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Título: Comunidades brasileiras 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

O Brasil ocupa um território vasto e heterogêneo e é formado por povos de costumes e cultu-

ras muito diversos. O contato histórico entre as sociedades indígenas, africanas e europeias, as rela-

ções de dominação destas últimas sobre as duas primeiras e a vinda mais recente de imigrantes de 

inúmeros países são fatores que produziram em nosso país diferentes tipos de apropriação e miscige-

nação cultural. A proposta desta sequência é permitir ao estudante que reflita sobre quem somos 

como povo e reconheça sua própria identidade e a do outro, estudando as diferenças, as semelhanças 

e as trocas entre as muitas comunidades brasileiras do passado e do presente. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural. 

• Perceber que existem diferentes comunidades no país, cada uma com sua história e cul-
tura, seus costumes próprios, alimentos típicos, entre outros aspectos. 

• Identificar os diferentes grupos sociais que compõem sua comunidade e suas influências 
na cultura local. 

• Perceber que diferentes comunidades podem influenciar o modo de vida umas das outras. 

• Reconhecer que diferentes sujeitos possuem diferentes percepções da realidade. 

Objetos de conhecimento 

• A cidade e o campo: aproximações e diferenças 

• O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os de-
safios sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive 

• A produção dos marcos da memória: formação cultural da população 

Habilidades abordadas 

• (EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo. 

• (EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e eco-
nômica de grupos de diferentes origens. 

• (EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das populações tradicionais em dis-
tintos lugares. 
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• (EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam a cidade e o município, as re-
lações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fe-
nômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de gran-
des empresas etc. 

• (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do 
local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de 
migrantes. 

• (EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua ci-
dade, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Comunidades brasileiras 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em quatro grupos (número de membros depende do número 
total de estudantes em sala de aula). 

Recursos e/ou materiais necessários: imagens (fotografias, mapas e ilustrações) e informações de diferentes comunida-
des do país; lousa e giz de lousa; folhas de papel sulfite; lápis pretos. 

Procure previamente algumas imagens e informações de quatro diferentes comunidades do Bra-

sil, de forma a incluir também algumas comunidades tradicionais. Pesquise em livros ou material retirado 

da internet sobre comunidades quilombolas, de seringueiros, de jangadeiros ou outros pescadores, po-

vos indígenas, comunidades de diferentes imigrantes (japoneses, alemães, haitianos, bolivianos). Para 

esta atividade, é interessante selecionar comunidades de sua região e/ou que sejam divulgadas pela mí-

dia, para que exista a possibilidade de o estudante ter algum conhecimento prévio sobre elas (Sugestão 

de site para a pesquisa: <http://novacartografiasocial.com/fasciculos/povos-e-comunidades-tradicionais 

-do-brasil/?cp_povos-e-comunidades-tradicionais-do-brasil=2>, acessado em: 3 dez. 2018.). Busque 

também informações sobre a comunidade na qual você e os estudantes vivem, como a história de sua 

formação, a cultura típica e os grupos étnicos que compõem sua população. 

Para iniciar esta aula, durante cerca de 15 minutos, faça um levantamento prévio do conheci-

mento dos estudantes sobre a comunidade em que vivem. Questione-os sobre o que sabem sobre os 

grupos populacionais que a compõem e as relações estabelecidas entre eles, a formação da cidade, as 

migrações do campo para a cidade onde vivem, ou desta cidade para outra (e vice-versa) e sobre os 

aspectos econômicos do passado e do presente. Explore também os alimentos, danças e festas tradi-
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cionais relacionados aos grupos sociais da cidade. Dedique uma atenção especial para as culturas indí-

genas, africanas e de migrantes existentes na cidade ou município. Ajude-os complementando com 

informações adicionais previamente preparadas por você. 

Em seguida, apresente as imagens selecionadas e comente com os estudantes algumas infor-

mações sobre as outras quatro comunidades que você pesquisou previamente, como história (de onde 

vieram, como viviam etc.), comidas específicas (beiju, tapioca, mandioca, pizza, acarajé, feijoada etc.), 

danças e músicas (forró, congada, jongo etc.), artesanato (como no caso dos grupos indígenas, dos 

caiçaras e das quebradeiras de coco babaçu, por exemplo). Pergunte aos estudantes o que eles já ou-

viram falar de cada uma delas (se já visitaram ou viram na televisão) e deixe que contem seus relatos, 

se houver. 

Construa na lousa um quadro de síntese com cinco colunas, com os seguintes títulos: “comu-

nidade”; “grupos sociais que a compõem”; “comidas típicas”; “trabalho”; “festas e música”. Preencha 

o quadro com a turma, verificando o que eles lembram da explicação anterior. Esta parte da atividade 

deve durar cerca de 20 minutos. 

