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Tema Genérico do Plano de Aula: 

 Sociedade x Política - Os processos de independência dos Estados Unidos da América. 
Desenvolvimento da Guerra dos Sete Anos 
Processo de independência das Treze Colônias 
Formação republicana dos Estados Unidos da América 
Os africanos na América do Norte 
Diversidade cultura 

 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 CEH 5 - Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. 

 CEH 6 - Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. 

Objetos de Conhecimento 

 Independência dos EUA 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EFOHIO7 - Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas 

Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Celular, computador, internet, foto cópias, material para anotação... 

Aplicação/Fixação 

 1º – Sensibilização; 2º – Leitura de texto; 3º - Mapa; 4º – Questões diferenciadas; 5º – Desenho, charge; 6º 
Múltipla escolha; 7º Interpretação de imagem; 8º - Curiosidade. 

Síntese/Avaliação 

 Entender o processo de independência dos Estados Unidos, tendo em vista os conceitos de estado, nação, 

território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. 

Registro de Frequência 

 Exercícios resolvidos no caderno, com a devida data, no retorno das aulas. 

 
PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DA TREZES COLÔNIAS 
Fica ligado!!! 
Ler com atenção os textos e enunciados. 

Escrever no caderno o título da aula, a data, o número da questão e responder de acordo com as informações. 
 
1 - Sensibilização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-por-que-foram-esculpidas-as-faces-dos-presidentes-americanos-no-monte-rushmore/ 
 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-por-que-foram-esculpidas-as-faces-dos-presidentes-americanos-no-monte-rushmore/


Na primeira aula, não presencial, refletimos sobre o processo de colonização dos Estados Unidos. Recorda? Agora, 
nessa segunda aula, iremos abordar o processo de independência dos EUA (4 de julho de 1776). Você já refletiu 
sobre este importante assunto? Como que os cidadãos das 13 colônias conseguiram se libertar do poder dos 
ingleses, tornando se uma nação livre? Essa história é muito importante, porque foi o primeiro ato de contestação, luta 
e libertação de uma colônia contra o poder da metrópole (Inglaterra) que ocorreu no continente americano. Portanto, 
este grande acontecimento, influenciado pelas ideias iluministas, teve repercussão em todo mundo – sobretudo na 
luta de independência de outras colônias na América. 

a) – Por que a independência dos EUA foi um acontecimento muito importante? 
b) – A independência dos Estados Unidos influenciou na independência do Brasil? Comente. 
c) – Ler a frase de Thomas Jefferson e citar os valores defendidos na luta pela independência norte americana: “Nós 

mantemos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo 
Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão à vida, a liberdade, e a busca da felicidade”.  

d) – Pesquisar e escrever o nome dos 4 presidentes esculpidos na rocha. 
Obs. Fazer, no caderno, pergunta e resposta. 
 
 
2 – Ler o texto e responder 

Processo de independência dos EUA 
 

Os moradores das 13 colônias já estavam descontentes com a intervenção inglesa por diferentes motivos. E 
com a eclosão da Guerra dos Sete Anos (1756-1763), confronto que envolveu especialmente França e Inglaterra, 
pelo controle das terras a oeste das 13 colônias, os ânimos se acirraram definitivamente. Mesmo tendo vencido o 
confronto e ficado com parte das terras canadenses que antes eram da França, bem como a Florida que antes era 
espanhola, a Inglaterra amargava grave situação financeira, posto que a guerra lhe consumisse boa parte do tesouro.  

A saída encontrada foi “apertar o laço” em cima das suas ricas colônias americanas, criando, entre 1764 e 
1765, uma série de leis e taxas para extorquir os colonos. Por exemplo: a Lei do Açúcar (1764) que monopolizava a 

compra de açúcar e derivados apenas das Antilhas inglesas, bem como a Lei da Moeda (1764) que proibiu a emissão 

de papeis de crédito que eram usados como moeda e a Lei do Selo (1765) que exigia que todos os papéis que 
circulassem nas colônias fossem selados, ou seja, taxados. 

Óbvio que as críticas e a animosidade entre os colonos e os soldados britânicos só fazia crescer e chegou ao 
ponto que grandes protestos começam a se articular em várias cidades.  Um deles em especial ficou conhecido como 
Massacre de Boston, pois terminou em tragédia. Era março de 1770, e soldados britânicos mataram 5 colonos a 
tiros, deixando dezenas de feridos.  

