
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Os conceitos de Estado, nação, governo, território e 

país através da independência dos Estados Unidos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

A presente sequência didática tem por objetivo abordar os conceitos de Estado, nação, 

território, governo e país, bem como contextualizar e caracterizar as particularidades da colonização 

e da independência dos Estados Unidos. Nesta sequência, em duplas, os alunos analisarão mapas 

históricos, favorecendo a interdisciplinaridade com Geografia. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar semelhanças e diferenças entre os conceitos de Estado, nação, território, 
governo e país. 

• Contextualizar e caracterizar as particularidades da colonização e da independência dos 
Estados Unidos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Independência dos Estados Unidos 
da América 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para  

o entendimento de conflitos e tensões. 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos  
de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações 
territoriais. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Estados Unidos, o nascimento de uma nação 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, caneta, lápis e borracha. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens.  
Materiais de referência:  

• Imagem de bandeiras da Catalunha durante manifestações do plebiscito de 2017. Disponível em: 
<http://www.studentsforliberty.org/argumentos-secess%C3%A3o-catalunha/bandeiras-da-catalunha-
tremulando/>.  

• Mapa interativo das Treze Colônias americanas. Disponível em: <http://www.mapofus.org/united-states/>.  

• Imagem “The able Doctor or America Swallowing the Bitter Draught”. Disponível em: 
<http://www.mfa.org/collections/object/the-able-doctor-or-america-swallowing-the-bitter-draught-162943>. 
(Acessos em: 7 ago. 2018.) 

Aula expositiva: Conhecimentos prévios (10 minutos) 

Inicie a aula realizando um breve levantamento diagnóstico dos conhecimentos prévios dos 

alunos sobre os conteúdos que serão trabalhados nesta sequência didática, fazendo a eles perguntas 

como: o que é uma nação? O que é Estado? O que é um país? Vocês sabem como os Estados Unidos 

formaram seu território?  

Escute os alunos e comente as observações feitas. Explique que existem diferenças entre os 

conceitos de Estado, país, território, nação e governo. Anote no quadro essas palavras-chaves e, 

durante as aulas, escreva as definições de cada uma delas entre parênteses, pois serão trabalhadas ao 

longo desta sequência didática. Peça aos alunos que façam um registro do que for exposto na aula. O 

conteúdo registrado será revisitado no final da aula e utilizado na última aula da sequência didática. 

Aula expositiva: O conceito de nação (10 minutos) 

Fazer parte de uma nação é uma questão de pertencimento. Os indivíduos que fazem parte de 

uma nação possuem uma história, uma língua, costumes e outras tradições em comum. Sendo assim, 

fazer parte de uma nação é uma questão de construção de identidade, de sentimento de pertença. 

Escreva a definição de nação na lousa. Na Espanha atual, por exemplo, existem outras nações dentro 

do Estado espanhol (o conceito de Estado será estudado posteriormente), como bascos e catalães. 

Muitas pessoas que vivem na Catalunha se identificam com a nação catalã, não com a espanhola, e 

várias delas acreditam que a nação catalã é dominada pelos espanhóis. A Catalunha possui língua 

própria, ensinada nas escolas até hoje, além de uma história e uma cultura em comum. Muitos catalães 

querem a independência da Catalunha em relação à Espanha. Em 2017, inclusive, foi realizado um 

plebiscito informal na Catalunha sobre o processo de independência, no qual 90% da população votou 

a favor dela. No entanto, a Espanha não reconheceu o plebiscito e prendeu seus organizadores. Projete 

a imagem de bandeiras da Catalunha durante manifestações do plebiscito de 2017. O time de futebol 

do Barcelona é um importante símbolo da identidade catalã. Nos jogos do Barcelona, as bandeiras da 

http://www.studentsforliberty.org/argumentos-secess%C3%A3o-catalunha/bandeiras-da-catalunha-tremulando/
http://www.studentsforliberty.org/argumentos-secess%C3%A3o-catalunha/bandeiras-da-catalunha-tremulando/
http://www.mapofus.org/united-states/
http://www.mfa.org/collections/object/the-able-doctor-or-america-swallowing-the-bitter-draught-162943
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Catalunha são sempre apresentadas, e o hino da Catalunha é cantado antes de todos os jogos no seu 

estádio. Na seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010, oito dos jogadores titulares eram 

catalães, entre eles Piqué, que afirmou que a Catalunha era a campeã do mundo. 

