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APRESENTAÇÃO

1

Sabemos que uma civilização é um agrupamento de culturas nacionais com 
traços em comum. Mas as culturas nacionais, em geral, possuem traços em 
comum e traços específicos. A brasileira, por exemplo, é uma cultura que mis-
turou elementos ocidentais (oriundos dos europeus, especialmente dos por-
tugueses) com valores africanos e indígenas. Elas teriam algumas caracterís-
ticas peculiares, tais como o favor, o “jeitinho” e o compadrio. 

Brasil: cultura e religiosidade
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Fonte: O POVO. Disponível em:<http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/e-na-politica-brasileira/> 
Acesso em: mar. 2016.
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem as diferenças culturais do povo brasileiro 
com o povo japonês, identificando as características da civilização brasileira.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Configuração das civilizações no mundo.

 • Como a diversidade de culturas pode criar conflitos no mundo.

 • Construção de uma identidade cultural.

 • Diferença entre povo e nação.

 • Como se caracteriza a civilização brasileira.

 • Identificar as características e hábitos do povo brasileiro.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
População brasileira e sua identidade. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 121).

Peça aos alunos que exponham a pesquisa que fizeram. Inicie uma discussão 
sobre essas diferenças entre Brasil e Japão.

Explique as diferenças de conceitos entre os povos brasileiro, japonês e esta-
dunidense. Peça aos alunos que observem a charge (página 123) e façam um 
comentário no caderno.

AULA 2

Inicie a aula mostrando as diferenças culturais desses três povos já citados 
no trabalho, educação e política. Peça aos alunos que pontuem essas diferen-
ças no caderno.

Proponha a leitura dos textos (página 125). Abra uma discussão sobre o “Jei-
tinho brasileiro” e como isso pode influenciar a questão cultural da sociedade.

AULA 3

Inicie a aula mostrando a diversidade religiosa do povo brasileiro. Explore as 
tabelas (páginas 126 e 127). Destaque a parcela da população que se declara 
sem religião. 

Peça aos alunos que discutam sobre a diversidade religiosa e como isso pode 
afetar a população. Ao final, peça que eles produzam um texto falando da di-
versidade de religiões no Brasil, destacando a ausência de conflitos religiosos 
como ocorre em outras áreas do globo.

AULA 4

Inicie a aula apresentando as características da religião católica e sua abran-
gência atual. Destaque a presença dos evangélicos, com crescimento expres-
sivo e também o espiritismo. Utilize os mapas (página 129) e peça aos alunos 
que os comparem para identificar as mudanças no quadro da religião nos 
últimos 30 anos.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


