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As revoluções do século XIX e as unificações italiana  

e alemã 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é trabalhar com os alunos os conceitos de nação e 

revolução a partir das nações europeias que emergiram durante o século XIX. Para isso, será dada 

especial ênfase à compreensão dos movimentos que desencadearam a Primavera dos Povos e aos 

movimentos sociais e políticos que questionaram poderes estabelecidos em todo o continente, que 

resultaram, por exemplo, nas unificações italiana e alemã, ambas caracterizadas pela emergência 

de nacionalismos. Além disso, a atividade síntese fará com que os alunos ampliem a discussão dos 

conceitos, trazendo-os ao universo escolar. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar e compreender as características gerais da Europa no século XIX. 

• Identificar o processo de construção de identidades nacionais e compreender o conceito 
de nação no continente europeu. 

• Conhecer o movimento denominado Primavera dos Povos. 

• Compreender os processos de unificação italiana e alemã e suas consequências. 

• Examinar as características do capitalismo monopolista e seu impacto no mundo a partir 
do final do século XIX. 

• Compreender o conceito de revolução e de nação. 

• Refletir sobre o conceito de identidade, ampliando-o para o universo escolar. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Nacionalismo, revoluções  
e as novas nações europeias 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo 
no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Discutindo conceitos: revolução, nação e nacionalismo  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: organizados em grupos de 5 integrantes 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, cadernos, lápis e caneta, dicionários 

Materiais de referência: Dicionário online Aulete Digital. Disponível em: 

<http://www.aulete.com.br/revolu%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 27 jun. 2018. 

Para iniciar esta sequência didática e aferir os conhecimentos prévios da turma acerca dos 

conceitos revolução e nação, divida a sala em grupos formados por cinco alunos. Organize os grupos 

de forma que cada um trabalhe um desses conceitos, escrevendo em seus cadernos e respondendo 

conjuntamente às questões que serão propostas relativas a ele.  

Para os grupos que ficaram com o conceito de revolução, proponha as seguintes questões:  

• O que significa revolução? 

• Que consequências elas trazem? 

• Citem exemplos de revoluções que conhecem. 

Para os grupos que trabalharão com o conceito de nação, faça as seguintes questões: 

• O que é nação? 

• Quais são as características de uma nação? 

• Citem exemplos de nações que conhecem. 

Espera-se que os grupos que trabalharam com o conceito de revolução o associem a guerras, 

confrontos e revoltas de grande proporção, passando pela ideia de que elas geralmente promovem 

mudanças e transformações profundas em determinada época, sociedade etc. Utilize um dicionário e 

trabalhe com os alunos alguns dos significados atribuídos à palavra revolução, dentre eles, ato de 

realizar ou sofrer grande mudança ou alteração; insurreição, rebelião, levante armado; e qualquer 

transformação social por meios radicais. Com base nessas definições, peça para que os grupos 

apresentem as respostas de exemplos de revolução que conhecem, sendo possível que citem a 

Revolução Francesa, dentre outras. Peça para que eles justifiquem por que as revoluções citadas são 

consideradas como tal e quais dos significados vistos no dicionário mais se adequam a elas. 

Em seguida, acompanhe as respostas dadas pelos grupos sobre o que é nação. Muitos deverão 

associar nação à ideia de país, Estado, citando o Brasil e outros países como exemplos de nação.  

Procure estabelecer com os alunos a diferença entre país, Estado e nação. A ideia de país está mais 

relacionada à delimitação territorial em que vive um povo. Já o Estado corresponde ao organismo 

político-administrativo que atua sobre um território e exerce autoridade sobre um povo. Feitas essas 

distinções, explique que nação se refere a uma comunidade humana com história, cultura e valores 

próprios, que vive em uma delimitação territorial específica. O Brasil, por exemplo, pode ser 

considerado uma nação, já que possui uma comunidade humana que tem em comum a nacionalidade 

brasileira e o compartilhamento de elementos como a língua, a história e manifestações culturais.  

http://www.aulete.com.br/revolu%C3%A7%C3%A3o
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É importante explicar que o conceito de nação, enquanto sinônimo de coletividade, com uma 

identidade própria, trata-se de uma construção artificial, que passou por uma série de processos 

históricos até a sua consolidação e que, portanto, não é um dado natural ou inerente a uma 

determinada coletividade.  

