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Jogo “A independência da América espanhola” 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem por principal objetivo compreender os processos de independência 

da América espanhola e os interesses dos grupos sociais e étnicos envolvidos, analisando a influência 

dos ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Além disso, é objetivo desta 

sequência didática conhecer os líderes e analisar o processo da luta pela independência do México, da 

América Central e da América do Sul. Para atingir tais objetivos, os alunos, em duplas, produzirão e 

participarão de um jogo de cartas chamado “Independência da América espanhola”, que envolve 

perguntas e respostas sobre os temas estudados. Dessa forma, a sequência utiliza uma prática lúdica 

para atingir seus objetivos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os processos de independência da América espanhola e os interesses dos 
grupos sociais e étnicos envolvidos. 

• Analisar a influência dos ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados 
Unidos na emancipação da América espanhola. 

• Conhecer os líderes e analisar o processo da luta pela independência do México, que 
englobava a América Central, e da América do Sul. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Independências na  
América espanhola 

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

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel 
nas revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas. 

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan-Americanismo. 

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 
sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Independência da América Espanhola 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou materiais necessários: 1 “Tabela para pesquisa” impressa por aluno (conforme a existente  
no desenvolvimento da aula 1), caderno, lápis, borracha, caneta e cola  
Materiais de referência:  

• Pintura de castas. Disponível em: 
<www.uky.edu/~tmute2/mexico/MexWeb/mex%2004/cuadro%20de%20castas.htm>.  

• Planisfério político. Disponível em: 
<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf>. (Acessos em:  
25 jul. 2018.)  

Caso não possua um projetor multimídia à disposição, disponibilize o mapa e as imagens de outra forma. 

Inicie a aula fazendo um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a 

colonização espanhola na América, por meio de perguntas que questionem o que é América  

espanhola, seja no âmbito da cultura ou do território. Espera-se que os alunos mencionem o idioma 

espanhol, bem como a proximidade dos países com o Brasil. É provável que citem os países atuais, 

assim como sejam capazes de reconhecer que existe uma grande diversidade de culturas nessa região.   

Escute as respostas dos alunos e faça as observações necessárias. A América hispânica é a 

região que abarca os países que falam a língua espanhola na América. Se possível, projete o planisfério 

político da América, apontando para os países que fazem parte da América espanhola: México, toda a 

América Central continental, Cuba, República Dominicana e Porto Rico, toda a América do Sul com 

exceção do Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Todos estes países, do México ao sul do Chile 

e Argentina, formam a América Espanhola.  

Se possível, apresente a imagem Pintura de castas do século XVIII. Pergunte aos alunos o que 

chama mais a atenção na obra. Espera-se que os alunos citem as diversas etnias que estão presentes 

na imagem. As pinturas de castas se tornaram comum no século XVIII e eram uma forma em que os 

artistas criavam representações da miscigenação na América. O nome das “castas”, grupos raciais e 

étnicos, variava de uma pintura para a outra. O importante é que os alunos compreendam que vários 

grupos formavam os vice-reinos da América espanhola. Durante os processos de independência, esses 

grupos tiveram objetivos diferentes e, também, atuavam de formas distintas.  

Na sequência, relembre o Iluminismo como movimento intelectual predominante no século 

XVIII, entre cujos princípios estavam as liberdades individuais, a livre iniciativa, o livre pensar e expressar. 

Na América Espanhola, algumas universidades, como a Universidade de São Marcos, no Peru, e a  

Universidade do México, foram importantes centros de divulgação das ideias iluministas. Ressalte que 

muitos criollos estudaram em instituições de ensino na Espanha, tendo contato com as ideias iluministas.  

Explique que a independência de quase todos os países da América espanhola, com exceção 

de Cuba, fez parte do mesmo processo. A sociedade da América espanhola possuía uma elite formada 

http://www.uky.edu/~tmute2/mexico/MexWeb/mex%2004/cuadro%20de%20castas.htm
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por grandes proprietários de terras, grandes comerciantes e mineradores que estavam divididos em 

dois grupos, chapetones e criollos. Os chapetones eram nascidos na Espanha e, por isso, podiam ocupar 

os altos cargos políticos, eclesiásticos e militares. Já os criollos, também com grande poder econômico, 

mas nascidos na América, não podiam ocupar os cargos mais importantes da administração espanhola 

na América, ficando apenas com o poder local, nos cabildos, espécie de câmaras municipais. Os criollos 

lideraram o processo de independência dos países da América espanhola. 

