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 Bom dia, pessoal! 

 

 Nas atividades e videoconferências anteriores, vocês fizeram investigações e conversaram 

bastante sobre “O século XIX: século das independências nas Américas”. Agora, vocês já estão 

preparados para conhecer um pouco mais sobre esse tema. Na atividade de hoje, vamos pesquisar 

uma fonte sobre esse tema. Como vocês já sabem, uma fonte é qualquer objeto produzido no 

passado, que existe até hoje e que contenha alguma informação sobre esse passado. É a partir das 

fontes que estudamos a história. 

 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América 

 

 Os Estados Unidos foram o primeiro país da América a se tornar independente da sua 

metrópole europeia (a Grã-Bretanha). Sua declaração de independência foi assinada em 4 de julho 

de 1776, e serviu de inspiração para muitas outras independências pela América. 

 Leia abaixo o trecho final deste documento: 

 

Nós, por conseguinte, representantes dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, reunidos em CONGRESSO 

GERAL, apelando para o Juiz Supremo do mundo pela rectidão das nossas intenções, em nome e por 

autoridade do bom povo destas colónias, publicamos e declaramos solenemente: que estas colónias 

unidas são e de direito têm de ser ESTADOS LIVRES E INDEPENDENTES; que estão desobrigados de 

qualquer vassalagem para com a Coroa Britânica, e que todo vínculo político entre elas e a Grã-

Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido; e que, como ESTADOS LIVRES E INDEPENDENTES, 

têm inteiro poder para declarar a guerra, concluir a paz, contrair alianças, estabelecer comércio e 

praticar todos os actos e acções a que têm direito os estados independentes. E em apoio desta 

declaração, plenos de firme confiança na protecção da Divina Providência, empenhamos 

mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. 

Fonte: (http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf) 

 

ATIVIDADE – Utilizando a internet, faça uma pesquisa para responder a cada uma das questões 

abaixo. Lembre-se de seguir as regras de pesquisa discutidas anteriormente. 

http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf


  

 

1. Quem foram os responsáveis por elaborar e assinar a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos? Quais eram suas funções e posições sociais? 

 

 

 

 

2. Explique o tipo de governo adotado pelos Estados Unidos após a independência. 

 

 

 

 

3. Quais classes sociais teriam direito à participação política nos Estados Unidos após a 

independência? 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA A INVESTIGAÇÃO (leia com atenção): 

 

1. Para a investigação, você poderá utilizar livros, jornais, revistas ou a internet. Nem toda 

informação da internet é confiável, então sua pesquisa pela internet só será aceita se feita em 

sites educativos, sites de notícias ou de órgãos do governo. A Wikipedia não poderá ser 

utilizada, pois apesar de poder apresentar informações confiáveis, pode ser editada por 

qualquer um. 

2. Toda investigação deve apresentar suas fontes, ou seja, de onde você tirou a informação. 

Portanto, ao final de cada resposta coloque o nome do livro/jornal/revista ou o nome e link 

do site de onde você tirou a informação. 

3. Sua resposta deve ser escrita com suas próprias palavras, de forma completa e detalhada. 

Caso queira copiar o trecho de algum texto que contribua para sua resposta, você deve deixa-

lo entre aspas e colocando a fonte entre parênteses logo em seguida. 

 

AO TERMINAR: 

 

1. Confira se suas respostas estão completas e de acordo com a proposta. Em sua avaliação, vou 

considerar mais se você seguiu todas as instruções de investigação do que se suas questões e 

respostas estão corretas. 

 

2. Volte ao início do TAD, coloque seu nome, horário de início e término e DPO. 

 

3. Poste a atividade no moodle e salve uma cópia com você. Na próxima videoconferência vamos 

fazer uma discussão sobre ela. 



  

 

Caso tenha dúvidas com a atividade, chame o professor no Google Hangouts durante o horário 

de aula: vinicius.araujo.ieijf2@gmail.com 


