
 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Dandara e as mulheres negras que fizeram história no 

Brasil 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é abordar as práticas de resistência à escravidão no Brasil 

e pensar na invisibilidade das mulheres na históriografia do país, principalmente das mulheres negras. 

A partir da história de Dandara, líder da resistência do Quilombo dos Palmares, os alunos serão 

incentivados a pensar na produção de conhecimento que valoriza a perspectiva e atuação das 

mulheres negras na história brasileira. Para isso, realizarão uma pesquisa biográfica e a confecção de 

um cartaz expositivo sobre a temática.  

Ao final desta sequência didática, espera-se que os alunos passem a refletir sobre a questão 

da desigualdade de gênero, visível tanto na reduzida participação de mulheres na vida pública do 

Brasil, como na consequente escassez de registros e pesquisas históricas sobre esse tema. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Retomar o conhecimento sobre a história do tráfico de escravizados e de como essa prática 
modificou a história e dinâmica do continente africano. 

• Identificar de onde saíam os escravizados que vinham para a América portuguesa. 

• Ampliar o conhecimento sobre a história do Quilombo dos Palmares. 

• Identificar a resistência dos escravizados no contexto da escravidão na América 
portuguesa. 

• Conhecer a história de Dandara, líder feminina da resistência do Quilombo dos Palmares. 

• Analisar a diferença entre a disseminação da história de Zumbi e de Dandara. 

• Reconhecer personalidades negras femininas atuais no Brasil. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

As lógicas mercantis e o domínio 
europeu sobre os mares e o 
contraponto Oriental 

(EF07HI13): Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao 
domínio no mundo atlântico. 
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e 
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do 
Oriente. 

A escravidão moderna e o tráfico de 
escravizados 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial. 
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em 
suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as 
regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Tráfico negreiro: os desembarcados no Brasil  

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: quadro, giz, lápis, papéis, cadernos 
Materiais de referência:  

• VALENTE, Jonas.“Quilombo dos Palmares é reconhecido patrimônio cultural da humanidade”. Agência Brasil, 
11 nov. 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-11/regiao-do-quilombo-
dos-palmares-se-tornara-patrimonio-cultural-do-mercosul>. Acesso em: 19 jun. 2018  

• MARQUESE, Rafael de Bivar. “A dinâmica da escravidão no Brasil: Resistência, tráfico negreiro e alforrias, 
séculos XVII a XIX”. Revistas Novos Estudos Cebrap, n° 74, São Paulo, mar. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002006000100007>. Acesso em: 19 jun. 2018  

• “Slave Voyages”. Disponível em: <www.slavevoyages.org>. Acesso em: 19 jun. 2018  

• “Dia da consciência negra é comemorado em mais de mil cidades brasileiras” 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-11/dia-da-consciencia-negra-e-comemorado-em-mais-de-
mil-cidades-brasileiras>. Agência Brasil, 16 nov. 2015. Acesso em: 24 jun. 2018  

• HAJE, Lara.“CCJ aprova feriado nacional no Dia da Consciência Negra”. Disponível em: 
<www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/546143-CCJ-APROVA-FERIADO-
NACIONAL-NO-DIA-DA-CONSCIENCIA-NEGRA.html>. Câmara notícias, 6 out. 2017. Acesso em: 24 jun. 2018.  

Para iniciar esta sequência didática e com o propósito de aferir os conhecimentos da turma 

sobre o tema da aula, faça as seguintes perguntas:  

• O que conhecem sobre a escravidão no Brasil? 

• Quais as práticas de resistência usadas pelos negros contra a escravidão? 

• O que é o dia da Consciência Negra? Por que ele é celebrado no dia 20 de novembro? 