Afora essa elite da América espanhola, havia os grandes contingentes populares − a maioria 

da população −, formados por indígenas, negros escravizados de origem africana e trabalhadores 

pobres livres. Para esses, a separação colônia/metrópole tinha em seu objetivo a busca de mudanças 

mais profundas na ordenação social. Assim, durante as lutas pela independência, muitas vezes esses 

grupos acabaram sendo combatidos pela própria elite criolla, temerosa por possíveis ameaças a seus 

interesses e posição predominante. 

Em 1808, a Espanha foi invadida por tropas napoleônicas. O rei Fernando VII foi afastado do 

poder, e, em seu lugar, assumiu o irmão de Napoleão, José Bonaparte. Em muitas cidades da América 

espanhola, as câmaras municipais foram transformadas em juntas de governo autônomas, crescentemente 

controladas pelos criollos. Durante os anos de domínio francês sobre a metrópole espanhola, muitas 

das juntas de governo da América hispânica começaram a ser favoráveis à independência. Após 

Fernando VII reassumir o trono espanhol, em 1813, e tentar retomar o controle político das colônias, 

assim como a cobrança de impostos, o movimento pela independência ganhou força em toda a 

América espanhola. 

Na sequência, faça uma breve contextualização dos processos específicos de independência 

de alguns países, referenciando os seus líderes e ideais. Peça para os alunos anotarem nos cadernos. 

Faça um esquema na lousa que os auxilie nos registros.  

Comente que a independência do Paraguai ocorreu em 1811. A ex-colônia fez parte do Vice-

Reino do Rio da Prata e teve seu processo de independência marcado pela luta contra os argentinos. 

No México, a luta pela independência ocorreu no mesmo período da independência do 

Paraguai. No dia 16 de setembro de 1810, o padre Miguel Hidalgo conclamou o povo a lutar pela 

independência do México, fato que ficou conhecido como o “Grito de Dolores”. Esse foi o início de um 

longo processo que se estendeu por onze anos. O padre Hidalgo estudou no Colégio de San Nicolás, onde 

teve contato com obras de autores iluministas. Era favorável ao fim da escravidão e defensor dos 

indígenas. Em 1811, após uma derrota militar, foi preso e executado. Após a morte de Hidalgo, seu 

seguidor, José María Morelos, assumiu a liderança do processo de independência do México. Assim como 

seu mestre, Morelos foi a favor da abolição da escravidão e da defesa dos povos indígenas. Morelos 

dominou as cidades na região de Oaxaca, proclamando uma república. Porém, em 1815 ele foi preso por 

tropas espanholas, julgado e executado por traição. O último líder da independência do México foi 

Augustín de Itúrbide. No início do processo, Itúrbide lutou pela Espanha, combatendo tropas de Hidalgo 

e Morelos. A partir de 1816, aderiu à causa da independência e se tornou o líder militar. A independência 

chegou em 21 de setembro de 1821. Em 1822, Itúrbide proclamou-se imperador do México.  
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Após os comentários, faça uma breve contextualização sobre o caso dos países da América  

do Sul, destacando o papel de Simón Bolívar e José San Martín. Aponte as diferenças de ideais e a 

concepção de Pan-Americanismo. Comente também sobre o processo de independência na América 

Central, região que se integrava à independência mexicana e logo em seguida se separou, formando 

as Províncias Unidas da América Central. Algum tempo depois, esta última região se fragmentou em 

várias repúblicas, dando origem a diversos pequenos países, como Guatemala, Honduras, Costa Rica, 

Nicarágua e El Salvador.  

Nesse momento, entregue para cada aluno uma tabela impressa do tamanho de uma folha  

A4 e peça a todos que, em casa, façam uma pesquisa sobre os principais líderes dos processos de 

independência na América espanhola e preencham a tabela de acordo com as informações coletadas.  

Ao final da aula, verifique os registros feitos pelos alunos e solicite que entreguem a tabela 

preenchida na aula seguinte. 

Tabela para ser completada após a pesquisa: 

Simón Bolívar Países onde lutou: Principais feitos e ideias: 

San Martín Países onde lutou: Principais feitos e ideias: 

Miguel Hidalgo Países onde lutou: Principais feitos e ideias: 

José María Morelos Países onde lutou: Principais feitos e ideias: 

Augustín de Itúrbide  Países onde lutou: Principais feitos e ideias: 
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Tabela de referência para o professor: 

Líder País onde lutou Feitos e ideias 

Simón Bolívar 
Venezuela, Colômbia, Peru,  
Equador, Bolívia, Panamá 

Defensor do Pan-Americanismo. Era contrário à influência inglesa  
e norte-americana.  

José San Martín Argentina, Chile e Peru 
Influenciado pelas ideias iluministas, principalmente nas ideias 
autonomia política e liberdade jurídica universal, defendeu o fim  
da escravidão. Era monarquista.  

