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PLANO DE AULA 

 

 

Tema:  

A imigração holandesa no Brasil. 

 

Eixo problematizador:  

Análise do processo migratório holandês no Brasil nos séculos XIX e XX e suas 

influências.  

 

Justificativa: 

O movimento de imigração holandesa ocorreu nos séculos XIX e XX para várias 

regiões do Brasil, induzido por uma política que “solicitava” mão de obra com o 

objetivo de desenvolver o interior do país. Nesse sentido, é interessante perceber o 

choque cultural ocorrido e quais as influências que foram deixadas pelos holandeses 

para a terra Brasil. 

 

Objetivo geral: 

Estudar o processo migratório holandês no Brasil. 

 

Objetivos específicos: 

 Analisar o processo migratório dos holandeses no Brasil; 

 Entender o contexto (Brasil/mundo) propiciador da migração; 

 Perceber as influências culturais deixadas pelos holandeses; 

 Contribuir para uma apreensão das relações entre as culturas (suas semelhanças, 

diferenças e mistura);  

 

 



Metodologia e recursos didático-pedagógicos: 

A aula será conduzida a partir da apresentação de um texto inicial com o objetivo de 

introduzir a temática e instigar o debate em classe que se seguirá à exposição de pontos 

(através de slides e por consonância, do recurso didático data show). Tais pontos 

apresentam a proposta central da discussão, que intenciona pensar a imigração 

holandesa e sua influência para o Brasil. Serão mostrados vídeos que apresentam 

imagens e uma apresentação breve do conteúdo ministrado com o intuito de fixar 

melhor o que foi exposto, bem como trazer relatos de imigrantes holandeses que vivem 

na colônia de Carambeí, no Paraná. Aqui, também será explorado o eixo que gira em 

torno das influências culturais.  

 

Avaliação: 

Será observada a participação dos alunos nas apresentações dos grupos, avaliação 

individual (seminário), entrosamento do grupo. 
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