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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você, professor, possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
(EF07HI08) de História, que consta na BNCC. Como
a habilidade deve ser desenvolvida ao longo de
todo o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: É interessante utilizar um
projetor, entretanto, não é obrigatório. O projetor é
importante para deixar as perguntas sempre
presentes enquanto os alunos analisam os
documentos, mas você pode imprimir todos os
slides e entregar aos grupos, ou até escrever no
quadro as perguntas. Seria interessante algum
dispositivo para poder mostrar a imagem da aula
com cores, para eles poderem ver e analisar
melhor.
Material complementar:
Imagem: "The Conquest of Tenochtitlán," from
the Conquest of México series, Mexico, second half
of seventeenth century, Oil on canvas. Jay I. Kislak
Collection Rare Book and Special Collections
Division, Library of Congress (26.2)”
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/wC85JJgVVwthNxzskTgNcwS4xT3QXVBcrtXvSCemcP9jmRRqXTzawfpGKVeK/his7-
08und03-the-conquest-of-tenochtitlan.pdf
Link para o documento que contém todos os textos
e a imagem que serão usados nessa aula:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-
08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos
Orientações: Projete, escreva ou leia o objetivo da
aula para os alunos. É extremamente importante os
alunos estarem inteirados sobre onde vão chegar
na aula. Tome cuidado para não acabar por tirar
dúvidas que os alunos poderão ter posteriormente,
que vão ajudá-los a criar o raciocínio proposto pela
aula.
Compreender que a atuação dos espanhóis durante
a conquista do México contou com forças além do
poderio militar e bélico dos espanhóis, como
algumas vertentes contam. Demonstrar aos alunos
que os espanhóis contaram tanto com alianças com
indígenas quanto com a disseminação involuntária
de doenças, como a varíola, na população indígena
nativa, o que acabou por enfraquecer o poderio do
império Asteca e possibilitando a conquista da
região.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 13 minutos
Orientações: Organize a sala em duplas ou trios,
indague os alunos sobre feitos de grande força, que
poderiam ser atribuídos a pessoas que, para
realizar tal feito, poderiam ser consideradas como
“super-heróis”. Relembre a eles, por exemplo, os
feitos de Hércules, e como ele, só por ter super
força, pode realizá-los. A intenção é levantar a
dúvida para os alunos sobre esses feitos na
história: seriam essas pessoas realmente dotados
de super poderes ou a história em si, em torno
dessas pessoas e seus feitos, está, de certa forma,
mal contada? Cuidado para a aula não avançar
muito neste slide.
Link para a imagem : https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/wC85JJgVVwthNxzskTgNcwS4xT3QXVBcrtXvSCemcP9jmRRqXTzawfpGKVeK/his7-
08und03-the-conquest-of-tenochtitlan.pdf
Link para o documento que contém todos os textos
e a imagem que serão usados nessa aula:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-
08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf
Como adequar à sua realidade: Este plano trata
sobre como a narrativa histórica tradicional criou
uma visão de “super-herói” em relação aos
conquistadores espanhóis, como se as suas
atividades nesta época dependesse somente de
suas a vontade e determinação, colocando de lado
as esforços coletivos de diversos outros povos
nativos da região que foram imprescindíveis na
conquista do território. Portanto, se você mora em
alguma região do Brasil onde houveram conflitos
ou passagens históricas que acabaram por colocar
indivíduos como centrais e atribuindo à eles a
capacidade individual de cumprir com o desfecho
destes eventos históricos, você pode utilizar como
exemplo nesta aula. Por exemplo, caso você more
na região sudoeste do país, é interessante falar um
pouco dos Bandeirantes, tratando a visão destes
homens em relação à expansão colonial para o
interior como feitos que estavam inseridos dentro
de contextos específicos e que não dependiam
somente da capacidade individual deste grupo.
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Slide 4 Contexto

Tempo sugerido: 13 minutos
Orientações: Este é um slide de instrução aos
alunos. Mostre a eles e peça para que fiquem
atentos aos próximos slides e às fontes mostradas.
Você pode somente ler este slide para os alunos,
caso não seja possível projetar.
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Slide 5 Contexto