Em seguida, comente que nesta sequência didática será trabalhado como os processos  

revolucionários da Europa do século XIX, tendo a França como centro, contribuíram para a formação 

de nações europeias, mais especificamente da Itália e da Alemanha. Ressalte que o nacionalismo 

é um elemento fundamental para compreender a construção desses Estados europeus, bem como 

as revoluções ocorridas na França na segunda metade do século XIX.  

Explique aos alunos que o nacionalismo é a manifestação política e ideológica do sentimento 

de pertencimento a uma determinada comunidade. O nacionalismo, quando levado ao sentido  

extremo, pode servir de estímulo para que determinado povo tenha um sentimento de superioridade 

em relação a povos de outras nacionalidades. Esse contexto pode desencadear guerras, conflitos 

civis e até mesmo perseguições étnicas de grupos sociais que, às vezes, fazem parte de um mesmo 

território, mas não compartilham dos mesmos valores ou dos atributos da nação.  

Após essa introdução, é possível pedir aos alunos que citem exemplos de nacionalismos 

extremistas que promoveram perseguições e extermínios étnicos, como o nazismo e o fascismo, 

por exemplo.  

Em seguida, pergunte aos alunos quais podem ser os pontos positivos de fazer parte de 

uma comunidade e de compartilhar uma mesma identidade com outras pessoas. Peça para que 

citem exemplos pessoais de coletivos, times, grupos dos quais eles fazem parte e enumerem as  

vantagens de fazer parte dessa coletividade, desse grupo com o qual compartilham características 

e experiências em comum.  

Depois das intervenções dos alunos, comente que será feito um exercício com a turma. Inicie 

perguntando quais características os alunos têm em comum, o que os une enquanto parte de um 

mesmo grupo. Após ouvir as respostas, proponha que os grupos formados na atividade anterior  

mantenham-se reunidos ao longo desta sequência didática para o desenvolvimento de uma nova 

atividade, cujo propósito é pensar em ações que consideram importantes para fortalecer a  

identidade de toda a turma. A intenção é que a turma respeite todas as individualidades e que as 

propostas venham a contribuir para a melhoria do convívio entre todos os alunos.  

Para orientar a realização desse exercício, apresente as seguintes questões, que devem ser 

pensadas e respondidas pelos grupos: 

• Vocês identificam problemas que promovem a separação ou discriminação nesta turma? 
Quais? 

• O que é preciso ser feito para integrar melhor todos os alunos que fazem parte dela? 

• O que toda a sala pode fazer para melhorar o ambiente escolar? 
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Explique que na aula seguinte, que tratará das revoluções na França e das unificações italiana 

e alemã, será reservado um momento para que os grupos se reúnam novamente e possam discutir 

entre si e responder às questões propostas. Na última aula desta sequência didática, os grupos 

apresentarão as respostas e suas propostas para a melhoria do convívio entre a turma e a ação 

coletiva que pode contribuir para a melhoria do ambiente escolar. 

No fechamento desta aula, proponha as seguintes questões finais aos alunos, com o propósito 

de aferir e avaliar o entendimento acerca do conceito revolução e das ondas revolucionárias na França:  

• Com base no que aprenderam sobre as revoluções ocorridas na França no século XIX, de 
que forma elas correspondem às definições do termo revolução apresentadas no início 
da aula? 

• Por que razões as experiências revolucionárias francesas foram contidas?  

Espera-se que os alunos possam fazer associação dos levantes populares, revoltas e conflitos 

que ocorreram para a deposição de governantes com o que se conceitua como revolução, mas que 

sejam críticos à ideia de transformações radicais das estruturas sociais e políticas, considerando os 

rumos das revoluções ocorridas em 1830 e 1848, identificando nos interesses dos grupos ligados 

à burguesia liberal a contenção de ambas as revoluções. 

