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Imperialismo europeu: o darwinismo social como 

projeto civilizador 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é abordar o imperialismo europeu e a colonização dos 

continentes africano e asiático no século XIX. O colonialismo do século XIX teve como especificidade 

a articulação de dois aspectos principais: interesses econômicos, objetivando a conquista de novos 

mercados para as indústrias europeias; e a ideia de missão civilizatória, que adotava a perspectiva de 

levar o progresso aos povos colonizados. Para analisar esse período da história, será dada especial 

ênfase à influência das teorias evolutivas das Ciências Naturais, como o darwinismo, no projeto 

imperialista, e como essa concepção teve desdobramentos, influenciando, por exemplo, o racismo 

científico utilizado no Brasil para explicar a inferioridade das populações não europeias e a 

degeneração da sociedade em decorrência da miscigenação no país.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o conceito de imperialismo. 

• Identificar os interesses e as políticas imperialistas das potências europeias na África,  
Ásia e Oceania no final do século XIX e suas respectivas consequências. 

• Diferenciar a colonização empreendida durante a Idade Moderna do colonialismo do 
século XIX. 

• Explorar as justificativas para a intervenção europeia na África. 

• Compreender o processo da partilha da África e suas consequências, principalmente para 
os povos africanos. 

• Identificar a repercussão do pensamento darwinista e/ou racista do século XIX no Brasil. 
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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. 

Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo industrial 
e o lugar das economias africanas  
e asiáticas nas dinâmicas globais  

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, 
procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos 
sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica. 

O imperialismo europeu e a partilha 
da África e da Ásia 

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais  
na resistência ao imperialismo na África e na Ásia. 

Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo. 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, 
avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários  
e as populações negras nas Américas. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O imperialismo europeu no século XIX e a partilha da África 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, de frente para a lousa e para o professor   

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, caneta, caderno, projetor de imagens ou impressões de mapas  

da partilha da África a serem distribuídas por duplas de alunos, cartolina, canetas coloridas 

Materiais de referência: Mapa - África entre 1885-1919 com a divisão política atual. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Partilha_de_%C3%81frica#/media/File:Colonial_Africa_1913_map.svg> . Acesso em:  

17 set. 2018. 

Para iniciar, é importante aferir que representações os alunos têm acerca da ideia de colonização. 

Para isso, proponha um exercício inicial, em duplas, no qual eles devem responder às seguintes questões: 

• Para você, o que foi a colonização? 

• Quais os principais interesses que estão relacionados com as práticas colonizadoras? 

Estipule cerca de 10 minutos para que as duplas se organizem, conversem e redijam suas  

respostas. É importante enfatizar que as respostas devem ser produzidas com base nos conhecimentos 

prévios dos alunos e não há uma resposta correta para as questões. É esperado que os alunos 

associem colonização às práticas coloniais dos séculos XV e XVI, quando Estados europeus ocuparam 

territórios de outros continentes e subjugaram os seus povos. As respostas poderão trazer principalmente 

referências e ideias da colonização da América e, mais especificamente, da América portuguesa, que 

envolveu a exploração de riquezas e matérias-primas da colônia (ligadas a uma concepção de 

capitalismo mercantilista), o tráfico de africanos escravizados e o projeto civilizador de indígenas 

com base na conversão ao cristianismo. 

Após a elaboração das respostas, peça aos alunos que compartilhem com a turma as suas 

visões sobre a colonização. A partir daí, desenvolva uma aula expositiva que possibilite aos alunos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partilha_de_%C3%81frica#/media/File:Colonial_Africa_1913_map.svg
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compreenderem as diferenças entre a colonização que foi empreendida durante a Idade Moderna e a 

colonização empreendida pelas nações europeias durante o século XIX, conhecida como imperialismo.  

Comente que o projeto imperialista europeu tomou forma na segunda metade do século XIX, 

quando o liberalismo e o desenvolvimento industrial se consolidavam na Europa. Para ampliar a  

exploração de matérias-primas e abrir novos mercados consumidores para os produtos industrializados, 

os Estados nacionais europeus promoveram uma nova onda colonizadora que impactou os continentes 

africano e asiático.  