Para finalizar, divida os estudantes em quatro grupos. Cada grupo deve escolher uma das co-

munidades listadas no quadro e copiar os dados da tabela referentes a ela, pois irão utilizá-los na aula 

seguinte. Com base nesses dados, eles devem discutir o que essa comunidade tem de diferente e se-

melhante em relação à sua, anotando tudo na mesma folha. Utilize os 15 minutos finais da aula para 

esta atividade.  

 

Aula 2 – Representando as diversas comunidades 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em quatro grupos (número de membros depende do número total de estudantes em sala 
de aula). 

Recursos e/ou materiais necessários: imagens e informações de diferentes comunidades do país em folhas de sulfite A4, 
folhas de cartolina, lápis e canetas coloridos, tesoura de pontas arredondadas, cola. 

Aproveite as informações e as imagens pesquisadas sobre as comunidades trabalhadas na aula 

anterior. Sintetize esses dados em folhas de sulfite A4, separados por comunidade e por tópicos, para 

facilitar a leitura dos estudantes. Elas devem conter texto e imagens. 

Inicie a aula organizando, durante cerca de 10 minutos, os estudantes nos grupos anterior-

mente designados para a pesquisa. Em seguida, distribua uma folha de cartolina por grupo, assim como 

o material relacionado à comunidade escolhida (preparado previamente) e os materiais de recorte e 

desenho. Deixe que todos leiam o material de seu grupo e, com as anotações da aula anterior, oriente 

os estudantes a selecionar os tópicos de que mais gostaram e a compartilhá-los com a turma, por meio 
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da criação de um mural ilustrado, com imagens e informações da comunidade. Essa parte da atividade 

deve durar cerca de 40 minutos. 

 

Aula 3 – Assim são as pessoas 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: coletivamente, em um semicírculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: cartazes produzidos na aula anterior. 

Inicie a atividade promovendo uma exposição dos cartazes produzidos na aula anterior. Orga-

nize os estudantes em um semicírculo ao redor dos painéis e proponha aos grupos que apresentem os 

cartazes que fizeram e as características culturais que encontraram sobre as comunidades estudadas, 

revelando também o que elas têm de semelhante e de diferente com sua própria comunidade. Dispo-

nibilize em torno de 30 minutos para as apresentações, dividindo o tempo de cada grupo entre 5 e 10 

minutos. 

Ao término das apresentações, incentive discussões sobre a importância e as contribuições 

culturais de cada comunidade, evidenciando que não existe superioridade ou inferioridade de uma em 

relação à outra. Ressalte também que não se pode criar ideias preconcebidas sobre uma comunidade 

ou sobre os grupos sociais que a compõem. Deixe que os estudantes digam do que mais gostaram de 

cada comunidade e se tinham uma ideia diferente antes de aprender sobre ela. Utilize o tempo res-

tante de aula para essa conversa (em torno de 20 minutos, dependendo do tempo que sobrar após as 

apresentações). 

  



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem poderá ser realizado durante todo o processo. Analise, 

por exemplo, se o estudante: 

1. Reconhece e identifica diferentes grupos e comunidades que existem em seu município, seu es-
tado e em outras regiões do Brasil. 

2. Consegue distinguir diferentes costumes e tradições e dizer a qual cultura pertencem cada um. 

3. Identifica a importância de cada cultura e suas contribuições para a sociedade em geral. 

4. Reconhece que cada comunidade tem seu modo de vida característico. 

5. Identifica as relações históricas existentes entre os grupos populacionais que formam o país e o 
lugar onde mora. 

Perguntas de autoavaliação também são importantes para auxiliar na aferição do processo de 

aprendizagem do estudante. Seguem algumas sugestões: 

• Compreendi as atividades propostas pelo professor? 

• Respeitei meus colegas de sala de aula quando era a sua vez de falar?  

• Dediquei-me o suficiente nas atividades pedidas?  

• Fui participativo nas atividades em grupo e com a turma inteira? 

• Nas atividades em grupo, soube escutar meus colegas e respeitar suas opiniões ao tomar 
decisões? 

• Em meus desenhos, soube representar o que queria e pensava? 

Você pode também organizar as questões em formas de quadros com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, po-

dendo identificar problemas dentro da sala de aula. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Relacione cada palavra com o grupo social de origem. 

A. Indígena          B. Japonesa      C. Afro-brasileira 

(  ) Capoeira 

(  ) Beiju 

(  ) Sushi 



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

2. Comunidades que convivem com outras possuem aspectos culturais únicos e isolados ou esses 
aspectos podem se misturar entre elas? A miscigenação faz com que as comunidades percam sua 
identidade? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes relacionem da seguinte maneira: 

(C) Capoeira 

(A) Beiju 

(B) Sushi 

2. Espera-se que o estudante reconheça que aspectos de uma comunidade podem ser encontrados 
em outras e compreenda que esse tipo de “intercâmbio” não faz com que as comunidades percam 
sua identidade. 