 

Aula 2 – Os nacionalismos e as unificações alemã e italiana 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para  

o professor, os grupos se reunirão ao final da aula para construção da apresentação 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, cadernos, lápis e caneta, projetor de imagem para a reprodução de mapa 

da Europa em 1815, cartolina, caneta colorida 

Material de referência: Mapa da Europa em 1815. Disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Europe_1815_map_en.png>. Acesso em: 27 jun. 2018. 

Para abordar o período das revoluções que ocorreram na Europa no século XIX, é importante 

retomar o conteúdo acerca do Congresso de Viena, realizado entre 1814-1815, após as derrotas militares 

do imperador Napoleão Bonaparte, que reuniu as principais autoridades monárquicas europeias. Como 

material de apoio, utilize o mapa que mostra a divisão territorial da Europa estabelecida pelo Congresso 

de Viena, em 1815. Peça aos alunos para que localizem a Itália e a Alemanha. Diante da dificuldade de 

identificar os atuais territórios da Itália e da Alemanha neste mapa, mostre que onde atualmente fica 

a Itália havia um conjunto de reinos, ducados e cidades autônomas, alguns deles controlados por 

reinos e famílias estrangeiras. No caso da atual Alemanha, havia a Prússia e, com o Congresso de 

Viena, foi criada a Confederação Germânica, formada por 39 estados independentes. Chame também 

a atenção para a denominação do Reino da França usada para identificar o Estado francês. 

Explique à turma que o objetivo do Congresso não era somente restaurar o mapa da Europa 

após as conquistas militares realizadas pela França, comandadas por Napoleão, mas também conter  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Europe_1815_map_en.png
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os ideais revolucionários disseminados após a eclosão da Revolução Francesa, em 1789. A ideia era 

garantir a preservação dos ideais do Antigo Regime, caracterizado por monarquias absolutistas e 

sociedades com características estamentais, isto é, com os nobres e o clero tendo forte influência e 

ocupando posições de proeminência em detrimento de pessoas livres. Esse último era um grupo 

bastante heterogêneo, que congregava camponeses, artesãos e até a burguesia, a qual tinha interesses 

em uma maior participação nas decisões do Estado.  

Com o Congresso de Viena, a monarquia francesa dos Bourbon foi restaurada e Luís XVIII 

assumiu o trono francês. Esse fato gerou grande insatisfação popular e se acentuou durante o 

reinado de Carlos X, que assumiu o trono francês em 1824. Durante seu reinado, ele retomou 

aspectos marcantes do Antigo Regime, como a concessão de privilégios fiscais à nobreza e ao clero, 

além de dissolver a Câmara de Deputados, esfera de representação política da burguesia.   

Tais medidas contribuíram para uma insatisfação coletiva, o que fortaleceu a formação de 

um sentimento de nação contrário ao poder estabelecido. Dessa articulação que reuniu desde a 

burguesia a setores populares da sociedade francesa eclodiu a Revolução Liberal, em 1830, que  

depôs o rei Carlos X, após três dias de levantes e revoltas populares. A burguesia tomou o controle 

político da revolução e promoveu a posse do rei Luís Filipe de Orléans, que ficou conhecido como o 

rei burguês, no lugar de Carlos X. Nessa configuração, o novo regime monárquico, alinhado aos  

preceitos liberais, garantia maior participação da burguesia nos assuntos do Estado, assim como 

favorecia o desenvolvimento dos setores financeiro e industrial do país. 

Aponte que, após a Revolução Liberal, a maior parte da população francesa ainda seguiu 

enfrentando grandes dificuldades, vivendo em condições sociais e de trabalho degradantes. Para 

acentuar esse quadro de insatisfação popular, a França foi acometida por uma série de problemas 

sociais e econômicos que enfraqueceram ainda mais o governo, como o mau desempenho em 

colheitas agrícolas, que aumentou a miséria entre a população francesa.  

Além disso, houve a proibição da realização dos “banquetes”, atos organizados por grupos 

políticos que se opunham ao governo vigente, durante os quais se reuniam grupos populares  

diversos para distribuir comida e discutir a grave crise econômica enfrentada pelo país. A proibição 

dos banquetes pelo governo de Luís Filipe, em 1848, foi decisiva para gerar um grande levante 

popular que desencadeou a Revolução de 1848.  