Coincidentemente, quase ao mesmo tempo, na Inglaterra revogava-se a maioria dessas leis e taxas absurdas, 
permanecendo “apenas” a Lei do chá (1767). O que não era exatamente uma boa notícia, pois como bons 
descendentes ingleses que eram se consumia milhões e milhões de caixas de chá nas 13 colônias. Por esse decreto, 
apenas a Companhia das Índias Orientais (empresa inglesa) podia vender o chá ao preço que quisesse, além de 
outros benefícios e vantagens a ela concedidos. A reação foi imediata: os colonos se disfarçaram de índios e jogaram 
toda a carga dos navios no mar, episodio esse que ficou conhecido com “Festa do Chá de Boston”. A Inglaterra 
imediatamente promulgou uma série de punições que foram chamadas de Leis Intoleráveis (1774), que como o 
nome muito bem explica, eram retaliações e punições muito duras, que proibiam até que se fizessem reuniões. 

Os colonos, mesmo proibidos de se reunir, na clandestinidade organizam o 1º Congresso Continental 
(1774), que reuniu representantes de 12 colônias - exceto Geórgia. Dali tiraram decisões que se mostraram 
fortíssimos instrumentos de pressão, como a decisão de não vender, nem comprar mais nada da Inglaterra, para com 
isso mostrar sua força e capacidade de autogerência. Corria o ano de 1775, e os representantes das 13 colônias se 
reúnem novamente no 2º Congresso Continental, de onde sai à unanimidade da ideia que se preciso declarariam 
guerra e separação aos ingleses. Nesse congresso, fica escolhida uma comissão para elaborar a Declaração de 
Independência e emana a figura do comandante das tropas que depois emprestaria seu sobrenome a capital do novo 
país: George Washington. 

A belíssima Declaração de Independência das 13 colônias ficou pronta em 04/07/1776, aonde além de se 
declararem livres do domínio inglês, com cada colônia com autonomia para se administrar, estava determinado que a 
função do governo era respeitar a vontade dos cidadãos, e que inclusive “todos os homens são criados iguais, 
dotados pelo Criador de certos “direitos inalienáveis”que são a vida, a liberdade e a procura da felicidade”.O curioso é 
que apesar do texto ser muito bonito, na pratica a realidade se mostrou muito diferente da teoria, pois negros 
escravizados continuaram escravos, mulheres não participavam de nada, índios muito menos, nem estrangeiros 
tinham direito algum. Só era cidadão, homem, branco e com uma determinada renda anual $$$. Os conflitos armados 
estouram, e a França oportunamente aproveita para apoiar os colonos contra as tropas britânicas. O armistício durou 
cerca de 6 anos. Por volta de 1781, os ingleses são definitivamente expulsos. No ano de 1787, numa reunião 
conhecida como Convenção da Filadélfia nascia oficialmente o novo país: aprovavam a Constituição dos Estados 
Unidos da America. Ainda em 1791, a pedido de alguns governadores incluiu-se alguns novos artigos que ficaram 
conhecidos como “Emendas”, garantindo a liberdade de culto, de expressão, de imprensa, de reunião, bem como a 
legalização do porte de armas por qualquer civil, sendo que em alguns estados nem mesmo idade mínima para 
compra de armas existe, o que tem gerado inúmeros debates e pressões para mudança de legislação, apesar do 
imenso poder de empresas armamentistas. 

Como já citamos, apesar das belas palavras usadas pelos estadunidenses na sua Declaração da 
Independência, bem como depois na sua Constituição, nem negros nem índios eram considerados cidadãos e a 
trajetória de ambos os povos foi marcada pelo sofrimento, exploração e desrespeito. Por exemplo: os negros que 
chegaram aos milhares para trabalhar nas plantações de algodão e tabaco, não tinham permissão para cultivar sua 



antiga cultura, nem seus cantos e danças, então o que aconteceu foi que no decorrer do tempo, para conseguir 
manter alguma lembrança da terra-mãe - África, eles iam fundindo, misturando instrumentos, ritmos com a cultura 
branca, originando assim algo que fosse aceitável para seus senhores. Nascia assim o “blues” baseado nos cantos 
coletivos de negros, marcado pela expressividade e dramaticidade, bem como o “stepping” que é uma dança muito 
expressiva que usa corpo e voz para transmitir força, e o “jazz” que surgiu exatamente na região mais racista e 
resistente a reconhecer a igualdade e a capacidade dos negros: Nova Orleans (sul dos EUA). 

