
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES  

PEDAGÓGICAS  

 

HISTÓRIA 

3º ano do Ensino Médio 
 

Material elaborado pela equipe do campus Realengo II 



CONVERSANDO COM A HISTÓRIA... 

Olá, prezadas e prezados estudantes! Como vão? Esperamos 

que bem! Nesses tempos de necessário distanciamento social, 

sugerimos alguns exercícios de reflexão para que o tempo de 

permanência em casa se revele, também, uma oportunidade 

para a construção do conhecimento e da consciência histórica.  

 

Somos, hoje, testemunhas oculares de um momento histórico 

cujas dimensões ainda estão longe de ser satisfatoriamente 

assimiladas e muitas são as questões que se colocam diante de 

nós sobre as relações diretas entre as Ciências, a saúde 

pública, os direitos individuais, os comportamentos, a vida em 

sociedade...  

 

Diante de um quadro em que as perguntas se mostram mais 

numerosas do que as respostas, propusemos esses materiais a 

fim de exercitarmos o proveitoso diálogo passado/presente, 

muito pertinente na desafiante conjuntura que ora vivemos.  

 

Bons estudos e cuidem-se! 



ATIVIDADE 5 

Sugestão: 3ª série do Ensino Médio 

 

Olá, queridas e queridos estudantes, espero que estejam tod@s bem! 

Já são praticamente 3 meses que estamos neste regime de 

isolamento imposto pela pandemia. As dificuldades são inúmeras, mas 

precisamos nos preservar para quando isso tudo passar. Nossa 

contribuição, enquanto professores, tem sido a de oferecer meios de 

reaproximar tod@s vocês do nosso convívio escolar. Sabemos que a 

angústia é ainda maior para quem está na 3ª série do ensino médio, com 

as incertezas em relação ao ENEM e outras questões, por isso essa 

atividade tem como objetivo não deixa-los desamparados na preparação 

para o exame. 

Fiquem em casa, protejam-se e aos seus familiares. 

 

No roteiro de estudos anterior... 

 

 Vimos que a implantação do regime republicano no Brasil decorreu de 

inúmeros fatores relacionados ao esgotamento da monarquia brasileira; 

 Entendemos que os militares do exército tiveram um papel decisivo nos 

episódios que promoveram a derrubada de Pedro II do trono imperial; 

 Aprendemos que a participação dos militares no episódio do golpe 

republicano foi a primeira de várias intervenções das Forças Armadas na 

política brasileira do século XX, culminando no período da Ditadura 

Militar (1964 – 1985) 

 

Neste roteiro estudaremos: 

 

 As manifestações pelos direitos civis aos negros na década de 1960 nos 

EUA e o paralelo com a luta antirracista do século XXI. 

 

 

 

 

 



MOVIMENTO ANTIRRACISTA CONTEMPORÂNEO NOS EUA 

        

Fonte: El País Brasil (2020)                                                    Fonte: Getty Images 

(2020) 

         

Fonte: Getty Images (2020)                                             George Floyd, 46 anos,  

                                                           morto em maio de 2020.Fonte: R7 (2020) 

 

As imagens acima mostram os protestos que têm ocorrido em diversas cidades 

ao redor do mundo, com epicentro nos Estados Unidos, desde o último 25 de 

maio.  

Você sabe dizer qual é o teor destes protestos? Qual a principal motivação 

destes eventos? 

 

Os conflitos raciais possuem um longo histórico nos EUA. Observe as imagens 

abaixo: 

 

                          Angela Davis, década de 60. FONTE: afreaka.com 



      

Martin Luther King Jr. FONTE: AFP                                       Malcom X. FONTE: 

AP 

   

Manifestante em NY repete o gesto do movimento “Panteras Negras” FONTE: 

Getty Images 

 

Sobre o contexto apresentado pelas imagens, leia o texto abaixo: 

 

“Fruto de diversos processos de emancipação social envolvendo minorias raciais 

e sexuais – principalmente entre as décadas de 1950 e 1970 – o movimento 

norte-americano pelos direitos civis trouxe a tona novos personagens e novas 

bases de ação no cenário político mundial. Basicamente, os direitos civis são 

aqueles que dizem respeito à liberdade de expressão e à igualdade entre 

qualquer cidadão perante a lei. Nos EUA, essa visão torna-se mais específica, 

colocando como base dos direitos civis o pleno exercício dos direitos garantidos 

pela sua constituição. [...] Durante o último século, e mesmo no século XIX, 

foram os descendentes dos escravos africanos nos EUA que sofreram os maiores 

abusos e lutaram em grande parte para a renovação e até mesmo a criação de 

não só uma, mas diversas cartas de direitos civis que indicassem a igualdade 

de status social entre os brancos e negros no país. [...] Apesar desses esforços, 

muitas leis e conquistas dos direitos civis foram invalidadas ainda no século 

XIX pela Suprema Corte norte-americana, e pela criação de leis 

segregacionistas, como as ‘leis Jim Crow’ (Jim Crow Laws, que estimulavam a 

separação entre negros e brancos em locais públicos, escolas, hospitais, etc.) 