Explique que, no caso da África, França e Inglaterra já haviam estabelecido colônias na primeira 

metade do século XIX, mas o projeto imperialista no continente se consolidou no final daquele século. 

Em seguida, comente que a Alemanha e a Itália, recém-unificadas e em pleno desenvolvimento econômico 

e industrial, passaram a reivindicar territórios e mercados no continente africano. Destaque a realização 

da Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, evento que reuniu as principais potências da época em 

torno do estabelecimento de regras sobre a divisão do continente africano. O propósito da conferência 

era estipular normas sobre a colonização desses territórios e o relacionamento com os povos locais.  

Apresente o mapa disponível nos materiais de referência, que mostra o continente africano 

após a partilha realizada pelas nações europeias. Esse mapa possui a divisão política atual, e pode ser 

usado para problematizar o impacto da presença dos europeus no continente ainda nos dias atuais. 

Explique à turma que uma das consequências da Conferência de Berlim foi a reconfiguração do mapa 

do continente africano em função do domínio das nações europeias, com exceção de dois países: 

a Libéria, território liberto sob a influência dos Estados Unidos; e a Etiópia, que manteve a sua 

independência e resistiu à tentativa de dominação italiana. 

Nesse momento, é importante enfatizar aos alunos que em nenhuma etapa das negociações 

houve a participação de lideranças e representantes dos povos africanos, nem uma preocupação 

com os interesses, a cultura e o modo de vida dessas sociedades. A divisão territorial desrespeitou 

fronteiras naturais e culturais, além do modo de organização das sociedades africanas, muitas vezes 

reunindo, sob um mesmo território, grupos étnicos que tinham relações hostis e de conflito. Isso 

contribuiu para uma série de problemas que persistem no continente africano, como as guerras civis 

e as dificuldades econômicas enfrentadas por muitos países.  

Explique que, apesar do acordo estabelecido na Conferência de Berlim, a questão da partilha 

da África gerou tensões entre as nações europeias no início do século XX, já que havia discordância 

principalmente em relação às hegemonias inglesa e francesa na divisão de territórios. Os conflitos 

em torno da disputa de territórios na África acirraram as rivalidades no continente europeu e foi um 

dos fatores que contribuiu para as duas guerras mundiais.  

Proponha que, organizados em grupos, os alunos pesquisem processos de resistência ao 

colonialismo na África. Os grupos podem pesquisar em livros e sites sobre a Guerra dos Bôeres, a 

Resistência Jamaicana, entre outros. Oriente-os a apresentarem imagens e mapas nas suas pesquisas. 

Sobre a história da Guerra dos Bôeres, espera-se que os alunos a apresentem como um 

exemplo de disputa territorial que ocorreu na África, envolvendo ingleses e holandeses pelo domínio 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

da região sul do continente (que compreende os atuais territórios da África do Sul, Botsuana e 

Zimbábue). A disputa foi intensificada quando houve a descoberta de jazidas de ouro e diamante na 

região do Transvaal, que era dominada pelos bôeres, colonos de origem holandesa que estavam 

estabelecidos no sul da África desde o século XVII. Essa disputa resultou na Guerra dos Bôeres, entre 

1899 e 1902, e terminou com a vitória inglesa. 

Sobre a Resistência Jamaicana, espera-se que os alunos citem o ativista Marcus Garvey, que 

fundou um movimento antirracista e anticolonialista. 

 

Aula 2 – Apresentação dos trabalhos, darwinismo social e o projeto civilizador 

do imperialismo europeu 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em um semicírculo   

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, caneta, caderno e fita adesiva para afixar os trabalhos dos alunos 

Materiais de referência:  

• BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”. Revista Educar, Curitiba: Editora  

da UFPR, n. 12, p. 153-165, 1996. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/er/n12/n12a14.pdf>. Acesso em: 17 set. 2018. 

• ALTMAN, Max. 1859 – Charles Darwin publica “A Origem das Espécies”. História Ciências Saúde (site), nov. 2015. 

Disponível em: <www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/1859-charles-darwin-publica-a-origem-das-especies>. Acesso  

em: 17 set. 2018. 