A questão indígena dos EUA tem contornos ainda mais dramáticos que a dos negros, pois mesmo estando ali 
há séculos e sendo milhões de pessoas, seu grande crime foi apenas querer continuar vivendo em harmonia com a 
natureza, pois os brancos colonizadores ao chegar ali, gananciosamente iam tomando suas terras, matando-os em 
combate direto, de doenças ou de fome, quer quando dizimavam por diversão rebanhos inteiros de bisão para treinar 
tiro, ou quando forçavam o governo a designar para eles terras improdutivas, pedregosas, sem caça, ou longe de rios. 
Algumas tribos indígenas da America do Norte eram os omahas, os sioux, iakotas, iowas... E alguns poucos milhares, 
resistem até os dias atuais para que sua cultura e tradição não desapareçam com o tempo. 

 
Perguntas: 
 

1 - Quais os países que estavam envolvidos na guerra dos sete anos? Quem ganhou o confronto? 
2 - Logo após a Guerra dos Sete Anos, como ficou a situação econômica da Inglaterra?  
3 - Qual o significado, no texto, da expressão: “apertar o laço”? 
4 - Quais foram as leis criadas pelo Rei da Inglaterra para aumentar os impostos, gerando revolta nas trezes colônias? 
5 - O que foi o massacre de Boston? 
6 - Citar o motivo que deu origem ao 1º Congresso Continental? Quais decisões foram tomadas nesse Congresso? 
7 - Após o 2º Congresso, qual foi à ideia que se tornou unanimidade entre os colonos? 
8 - Na ocasião da Declaração de Independência e na Constituição, quem era considerado cidadão? 
9 - Escreva as condições de vida dos negros e dos índios após o processo de independência dos Estados Unidos.  
10 - A partir da ideia presente no texto escreva sua opinião sobre a compra e uso de armas de fogo pelas pessoas (mínimo 

de 5 linhas). 
Obs. Fazer, no caderno, pergunta e resposta. 
 
 
3 - Mapa mental 
 

Fonte:https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00FmMxpGZqnsGInePUnRzAKwwMaWQ:1588428875282&source=univ&tbm=isch&q=mapa+da+

independencia+dos+estados+unidos&sa=X&ved=2ahUKEwj0vPLWrpXpAhUhA9QKHUOKD2oQsAR6BAgBEAE 

 
 
a) - Relacione a COLUNA A com a COLUNA B. 
COLUNA A: 
1 - Lei do Selo      
2 - Lei do Açúcar       
3 - Lei do Chá        
4 - Lei dos Intoleráveis  
 
COLUNA B: 
(    ) – Adoção de medidas legais visando conter o clima de revolta das colônias, tais como o fechamento do porto de 

Boston. 
(    ) – Cobrança de uma taxa sobre documentos, jornais, etc. 
(   ) – Concessão do monopólio da venda do chá nas  colônias a Companhia das Índias Orientais. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00FmMxpGZqnsGInePUnRzAKwwMaWQ:1588428875282&source=univ&tbm=isch&q=mapa+da+independencia+dos+estados+unidos&sa=X&ved=2ahUKEwj0vPLWrpXpAhUhA9QKHUOKD2oQsAR6BAgBEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00FmMxpGZqnsGInePUnRzAKwwMaWQ:1588428875282&source=univ&tbm=isch&q=mapa+da+independencia+dos+estados+unidos&sa=X&ved=2ahUKEwj0vPLWrpXpAhUhA9QKHUOKD2oQsAR6BAgBEAE


(   ) – Proibição de importação do açúcar, que não fosse das Antilhas britânicas. 
Obs. Escrever, no caderno, somente a sequência correta: 
 
a) - 4; 2; 3; 1.  
b) - 2; 3; 4; 1.  
c) - 4; 3; 2; 1.  
d) - 4; 1; 3; 2.  
e) - 3; 4; 2; 1. 

 
b) - Sobre as repercussões da independência, identifique se as alternativas são VERDADEIRAS (V) OU FALSAS (F). 

