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Título: Os diferentes povos do Brasil 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o objetivo de levar o aluno a reconhecer as principais caracterís-
ticas dos diferentes povos que contribuíram para a formação do Brasil. As heranças das culturas 
indígenas, africanas e europeias permanecem presentes no Brasil atual, o que justifica a importância 
desse estudo.  

Objetivos de aprendizagem  

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os desa-
fios sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive – (EF03HI01) Identificar os grupos 
populacionais que formam a cidade e o município, as relações estabelecidas entre eles e os eventos 
que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmata-
mentos, estabelecimento de grandes 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.  

A produção dos marcos da memória: formação cultural da população – (EF03HI07) Identifi-
car semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade, e descrever o papel dos 
diferentes grupos sociais que as formam.  

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou quadro e caneta) ; 

• Cartolina ou papel kraft; 

• Lápis preto n.2; 

• Lápis de cor; 

• Cola; 

• Tesoura sem ponta; 

• Laboratório de informática ou biblioteca para pesquisa orientada. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Pesquisa  

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas.  

Inicie a aula organizando os alunos em duplas e comente que o objetivo da aula é o de reali-

zar uma pesquisa para conhecer um pouco sobre os povos que contribuíram para a formação do 

Brasil. Essa pesquisa pode ser desenvolvida no laboratório de informática ou na biblioteca – e o 

professor deve orientá-los quanto à bibliografia para a pesquisa na biblioteca e aos sites seguros e 

confiáveis para as pesquisas na internet. Para organizar a pesquisa, separe os temas pela quantidade 

de duplas. Entregue ou escreva na lousa os roteiros de pesquisa: 

Tema 1 – Indígenas: Como viviam os nativos antes da chegada dos europeus? Em que áreas e 

de que maneira? Como obtinham alimentos? Quais atividades eles faziam? Existem costumes 

indígenas ou palavras dessas culturas que usamos hoje em dia?  

Tema 2 – Africanos: Como e por que os africanos foram trazidos? O que faziam após chegar 

ao Brasil? Quais são as heranças da cultura africana existentes no Brasil? 

Tema 3 – Europeus: Por que muitos europeus imigraram para o Brasil? O que faziam após 

chegar a estas terras? Como influenciaram a cultura brasileira? 

As questões sugeridas no roteiro de pesquisa têm o objetivo de nortear o trabalho de toda 

sequência didática, por isso é importante os alunos registrarem em seus cadernos tanto as perguntas 

como as respostas que irão obter mediante o trabalho de pesquisa.  

Espera-se que os alunos localizem informações confiáveis e apontem que os indígenas viviam 

em grupos organizados, construíam moradias com elementos retirados da natureza e obtinham 

alimentos por meio de caça, pesca, coleta e agricultura. As principais influências da cultura indígena 

podem ser notadas em diversas palavras corriqueiras (buriti, carioca), nomes de lugares (Itu, Piraci-

caba) e na alimentação (tapioca, pamonha). Sobre os povos africanos, é importante salientar que 

foram escravizados e trazidos para o Brasil, atravessando o oceano Atlântico em navios negreiros. 

Hoje, a herança da cultura africana pode ser percebida nas religiões de matriz africana, na capoeira e 

em expressões artísticas tradicionais como a congada e o maracatu. A imigração europeia ocorreu no 

Brasil desde a chegada dos portugueses, mas foi marcante a partir do século XIX, sobretudo com a 

vinda de imigrantes italianos e alemães. Esses imigrantes vieram para o Brasil para fugir de guerras e 

do desemprego. A língua portuguesa, a religião protestante e alguns pratos culinários, como a 

macarronada, podem ser apontados como heranças europeias presentes em nossa sociedade.  

É importante, nesse primeiro momento, que as duplas se aprofundem na pesquisa para con-

seguir contemplar todos os detalhes dos roteiros. 
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Aula 2 – Produção 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes. 