Orientações: Peça aos alunos que leiam com calma,
é um texto um pouco comprido e precisa de
atenção. Peça aos alunos que se perguntem, em
relação ao texto:
Quais são os povos nativos descritos no texto?
Qual a relação entre eles?
Quem se aproveita dessa relação?
No final, essa relação seria benéfica para ambos os
povos que se aliaram?
Link para o documento que contém todos os textos
e a imagem que serão usados nessa aula:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-
08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf
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Slide 6 Contexto

Orientações: Peça para que os alunos analisem a
imagem com as perguntas em mente:
O número de pessoas pintadas no quadro é grande?
Quem está sendo retratado?
O que está sendo retratado?
Qual é o local onde este evento está se passando?
Link para a imagem : "The Conquest of
Tenochtitlán," from the Conquest of México
series, Mexico, second half of seventeenth century,
Oil on canvas. Jay I. Kislak Collection Rare Book
and Special Collections Division, Library of
Congress (26.2)”
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/wC85JJgVVwthNxzskTgNcwS4xT3QXVBcrtXvSCemcP9jmRRqXTzawfpGKVeK/his7-
08und03-the-conquest-of-tenochtitlan.pdf
Link para o documento que contém todos os textos
e a imagem que serão usados nessa aula:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-
08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf
Como adequar à sua realidade:
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Slide 7 Contexto

Orientações: Apresente as questões aos alunos e,
se quiser, pode falar brevemente sobre cada uma,
mas não é necessário. Só reforce a eles que é
importante mantê-las em mente. No tocante à
segunda pergunta, você deve falar que mesmo
sendo uma visão da realidade, não quer dizer que
esteja errada, pois esses povos não tinham contato
com cavalos e armas de fogo, portanto, mesmo
sendo uma visão do que era aquilo, é uma visão
que, do ponto de vista deles, é correta e, portanto, é
a realidade para eles.
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Slide 8 Problematização

Tempo sugerido: 15 minutos
Orientações: Este slide apenas apresenta a
intenção de levantar o questionamento aos alunos
sobre a atuação dos espanhóis e a dimensão da
queda populacional ocasionada pelo contato entre
os dois povos, o europeu e os nativos americanos.
Os alunos tem que levantar o questionamento de
que mesmo com o conflito armado e o auxílio de
outras populações nativas, a quantidade de mortes
é muito grande para ter sido causada somente com
o conflito armado direto.
Link para o documento que contém todos os textos
e a imagem que serão usados nessa aula:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-
08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf
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Slide 9 Problematização

Orientações: Apresente a fonte aos alunos, peça a
eles para pensarem em cidades e países atuais que
tem sua população aproximada da descrita na
fonte, grandes cidades e países pequenos com essa
concentração populacional. A intenção é que eles
tenham em mente a grandeza do desastre para os
povos nativos desse contato com os europeus. Em
relação à questão levantada no slide anterior, peça
aos alunos para pensar, inclusive sobre os slides
anteriores, do contexto:
quem foram essas pessoas que morreram nesse
processo?
Os povos nativos que se aliaram aos europeus na
conquista do império asteca, estão incluídos nessa
contagem?
E os europeus?
Link para o documento que contém todos os textos
e a imagem que serão usados nessa aula:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-
08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf

Plano de aula

O conquistador espanhol e a conquista, uma visão diferente da história.

Associação Nova Escola © - Todos os direitos reservados.

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf


Slide 10 Problematização

Orientações: Espere os alunos lerem e debaterem
um momento, coloque para a análise deles a
relação dos indígenas com essas doenças. Peça para
eles se perguntarem sobre as doenças que já
tiveram, como se trataram? E para evitar algumas
doenças, o que eles tomaram? Explique, se
necessário a relação da vacina com a prevenção de
doenças consideradas mais perigosas e pergunte a
eles se acham que os povos nativos da América
tinham acesso a vacinas e prevenção em relação a
doenças, principalmente essas que vieram
indiretamente com os espanhóis. Também
pergunte a eles se eles acreditam que os europeus
trouxeram essas doenças por intenção própria ou
se elas “vieram” indiretamente com eles.
Link para o documento que contém todos os textos
e a imagem que serão usados nessa aula:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/C9xBWhwBgTU2Qtgv4CfDQCkyjFuJNjFRN4Yvj6kypvgPfBjh4YAnAxXd8jaQ/his7-
08und03-documento-com-todos-os-trechos.pdf
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Slide 11 Sistematização

