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APRESENTAÇÃO

1

Assim como o território, tema abordado no primeiro capítulo, a nação – isto 
é, um povo ou sociedade com traços culturais comuns, com um sentimento 
de identidade, a identidade nacional – é resultado de um processo, de uma 
construção que levou mais de um século e ainda prossegue. Até hoje a ideia 
de uma nação brasileira suscita dúvidas e polêmicas, com alguns dizendo 
que é uma realidade ainda em formação, pois existiria aqui apenas um frágil 
sentimento nacional. 

Nação, federação e cidadania
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O futebol, embora inventado pelos ingleses, passou a ser um símbolo da identidade brasileira no 
século XX. É o momento em que a identidade nacional mais se manifesta, especialmente quando 
joga a seleção brasileira. Na foto, público assistindo à partida entre Brasil e Alemanha na semifi-
nal da Copa do Mundo de 2014, em Belo Horizonte (MG).
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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 quais são as características do povo 
brasileiro.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Conceito de nação.

 • Construção de uma nação.

 • Como se configura os estados nacionais.

 • Características típicas de algumas nações.

 • Como se constrói a imagem de um povo.

 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 144).

Mostre como pode ser definida uma nação e quais são os elementos que 
identificam um povo enquanto nação.

Defina a palavra pátria e sua origem. Explique os conceitos de estado nacional 
moderno e os elementos necessários para se construir uma nação.

Peça aos alunos que relacionam esses itens aos do Brasil.

AULA 2

Inicie a aula mostrando qual a imagem do povo brasileiro e como essa ima-
gem foi criada. Peça aos alunos que discutam sobre essas características e 
como isso reflete no que é a nossa nação no mundo.

Mostre como o Brasil é composto e sua composição política utilizando o 
mapa (página 148) para ilustrar essa divisão. Mostre como funciona o federa-
lismo estadunidense. Peça aos alunos que comparem com o sistema federa-
tivo brasileiro, destacando, no caderno, os pontos mais diferentes.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como foi a chegada dos povos africanos trazidos ao 
Brasil como  escravos e como essa etnia influenciou a cultura e a sociedade 
brasileira. Peça aos alunos que destaquem os hábitos e cultura vindas da Áfri-
ca que foram adotadas ou adaptadas e até hoje se fazem presentes.

Fale das desigualdades ainda hoje encontrada pelos negros e da disparidade 
de atuação no mercado. Peça aos alunos que discutam sobre a política de 
cotas, se eles são a favor ou não e por quê.

AULA 4

Inicie a aula explicando como funcionam os poderes federal, regional e lo-
cal. Como essa escala geográfica atua politicamente e como a União, poder 
abrangente em todo o território, lida com essas demais escalas. Mostre a 
importância do poder local para o desenvolvimento social.
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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 como a cidadania brasileira foi construída e como a democracia faz o 
cidadão pertencer ao poder na nação.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