Aula expositiva: A origem da nação americana (25 minutos)  

A partir do início do século XVII, comunidades de ingleses começaram a se fixar na costa 

atlântica de onde é hoje os Estados Unidos. Ao longo do tempo, formaram-se 13 colônias. Projete o 

mapa interativo das Treze Colônias americanas, no qual estão representadas as 13 colônias que deram 

origem aos Estados Unidos. A organização inicial dessas comunidades, principalmente a das colônias 

do norte, favoreceu o surgimento da identidade e, posteriormente, de uma nação entre os colonos 

americanos. Essas comunidades se organizavam em pequenas vilas, com pequenas propriedades, e 

boa parte da produção comercializada localmente, com uma religião em comum, em geral a puritana, 

que contestava a Igreja anglicana. O trabalho tinha sua base na família e na comunidade. Existiam 

escravos, mas a economia do norte não tinha como base a mão de obra escrava, como na maior parte 

das colônias do sul.  

O sentimento de pertencimento a uma nação começou a ganhar força nos Estados Unidos após 

a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), na qual colonos americanos lutaram ao lado dos ingleses contra 

as forças francesas. Apoiados pelos colonos americanos, os ingleses venceram, mas seu governo 

contraiu muitas dívidas. Para equilibrar as finanças, o rei Jorge III e o Parlamento inglês criaram uma 

série de taxas e impostos sobre os americanos, como a Lei do Açúcar, a Lei do Selo, a Lei dos 

Alojamentos, a Lei do Chá, as Leis Intoleráveis, entre outras. Projete a imagem “The Able Doctor or 

America Swallowing the Bitter Draught”, originalmente publicada em 1774, na London Magazine, logo 

após a revolta do Chá de Boston e a criação das Leis Intoleráveis. A imagem foi amplamente replicada 

na América por meio de uma gravura feita por Paul Revere, um dos líderes da independência 

americana, sendo utilizada como instrumento de propaganda para a causa da independência. Nela, 

uma mulher com traços indígenas, parcialmente vestida, representando a América (Estados Unidos), 

é segurada por algumas autoridades inglesas, uma das quais agarra a América pelo pescoço e despeja 

o chá em sua boca. No bolso do homem que despeja o chá, encontra-se um bilhete em que está escrito 

“Conta do Porto de Boston”, como se as Leis Intoleráveis fossem uma resposta à Festa do Chá. Outra 

mulher, representando a Inglaterra, vira o rosto para a cena. Com todas as leis, impostos e taxas 

cobrados pelos ingleses, o sentimento de pertencer a uma nação ganhou força nos Estados Unidos, 

dando origem à luta pela independência. 

Em 1775, a Batalha de Lexington dá início à Guerra de Independência dos Estados Unidos. 

Naquele mesmo ano, George Washington é nomeado comandante das tropas americanas. A guerra 

ampliou o sentimento de pertencimento à nação americana, o qual foi fortalecido pelo inimigo 

comum, pelas derrotas e pelas vitórias compartilhadas.  

No final da aula, passe de aluno em aluno conferindo os registros feitos durante a aula. 
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Aula 2 – Os conceitos de Estado, governo e país e a independência dos Estados 

Unidos 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, caneta, lápis e borracha. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens. 
Materiais de referência:  

• Reprodução da página 1 da Constituição dos Estados Unidos. Disponível em: <www.archives.gov/founding-
docs/downloads>.  

• Bandeira de George Washington. Disponível em: <http://wesa.fm/post/george-washingtons-battlefield-flag-
view-revolution-museum#stream/0>.  

• Imagens da exposição do Museu Nacional de História Americana chamada “A bandeira que inspirou o hino”. 
Disponível em: <http://americanhistory.si.edu/exhibitions/star-spangled-banner>.  

• Grande Selo dos Estados Unidos. Disponível em: 
<https://diplomacy.state.gov/center/onlineexhibitions/index.htm>. (Acessos em: 7 ago. 2018.) 

Aula expositiva: Retomada de conteúdos (10 minutos) 

Inicie a aula retomando o conceito de nação, associado ao sentimento de cada indivíduo como 

pertencente a determinado grupo. Relembre aos alunos que a própria forma como se organizou a 

colonização inglesa na América do Norte, sobretudo nas colônias do norte, favoreceu o desenvolvimento 

do sentimento de nação. Após a Guerra dos Sete Anos e o aumento de impostos e taxas sobre a 

população colonial americana por parte do governo da Inglaterra, esse sentimento ganhou força, 

levando ao início da Guerra de Independência dos Estados Unidos.  

