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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais. 

 

As Desigualdades Sociais 

 

As condições de vida na área urbana nem 

sempre são mais favoráveis para a população 

mais, pobre. Viver na cidade é mais caro! 

Os pobres habitam os bairros afastados do 

centro e, geralmente, do seu local de trabalho. 

Nas grandes cidades, eles habitam também 

as inúmeras comunidades. Esses bairros 

distantes têm sido pouco cuidados pelo poder 

público.  

São servidos por meios de transportes pouco eficientes, não possuem áreas de lazer e nem 

sempre apresentam condições sanitárias adequadas. 

A sociedade brasileira é muito desigual. Isso é bastante visível em São Paulo, cuja importância 

econômica contrasta com o modo de vida da grande parcela mais pobre da sociedade.  

Fonte: Livro História e Geografia do Estado de São Paulo – 4º ou 5º, pág. 319, Editora Moderna, São Paulo 2014. 

 

Responda em seu caderno: 

 

1- A imagem contida no texto retrata algumas diferenças sociais, descreva duas? 

  

  

  

  

 

2- Por que a desigualdade social é bem visível em São Paulo? 
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As Etnias no Brasil 

 

O Brasil é uma nação composta por uma grande 

diversidade étnica, basicamente formada a partir da 

mistura de cinco diferentes fontes migratórias: os 

nativos que aqui se encontravam antes da chegada dos 

portugueses colonizadores, os portugueses, os negros 

africanos, os imigrantes europeus e os imigrantes 

vindos da Ásia e do Oriente Médio. Dessa forma, a 

população brasileira é comumente classificada com a 

seguinte composição étnica: brancos, negros, 

indígenas, pardos, mulatos, caboclos e cafuzos.  

Infelizmente, a diversidade étnica pode desencadear conflitos, sendo que os grupos étnicos, às 

vezes, são vítimas de ações e atitudes preconceituosas do Estado ou dos seus próprios membros. 

https://www.estudokids.com.br/o-que-e-etnia/ 

Imagem: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6299/etnias-e-o-povo-brasileiro 

 

Responda em seu caderno: 

 

1- Você consegue observar que na imagem as pessoas são iguais ou diferentes? O que isso 

significa? 

  

  

  

 

2- O que essa imagem tenta nos transmitir? 

  

  

  

 

3- A nação brasileira é formada a partir da mistura de cinco diferentes fontes migratórias. 

Quais são elas? 

  

  

  


