
 

1. Faça a leitura do texto abaixo: 

 

                                                  A MODERNIDADE EUROPEIA 
 

 Por que um estudante de Capão da Canoa, em 2021, 

estudaria sobre a Europa, em uma aula de história? Por 

que não estudarmos apenas a história do nosso povo ou 

da nossa região? A resposta: porque partes importantes 

da nossa vida e sociedade tiveram profunda influência 

da Europa, e devemos conhecer essas origens. Nossas 

formas de governo e lei, a religião cristã, entre várias 

outras influências no nosso pensamento e cultura. 

Muitas vezes vemos nas redes sociais e na televisão que 

a maioria das pessoas são brancas, e que o padrão de 

beleza admirado é o mais parecido com o europeu. Acompanhamos o futebol europeu, e muitas 

vezes comparamos nossa sociedade com a Europa para concluir que eles são organizados, 

competentes e honestos enquanto nós seríamos preguiçosos, corruptos ou desorganizados. Que 

engano! Durante muito tempo existiu (e ainda existe) uma visão preconceituosa e racista que 

considera a história dos europeus como mais importante do que as de outros povos pelo mundo. 

Isso não é verdade, e a história dos brasileiros, por exemplo, se forma com a contribuição de vários 

povos e culturas como indígenas e negros. Mesmo assim, é importante estudarmos como e quando 

a Europa alcançou poder e influência, e identificarmos quais as relações entre a história da Europa 

e a história do Brasil. 

 

Questões de interpretação: 

 

1) Segundo o texto, por que um estudante de Capão da Canoa estudaria sobre a Europa 

na aula de história? 

2) Quais exemplos são citados no texto para demonstrar a influência da cultura europeia 

sobre nós? 

3) Pensando a partir do texto, quais são os problemas envolvidos em se considerar a 

história da Europa como mais importante? 

4) Faça uma pesquisa sobre quais os sentidos da palavra “moderno” e/ou “modernidade” 

(mínimo de 4 linhas). 

5) Faça uma pesquisa sobre o que é o período histórico da modernidade na história da 

Europa (mínimo de 6 linhas). 
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