Peça aos alunos que, durante a aula, registrem o quer for exposto. Esses registros serão 

conferidos no final da aula e utilizados na última aula da sequência didática.  

Aula expositiva: Os conceitos de Estado, governo e país e a independência dos Estados 

Unidos (35 minutos) 

O Estado (com E maiúsculo) pode ser definido como o conjunto de instituições que controlam e 

administram um território e seu povo, ao passo que a palavra estado (com e minúsculo) está relacionada 

às unidades federativas (como, no caso do Brasil, os estados de São Paulo, Bahia etc.). Escreva a definição 

de Estado na lousa. Essas instituições são os diferentes órgãos do Estado, como as Forças Armadas, as 

polícias, as leis do país – geralmente agrupadas em uma Constituição –, o sistema de transporte, de saúde 

e de educação, entre muitas outras. Já governo é o grupo de pessoas que administram o Estado por um 

determinado tempo (escreva essa definição na lousa). Nas eleições, nós escolhemos novos governos. O 

governo é constantemente trocado; o Estado permanece. Já o conceito de país é mais genérico, relacionando-

se em geral ao território, ao Estado e até mesmo à nação (escreva o conceito de país na lousa). Quando 

nos referimos a “aquele país”, estamos nos referindo ao seu território, ao seu Estado e ao seu povo. 

O Primeiro Congresso Continental, formado por representantes eleitos das Treze Colônias 

americanas e reunido na Filadélfia em 1774, foi o embrião da formação do Estado norte-americano. A 

http://www.archives.gov/founding-docs/downloads
http://www.archives.gov/founding-docs/downloads
http://wesa.fm/post/george-washingtons-battlefield-flag-view-revolution-museum#stream/0
http://wesa.fm/post/george-washingtons-battlefield-flag-view-revolution-museum#stream/0
http://americanhistory.si.edu/exhibitions/star-spangled-banner
https://diplomacy.state.gov/center/onlineexhibitions/index.htm
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Constituição americana, redigida em 1787 e colocada em vigor em 1789, também ajudou a criar as 

bases do Estado americano. Em 1789, George Washington foi eleito o primeiro presidente pelo 

Congresso Continental, tendo início o primeiro governo estadunidense. Ele autorizou a elaboração de 

um censo demográfico realizado em 1790. Com esse documento, que estuda a quantidade e a 

distribuição da população em um território específico, organizou o sistema político, fiscal e de 

recrutamento de soldados para o Exército. Ainda no ano em que foi eleito, assinou o Ato Judiciário, 

que cria o sistema judiciário americano. Além disso, Washington autorizou o início da construção de 

estradas que interligariam as antigas Treze Colônias, a criação de portos, pontes, hospitais, sistema de 

correios, quartéis e muitas outras instituições que deram origem ao Estado norte-americano. Em 1797, 

John Adams foi eleito o segundo presidente americano, dando início ao segundo governo dos Estados 

Unidos. Projete a imagem da página 1 da Constituição dos Estados Unidos, que se inicia com a frase 

“Nós, o povo”, mostrando que a Constituição foi elaborada por representantes do povo americano. 

Essa é a Constituição que continua em vigor nos Estados Unidos e é considerada o documento mais 

importante do país. Dezenas de governos passaram pela Casa Branca nos últimos séculos, e todos eles 

tiveram de respeitar essa Constituição. 

Todos os estados possuem símbolos, como bandeiras, hinos e brasões, que os identificam. Em 

1777, o Congresso Continental criou a bandeira dos Estados Unidos e determinou que ela deveria ter 

13 listras, 7 em vermelho e 6 em branco, e um retângulo com 13 estrelas que representariam, assim 

como as listras, as antigas Treze Colônias. Antes de 1777, diversas bandeiras foram usadas nas mais 

diferentes regiões coloniais. Projete a imagem da bandeira de George Washington e explique aos 

alunos que ela indicava a presença do general George Washington nos acampamentos e quartéis, 

sendo hasteada sempre que ele estivesse no local. A bandeira, feita de seda com um fundo azul, é a 

mais antiga de 13 estrelas. 

O hino nacional dos Estados Unidos foi escrito em 1814 por Francis Scott Key, e é chamado de 

“A bandeira estrelada”, por ser, na verdade, um elogio à bandeira americana. Acredita-se que Scott Key 

viu a bandeira hasteada no Forte McHenry, após uma vitória americana sobre os ingleses na Guerra de 

1812 (1812-1814), o que o levou a escrever a letra do hino. Projete a imagem da exposição do Museu 

Nacional de História Americana chamada “A bandeira que inspirou o hino”. A bandeira possuía 15 

estrelas (uma estrela foi perdida) e 15 listras porque, na época, existiam 15 estados americanos. Hoje 

são 50 estados. Só a partir de 1842 é que a bandeira voltou a ter as 13 listras, tal como é hoje. 