Estimule uma rápida discussão de modo que os alunos conversem entre si e respondam as 

questões propostas. Espera-se que os alunos falem que a escravidão envolvia trabalhos forçados ou 

que comentem aspectos relacionados à violência dos castigos aplicados contra os escravizados quando 

não obedeciam às ordens. Além disso, espera-se que as fugas e os quilombos sejam as respostas mais 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-11/regiao-do-quilombo-dos-palmares-se-tornara-patrimonio-cultural-do-mercosul
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-11/regiao-do-quilombo-dos-palmares-se-tornara-patrimonio-cultural-do-mercosul
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002006000100007
http://www.slavevoyages.org/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-11/dia-da-consciencia-negra-e-comemorado-em-mais-de-mil-cidades-brasileiras
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-11/dia-da-consciencia-negra-e-comemorado-em-mais-de-mil-cidades-brasileiras
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/546143-CCJ-APROVA-FERIADO-NACIONAL-NO-DIA-DA-CONSCIENCIA-NEGRA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/546143-CCJ-APROVA-FERIADO-NACIONAL-NO-DIA-DA-CONSCIENCIA-NEGRA.html
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frequentes sobre as formas de resistência dos escravizados. Na última questão, espera-se que os 

alunos respondam que a data, 20 de novembro, promove valorização da cultura negra e afro-brasileira 

e está relacionada com o personagem Zumbi dos Palmares.  

Nesse momento, complemente que o Dia da Consciência Negra entrou no calendário nacional 

em 2003 e faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, último líder do Quilombo dos Palmares. 

Oficializada pela Lei 12.519 de 2011, é comemorada há mais de 30 anos pelo movimento negro, mas 

a decretação de feriado ocorreu, primeiramente, apenas em cinco estados (Alagoas, Amazonas, 

Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro), somando aproximadamente mil municípios brasileiros. O 

Projeto de Lei para transformar a data em feriado nacional foi aprovado em 2017, mas ainda segue em 

análise na Câmara (2018). Reforce a importância dessa discussão, atrelada ao simbolismo da 

resistência da população negra à escravidão e sua luta pela libertação.  

Acolha também outras respostas e visões que os alunos tenham acerca da escravidão e, ao 

articular essas respostas, faça uma contextualização. Explique que o tráfico Atlântico de escravizados 

africanos teve início no século XVI e vigorou até o século XIX e que a abolição da escravatura no Brasil 

só se deu em 13 de maio de 1888. 

Reitere que o Brasil foi o país que mais recebeu escravizados africanos provenientes do tráfico 

durante três séculos. As pesquisas mostram um total estimado que varia entre quatro milhões a quase 

5,5 milhões de pessoas originárias de diferentes partes do continente africano e de diversas etnias 

(com destaque para os bantos e os sudaneses). Se possível, consulte dados sobre o tráfico 

transatlântico de escravizados no Slave Voyages (banco de dados), onde é possível ter acesso e baixar 

tabelas com números de pessoas que foram escravizadas, identificando os seus locais de procedência 

e desembarque.  

A partir de levantamentos feitos neste banco de dados, é possível afirmar, por exemplo, que a 

maior parte dos africanos escravizados que desembarcaram no Brasil eram procedentes do Centro-

Oeste da África, principalmente da região onde atualmente está o território de Moçambique, e do 

golfo do Benin. Além disso, é possível aferir a proporção de mulheres, homens e crianças (meninas e 

meninos), contudo este é um tema mais complexo e de tratamento estatístico que ainda está em 

debate na historiografia. As tabelas a seguir representam alguns exemplos de dados que podem ser 

extraídos por meio do cruzamento das variáveis do banco. Explore esses dados com os alunos, 

reforçando a importância do Brasil como destino desses escravizados, assim como a diversidade das 

etnias e regiões.  
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Número de africanos escravizados desembarcados no Brasil por região de procedência 

Região de procedência Número de escravizados desembarcados 

Senegambia 124.195 

Serra Leoa 9.471 

Costa do Barlavento 6.884 

Costa do Ouro 67.806 

Golfo do Benin 964.757 

Golfo de Biafra 131.749 

Centro-oeste da África 3.842.140 

Sudeste da África e ilhas do Oceano Índico 333.834 

Elaboração para esta sequência didática (fonte: Slave Voyages). 