(    ) - Os planos de expansão do rei inglês Jorge III foram prejudicados pela derrota inglesa na guerra de independência 
das Treze Colônias e pelo Tratado de Paris. 

(    ) - Os escravos foram beneficiados pela independência americana, pois ela representava a “soberania popular” e, 
portanto, garantiu a libertação dos escravos. 

(   ) - A independência dos Estados Unidos não serviu de exemplo para o mundo – inclusive no processo de 
independência das colônias ibéricas na América 

(   ) - Os indígenas viram-se ameaçados pela pressão expansionistas dos brancos sobre seus territórios. 
(    ) - A ideia de Locke de romper com o elo entre governantes e governados e a garantia de direitos fundamentais 

inspiraram a Independência americana. 
Obs. Escrever, no caderno, somente a sequência correta: 
 
a) - F; V; F; V; F.  
b) - V; F; V; V; F.  
c) - F; F; V; V; F.  
d) - V; F; F; V; V.  
e) - V; F; V; F; F. 
 
4 - Cruzadinha. Fazer, no caderno, a cruzadinha. 

5  I  
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4  D  
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  P  

  E  

2  N  

  D  

1  E  

  N  

6  C  

10  I  

3  A  

  *  

  D  
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  S  

  *  

7  E  

  U  

9  A  

 

1 - Como se chamava a lei que obrigava selar todos os papeis que circulassem nas trezes colônias? 

2 - Nome da única empresa que tinha o direito de vender chá nas 13 colônias? 

3 – Nome do protesto que jogou todo o chá no mar. 

4 – Qual era o objetivo da comissão criada no 2º Congresso Continental? 

5 - No texto: “a vida, a liberdade e a procura da felicidade” são chamados de direitos? 

6 – Qual foi o país apoiou os colonos a lutar pela sua liberdade? 

7 - Como ficaram conhecidos os artigos incluídos em 1791? 

8 - Quais os dois principais produtos das lavouras que usavam mão de obra negra? 

9 - Cidade que se tornou famosa por ser racista, preconceituosa e reconhecida como o berço do jazz? 

10 - Qual animal os índios caçavam para se alimentar e os brancos mataram por diversão? 
 
 
 
 
 



5 – Múltipla escolha 
 

Texto I - As repercussões da Independência 
O primeiro país atingido pela Independência dos Estados Unidos foi a Inglaterra. O rei Jorge III, que vinha tentando uma 

maior concentração de poderes, ficou extremamente desacreditado com a separação das Treze Colônias. A derrota 
inglesa e o tratado de Paris abalaram momentaneamente a expansão inglesa.(...) 

 
Para o resto da América, os Estados Unidos serviriam como exemplo. Uma independência concreta e possível passou 

ser grande modelo para as colônias ibéricas que desejavam separar-se das metrópoles. Os princípios iluministas que 
também influenciavam a América Ibérica demonstraram ser aplicáveis em termos concretos. Soberania popular, 
resistência à tirania, fim do pacto colonial; tudo isso os Estados Unidos mostravam as outras colônias com seu feito. 

 
Para os índios, a independência foi negativa, pois, a partir dela, aumentou-se a pressão expansionista dos brancos 

sobre os territórios (...) indígenas. 
 
Para os (...) escravos, foi um ato que em si nada representou. (...) 
 
Com todas as suas limitações, o movimento de independência significava um fato histórico novo e fundamental: a 

promulgação da soberania “popular” como elemento suficientemente forte para mudar e derrubar formas 
estabelecidas de governo, e da capacidade, tão inspirada em Locke, de romper o elo entre governantes e governados 
quando os primeiros não garantissem aos cidadãos seus direitos fundamentais. (...)  