O “Grande Selo dos Estados Unidos”, outro símbolo americano, criado em 1792, constitui o 

brasão de armas estadunidense, e é utilizado para autenticar alguns documentos emitidos pelo 

governo. O Secretário de Estado é responsável pela guarda e pelo uso do selo. Projete a imagem do 

Grande Selo dos Estados Unidos, no qual vemos uma águia-careca, ave símbolo dos Estados Unidos, e 

sobre ela uma nuvem com treze estrelas cercadas por círculos, representando os Estados Unidos 

tomando parte entre as outras nações do mundo. O Grande Selo dos Estados Unidos está impresso 

em todas as notas de dólar emitidas no país. 

No final da aula, passe de aluno em aluno conferindo os registros feitos no caderno. 
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Aula 3 – A formação do território dos Estados Unidos por meio de mapas históricos 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula  
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: folha com três mapas impressos (uma por dupla), caderno, caneta, lápis e borracha.  
Materiais de referência:  

• Mapa Político atual dos Estados Unidos. Disponível em: 
<http://www.nationsonline.org/oneworld/usa_map.htm>.  

• Mapa das Treze Colônias em 1775. Disponível em: 
<https://legacy.lib.utexas.edu/maps/united_states/us_terr_1775.jpg>.  

• Mapa da expansão territorial norte-americana. Disponível em: <https://nationalvanguard.org/2016/12/early-
american-territorial-expansion-a-primer-from-dred-scott-1857/>.  

Aula expositiva: retomada de conteúdos e orientações (5 minutos) 

Retome os conceitos de Estado, governo e país expostos na aula anterior. Lembre os alunos de 

que Estado é o conjunto de infraestruturas e instituições que administram um povo dentro de um 

território. Já governo é o conjunto de pessoas que administram o Estado por um determinado período, 

e país é uma forma genérica de se referir, muitas vezes, ao conjunto de Estado, nação e território. 

Lembre-os também de que o Estado norte-americano e seu primeiro governo surgiram durante a Guerra 

de Independência contra a Inglaterra. Durante os primeiros governos, foram criados os chamados 

símbolos nacionais dos Estados Unidos, como a bandeira de 13 listras, o hino nacional e o Grande Selo. 

Aula expositiva: o conceito de território e a formação do território dos Estados Unidos  

(5 minutos) 

Território é o espaço geográfico onde determinado estado é soberano, ou seja, onde as leis e 

a administração de um estado atuam. As fronteiras separam um território de um estado do território 

de outro estado. Originalmente, os Estados Unidos possuíam um território relativamente pequeno, 

situado na América do Norte e formado pelas Treze Colônias iniciais, no litoral do oceano Atlântico. 

Após a independência, os Estados Unidos começaram uma expansão para o oeste, objetivando chegar 

até o oceano Pacífico. Nessa expansão, muitos territórios foram conquistados por meio de compras, 

acordos e guerras. A guerra foi utilizada como meio de conquista sobretudo contra os mexicanos. Após 

a vitória americana na Guerra Mexicano-Americana (1846-1848), boa parte do território mexicano foi 

anexada pelos Estados Unidos.  

Análise de mapas históricos da formação do território dos Estados Unidos (30 minutos) 

Forme duplas. Para cada uma, entregue os três mapas impressos e suas legendas. Solicite a 

cada dupla que retire uma folha do caderno, preencha um cabeçalho com os dados de identificação 

da dupla e copie as questões que serão escritas na lousa. Peça aos alunos que, durante a resolução do 

questionário, utilizem os registros das aulas anteriores. 

Mapa 1: Mapa atual dos Estados Unidos da América. 

Legenda: Mapa atual dos Estados Unidos com os estados e suas respectivas capitais. Não 

aparecem no mapa os estados do Alasca e do Havaí. 

http://www.nationsonline.org/oneworld/usa_map.htm
https://legacy.lib.utexas.edu/maps/united_states/us_terr_1775.jpg
https://nationalvanguard.org/2016/12/early-american-territorial-expansion-a-primer-from-dred-scott-1857/
https://nationalvanguard.org/2016/12/early-american-territorial-expansion-a-primer-from-dred-scott-1857/
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Mapa 2: As Treze Colônias em 1775. 