O comércio transatlântico (XV-XIX) 

Período 
Número de escravizados  

computados 
Porcentagem 

1450-1600 409 000 3,6 

1601-1700 1 348 000 11,9 

1701-1800 6 090 000 53,8 

1801-1900 3 466 000 30,6 

Total 11 313 000 100,0 

Organizado com base em: LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África: uma história de suas transformações. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 51. 

Destino dos africanos no Novo Mundo (XVI-XIX) 

Brasil 4 000 000 

Colônias espanholas 2 500 000 

Colônias britânicas* 2 000 000 

Colônias francesas 1 600 000 

Estados Unidos 500 000 

Colônias holandesas 500 000 

Colônias dinamarquesas 28 000 

Total 11 128 000 

*Excluídos os Estados Unidos da América. 

Organizado com base em: THOMAS, Hugh. The slave trade: the story of the atlantic slave trade: 1440-1870. 

New York: Simon & Schuster, 1997. p. 804. In: DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. 

Ancestrais: uma introdução à história da África atlântica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 167. 
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Retome a condição do escravizado. Ressalte que ser escravizado implicava necessariamente a 

desumanização, já que eram entendidos como mercadorias. Além de serem submetidos ao trabalho 

compulsório, os negros escravizados tinham que sobreviver à viagem transatlântica, assim como às 

condições das senzalas e aos pesados castigos em caso de desobediência às ordens dos senhores. 

Para resistir, os escravizados adotavam algumas práticas de boicote e sabotagem, como a 

destruição, furtos e saques da produção dos seus senhores. A fuga representou uma das práticas de 

resistência mais comuns empreendidas pelos negros escravizados, que escapavam das fazendas e 

formavam comunidades quilombolas. O maior e mais conhecido dos quilombos brasileiros foi o 

Quilombo dos Palmares, situado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Se possível, exponha 

aos alunos o mapa dos quilombos, do Atlas Histórico do Brasil da FGV, para mostrar a quantidade de 

quilombos que existiram durante o Brasil Colônia, possibilitando que alunos visualizem com maior 

precisão as localizações e concentração no atual território brasileiro.  

Explique que o Quilombo dos Palmares, no seu auge, chegou a reunir cerca de 20 mil pessoas 

divididas nos chamados mocambos, que eram núcleos de assentamento. Os nomes dos mocambos 

variavam de acordo com a origem dos seus habitantes que, em geral, era africana. O principal 

mocambo, conhecido como Macaco, além de ser a moradia do rei, abrigava o centro político do 

Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir cerca de 1500 moradias. Reforce que Palmares reunia 

escravizados provenientes de Angola e da Guiné, além de ex-escravizados nascidos no Brasil e/ou nas 

próprias comunidades quilombolas. Além disso, informe que havia grupos de indígenas convivendo 

entre os quilombolas e eram comuns as disputas entre os ex-cativos e indígenas, principalmente por 

causa de mulheres. Explique que eram comuns a prática de sequestros de escravas e mulheres 

indígenas pelos palmaristas.  

Ao falar da história do quilombo é importante abordar que, além de Zumbi, havia outra liderança 

importante na história de Palmares: Ganga Zumba. Nascido no reino de Congo, era descendente da 

nobreza do reino. Ainda jovem, foi escravizado e traficado para a colônia portuguesa na América, 

desembarcando em Pernambuco. Fugiu para Palmares e tornou-se rei e chefe militar do Quilombo.  

Comente que, em 1678, após sucessivas derrotas das expedições militares contra o quilombo, 

o Governador de Pernambuco propôs um acordo a Ganga Zumba. Os palmaristas receberiam uma 

porção de terra em troca do esvaziamento dos mocambos de Palmares, de modo que os ex-

escravizados fossem devolvidos aos seus proprietários. É nesse contexto que a figura de Zumbi ganha 

destaque, ao rejeitar o acordo firmado por Ganga Zumba e manter a resistência do quilombo frente às 

forças coloniais.  

