
Grupos Humanos 

1  Mestiço:   proveniente de grupos humanos 
diferentes. 

2  Mulato:   Descendentes de brancos e negros. 
Em sua origem, a palavra vem de 
mula e, por esta razão, o seu uso é 
muito discutido entre o movimento 
negro. 

3  Cafuzo:   descendentes de negro e indígenas. 

4  Pardo:   de acordo com o IBGE, refere-se ao 
indivíduo cujos ascendentes 
(gerações) são de vários grupos 
humanos. 

5  Mameluco:  Pessoa que descende de brancos e 
indígenas. 

1  Sarará:  Pessoas descendentes de brancos e 
negros, mas que possuem cabelos 
loiros ou ruivos e pele negra. 

2  Crilouro:  crioulo: negro nascido na América;  
Louro: aquele que tem cabelo louro 
(de cor amarelo tostado, entre o 
dourado e o castanho claro). 



3  Guaranissei:  guarani: Indivíduo dos guaranis, 
povo indígena da família linguística 
tupi guarani; 
Nissei: diz-se de, ou filho de pais 
japoneses que emigraram 
(deixaram o seu país). 

4  Judárabe:   judeu: o natural ou habitante da 
judéia (Israel), aquele que segue a 
religião judaica; 
Árabe: indivíduo semita da Arábia 
(Península Arábica). 

5  Orientupi:  oriental: relativo ao oriente ou 
situado lá, ou de lá originário, ou 
que lá vive;  
Tupi: denominação comum aos 
povos indígenas do litoral brasileiro 
cujas línguas pertenciam à mesma 
família ou tronco que a dos tupis. 

1  Ameriquítalo:   americano: natural ou habitante do 
continente americano;  
Ítalo: italiano. 

2  Luso:   da Lusitânia e seus habitantes, 
portugueses. 

3  Nipo:   japonês. 



4  Mesticigenado:  MESTIÇO;  
Miscigenado: descendente de 
grupos humanos diferentes. 

5  Tropicaburé:   tropical: situado entre os trópicos; 
Caburé: cafuzo, caboclo. 

1  Caribocarijó:  caribo: um tipo de dança (cariboca: 
caboclo); 
Carijó: indígenas que ocupavam o 
território de Cananéia, estado de 
São Paulo. 

2  Egipcigano:  egípcio: natural ou habitante do 
Egito. 
Cigano: povos nômades que se 
originaram no sudeste da Índia. 

3  Yorubárbaro:  yorubá: grupo nígero-comeruniano. 
Bárbaro: referia-se aos estrangeiros que não 
faziam parte da cultura grega e romana, que 
falavam outra língua, e mesmo como pessoas 
de hábitos grosseiros, como foram 
classificados os povos africanos ao longo do 
processo de exploração e dominação 
europeia. 

4  Tupinamboclo:  tupinambá: indivíduo dos 
tupinambás, povo indígena extinto, 
da família linguística tupi guarani, 
que habitava a costa brasileira; 
CABOCLO. 



5  Tapuia:   designação dada pelos indígenas de 
língua tupi guarani aos povos 
nativos cujas línguas pertencem a 
outro tronco linguístico; indivíduo 
bravo, mestiço de índio. 

1  Ciganagô:   cigano: indivíduo de um povo 
nômade.  
Nagô: diz-se de uma casta de negros 
do grupo sudanês. 

2  Indo:   grupo de línguas indo-européias da 
Ásia (sânscrito, híndi, bengali, 
guzerate, etc.). 

3  Iberibárbaro:   ibérico: da Ibéria, antigo nome da 
Espanha; bárbaros: denominação 
que gregos e romanos davam aos 
estrangeiros, considerados sem 
civilização. 

4  Caboclos:   nome dado ao indivíduo que foi 
gerado a partir de uma relação 
entre indígena e branco. 
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