[...] Ao longo dos anos 20 e 30, mesmo com o aumento da segregação e 

discriminação racial no país, o papel social de grande parte da população 

passava por sérias mudanças. [...] Ao adentrarem o período relativo ao conflito 

mundial na década de 1940, certos segmentos da comunidade negra já 

demonstravam suas primeiras manifestações organizadas em direção ao quadro 

de enfrentamento presente nas décadas de 1950 e 1960. Após sua campanha 

na Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), onde exerceu o papel de bastião dos 

regimes democráticos ao redor do globo, a situação de segregação e de 

inferioridade da população negra no país parecia para parte da sociedade norte-

americana uma espécie de contra-senso com sua postura ‘libertadora’ exercida 

ao longo do conflito. Sendo segregados até mesmo nos exércitos que lutaram na 

Segunda Guerra Mundial [...], os negros passavam, a partir dos anos 50, a se 

organizar em movimentos, associações, igrejas e outras formas de ação em prol 

de uma política que, ao longo da luta pelos direitos civis, oscilou entre um 

integracionismo com o resto da sociedade e a total ruptura com a sua parcela 

branca. Nos anos 50, três pontos centrais detonaram a luta ininterrupta pelos 

direitos civis nos EUA até o fim dos anos 60: a situação educacional, a situação 

dos transportes e locais públicos e a campanha pelo cadastro de eleitores (vote 

registration). [...] É desse período (1950 – 1960) que as principais associações e 

grupos civis oriundos das comunidades negras aparecem ou se afirmam no 

país, engajando-se automaticamente na luta pelos direitos. [...] Em 1955, na 

cidade de Montgomery, Alabama, Rose Lee Park [...] recusou-se a ceder seu 

lugar a um homem branco no ônibus público da cidade e mover-se para a parte 

reservada aos negros. Sua ação desencadeou um boicote da população negra às 

linhas de ônibus da cidade, liderado pela figura carismática de Martin Luther 

King. Este evento teve um final favorável aos ativistas dos direitos civis, já que 

em 1956 a Suprema Corte decide anular as leis segregacionistas do Alabama 

em relação aos seus transportes públicos, dando a King destaque nacional como 

o mais importante e sensato líder do movimento negro pelos direitos civis da 

época.” 

 

COELHO, Frederico de Oliveira. “Movimento pelos direitos civis” IN: SILVA, 

Francisco Carlos Teixeira (coord.) [Et. Al.] Enciclopédia de guerras e revoluções 

do Século XX: as grandes transformações do mundo contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004, pp. 578 – 581. 

 



Refletindo sobre o texto, e com base em seus estudos sobre a história dos 

EUA, quais seriam os fatores históricos que levaram ao contexto de 

enfrentamento social entre negros e brancos nos EUA? 

Quais as pontes e relações existem entre os movimentos sociais pelos 

direitos humanos das décadas de 1950 e 1960 e os movimentos 

antirracistas de 2020 nos Estados Unidos? 

 

É comum ouvirmos as (os) militantes antirracistas negras(os) brasileiras(os), e 

pesquisadoras(es) do tema mencionando o “racismo estrutural” presente na 

sociedade brasileira. Você conhece ou já ouviu esse conceito? Como ele se 

manifesta na sociedade brasileira? Há diferenças entre o racismo existente 

no Brasil e o racismo na sociedade norte-americana? Quais? 

 

Para saber mais: 

 

Martin Luther King Jr. 

https://www.dw.com/pt-br/quem-foi-martin-luther-king/a-43173438 

Discurso “eu tenho um sonho”: https://www.youtube.com/watch?v=-

QT1IogxcZo 

 

Rosa Parks 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/rosa-lee-parks.htm 

 

Malcom X 

https://www.geledes.org.br/malcolm-x-2/ 

 

Angela Davis 

https://www.hypeness.com.br/2017/01/a-vida-e-a-luta-de-angela-davis/ 

 

Professor Sílvio Almeida explica o Racismo Estrutural 

https://www.youtube.com/watch?v=PD4Ew5DIGrU 

 

https://www.dw.com/pt-br/quem-foi-martin-luther-king/a-43173438
https://www.youtube.com/watch?v=-QT1IogxcZo
https://www.youtube.com/watch?v=-QT1IogxcZo
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/rosa-lee-parks.htm
https://www.geledes.org.br/malcolm-x-2/
https://www.hypeness.com.br/2017/01/a-vida-e-a-luta-de-angela-davis/
https://www.youtube.com/watch?v=PD4Ew5DIGrU