Apesar das poucas fontes, sabe-se que Zumbi era sobrinho de Ganga Zumba e teria nascido 

em Palmares, em 1655. Após a recusa no cumprimento do acordo firmado por Ganga Zumba, tornou-

se o principal líder desse quilombo. Após dois anos de conflitos militares, as tropas portuguesas 

derrotaram a resistência palmarista, em 1695. Em 20 de novembro do mesmo ano, Zumbi foi 

capturado e decapitado pelas autoridades. Sua figura tornou-se o principal símbolo da resistência à 

escravidão no Brasil.  
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Nesse momento, ressalte a importância de Dandara nesse contexto que, ao lado de Zumbi, foi 

uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares. Explique que apenas recentemente Dandara 

passou a ser mencionada como protagonista na resistência de Palmares e na luta contra a escravidão 

no Brasil. Explique aos alunos que a história de Dandara será tema da aula seguinte.  

Com o propósito de reforçar os conteúdos trabalhados nesta aula e sensibilizar os alunos para 

a aula seguinte, reserve os 15 minutos finais da aula para propor duas perguntas, que podem ser 

respondidas por escrito, em sala de aula, e entregues na aula seguinte.  

1. Qual é a importância do Dia da Consciência Negra no Brasil?  

2. Qual tem sido o lugar de mulheres, como Dandara, na história do Brasil?  

Espera-se que os alunos expliquem que o Dia da Consciência Negra simboliza o enfrentamento 

da escravidão e do preconceito racial no Brasil. É interessante que eles sejam capazes de problematizar 

a demora na inserção dessa data no calendário nacional, diferente de outros feriados brasileiros. Além 

disso, espera-se que os alunos apontem a escassez de mulheres representativas na construção da 

narrativa da história do Brasil, o que fica evidente na invisibilidade de Dandara no Quilombo dos 

Palmares. A entrega deve ser feita no início da aula seguinte como forma de suscitar um debate 

introdutório.  

 

Aula 2 – Dandara e o lugar das mulheres negras na História  

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para o quadro e para o 
professor 
Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, projetor de imagens 
Materiais de referência:  

• “Voto das mulheres”. Disponível em: <www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher>. Acesso em: 
20 jul. 2018.  

• HENRIQUE, Kleber. “Dandara: A Face Feminina de Palmares”. Disponível em: <www.geledes.org.br/dandara-a-
face-feminina-de-palmares/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

• BISPO, Cristiano. “Candaces, dois discursos, duas representações”. Revista Eletrônica de Antiguidade, 2009, 
Ano II, N° I. Disponível em: <www.neauerj.com/Nearco/arquivos/numero4/1.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

• SILVA, Letícia Ferreira; CASTILHO, Maria de Augusta. “Brasil colonial: as mulheres e o imaginário social”. Revista 
Cordis. Edição Mulheres na história. São Paulo, n. 12, p. 257-279, jan./jun. 2014. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/cordis/issue/view/1342>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

• “Heroínas negras na história do Brasil”. Disponível em: <www.geledes.org.br/heroinas-negras-na-historia-do-
brasil/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

• ARRAES, Jarid. “Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça”. Disponível em 
<www.ipea.gov.br/retrato/infograficos_pobreza_distribuicao_desigualdade_renda.html>. Acesso em: 22 jul. 
2018. 

• IBGE. “Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem”. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-
estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html>. Acesso em: 22 jul. 2018.  

• IBGE. “Estatísticas de Gênero”. Disponível em: <www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0&cat=-2,-
3,128&ind=4721>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher
http://www.geledes.org.br/dandara-a-face-feminina-de-palmares/
http://www.geledes.org.br/dandara-a-face-feminina-de-palmares/
http://www.neauerj.com/Nearco/arquivos/numero4/1.pdf
https://revistas.pucsp.br/index.php/cordis/issue/view/1342
https://www.geledes.org.br/heroinas-negras-na-historia-do-brasil/
https://www.geledes.org.br/heroinas-negras-na-historia-do-brasil/
http://www.ipea.gov.br/retrato/infograficos_pobreza_distribuicao_desigualdade_renda.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0&cat=-2,-3,128&ind=4721
https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0&cat=-2,-3,128&ind=4721
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No início da aula, peça aos alunos que devolvam as respostas das questões elaboradas no final 

da aula anterior. Pergunte quais foram as principais dificuldades para responder às questões. No que 

diz respeito à questão das mulheres, peça que exponham a sua opinião acerca do lugar das mulheres 

na História do Brasil. Solicite que citem exemplos de mulheres brasileiras que eles conheçam, que 

ocupem lugares de destaque na história do Brasil.  