Retome com os alunos a discussão da aula anterior, a respeito da colonização que potências 

europeias promoveram no continente africano na segunda metade do século XIX, em busca de matérias-

primas e da conquista de novos mercados. Organize a apresentação dos trabalhos de modo que os 

grupos mostrem suas produções e reflitam que não se tratou de um processo pacífico e sem conflitos. 

Peça para que, individualmente, depois de finalizadas as apresentações, os alunos produzam um 

texto relacionando-as. Recolha os textos e devolva-os com as correções e com os comentários pertinentes. 

Na sequência, explique que nesta aula serão trabalhadas, principalmente, as justificativas 

atribuídas às colonizações com base na apropriação de discursos científicos europeus. 

O imperialismo é um conceito usado para nomear não só a ocupação de outro território, 

mas a sua dominação em termos econômicos, militares, políticos e culturais. Foi com base nessa  

ideia de dominação que se deu a colonização da África e da Ásia pelos europeus durante o século 

XIX. A construção de legitimidade para essa política imperialista empreendida pelas potências  

europeias (com destaque para a Inglaterra, a França e a Alemanha) se deu por meio da associação 

da colonização com um projeto civilizador, que visava levar o progresso e o saber da Europa para 

povos tidos como atrasados, menos desenvolvidos em termos econômicos e políticos e, portanto, 

inferiores em relação aos homens brancos.  

Peça aos alunos para que comparem a missão civilizadora proposta na colonização do século 

XIX com as missões cristianizadoras que ocorreram durante a colonização da América nos séculos XVI e 

http://www.scielo.br/pdf/er/n12/n12a14.pdf
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/1859-charles-darwin-publica-a-origem-das-especies
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XVII. Espera-se, nesse momento, que os alunos possam recordar que a colonização da América foi 

justificada com o objetivo de salvar as almas dos povos nativos por meio da catequização e da conversão 

forçada ao cristianismo. Explique à turma que junto aos colonos e à estrutura administrativa das metrópoles 

europeias, missões de diversas ordens religiosas vieram ao continente americano com o propósito de 

evangelizar os povos indígenas de acordo com os preceitos do cristianismo, também os inserindo na 

lógica de produtividade europeia, sobretudo no caso dos indígenas aldeados em missões religiosas.  

No caso do imperialismo europeu do século XIX, uma das justificativas do processo  

colonizador surgiu com a apropriação do discurso científico das Ciências Naturais para a produção de 

um conhecimento sobre a vida social. Essa apropriação indevida resultou na exotização dos povos 

não europeus, exacerbando o que eles tinham de diferente ou, em outras palavras, o que eles 

tinham, aos olhos dos colonizadores europeus, de “inferior”.  

Em 1859, Charles Darwin publicou o livro A origem das espécies e a seleção natural, no qual 

elaborou uma teoria sobre a evolução das espécies. O biólogo foi responsável por formular a ideia de 

seleção natural, cujo princípio básico é que as espécies que melhor conseguem se adaptar a um  

determinado ambiente sobrevivem, enquanto as menos adaptáveis tendem a ser extintas. Tal  

processo de seleção natural seria responsável pela evolução das espécies, a qual ocorreria ao longo 

da passagem de milhares e até de milhões de anos. Posto isso, este princípio também poderia ser 

aplicado à própria espécie humana, uma vez que todos os seres vivos passaram pelo processo 

evolutivo a partir de um ancestral comum. 

A teoria da seleção das espécies de Darwin causou grande repercussão e gerou também 

muitas críticas negativas, já que o evolucionismo questionava o criacionismo, a versão bíblica cristã 

da criação do mundo. O impacto das teorias de Darwin sobre a evolução das espécies transcendeu  

os limites das Ciências da Natureza, sendo apropriada por pensadores e cientistas que passaram  

a aplicá-la às questões sociais e a hierarquizar os diferentes estágios de desenvolvimento das 

sociedades e dos grupos sociais, uma vez que acreditavam que organizações societárias também 

estavam sujeitas ao princípio de seleção natural no processo evolutivo. Assim, essa apropriação das 

ideias e teorias de Darwin serviu ainda para legitimar cientificamente o imperialismo dos europeus, 

ficando conhecida como darwinismo social. 