Em meio às revoltas populares, Luís Filipe abandonou o trono e um governo provisório 

assumiu o poder, declarando a proclamação de uma nova República. O amplo grupo que organizou a 

revolução era formado por republicanos liberais, por correligionários do bonapartismo (a favor de 

uma concentração de poderes na figura do líder e defensores de uma política militar expansionista) e 

também por socialistas. Esses últimos propuseram transformações mais amplas na sociedade que 

influenciaram a atuação do governo provisório, formado após o triunfo dos revolucionários e que 

instituiu as seguintes medidas: a abolição da escravatura nas colônias francesas; a promulgação do 

direito ao voto para todos os cidadãos (considerando que apenas os homens podiam participar e 

voltar nas eleições); e a criação de empresas estatais para combater o desemprego no país, que 
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seriam comandadas pelos próprios operários e cujo lucro seria dividido entre o Estado, os operários 

e entidades com fins assistenciais. 

Tais medidas não eram apoiadas pelos grupos ligados à burguesia liberal, que temiam um 

aprofundamento da revolução e que isso comprometesse seus interesses e pretensões econômicas  

e políticas, como a manutenção da propriedade privada. Nas eleições para a formação de uma 

Assembleia Constituinte, o partido ligado à burguesia, que contava com maior influência nacional, 

elegeu a grande maioria dos representantes, que decidiu pelo fechamento das oficinas nacionais. 

Também reprimiu os levantes populares socialistas contrários à maneira como o ciclo revolucionário 

estava sendo contido, o que levou à morte de milhares de pessoas nos confrontos e lideranças 

socialistas a serem exiladas ou se verem obrigadas a fugir do país. Em seguida, após a promulgação 

da Constituição de 1848, as eleições presidenciais foram vencidas por Luís Bonaparte, sobrinho de 

Napoleão, que ao final de seu mandato presidencial de quatro anos articulou um golpe de Estado e 

se manteve no poder, proclamando-se Imperador da França, dando, assim, fim à segunda experiência 

republicana francesa. 

Apesar de terem sido contidas e em pouco tempo controladas por setores ligados à burguesia 

econômica, as ondas revolucionárias ocorridas na França inspiraram outros movimentos políticos, 

que expressavam descontentamentos populares e promoveram grandes transformações em diferentes 

partes da Europa, e que ficaram conhecidas como Primavera dos Povos. Um dos principais impactos 

da Primavera dos Povos foi a emergência de movimentos nacionalistas que foram importantes para 

a unificação da Itália e da Alemanha. 

Use o mapa como material de apoio para mostrar que o Congresso de Viena havia estabelecido 

que uma parte do Norte do atual território italiano, que incluía a região do Vêneto, ficaria sob o domínio 

do Império Austríaco. Na região central da península itálica, havia o Estado Papal sob a autoridade 

civil do papa, cuja capital era a cidade de Roma. Ao sul, havia o Reino das Duas Sicílias, controlado 

pelos Bourbon, de origem francesa. Desde 1815, surgiram movimentos de caráter nacionalista, que 

reivindicavam o rompimento com esses Estados absolutistas e a influência estrangeira na península, 

inspirados em uma ideia de ressurgimento de uma Itália unida e forte. Por essa razão, o movimento 

que disseminou o ideal de uma nação única ficou conhecido como Risorgimento.  

Esse movimento ganhou impulso com a Revolução de 1848, na França, que inspirou a Primavera 

dos Povos, cujos ideais libertários, apesar de temidos e sufocados por grupos liberais burgueses, se 

disseminaram pelo continente europeu. Dessa forma, foram se consolidando duas frentes de luta que 

promoveram a unificação italiana. Ao sul, Giuseppe Garibaldi liderou o exército conhecido como 

camisas vermelhas, que libertou a região do domínio dos Bourbon. Ao norte, o Reino de Piemonte-

Sardenha, Estado independente mais desenvolvido e industrializado, promoveu campanhas militares 

contra as forças austríacas. À medida que foram vencendo as batalhas, o rei de Piemonte, Vítor 

Emanuel II, tornou essas regiões independentes do domínio austríaco. Com o crescimento dos territórios 

conquistados pelos nacionalistas, Vítor Emanuel II autodeclarou-se rei de toda a Itália em 1861.  