É provável que os alunos tenham dificuldades para citar nomes de mulheres que se destacaram 

na história do Brasil. Em seguida, fazendo alusão à figura de Dandara, pergunte aos alunos se eles 

acham que a exclusão das mulheres na História é algo restrito às mulheres negras ou se todas as 

mulheres sofrem exclusão. Espera-se que os alunos afirmem que há uma exclusão geral, mas 

possivelmente não saibam nominar especificamente os tipos de exclusão e discriminação. 

Complemente afirmando que as mulheres negras sofrem dupla discriminação, já que também 

enfrentam o preconceito racial.  

Para abordar condição da mulher na história brasileira e endossar a sua exclusão quanto ao 

gênero, retome o processo de participação na vida política do Brasil. Comente que as mulheres 

conquistaram o direito ao voto no país somente a partir de 1932. Inicialmente, era facultativo e restrito 

apenas às mulheres casadas que tinham autorização dos maridos, além de solteiras e viúvas que 

tivessem renda própria. Apenas com a Constituição de 1934 foi garantido o voto feminino às mulheres 

que exerciam função pública remunerada, e com a Constituição de 1946, as mulheres tiveram direitos 

eleitorais e políticos plenos garantidos e equiparados aos dos homens. Para mostrar como essa 

questão da desigualdade entre homens e mulheres tem reflexos nos dias atuais, mostre aos alunos 

dados disponíveis nos sites do IBGE e do Ipea (matérias de referência). Se não for possível projetar em 

aula, anote esses dados no quadro.  

Entre os dados que podem ser coletados para discutir esse cenário de desigualdade, é possível 

utilizar a pesquisa do IBGE, por exemplo, que mostra que mesmo com as mulheres tendo maiores 

índices de escolaridade e trabalhando mais horas que os homens, elas ganham, em média, 76,5% do 

que os homens recebem em média no Brasil. No caso das mulheres negras brasileiras a situação é 

ainda mais grave. No índice de renda média da população brasileira, produzido pelo Ipea, as mulheres 

negras têm uma renda mensal mais baixa em comparação com a de homens brancos e negros e de 

mulheres brancas.  

Para mostrar como esse é um problema histórico e estrutural, peça aos alunos que pensem na 

exclusão e condição da mulher negra no Brasil, que durante a escravidão era submetida a constantes 

violências físicas e sexuais, o que continuou após a abolição. Além disso, as mulheres negras 

escravizadas, que ficaram conhecidas como mães pretas, eram obrigadas a se separar de seus filhos 

para se dedicarem ao cuidado dos filhos dos seus senhores, na casa-grande.  

Após essa explanação, retome a história de Dandara e ressalte a importância de resgatar e 

divulgar a sua história. Pontue que, assim como os negros escravizados, as mulheres negras 

escravizadas também resistiram.  
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Nesse momento, retome o exemplo de Dandara, uma das principais lideranças do Quilombo 

dos Palmares ao lado de Zumbi dos Palmares, com quem teve três filhos. Dandara participou de 

ofensivas militares do Quilombo, sendo uma das lideranças atuantes nas decisões políticas do 

quilombo, assim como reuniu um grupo de mulheres guerreiras que compunham o exército da 

resistência de Palmares. Explique que há poucas fontes sobre ela, o que impede que se saiba com 

precisão quando e onde nasceu. Registros sobre a sua biografia, obtidos a partir de relatos orais e 

lendas, dizem que Dandara teria chegado no Quilombo dos Palmares ainda criança. Desconstruindo 

visões acerca do papel das mulheres na sociedade do período, Dandara, além de se dedicar aos 

afazeres domésticos da comunidade, participava dos trabalhos de plantação e do trabalho na 

produção de farinha (um dos alimentos mais consumidos no quilombo), além de caçar e empunhar 

armas.  