O darwinismo social converteu-se em uma teoria para interpretação da “evolução” das 

sociedades, que se alinhou a premissas ideológicas em voga na época, como o nacionalismo, o  

militarismo e o racismo. De acordo com essa concepção, a civilização europeia, branca, representava 

o ápice da evolução da espécie humana. O darwinismo social foi usado como uma das justificativas 

civilizatórias para a política imperialista empreendida pelas potências europeias, que se incumbiam 

da responsabilidade de levar o conhecimento, o progresso científico e material dos europeus aos povos 

considerados inferiores e com hábitos culturais tidos como atrasados, o que se aplicava às populações 

dos continentes africano e asiático de acordo com a visão dos colonizadores. Seguindo a lógica de que 

prevalecia o mais forte e, consequentemente, o mais evoluído, tal concepção também legitimava o 

emprego da força e da violência contra aqueles que se opunham à “civilização” e ao “progresso”. 
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No encerramento da aula, comente com os alunos que na aula seguinte será abordado como 

o darwinismo social potencializou discursos científicos que se utilizavam de premissas racistas, como 

é o caso do racismo científico, que tem George Vacher de Lapouche e o conde Joseph Arthur de 

Gobineau como os seus principais mentores. Essas teorias extrapolaram os limites do continente 

europeu e chegaram, por exemplo, ao Brasil, servindo de base teórica para que pensadores e  

cientistas brasileiros realizassem a interpretação da sociedade brasileira. Por meio dessas ideias, eles 

elaboraram explicações sobre os fatores que causavam a degeneração da sociedade mestiça e 

buscaram legitimar cientificamente a inferioridade das populações negras.  

 

Aula 3 – Do darwinismo social ao racismo científico no Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

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

e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, caneta, caderno, projetor (conforme disponibilidade) e impressões  

de trechos de textos a serem distribuídos para duplas de alunos 

Materiais de referência: 

• RODRIGUES, Marcela Franzen. Raça e criminalidade na obra de Nina Rodrigues: uma história psicossocial dos 

estudos raciais no Brasil do final do século XIX. Revista de Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 15, n. 3, 2015. 

Disponível em: <www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/19431/14023> . Acesso em: 29 jul. 2018. 

• BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”. Revista Educar, Curitiba: Editora da 

UFPR, n. 12, p. 153-165, 1996. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/er/n12/n12a14.pdf> . Acesso em: 29 jul. 2018. 

Para trabalhar com o tema do racismo científico no Brasil e como este foi potencializado pelas 

teorias do darwinismo social, é importante relacionar este contexto com o sistema escravista no Brasil, 

que ao longo do século XIX foi considerado uma instituição arcaica, abolido somente em 1888. É 

fundamental ressaltar que a abolição não representou uma integração dos negros na sociedade 

brasileira. Apesar de muitos ex-escravizados terem obtido a sua liberdade, o Estado brasileiro não 

desenvolveu políticas de inclusão para a população negra e, como resposta ao fim da escravidão, 

promoveu incentivos à vinda de imigrantes europeus ao Brasil para atuarem como mão de obra 

assalariada no país. O interesse governamental e das elites brasileiras em incentivar a vinda de 

imigrantes tinha um pressuposto racista: além de trazer uma mão de obra supostame nte “mais 

qualificada”, a vinda de imigrantes europeus contribuiria com o embranquecimento da população  

brasileira, revertendo um processo considerado por essas elites como de degeneração, principalmente 

com a miscigenação entre brancos e as raças tidas como “inferiores”, como negros e indígenas. 

O legado da escravidão e, posteriormente, o incentivo à vinda de mão de obra europeia ao 

Brasil para exercer trabalhos assalariados, contribuíram para que a população de ascendência negra, 

ao final da escravidão e na entrada do século XX, ocupasse as camadas mais pobres da sociedade 

brasileira, expostos a várias formas de preconceitos e vivendo em situação de vulnerabilidade. 

