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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. 

Objetos do conhecimento: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras. 

 

Leia o trecho de um hino brasileiro: 

 

“Já podeis, da Pátria filhos 

Ver contente a mãe gentil 

Já raiou a liberdade 

No horizonte do Brasil 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá, temor servil 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil.” 

[...] 

 

Esse não é o hino do Brasil que mais conhecemos. Talvez você pode nunca tê-lo escutado, 

mas ele foi escrito por um motivo muito importante para a nossa história.  

Veja as palavras em negrito, pense e até mesmo converse com seu responsável se possível. 

A partir de qual ocasião esse hino foi escrito?  

  

 

 Se você chegou à conclusão de que foi a Independência do Brasil, acertou! 

 O Brasil foi colonizado pelos portugueses a partir de 1500, mas em 1822 o então príncipe 

Dom Pedro I quis que o Brasil se tornasse livre de Portugal, criando suas próprias leis e tomando 

decisões de forma independente. Foi então que, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I gritou 

“Independência ou morte!” às margens do Rio Ipiranga, afirmando que preferia morrer ao ver o 

Brasil ligado a Portugal. 

 

Caso queira conhecer o Hino da Independência do Brasil, acesse:  

https://www.youtube.com/watch?v=W-GCpz4I0CM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W-GCpz4I0CM
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1- Algumas palavras mostradas no trecho do hino podem não ser conhecidas por você. Sendo 

assim, analise o contexto das estrofes e assinale o significado correto para as palavras a 

seguir:  

 

Temor:  

(    ) medo   (    ) coragem  (    ) esperança 

 

Servil:  

(    ) verdade   (    ) aquele que não é livre   (    ) longe 

 

 

2- Ilustre a seguir como você imagina que foi a cena em que Dom Pedro I gritou “Independência 

ou morte!” às margens do Rio Ipiranga. 

 

 

 