Aproveite o momento para mostrar aos alunos alguns exemplos que remontam à África, 

apontando que em algumas sociedades africanas antigas era comum a tradição de mulheres 

guerreiras.  

Relembre os alunos do caso das Candaces, conhecidas como rainhas-mãe, governantes do 

Reino de Kush – importante império que se estabeleceu no Vale do Nilo entre os séculos VIII a.C. e II 

d.C – que assumiram a liderança de seus exércitos.  

Outro exemplo é o da rainha Nzinga, soberana do reino de Ngola entre 1623 e 1663, que, por 

meio da sua liderança política e militar, desafiou os colonizadores e traficantes de escravizados 

portugueses, estabelecendo sanções e regras para o tráfico transatlântico de escravizados que iam na 

contramão dos interesses da Coroa portuguesa. 

Por fim, destaque a figura de Dandara, afirmando que ela também está associada à luta contra 

o regime escravocrata colonial português, já que se recusou a firmar acordos parciais com dirigentes 

coloniais e a elite escravocrata. Foi contrária ao acordo de paz proposto e aceito por Ganga Zumba. Há 

muitas lendas acerca da sua morte, mas ganhou notoriedade a versão de que ela teria se recusado a 

se render às forças coloniais, cometendo suicídio em 1694, quando tropas militares chefiadas pelo 

bandeirante Domingos Jorge Velho, a mando da Coroa portuguesa, subjugaram e promoveram a 

destruição do quilombo. 

Após essa exposição sobre tais versões lendárias e históricas de Dandara, peça aos alunos que 

se dividam em seis grupos para a elaboração de um trabalho que será feito em casa e que deve ser 

entregue na aula seguinte. Explique a eles que o trabalho consiste na produção de uma biografia 

referente a personalidades femininas negras que tiveram atuação de destaque na história brasileira. 

O objetivo é selecionar cerca de seis mulheres, de diferentes períodos da história, mas que tiveram em 

comum o histórico de enfrentamento do preconceito racial e a luta para combater a situação de 

desigualdade dos negros e negras na sociedade brasileira. Aproveite para explicar que a biografia é o 

exercício de escrita da história de vida de uma pessoa, que utiliza diferentes fontes e gêneros 

documentais.  
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Apresente algumas sugestões de mulheres a serem pesquisadas, como Tereza de Benguela, 

Luísa Mahin e Maria Filipa de Oliveira, cujas trajetórias se destacaram pela liderança em revoltas contra 

a escravidão. Apresente também mulheres negras que se notabilizaram pela sua atuação na política 

brasileira, como Laudelina Campos de Melo, Benedita da Silva e Marielle Franco. Como possíveis fontes 

de informações para a realização das pesquisas sobre essas mulheres, recomende que a turma 

consulte sites, como o da Fundação Palmares, que compilam e apresentam conteúdos e biografias de 

mulheres negras que se destacaram na história brasileira. 

Para nortear a elaboração do trabalho, explique que será necessário escrever um texto de até 

30 linhas e, em seguida, preparar um cartaz que vai compor uma exposição nas paredes da escola. No 

texto, os alunos devem dizer quem foi/é a personagem sobre quem estão escrevendo, quando e onde 

ela nasceu, em que área(s) ela atua/atuou e que fatos da sua trajetória são considerados marcantes 

na história brasileira e na luta contra a desigualdades raciais. Os cartazes devem apresentar essas 

informações por meio de imagens e legendas. Explique aos alunos que a exposição é fundamental e 

que, dessa forma, estão contribuindo para ampliar a visibilidade da história de cada uma dessas 

mulheres.  