O lugar social da população de ascendência negra na sociedade brasileira contribuiu para que 

estudos alinhados com o chamado racismo científico – teoria que, conforme visto na aula anterior, 

estabelece uma hierarquia entre as raças, das mais “nobres” àquelas consideradas “inferiores” – se 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/19431/14023
http://www.scielo.br/pdf/er/n12/n12a14.pdf
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dedicassem a estudar a degeneração da população brasileira, sobretudo das populações negras  

e indígenas, assim como dos mestiços. Diversos intelectuais da época e até mesmo cientistas 

elaboraram estudos e pesquisas que buscavam explicar a pobreza da sociedade brasileira a partir de 

pressupostos do racismo científico. Um desses pesquisadores foi o médico baiano Raimundo Nina 

Rodrigues (1862-1906), que se especializou na medicina forense – ou medicina legal, especialidade 

que faz uso de conhecimentos científicos da medicina visando esclarecer fatos de relevância para  

a justiça. Estudando principalmente as relações entre mestiçagem e criminalidade, ele associava,  

por exemplo, características físicas dos negros e mestiços como atributos que os tornavam mais 

propensos a se envolverem na prática de crimes e atos violentos. 

Proponha, em seguida, que os alunos se reúnam em duplas e entregue a eles um trecho de 

um dos textos de autoria de Nina Rodrigues, no qual ele trata sobre os negros provenientes da 

África. As duplas deverão fazer um exercício de análise de um documento histórico, buscando 

responder a questões acerca do ponto de vista do autor em relação aos africanos e de que forma o 

texto está relacionado com o que viram e aprenderam sobre racismo científico. No texto a seguir, 

mantenha os trechos que estão em destaque: 

Os negros africanos são o que são: nem melhores nem piores que os brancos: 

simplesmente eles pertencem a uma outra fase do desenvolvimento intelectual e 

moral. Essas populações infantis não puderam chegar a uma mentalidade muito 

adiantada e para esta lentidão de evolução tem havido causas complexas. Entre 

essas causas, umas podem ser procuradas na organização mesma das raças negríticas, 

as outras podem sê-lo na natureza do habitat onde essas raças estão confinadas. 

Entretanto, o que se pode garantir com experiência adquirida, é que pretender impor 

a um povo negro a civilização europeia é uma pura aberração.  

RODRIGUES, Raimundo Nina. As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Salvador, 1894. Disponível em: 

<https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/9989/5/As_racas_humanas_e_a_responsabilidade_penal_no_Brazil.pdf >. Acesso em: 10 out. 2018. 

Faça a leitura do texto a ser trabalhado e tire eventuais dúvidas de vocabulário dos alunos. 

Reserve 20 minutos para que as duplas possam discutir entre si sobre o que leram e responder às 

seguintes questões com base nos trechos em destaque do texto: 

1. O que o autor quer dizer com o comentário de que os negros “pertencem a uma outra fase do 
desenvolvimento intelectual e moral”? 

2. Por que ele considera que os negros africanos “são populações infantis [que] não puderam 
chegar a uma mentalidade muito adiantada”? 

3. A que o termo habitat remete? O que o autor quis sugerir ao fazer uso desse termo? 

4. O que podemos concluir sobre a visão de Nina Rodrigues? Ela ainda tem influência na sociedade 
brasileira de hoje? O que pode ser feito para que esse tipo de pensamento seja combatido? 

Nas respostas das duplas às questões, espera-se que os alunos consigam estabelecer conexões 

entre o texto e ideias que embasam o racismo científico em voga naquele período. Por exemplo, na 

resposta à primeira questão está evidente a ideia de hierarquização das raças, na alusão que Rodrigues 
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faz ao fato de os africanos pertencerem a uma “outra fase do desenvolvimento intelectual e moral” 

que, segundo sua interpretação, seria inferior ao dos brancos. Tal pensamento é reforçado com o 

comentário que trata os negros como “populações infantis”, no qual o autor faz uma analogia com o 

desenvolvimento etário de um indivíduo para dizer que as civilizações africanas e os negros ainda são 

“imaturos”. Na resposta à terceira questão, espera-se que os alunos associem o termo habitat ao lugar 

onde vivem os animais, no que é possível complementar e dizer que Rodrigues promove uma animalização 

do indivíduo ao negar sua humanidade como estratégia para inferiorizá-lo. Já para a quarta questão 

espera-se que os alunos apontem que se trata de uma visão preconceituosa e racista que deve ser 

rejeitada e combatida pela sociedade brasileira atual. Além disso, é importante trabalhar quanto esse 

tipo de pensamento é prejudicial para o convívio e a construção de uma sociedade inclusiva e igualitária.  