Miguel Hidalgo México 
Líder criollo, padre, estudioso iluminista. Defendia indígenas e mestiços. 

Foi o primeiro líder da independência mexicana. 

José María 
Morelos 

México 
Continuou a luta de Hidalgo. Defendia os indígenas e mestiços,  
o voto universal, a reforma agrária. 

Augustín Itúrbide México 

Combateu as tropas de Hidalgo e Morelos. Defendia os interesses  
da elite mexicana e desejava manter a exclusão de indígenas, 
mestiços e negros no processo de independência. Mais tarde  
aderiu à causa da independência. 

 

Aula 2 Produção do jogo “Independência da América espanhola” 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou materiais necessários: 1 folha com as cartas em branco impressas por aluno, lápis, caneta e borracha 

Inicie a aula retomando conteúdos trabalhados na aula anterior. A independência da América 

espanhola foi um processo que teve início com a invasão de Napoleão na Espanha e deposição do rei 

espanhol, Fernando VII. Sem um rei espanhol, as elites criollas na América passaram a participar das 

juntas de governo, que deram início ao processo de independência dos países da América espanhola. 

Verifique as tabelas que os alunos fizeram em casa e pergunte se tiveram dúvidas ou dificuldades.  

Em seguida, peça para os alunos formarem duplas. Em um primeiro momento, os alunos da 

drespectivas repostas, baseando-se nas tabelas pesquisadas e nos registros feitos na aula anterior. 

Explique que esse é o primeiro passo para a montagem de um jogo de cartas. Metade das perguntas 

deve ser objetiva e a outra metade dissertativa. Abaixo das perguntas, deverão estar as respostas 

corretas. Explique que no caso das questões objetivas eles devem pensar na elaboração de respostas 

erradas e da resposta certa, de modo que sejam construídas quatro alternativas e apenas uma esteja 

correta. No caso das questões dissertativas, eles devem elaborar suas respectivas respostas.  

Ajude os alunos na elaboração das perguntas e repostas, corrigindo o que for necessário. Após 

a checagem, entregue um “modelo para a produção de cartas” para cada dupla. Explique que em cada 

carta deverá ser escrita uma pergunta e a resposta. Peça para capricharem na letra e observe se as 

perguntas e respostas estão inteligíveis. Ao final, solicite que os alunos recortem as cartas, escrevam 

primeiramente a lápis e depois utilizem a caneta. 
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Modelo para a produção das cartas (imprimir do tamanho de uma folha A4) 
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Exemplo de cartas (para o professor) 

Acontecimento na Europa  
que deu início ao processo 
de independência dos 
países da América 
espanhola. 
 

 
 
Resposta: Invasões 
napoleônicas 

Rei espanhol que foi 
deposto por Napoleão. 
a) Carlos I 
b) Fernando VII 
c) Carlos II 
d) Frederico II 
 

 
 
Resposta: B 

País que não faz parte da 
América espanhola: 
a) México 
b) Panamá 
c) Colômbia 
d) Brasil 
 
 

 
Resposta: D 

Classe social que ocupava o 
topo da hierarquia social na 
América espanhola antes da 
independência. Eram 
nascidos na Espanha. 
 
 

 
 
Resposta: Chapetones 

Grupo social que liderou o 
processo de independência 
da América espanhola. 
a) Chapetones 
b) Criollos 
c) Mestiços 
d) Indígenas 
 
 
Resposta: B 

Grupos excluídos do 
processo   de 
independência da América 
espanhola. 
a) Criollos 
b) Chapetones 
c) Indígenas 
d) Elite 
 
Resposta: C 

Ideário que defendia a união 
dos países da América. 
Simón Bolívar foi um dos 
principais defensores desse 
ideário.  
 
 
 
 
Resposta: Pan-Americanismo 

Líder inicial da Revolução 
Mexicana: 
a) Augustín Itúrbide 
b) Simón Bolívar 
c) Miguel Hidalgo 
d) Morelos 
 
 
 
Resposta: C 

Líder da independência da 
Venezuela, Colômbia, 
Bolívia, Peru, Panamá e 
Equador.  
 
 
 
 

 
Resposta: Simón Bolívar 

Líder da independência da 
Argentina, Chile e Peru. 
a) Simón Bolívar 
b) San Martín 
c) Miguel Hidalgo 
d) Morelos 
 
 
 
Resposta: B 

País que teve uma guerra 
civil durante o processo de 
sua independência. 
a) Venezuela 
b) Argentina 
c) México 
d) Peru 
 
 
Resposta: C 

Ideias que inspiraram os 
líderes criollos no processo 
de independência da 
América espanhola. 
 