Em sala de aula, com os alunos organizados em grupos, proponha a produção de materiais 

sobre os povos pesquisados. Podem ser tirinhas que ilustrem a influência cultural dessas populações, 

roteiros para encenações ou cartazes expositivos. O cartaz pode ser feito em cartolina ou em papel 

kraft. Explique aos alunos que os materiais devem contemplar as informações da pesquisa realizada 

na aula anterior. Peça-lhes que exponham o resultado de suas pesquisas e selecionem as descober-

tas mais importantes. Direcione o trabalho para que, nos materiais, destaquem o nome dos povos, 

como chegaram ao Brasil (no caso de africanos e europeus) e algumas de suas contribuições para a 

cultura brasileira. 

Aula 3 – Apresentação 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em semicírculo.  

Nessa aula os alunos devem apresentar seus trabalhos para os colegas. Destine pelo menos 

10 minutos para que os grupos organizem suas apresentações. Oriente-os a ocupar esse tempo para 

verificar a ordem das falas e, se possível, para realizar um ensaio tendo em vista o conteúdo a ser 

apresentado e a divisão deste entre os integrantes.  

Com a sala organizada em semicírculo, inicie a apresentação dos trabalhos. Ao final das apre-

sentações, retome com os educandos as questões iniciais propostas para evidenciar de que forma 

elas foram respondidas, comparando o resultado das pesquisas e as produções. Os cartazes e tirinhas 

dos alunos podem ser expostos em sala de aula ou em um mural da escola, a fim de socializar a 

atividade com a comunidade escolar. 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem deve acontecer ao longo do desenvolvimento das aulas. Nesta 

sequência didática, é importante observar como o aluno compreendeu a formação social e cultural 

do Brasil; esse conhecimento favorece a conscientização do estudante acerca da diversidade dos 

povos que contribuíram para a formação da sociedade brasileira.  

Verifique o envolvimento e o interesse dos alunos durante o desenvolvimento da pesquisa, 

na elaboração dos materiais e na apresentação dos trabalhos. O momento de socialização é impor-

tante para a complementação das informações. Como forma de acompanhar o desenvolvimento da 

aprendizagem do educando, peça, no encerramento desta sequência, que cada um realize uma 

autoavaliação, conforme o modelo proposto a seguir: 
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Pinte os quadrados conforme seu envolvimento nas atividades e seu conhecimento adquirido 

nas aulas. Quanto mais quadrados pintados, maior a satisfação com o resultado: 

1. Eu participei ativamente da pesquisa.  

          

2. Eu ajudei meu grupo a desenvolver o material, com sugestões e propostas criativas e relevantes.  

          

3. Eu percebo a diversidade na formação social brasileira.  

          

4. Eu percebo que cada povo que compõe essa sociedade contribui, cada qual a sua maneira, com 
a cultura.  

          

 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. No Brasil, a capoeira, a congada e o maracatu são exemplos de influências da cultura: 

 

 a) Indígena. 

 

 b) Africana. 

 

 c) Portuguesa. 
 

 d) Italiana. 

 

2. Os europeus influenciaram de maneira intensa muitos aspectos da cultura brasileira. Cite duas 
influências deles que são notadas no Brasil atual.  

3. Escolha um dos povos pesquisados e elabore uma frase com, pelo menos duas das palavras 
abaixo: 

POVOS     MIGRAÇÕES     BRASIL     PASSADO     CULTURA     POPULAÇÃO     DIVERSIDADE 
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Gabarito das questões 

1. b) Africana.  

2. Espera-se que os alunos formulem suas repostas com exemplos coerentes da influência euro-
peia no Brasil. Exemplo: A língua portuguesa, as religiões católica e protestante e alguns pratos 
culinários, sobretudo os de origem italiana.  

3. Espera-se que o aluno articule os diferentes grupos étnicos com as discussões desenvolvidas ao 
longo da sequência. Exemplos: A influência da cultura africana pode ser observada nos objetos, 
nos lugares e nas práticas da população/ Muitos europeus deixaram suas terras no passado e 
vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida/ Os povos indígenas foram os pri-
meiros habitantes das terras que hoje chamamos de Brasil.  