Posicione os alunos a respeito do autor do texto: Raimundo Nina Rodrigues foi um médico 

brasileiro que no final do século XIX buscou, entre outras coisas, desvendar os mistérios da mente e do 

espírito dos negros brasileiros. Racista, eugenista, conservador, foi um intelectual rejeitado a partir da 

segunda metade do século XX por conta dessas características que, se não eram, à época, exclusivas 

dele, tornaram-se malditas: hoje em dia seu nome quase não é citado, a não ser em revisões críticas 

da história dos estudos raciais (RODRIGUES, Marcela Frazen. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/19431/14023>. Acesso em: 10 out. 2018). 

É importante que os alunos reconheçam que o racismo é um problema que persiste na 

sociedade brasileira, ou seja, se faz presente em diversas práticas, desde comentários e supostas 

brincadeiras que inferiorizam a população negra até a discriminação que ocorre durante a busca por 

um emprego ou nas abordagens policiais. Ressalte que esse tipo de prática constitui um crime 

inafiançável, conforme determina a Constituição brasileira de 1988. Para isso, projete ou distribua 

cópias aos alunos do quadro abaixo: 

Constituição Federal de 1988 – Art. 5º, parágrafo XLII - a prática do racismo constitui 

crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei: 

Crimes inafiançáveis Crimes imprescritíveis 

• Racismo 

• Tortura 

• Crimes hediondos 

• Tráfico de drogas 

• Terrorismo 

• Ação de grupos armados – civis ou militares – contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático 

• Racismo 

• Ação de grupos armados – civis ou 
militares – contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático 

Fonte: CONSELHO Nacional de Justiça. CNJ Serviço: quais são os crimes inafiançáveis e os imprescritíveis? Disponível em: 

<www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85828-cnj-servico-quais-sao-os-crimes-inafiancaveis-e-os-imprescritiveis>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Para finalizar a sequência e incentivar práticas de combate, incentive os alunos a criarem 

hashtags que combatam esses crimes. Estimule-os a afixarem cartazes com essas hashtags nos corredores 

da escola, promovendo uma campanha que valorize atitudes cidadãs e de respeito às diferenças. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/19431/14023
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/19431/14023
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História – 8º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

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

• Compreendeu diferenças e estabeleceu comparações coerentes entre a colonização dos 
séculos XVI e XVII e o colonialismo imperialista do século XIX. 

• Reconheceu as diferenças entre os ideais dos projetos nas colonizações da Idade Moderna 
e no imperialismo do século XIX.  

• Compreendeu o darwinismo social e como este serviu de justificativa para o imperialismo 
das potências europeias na colonização dos continentes africano e asiático.  

• Entendeu o que é o racismo científico e como este contribuiu para legitimar o racismo 
e a inferiorização dos negros e mestiços na sociedade brasileira. 

• Colaborou com o exercício da campanha de combate a atitudes racistas e preconceituosas. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que foi a Conferência de Berlim? 

2. O darwinismo social foi idealizado com base em qual das teorias elaboradas por Darwin? 

a) Teoria da gravidade dos corpos 

b) Teoria da seleção natural ou da evolução das espécies 

c) Teoria da Relatividade 

d) Teoria Heliocêntrica 

3. O que caracteriza o racismo? De que maneiras ele pode ser combatido? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que a Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885, 
reuniu as potências europeias com o propósito de estabelecer regras para a partilha do continente 
africano pelas nações europeias, criando normas sobre a colonização desses territórios e o 
relacionamento com os povos locais. 

2. Alternativa correta: b. 

3. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos identifiquem o racismo como um preconceito 
estabelecido contra determinada raça ou etnia. Geralmente o racismo se baseia na suposta 
superioridade de uma etnia sobre outra. Ele pode se manifestar de diferentes formas, desde 
piadas feitas no cotidiano até a discriminação na busca por um emprego etc. De acordo com o 
que foi estudado, os alunos podem citar diversas formas de combater o racismo, baseando seu 
comportamento em uma conduta cidadã, que valoriza a igualdade e o respeito. Vale relembrar 
que o racismo é crime segundo a Constituição Federal do Brasil. 