 
Fonte: Karnal, Leandro (Org.). História dos Estados Unidos: das Origens do século XXI. São Paulo: Contexto, 2007. P.94-94 
 
 

ATIVIDADES 
 
Assinale a resposta correta. 
 

a) - A independência dos Estados Unidos serviu de exemplo para o resto da América, por que: 
 

a) - Facilitou a expansão dos brancos sobre os territórios indígenas. 
b) - Demonstrou que a independência era ato concreto e possível. 
c) - Favoreceu a Inglaterra e o tratado de Paris. 
d) - Representou grande mudança na vida dos escravizados. 
Obs. Escrever, no caderno, somente a resposta correta. 

 
 
b) - O movimento de Independência americana foi um marco histórico e representou grande mudança na 

sociedade. Ideais como resistência à tirania se mostraram mais vivos do que nunca nas colônias. O trecho do 
texto que confirma essa ideia é: 
 

a) - “O primeiro país atingido pela Independência dos Estados Unidos foi a Inglaterra. O rei Jorge III, que vinha tentando 
uma maior concentração de poderes, ficou extremamente desacreditado com a separação das 13 Colônias”. 

b) - “... a promulgação da soberania ‘popular’ como elemento suficientemente forte para mudar e derrubar formas 
estabelecidas de governo”. 

c) - “Para o resto da América, os Estados Unidos serviriam como exemplo. Uma independência concreta e possível 
passou a ser o grande modelo para as colônias ibéricas que desejavam separar-se das metrópoles”. 

d) - “Para os índios a independência foi negativa, pois, a partir dela aumentou-se a pressão expansionista dos brancos 
sobre os territórios (...) indígenas. Para os (...) escravos, foi um ato que em si nada representou”. 

Obs. Escrever, no caderno, somente a resposta correta. 
 
 

Texto II - A independência americana foi baseada nas ideias iluministas, tais como: igualdade, direito à liberdade, 
participação popular nas decisões políticas através da escolha dos representantes dos cidadãos para governar a 
nação (voto); a divisão dos três poderes e a elaboração de uma Constituição que define a vida do país. Tais 
características podem ser identificadas na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América na qual está 
registrado: "Todos os homens foram criados iguais, foram dotados de certos direitos inalienáveis, que entre estes 
estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade" e "que, a fim de assegurar esses direitos, governos 
são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados".  Por ter 
proclamado o direito à resistência contra um governo opressivo, influenciou a revolução francesa. Nos Estados Unidos 
da América, apesar da forte presença da escravidão negra, não havia nobreza, servidão de camponeses nem uma 
igreja oficial. A Constituição, que vigora até o presente, zela pelo equilíbrio entre os três poderes (o legislativo,o 
judiciário e o executivo). 

Fonte: http://aformacaodosestadosunidos.blogspot.com/2013/04/relacao-entre-independencia-americana-e.html 

 
 
 

http://aformacaodosestadosunidos.blogspot.com/2013/04/relacao-entre-independencia-americana-e.html


A importância desta Revolução Americana, é que pela primeira vez as ideias iluministas como as de John Locke, 

Rousseau, Montesquieu e Voltaire, foram colocadas em prática, a própria Constituição dos EUA menciona trechos do 

pensamento destes ilustradores (iluministas), nascia à primeira República moderna da História e serviu de estímulo a 

outros países americanos a lutarem por sua independência, como foi o caso de Tiradentes e a inconfidência mineira 
no Brasil.  Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/independencia-dos-estados-unidos 

 
 

a) - As colônias da América espanhola demonstravam interesse em separar-se da Espanha. Para isso contribuíram 
a Independência das Treze Colônias da América do Norte e 
a) - A expansão inglesa. 
b) - A aliança com a metrópole. 
c) - A superioridade de armamentos. 
d) - Os princípios iluministas. 
Obs. Escrever, no caderno, somente a resposta correta. 
 
 
b) - No plano filosófico, podemos afirmar que o processo de independência norte-americano foi impulsionado 

pelo: 
a) - Absolutismo 
b) - Mercantilismo      
c) - Iluminismo 
d) - Anarquismo 
Obs. Escrever, no caderno, somente a resposta correta. 
 
 
6 - Charge - Leitura de imagem 
 

 
 
a) - Fazer, no caderno, um comentário sobre essa charge. 
 
 
7 - Curiosidade 

Se for possível, assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pOY-bXKrTQY 

 

 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/independencia-dos-estados-unidos
https://www.youtube.com/watch?v=pOY-bXKrTQY