A unificação italiana foi definitivamente consolidada após o controle da região do Vêneto, em 1866, 

e a anexação do Estado Papal, em 1870, tornando Roma a nova capital do Estado italiano unificado.  
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Apesar do nacionalismo que se instalou em diversas partes da Itália, fortalecendo o sentimento 

de adesão ao projeto de unificação nacional, tensões e diferenças entre o Norte e o Sul do país,  

regiões cultural e economicamente distintas à época, permaneceram e têm reflexo até a atualidade. 

Além disso, a população seguiu enfrentando graves problemas sociais e econômicos, como a  

concentração fundiária no campo e o desemprego nos centros urbanos, o que fez com que muitos 

italianos de diferentes partes da península migrassem para a América no final do século XIX e início 

do século XX. 

Já para a unificação alemã, a primeira ação importante foi a implementação do Zollverein, 

política criada pela Prússia que estabeleceu a união alfandegária entre os estados da Confederação 

Germânica, o que visava facilitar o trânsito comercial entre os diferentes estados da Confederação, 

assim como com a própria Prússia. O Zollverein contribuiu para uma maior integração dos estados da 

Confederação germânica e a Prússia, integração essa que era também facilitada por conta do idioma 

em comum, o alemão. Esses elementos, somados à política militarista, contribuíram para acender o 

nacionalismo alemão, um dos pilares do processo de unificação alemã. 

A condução do processo de unificação da Alemanha foi da Prússia e ganhou força quando o 

rei Guilherme I assumiu o trono prussiano em 1858, iniciando um projeto de modernização do 

exército. Contando com o apoio do primeiro-ministro Otto von Bismarck, nomeado em 1862, hábil 

estrategista militar, a Prússia venceu três guerras em um período de sete anos, que foram decisivas 

para a unificação do território alemão. Em 1864, a Prússia se aliou à Áustria e venceu a Dinamarca na 

Guerra dos Ducados, que tinha o controle sobre dois ducados germânicos, Holstein e Schleswig, 

situados ao norte do território alemão. Porém, as disputas em relação ao controle desses dois  

ducados levaram a Prússia e a Áustria a entrarem em guerra entre si, que foi vencida pela Prússia, em 

1866, o que ampliou a autoridade desta na condução da unificação alemã. Já em 1870, a França, 

liderada por Napoleão III, declarou guerra à Prússia. Guilherme I e Bismarck convocaram a união dos 

estados alemães para enfrentar o exército francês no conflito militar que ficou conhecido como 

Guerra Franco-Prussiana. A vitória da Prússia na guerra em 1871 fez com que a unificação alemã 

fosse concluída, dando início ao Segundo Reich ou Segundo Império Alemão. 

Peça para que os grupos formados na aula anterior se reúnam para refletirem sobre a relação 

entre as revoluções ocorridas na França durante o século XIX e a emergência de nacionalismos que 

influenciaram os processos de unificação da Itália e da Alemanha. Abra para discussão e deixe os 

alunos se manifestarem livremente sobre o tema.  

Para finalizar, distribua o material – cartolina e canetas – para que os mesmos grupos possam 

organizar a apresentação iniciada na aula anterior, ampliando o conceito de identidade e trazendo-o 

para a realidade escolar. Como exposto na aula inicial, eles devem propor ideias visando a melhoria 

do convívio entre os colegas da sala de aula e na escola em geral, a partir da construção de um 

sentimento de pertencimento a uma identidade-classe, uma identidade escolar. Explique que na 

próxima aula, depois das apresentações e do debate, haverá a elaboração de um documento que, ao 

final, deverá ser assinado por todos os alunos como um compromisso de aceitação daquilo que foi 

construído e combinado em grupo.  
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Aula 3 – Construindo a identidade de grupo: o coletivo pensando e atuando junto 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: estarão sentados em suas carteiras, organizadas em forma de círculo para a realização de uma 

roda de conversa 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, cadernos, lápis e caneta, fita adesiva, cartolina ou papel kraft e caneta colorida 

Peça para que os grupos se reúnam e que toda a sala fique organizada em forma de círculo 

para a apresentação dos trabalhos e debate acerca das propostas, quando toda a sala se comprometerá 

a melhorar o convívio interno e decidir conjuntamente objetivos para a melhoria no ambiente escolar. 

