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Título: Independência ou morte 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é expor aos alunos o contexto que envolveu o processo 

de independência do Brasil, assim como os interesses que estavam em jogo na efetivação desse 

evento.  

Objetivos de aprendizagem 

As formas de organização social e política: a noção de Estado – (EF05HI02) Identificar os 

mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado. 

As tradições orais e a valorização da memória/O surgimento da escrita e a noção de fonte 

para a transmissão de saberes, culturas e histórias – (EF05HI07) Identificar os processos de produ-

ção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e/ou a ausência de 

diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Computador com impressora ou projetor; 

• Projetor ou folhas de sulfite para impressão; 

• Lápis preto nº 2; 

• Lápis de cor ou canetas hidrocor. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – “Independência ou morte” 

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Inicie a aula com os alunos organizados em semicírculo e apresente a eles a obra Indepen-

dência ou morte, de Pedro Américo, impressa ou em um projetor.  

A reprodução da obra pode ser consultada em: <https://pt.wikipedia. 

org/wiki/Independ%C3%AAncia_ou_Morte_(Pedro_Am%C3%A9rico)#/media/File:Independence_of_

Brazil_1888.jpg>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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Proponha aos alunos que façam uma observação inicial da pintura e promova uma conversa 

a respeito dela, com base nas perguntas a seguir: 

• Você sabe que momento essa obra representa?  

• Que lugar é retratado?  

• Como as pessoas estão vestidas? 

• Que animais são esses?  

• Quem aparece em destaque na imagem?  

• O que as pessoas estão fazendo?  

• Quando ocorreu o fato retratado? 

• Quando foi produzida a pintura?  

Após a elaboração de hipóteses pelos alunos, explique que a pintura, cujo título é Indepen-

dência ou morte, representa a proclamação da Independência, ocorrida em 1822. Diga que ela está 

alocada em São Paulo, no Museu do Paulista, um dos mais antigos do Brasil, e que tem dimensão de 

4,15 metros de altura por 7,60 de largura. Destaque que os personagens estão à margem do rio 

Ipiranga, que também fica em São Paulo, e que as pessoas representadas estão vestidas, em geral, 

em trajes de gala, com exceção do homem à esquerda, que está vestido de maneira simples, como 

um caipira.  

Comente que Pedro Américo, em sua leitura desse momento histórico, procurou representar 

diferentes grupos de pessoas. O homem ao centro é dom Pedro I, e seus companheiros que o 

saúdam são uma representação da elite política e econômica do Brasil. Já o “caipira” pode ser 

entendido como uma representação das pessoas mais pobres (para uma visão mais acurada dessa 

obra, ver texto “Independência ou morte (1888), de Pedro Américo: a pintura histórica e a elabora-

ção de uma certidão visual para a nação”, de Consuelo Alcioni Schlichta, disponível em: 

<http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0765.pdf>. Acesso em: 30 jan. 

2018). 

Ressalte que, na ocasião da declaração de Independência, sabe-se que dom Pedro e sua co-

mitiva não montavam cavalos, e sim mulas. Além disso, não estava acompanhado por tantos homens 

e os trajes usados não eram aqueles. Pergunte, então, aos alunos por que acham que a cena foi 

retratada dessa maneira. Após ouvir as hipóteses da turma, explique que isso faz parte de uma 

construção, ou seja, uma criação que buscava valorizar esse momento. A obra foi encomendada por 

dom Pedro II, filho de dom Pedro I, que, em 1888, era imperador do Brasil e procurava fortalecer a 

imagem da Monarquia perante a população. 
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Aula 2 – Versões da independência  

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Inicie a aula retomando o conteúdo a respeito da independência do Brasil, fazendo na lousa 

uma linha do tempo explicando os marcos que antecederam esse momento. Enfatize que, mais do 

que um fato isolado, a independência do Brasil foi um evento inserido em um amplo contexto, com 

destaque para os eventos a seguir: 

1808 – Chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil. Comente sobre a mudança da Corte 

para o Rio de Janeiro e os impactos causados pela vinda dos portugueses para a cidade.  

1815 – Brasil elevado a Reino Unido a Portugal, deixando a condição de colônia. 

1821 – Volta de dom João VI a Portugal, deixando dom Pedro como príncipe regente. Conte 

sobre a Revolução do Porto, quando os portugueses exigiram a volta da Corte para Portugal. 

1822 – Proclamação da Independência e início do período imperial.  

Com base nas conversas da aula anterior e na sistematização do conteúdo a respeito dos 

acontecimentos listados acima, peça aos alunos que proponham uma releitura da obra de Pedro 

Américo. Se possível, deixe a obra exposta para que eles a consultem sempre que desejarem. 

Finalize a aula com a apresentação dos trabalhos, pedindo aos alunos que expliquem o que 

foi ilustrado e as motivações de suas escolhas. Ao final, construa um mural com os trabalhos, 

destacando que muitas pinturas de eventos históricos são construídas com determinadas intenções 

e, assim, muitas vezes não reproduzem os acontecimentos de maneira fiel.   
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Aferição de aprendizagem 

É importante observar a participação dos alunos nos diferentes momentos das aulas. Essa 

participação vai proporcionar a reflexão para o momento de síntese de conteúdo e de produção 

individual. Na segunda aula, a produção artística pode servir como forma de expressar conhecimen-

tos e ideias.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática 

1. Em 1822, foi declarada a Independência do Brasil. Em outras palavras, isso significou que: 

a) Portugal deixou de fazer comércio com o Brasil. 

b) o Brasil se tornou uma colônia de Portugal.  

c) os portugueses foram expulsos do Brasil e os brasileiros foram expulsos de Portugal.   

d) o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ter um governo independente. 

2. Sobre a obra Independência ou morte, de Pedro Américo, assinale a alternativa correta: 

a) A tela inspirou a confecção da primeira bandeira do Brasil.  

b) Ela retrata um evento ocorrido em Portugal.  

c) Foi produzida com o objetivo de valorizar um acontecimento político.   

d) Foi produzida por uma pessoa que presenciou a cena retratada. 

 

Gabarito das questões 

1. d) o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ter um governo independente. 

2.  c) Foi produzida com o objetivo de valorizar um acontecimento político.   