Tempo sugerido: 20 minutos
Orientações: Com os grupos com todas as fontes
analisadas e discutidas, peça para que redijam um
texto que será acoplado à uma estátua de Hernán
Cortés, que foi feita “para celebrar 500 anos do
contato dos conquistadores na América”, que foi
recentemente colocada em uma praça pública, ou
seja, que pode ser vista por qualquer pessoa que
transitar naquele local. Diga a eles que o texto tem
que ser curto, no máximo 10 linhas, e que tem que
ser objetivo em relação à atuação dos espanhóis,
principalmente de Hernán Cortés, na conquista da
América.
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Fonte: "The Conquest of Tenochtitlán," from the Conquest of México series, Mexico, second half of seventeenth century, Oil on canvas. Jay I. Kislak Collection Rare Book and Special 
Collections Division, Library of Congress (26.2) 
Link direto para a fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Conquest_of_Tenochtitlan.jpg (Último acesso 16/02/2019 as 12:57) 

https://www.loc.gov/rr/rarebook/
https://www.loc.gov/rr/rarebook/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Conquest_of_Tenochtitlan.jpg


Trecho 1:  
“A medida que o império Asteca se expandia pelo México Central no final do séc.                             
XV e início do séc XVI, a pequena cidade estado de Tlaxcala conseguiu manter                           
uma precária independência, mesmo depois de estar completamente cercada                 
por outras cidades submetidas ao império Asteca. Tlaxcala, situada no ponto                     
médio entre a costa do golfo e Tenochtitlán, representava, por sua vez, um                         
obstáculo e uma oportunidade crucial para a expedição de 1519 liderada por                       
Cortés. Como sabiam os Tlaxcalas, com a ajuda espanhola poderiam destruir o                       
império Asteca e sua capital. Não podemos saber com certeza quantos aliados                       
indígenas tinha Cortés, mas, segundo uma estimativa, a contagem superava                   
várias vezes o número dos europeus. Gomára declarou que Cortés chegou na                       
primeira vez em Tenochtitlan com 6000 aliados indígenas. Segundo destaca o                     
historiador da conquista, Ross Hassig, o ataque final à capital do império Asteca                         
foi realizado com 200.000 indígenas aliados. (Apesar de não se dar o crédito ou                           
recompensa para eles)”. 
 
RESTALL, M. Los siete mitos de la conquista española. Barcelona, 2004. pg, 84. 
 
Trecho 2: 
 “Para o planalto central mexicano era estimada uma população (talvez 
exagerada) de 25 milhões de habitantes antes da chegada dos espanhóis.” 
“[...] Nos trinta anos que se seguiram à invasão, no entanto, a população decaiu 
vertiginosamente. [...] no planalto mexicano a população decresceu em mais de 
noventa por cento.” 
“1519: 25,0 milhões 
1532: 16,8 milhões 
1548: 6,3 milhões 
1568: 2,65 milhões 
1580: 1,9 milhões.” 
 
WACHTEL, Nathan. Os índios e a Conquista Espanhola. In: História da América 
Latina. vol 1, 2ed. São Paulo: Edusp, 2004. pp. 200. 
 
 
Trecho 3  
“Quais foram os motivos dessa catástrofe? A causa principal foram as doenças. 
Os europeus trouxeram consigo novas doenças (varíola, sarampo, gripe, peste) 
contra as quais os índios americanos, isolados por milhares de anos do restante 
da humanidade, não tinham defesas.” 
 
WACHTEL, Nathan. Os índios e a Conquista Espanhola. In: História da América 
Latina. vol 1, 2ed. São Paulo: Edusp, 2004. pp. 202. 



Imagem 1:"The Conquest of Tenochtitlán," from the Conquest of México series, 
Mexico, second half of seventeenth century, Oil on canvas. Jay I. Kislak Collection 
Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress (26.2) 
Link direto para a fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Conquest_of_Tenochtitlan.jpg (Último acesso 

16/02/2019 as 12:57) 

 
A conquista de Tenochtitlán: A pintura, do séc XVII, representa a conquista de Tenochtitlán por 
Cortés em 1521, representa o início do cerco que acabou por derrotar Cuauhtémoc e por fim no 
império Asteca. A pintura não tem autoria conhecida. É possível ver a presença, ao fundo, de 
outros soldados senão os espanhóis na luta. 

https://www.loc.gov/rr/rarebook/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Conquest_of_Tenochtitlan.jpg
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