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CULTURA POPULAR BRASILEIRA 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 

Componentes curriculares relacionados 

História, Sociologia 
 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à 

(re)formulação de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a 

utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis. 
 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de verificação das aprendizagens, 

aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, estudo de caso, estudo 

dirigido, filmes e vídeos, grupo de verbalização e de observação, lista de discussão por meios 

digitais, mesa redonda, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, palestra e/ou mesa 

redonda e/ou entrevista, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis 

utilizando sites, produção de materiais sobre a temática abordada, projeto de pesquisa e 

utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 
 

Recursos materiais necessários 

Participação em atividades individuais e interação em grupo.  

Realização de questionário online; 

Rodas de conversa; 

Apresentação de trabalho na culminância. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos 
 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Por meio de aulas expositivas dadas pela professora, e exercícios reflexivos, atividades 

individuais e coletivas realizadas pelos estudantes, junto a debates, acompanhamento de filmes, 

shows, peças de teatro, músicas, séries e programas de TV, buscar-se-á abordar os objetos de 

conhecimento (abaixo listados), com vistas a: 

Investigar a história da arte popular brasileira. 

Demostrar a importância da cultura popular brasileira e como ela está inserida no nosso 

cotidiano. 

Identificar a arte brasileira no nosso dia a dia. 

Conhecer e comparar as principais obras e composições da cultura popular brasileira. 
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Relacionar a história do Brasil com a produção artística de cada período. 

Criar referências para comparar a arte popular brasileira com a arte de outros países. 

Produzir uma síntese das principais características e aspectos da cultura brasileira. 

Relembrar e utilizar as referências artísticas estudadas nas avaliações como ENEM e 

vestibular. 

Objetos de conhecimento: 

O que é cultura? Definição e história do conceito de acordo com a antropologia 

Cultura erudita versus cultura popular e Origens da cultura brasileira 

Herança cultural indígena e Herança cultural africana 

Herança cultural europeia 

Arte popular brasileira de cada região e Artesanato brasileiro 

Literatura brasileira: obras mais consagradas 

Música popular brasileira: canções mais populares 

Cinema brasileiro: os clássicos de nossa produção audiovisual 

A cultura popular brasileira nas provas do ENEM 
 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação em atividades individuais e interação em grupo.  

Realização de questionário online; 

Rodas de conversa; 

Apresentação de trabalho na culminância. 
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