Em seguida, chame cada um dos grupos para que apresentem suas produções com as respostas, 

apontando problemas e apresentando ideias visando a melhoria do convívio entre os colegas da sala 

de aula e apresentando propostas de ação coletiva para a escola.  

Procure tomar nota de todas as falas dos alunos, registrando as propostas na lousa de forma 

a permitir melhor visualização por toda a turma. É esperado que algumas das respostas se repitam, 

sendo importante identificá-las com o propósito de perceber que são aspectos que afetam mais a turma.  

Após os grupos apresentarem as suas respostas sobre os problemas que identificaram e as 

propostas para melhoria no convívio entre toda a turma, bem como ações para promover melhorias 

na escola, apresente o quadro com o que foi levantado pelos grupos. Pergunte se as respostas dadas 

por mais de um grupo apresentam aspectos que afetam os demais e se podem ser colocadas como 

questões prioritárias para o todo. 

Em seguida, proponha uma votação, pedindo para que os grupos elejam um dos problemas 

principais e que demande uma solução visando fortalecer o coletivo. Em seguida, peça para que 

escolham, também por meio de votação, duas ações que toda a turma se comprometa a colocar em 

prática com o objetivo de melhorar a convivência entre todos que fazem parte da escola.  

Em uma cartolina ou em um papel de grande dimensão, anote as deliberações tomadas pela 

turma, registrando os compromissos assumidos. Para formalizar os compromissos estabelecidos por 

meio de votação, peça para todos os alunos assinarem o cartaz, algo que vai simbolizar uma carta de 

objetivos construída coletivamente.  

Contribua para que todo o grupo participe das ações propostas por eles na promoção de 

melhorias da escola. Mantenha também o documento assinado guardado e sempre que houver 

necessidade de trabalhar a integração do grupo e mediar conflitos, retome o exercício realizado  

coletivamente e as deliberações construídas por toda a turma. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um deles: 

• Compreende os conceitos de revolução e nação. 

• Compreende a relação entre as revoluções ocorridas na França durante o século XIX e a 
emergência de nacionalismos que influenciaram os processos de unificação da Itália  
e da Alemanha. 

• Participou das atividades e elaborou propostas visando a resolução de problemas 
cotidianos da sala, reforçando o senso de identidade coletiva de toda a turma. 

• Engajou-se e participou das ações decididas coletivamente para a realização de melhorias 
na escola.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Reflita e escreva um parágrafo sobre os conceitos de nação, revolução e sua influência nos 
processos de unificação da Alemanha e da Itália.  

2. Escreva um pequeno texto sobre o conceito de identidade, aproximando-o do seu cotidiano, 
refletindo sobre os grupos aos quais pertence, com especial atenção à comunidade escolar. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos, a partir dessa reflexão-síntese, associem os conceitos de nação e 
revolução aos processos de unificação da Itália e da Alemanha. No que se refere ao processo 
italiano, espera-se que os alunos percebam que a partir do Congresso de Viena – uma conferência 
que reuniu as principais potências europeias com o objetivo de restaurar o mapa da Europa após 
as guerras napoleônicas e de conter os ideais revolucionários burgueses disseminados após a 
eclosão da Revolução Francesa, em 1789 –, surgiu o movimento pela unificação. Já em relação ao 
processo de unificação alemão, o Zollverein foi uma política de união alfandegária entre os 
estados da Confederação Germânica criada pela Prússia com o objetivo de facilitar o trânsito  
comercial entre os diferentes estados da Confederação, assim como com a própria Prússia, o 
que contribuiu para promover a maior integração entre esses estados e formar um sentimento 
de identidade nacional. 

2. Espera-se que os alunos associem e ampliem o debate de identidade e pertencimento ao 
universo escolar, trazendo aspectos que foram debatidos entre os grupos, ressaltando práticas 
de alteridade e respeito à diversidade. 