 
 
 
 
Resposta: iluministas 

Foi contra a influência 
inglesa e norte-americana 
no processo de 
independência dos países 
da América espanhola 
 
 
 
 
Resposta: Simón Bolívar 

Foram criadas na América 
com      a deposição de 
Fernando VII. 
a) Juntas de governo 
b) Assembleias de governo 
c) Assembleias 
d) Governo provisório 
 
 
Resposta: A 

Revolução que inspirou os 
processos de independência 
da América espanhola 
a) Inglesa 
b) Francesa 
c) Alemã 
d) Italiana 
 
 
Resposta: B 

Independência que inspirou 
o processo revolucionário da 
América espanhola. 
 
 
 
 
 
Resposta: a dos  
Estados Unidos 

 

Ao final da aula recolha as cartas dos alunos. Explique que na aula seguinte as duplas deverão 

trocar de cartas com outras duplas.  
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Aula 3 - Produção do jogo “Independência da América espanhola” 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou materiais necessários: tesoura, lápis, caneta e borracha 

Inicie a aula devolvendo as cartas para as duplas de alunos. Peça que cada dupla divida 

igualmente entre si as 16 cartas elaboradas. Depois, peça que os alunos formem novas duplas, 

diferentes das que jogaram na aula anterior. Em seguida, certifique-se de que cada aluno possui oito 

cartas para jogar.  

Regras do jogo 

• O jogo é composto por 16 cartas (8 de cada aluno) 

• Os dois jogadores tiram par ou ímpar para ver quem inicia o jogo. O vencedor inicia  
a jogada. 

• O jogador que ganhou o par ou ímpar lê sua carta para o outro. O outro jogador responde. 

• Caso o outro jogador tenha respondido errado, o jogador que perguntou fica com a carta, 
deixando-a ao seu lado; caso o outro jogador tenha acertado a resposta, ele entrega a 
carta correspondente a seu adversário, que a deixa ao seu lado. 

• Após essa etapa, é a vez do outro jogador realizar o mesmo procedimento.  

• O jogo termina depois que cada jogador tenha feito todas as oito perguntas de suas cartas.  

• Ao final, quem tiver acumulado mais cartas é o vencedor. 

Nos últimos quinze minutos da aula, solicite que os alunos se sentem em fileiras, e finalize a 

aula fazendo um resumo de toda a sequência didática. Junto com os alunos, faça perguntas que 

promovam uma discussão sobre a ideia da diversidade de povos como marca da América espanhola. 

Questione sobre os processos de independência, apontando diferentes objetivos. Ressalte a importância 

do Iluminismo, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa como influências e 

inspiração para os colonos da América espanhola. Conclua afirmando que houve uma relação entre a 

invasão de Napoleão e a derrubada de Fernando VII, rei da Espanha, e o processo de independência 

da América espanhola. Por fim, comente sobre o papel dos diversos líderes criollos que surgiram 

nesse período, cada um com uma visão de América. Simón Bolívar foi um dos principais defensores 

do Pan-Americanismo, ou seja, da união dos povos da América espanhola.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um: 

• Compreende os processos de independência da América espanhola e os interesses dos 
grupos sociais e étnicos envolvidos. 
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• Reconhece a influência dos ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados 
Unidos na emancipação da América espanhola. 

• Conhece os líderes e o processo da luta pela independência do México e de alguns países 
da América do Sul.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Responda às questões abaixo relacionadas ao processo de independência da América espanhola. 

a) Podemos afirmar que os acontecimentos na Europa do século XVIII tiveram influência no 

processo de independência da América espanhola? Explique. 

b) Quais as diferenças políticas entre criollos e chapetones? Qual desses grupos liderou o processo 

de independência da América espanhola? 

2. Ligue a coluna da esquerda à coluna da direita 
 

1 - Simón Bolívar 
A - Movimento filosófico que influenciou a independência dos Estados Unidos, a 
Revolução Francesa e a independência da América espanhola. 

2 - San Martín B - Líder da independência da Argentina, Chile e Peru.  

3 - Pan-Americanismo 
C - Líder da independência de vários países, o maior defensor do Pan-
Americanismo. 

4 - Iluminismo D - Ideário de união dos países americanos. 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) Sim. A invasão da Espanha por tropas napoleônicas e a consequente deposição de Fernando 

VII deram origem ao processo de independência da América espanhola. Além disso, as ideias 

iluministas inspiraram e foram referencial teórico para o processo de independência da 

América espanhola. 

b) Os chapetones eram espanhóis de nascimento e somente eles poderiam ocupar os altos cargos 

administrativos. Já os criollos, nascidos na América, não podiam ocupar os altos cargos da 

administração espanhola na América, apesar de terem muito poder econômico. 

2. Correspondência correta: 1C, 2B, 3D e 4A. 