Legenda: Em rosa-escuro, as Treze Colônias originais. Em rosa-claro, terras inglesas ainda não 

colonizadas. Em laranja, terras da Espanha. 

Mapa 3: Expansão do território americano.  

Legenda: Tradução – Estados Unidos em 1783; Compra da Flórida da Espanha – 1821; Louisiana 

comprada da França – 1803; Oregon Country – 1846 (Tratado do Oregon, feito entre americanos e 

ingleses, definiu o Oregon como dos Estados Unidos); Anexação do Texas – 1845; Cedido pelo México 

– 1848; Compra de Gadsden do México – 1853.  

Questionário 

1. O que é um território?  

2. Defina Estado, nação e governo. 

3. Existe uma enorme diferença entre o território das Treze Colônias iniciais e o atual território. 
Explique como houve essa mudança e a quem essas terras pertenciam originalmente. 

4. Quais métodos foram utilizados pelos estadunidenses para ampliar seu território? 

5. Entre 1846 e 1848, houve a Guerra Mexicano-Americana, que terminou com a vitória dos 
estadunidenses. Os territórios conquistados ao México no período correspondem a quais estados 
americanos atuais? 

Respostas esperadas 

1. O território é o espaço geográfico de um estado. É a região onde um estado é soberano. 

2. Estado é o conjunto de instituições que existem para administrar um território, como sistema de 
saúde, de educação e justiça. Nação é o conjunto de pessoas que se identificam com uma história 
em comum, que possuem a mesma língua e cultura, está relacionado a um sentimento de 
identidade. Já o governo é o conjunto de pessoas que administram o estado durante um período. 

3. Após a independência, os estadunidenses começaram uma expansão para o oeste, até o oceano 
Pacífico. As terras que hoje fazem parte do território dos Estados Unidos pertenciam aos espanhóis, 
mexicanos, ingleses e franceses. 

4. Nos mapas são mostrados três métodos: a compra, a negociação (Tratado do Oregon feito com a 
Inglaterra) e a guerra contra os mexicanos. 

5. Correspondem aos estados da Califórnia, de Nevada, do Arizona, de Utah, do Novo México, do 
Colorado, do Texas e de partes de Oklahoma, Kansas e Wyoming. 

No final da aula, recolha os questionários e devolva-os corrigidos na próxima aula. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades  

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada aluno. 

Observe a participação de cada um, principalmente a resolução do questionário sobre a análise de 

mapas históricos da expansão do território estadunidense. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de aplicar os conceitos de 

Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. Em um segundo 

momento, espera-se que, após a conclusão da sequência didática, eles consigam contextualizar e 

caracterizar as particularidades da colonização e da independência dos Estados Unidos. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se ela for falsa. Depois, corrija as afirmativas falsas 
para que fiquem verdadeiras. 

a) Todas as nações do mundo possuem um Estado. (    ) 

b) George Washington foi eleito o primeiro presidente estadunidense. (    ) 

c) O Estado foi o responsável por criar o sentimento de pertencer a uma nação, então podemos 

afirmar que o Estado criou a nação estadunidense. (    ) 

d) A forma como foi organizada a colonização nos Estados Unidos, pela Inglaterra, não teve 

qualquer influência no nascimento do sentimento de pertencimento a uma nação entre os 

estadunidenses. (    ) 

2. Sobre a expansão do território americano no século XIX, é correto afirmar: 

a) Ocorreu de forma pacífica, por meio da compra e de tratados. 

b) Não foi muito importante para a ampliação do território norte-americano. 

c) Utilizou várias estratégias, entre elas a compra, a negociação e a guerra. 

d)  Baseou-se única e exclusivamente na guerra contra os países que eram os donos originais das 

terras, como México, Espanha e França. 
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Gabarito das questões 

1.  

a) A afirmativa é falsa. Nem todas as nações (povos com identidade entre si) possuem ou organizam-

se em um Estado. Exemplos disso são os palestinos, os catalães, os curdos e os tibetanos. 

b) A afirmativa é verdadeira. 

c) A afirmativa é falsa. Primeiro nasceu o sentimento de nação entre os estadunidenses, depois 

essa nação criou o Estado-nação e escolheu os seus governos. 

d) A afirmativa é falsa. A forma como a colonização ocorreu nos Estados Unidos, sobretudo nas 

colônias do norte, influenciou o processo de construção de um sentimento de nação. A 

produção era organizada em pequenas propriedades, voltada para o mercado interno e com 

trabalho comunitário, geralmente da própria família. 

2. Alternativa correta: c. 


