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Nos primórdios da história da sociedade humana, o indivíduo se identificava 
basicamente com o clã e a aldeia em que vivia. As chances de conhecer va-
lores e características diferentes eras reduzidas, dado o pouco contato entre 
os grupos. Esse relativo isolamento levou cada grupo a criar mecanismos 
próprios de sobrevivência, formas específicas de transformação da natureza 
e de vivência em comunidade. Isso fez com que se desenvolvessem cren-
ças, costumes, formas de comunicação, idiomas, manifestações artísticas, 
culinária, métodos e equipamentos de produção diferentes, originando, as-
sim, culturas distintas. No decorrer da história, os contatos entre os povos 
ocasionaram tanto choques como assimilações culturais, intensificados em 
virtude das migrações, das guerras, do desenvolvimento e do crescimento da 
atividade comercial. Esses contatos possibilitaram, ainda, o surgimento de 
novas culturas.

Etnia e modernidade
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Mulher muçulmana durante manifestação na França, em 2011, em protesto contra a polêmica lei 
proibindo o uso de vestimentas islâmicas que cobrem todo o corpo em espaços públicos, como a 
burca (traje que cobre o corpo inteiro, inclusive o rosto, e possui uma tela por onde se pode ver) e 
o niqab (traje que deixa apenas os olhos descobertos, como o da mulher da imagem).
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • Como ocorreu o processo de desenvolvimento de formas di-
ferentes entre os países.

 • O que é a diversidade cultural.

 • O que é etnia.

 • Como as diferentes culturas convivem no mundo.

 • Os motivos de conflitos por diferenças religiosas ou culturais.

 • A importância da diversidade cultural no mundo.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
As minorias étnicas e sua integração na sociedade brasileira 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

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

Peça aos alunos que assistam a animação “tem gente” disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=B8LsxnnXxds.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula pedindo aos alunos que falem sobre o vídeo assistido previamen-
te. E exponha em forma de texto suas reflexões acerca do vídeo.

Proponha a resolução das atividades da página 12.

Explore o conceito de etnia, fale da visão etnocêntrica e como isso pode cau-
sar conflitos de várias formas. Apresente também os termos: evolucionismo 
cultural, darwinismo social e relativismo social.

Finalize a aula com os exercícios das páginas 14 e 15.

AULA 2

Inicie a aula mostrando com o capitalismo, desde suas primeiras fases fo-
ram expressivos para a imposição da cultura “dominante” sobre a população 
menos desenvolvida, e como até hoje isso ocorre, cite o exemplo do incentivo 
ao consumismo e a imposição da cultura estadunidense ditando tendências.

Peça aos alunos que debatam como essa indústria cultural afeta ou influencia 
a vida deles. Mencione a presença das indústrias de fast food, as marcas de 
calçados, as músicas e a influência na linguagem também.

Finalize a aula com a atividade da página 18 e 19.

AULA 3

Inicie a aula mostrando a questão étnica no Brasil, trabalhe as matrizes po-
pulacionais indígenas e afrodescendentes. Conceitue o termo miscigenação, 
mostre também quais são os resultados dessa mistura de etnias.

Contextualize a história indígena, todos os processos vividos desde a chegada 
dos portugueses, a visão na nação indígena, aproveite e conceitue esse termo.

Mostre como está a população indígena brasileira atualmente, qual seus há-
bitos e como lidam com as tecnologias. Explore o mapa da página 23 que 
mostra as terras indígenas demarcadas. 

Finalize a aula com as atividades das páginas 21 e 22.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição do pensamento so-
bre o vídeo e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4

Inicie a aula mostrando os processos que trouxeram os negros ao Brasil, as 
tribos e regiões de onde foram arrancados e como eram tratados enquanto 
escravos.

Peça aos alunos que analisem o cartum da página 24 e façam a atividade 
proposta.

Trabalhe a questão do preconceito racial, como isso pode ser visto no Brasil, 
e discuta junto com os alunos se eles acham que o preconceito ainda é pre-
sente na sociedade onde eles vivem. Aproveite o debate para tratar de temas 
como as políticas públicas de auxílio ao negro e as cotas raciais.

Finalize a aula com as atividades do livro.


