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APRESENTAÇÃO

1

Porque a Índia é o grande país da região, o Sul da Ásia também é chamado de 
subcontinente indiano. Há séculos essa região toda, incluindo o Afeganistão, 
a oeste, era conhecida pelos europeus como “as Índias”. É o conjunto regional 
que vai do Paquistão, a oeste, até Mianmar, a leste, abrangendo a Índia, o Sri 
Lanka, as Maldivas, o Nepal, o Butão e Bangladesh. O subcontinente indiano, 
que tem a forma de um triângulo, é atravessado pelo trópico de Câncer pra-
ticamente no meio de seu território, ocupando um enorme planalto, o planal-
to do Decã, e uma planície Indo-Gangética, onde se encontram algumas das 
maiores densidades demográficas de todo o mundo.

Índia: ascensão de uma nova potência
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Aspecto da cordilheira do Himalaia, que domina a paisagem no norte da Índia, no Paquistão, no 
Nepal e no Butão. Foto de 2013.
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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 sobre a Índia, aspectos físicos, demográfi-
cos, econômicos e sociais.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Características físicas da Índia.

 • Segundo país mais populoso do mundo.

 • Processos que resultaram no acelerado crescimento econômi-
co indiano.

 • Que desponta a caminho de se tornar uma nova potência eco-
nômica.

 • Diversidade étnica e cultural indiana.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Ásia do Sul e do Sudeste. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 218).

Peça aos alunos que exponham as pesquisas. Complete as informações pas-
sadas por eles no que for preciso. Mostre a importância da Índia na região 
continental que abrange. Explique como é baseada a economia dessa região 
da Ásia, explorando a tabela (página 220).

Mostre os fatores que indicam o crescimento econômico da Índia, ressaltan-
do o aumento do PIB através da tabela de dados da Índia.

AULA 2

Inicie a aula explicando os aspectos físicos, o relevo e a disponibilidade de 
recursos hídricos e minerais. Destaque o panorama climático.

Explore o mapa (página 221) que mostra os recursos naturais disponíveis no país.

Explique as reformas políticas que possibilitaram esse avanço econômico.

Peça aos alunos que observem o mapa e comentem, no caderno, os elemen-
tos naturais que contribuem para o desenvolvimento econômico indiano.

AULA 3

Inicie a aula destacando o papel da Índia no ramo das tecnologias. Proponha 
a leitura do texto do Boxe Para saber mais (página 222). Destaque a atuação 
da Índia como um “escritório”, sobretudo para as empresas de telemarketing 
estadunidenses, que utilizam a mão de obra indiana.

Destaque também a indústria de filmes, Bollywood, que produz, em quantida-
de, mais filmes que Hollywood e que se tornou polo dessa atividade no con-
tinente. Cite um dos filmes mais conhecidos no mundo do mercado indiano 
Quem quer ser um milionário.

AULA 4

Inicie a aula mostrando como a sociedade é dividida. Explique como funcio-
nam as castas e comente que apesar de abolida pela constituição, cultural-
mente as castas ainda são seguidas. Destaque as desigualdades sociais en-
contradas e que acabam sendo reforçadas pelo sistema de casta. 
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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

Mostre os conflitos geopolíticos causados por disputas territoriais com o Paquis-
tão. Utilize o mapa (página 225) para ilustrar os problemas de fronteira na Índia.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


