Charles Darwin (1809-1882)

[...] foi um naturalista britânico que alcançou fama ao convencer a
comunidade científica da ocorrência da evolução e propor uma
teoria para explicar como ela se dá por meio da seleção natural e
sexual [...].
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

A origem das espécies (1859). Neste livro, Darwin apresenta
evidências abundantes da evolução das espécies, mostrando que a
diversidade biológica é o resultado de um processo de descendência com modificação,
onde os organismos vivos se adaptam gradualmente através da selecção natural e as
espécies se ramificam sucessivamente a partir de formas ancestrais, como os galhos de
uma grande árvore: a árvore da vida. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Origem_das_Esp%C3%A9cies
Acesso em: 25 de fev. de 2019.

Darwinismo social
“[...] Muitos, no entanto, foram os que associaram ambas as noções, interpretando a
teoria da evolução de Darwin [...]. Foi Herbert Spencer que, em 1857, criou o
darwinismo social, teoria progressista que pregava a superioridade de algumas
raças humanas sobre outras, que estariam fadadas a fracassar socialmente. Para
essa abordagem racista, a evolução era um progresso tanto biológico quanto
social[...]”.
Fonte. Dicionário de conceitos históricos. SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel Henrique. 2. Edição. 2. Reimpressão - São Paulo:
Contexto, 2009. p. 133 A
 cesso em: 25 de fev. de 2019.

Registros do diário de Charles Darwin em visita ao Brasil em 1832
“Espero nunca mais voltar a um país escravagista. O estado da enorme população
escrava deve preocupar todos que chegam ao Brasil. Os senhores de escravos querem
ver o negro como outra espécie, mas temos todos a mesma origem num ancestral
comum. O meu sangue ferve ao pensar nos ingleses e americanos, com seus ‘gritos’ por
liberdade, tão culpados de tudo isso”.
“Até hoje, se eu ouço um grito ao longe, lembro-me, com dolorosa e clara memória, de
quando passei numa casa em Pernambuco e ouvi os urros mais terríveis. Logo entendi
que era algum pobre escravo que estava sendo torturado. Eu me senti impotente como
uma criança diante daquilo, incapaz de fazer a mínima objeção”.
Fonte: http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/05/01/o-elo-perdido-tropical/ A
 cesso em: 25 de fev. de 2019.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlvio_Romero Acesso em: 25
de fev. de 2019.

Sílvio Romero (1851-1914): autor de obras da
literatura e folclore brasileiro, foi um grande
defensor da superioridade da raça branca no Brasil
durante o século XIX.

“A minha tese, pois, é que a vitória definitiva na luta pela vida e pela civilização, entre
nós, pertencerá no futuro, ao branco; mas que este, para esta mesma vitória, atento às
agruras do clima, tem necessidade de aproveitar-se do que útil as outras duas raças lhe
podem oferecer, máxima a preta, com que tem mais cruzado”. (Sílvio Romero, História
da literatura brasileira, p. 748).
Fonte: ROMERO, S. História da literatura brasileira. 3.ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943.v.1. Acesso em: 25 de fev. de 2019.

Leia com atenção as fontes e discuta com seus colegas, com base nas questões
abaixo
●
●

Qual o posicionamento de Darwin ao visitar o Brasil escravagista?
O que Sílvio Romero defendia para a sociedade brasileira?