 

Aula 3 – Mulheres que fazem história 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras organizadas em um círculo, para que seja realizada uma roda de 
conversa 
Recursos e/ou material necessário: papel kraft, fita crepe ou adesiva, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas e pincel 
atômico para cartazes 
Materiais de referência: 

• PIRES, Breiller. “Rafaela Silva, uma campeã olímpica expõe o racismo institucional”. El País, 23 fev. 2018. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/24/deportes/1519427504_557900.html>. Acesso em: 
19 jul. 2018. 

Organize as carteiras na forma de um círculo, possibilitando a melhor visualização dos 

trabalhos a serem apresentados pelos alunos. Em seguida, peça a cada um dos grupos que apresente 

o cartaz produzido e conte a história da personalidade escolhida pelo grupo na aula anterior.  

Na mediação das apresentações, peça aos grupos que deem maiores detalhes sobre o 

processo da pesquisa, informando as fontes utilizadas e ressaltando as dificuldades encontradas.  

Espera-se que os alunos apresentem imagens e fatos biográficos relevantes sobre as 

personagens escolhidas, sobretudo aqueles relacionados à luta contra o racismo e demais ações dignas 

de notoriedade. Um exemplo dessa trajetória é a história de Maria Felipa de Oliveira, mulher negra 

descendente de escravizados que nasceu na Ilha de Itaparica (BA) e uma das figuras no processo de 

Independência da Bahia (1823-1823), movimento importante para a independência do Brasil em 

relação a Portugal. Além de espionar as ações das embarcações portuguesas que tentavam acabar com 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/24/deportes/1519427504_557900.html
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a resistência dos baianos, ela chegou a participar de embates, organizando um grupo de mulheres que 

enfrentou e venceu tropas portuguesas.  

Outro exemplo que merece destaque é o de Benedita da Silva, nascida em 1942, na cidade do 

Rio de Janeiro. Sua atuação em relação às comunidades do Rio de Janeiro em defesa de melhores 

condições de vida das mulheres, assim como sua trajetória política, fez com que ela se tornasse a 

primeira mulher negra a ser vereadora da cidade do Rio de Janeiro e senadora.  

Durante a mediação, estimule a percepção sobre a importância de pesquisar e dar visibilidade 

à história dessas mulheres e às lutas que elas empreenderam, esperando que os alunos reflitam e 

tragam falas acerca do problema histórico da desigualdade de gênero e étnica da sociedade brasileira. 

Enfatize que ações como essa são importantes para a construção de representatividade das mulheres 

negras e que ajudam a superar a desigualdade, refletidas na própria produção do conhecimento 

histórico.  

Por fim, peça aos alunos que organizem a exposição em ordem cronológica. Ou seja, eles 

devem agrupar as biografias de períodos próximos e, se possível, criar títulos que fiquem acima dos 

cartazes, a fim de ordenar a narrativa expositiva. Auxilie na eleição dos títulos e na escolha do local 

mais apropriado e de maior visibilidade dentro da escola para a exposição dos cartazes.  

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• Compreendeu como o Quilombo dos Palmares tornou-se um símbolo das práticas de 
resistência à escravidão no Brasil. 

• Respondeu de forma coerente às questões sobre a importância do Dia da Consciência 
Negra e o lugar das mulheres na história brasileira. 

•  Refletiu sobre a situação de invisibilidade das mulheres negras no Brasil. 

• Identificou nas biografias das mulheres negras demonstrações de como enfrentaram o 
preconceito racial no Brasil ao longo de sua trajetória.  

• Reconheceu a importância da produção de conhecimentos acerca de grupos sociais que 
foram ocultados na história do Brasil. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Cite formas de resistência e enfrentamento ao sistema escravista no Brasil.  

2. Qual é a importância de Dandara para a história do Quilombo dos Palmares e o enfrentamento da 
escravidão no Brasil? 

 

Gabarito das questões 

1. É esperado que os alunos respondam que as práticas de resistência contra a escravidão 
compreendiam a sabotagem do trabalho, como a destruição, furtos e saques da produção dos seus 
senhores, assim como a fuga e formação de quilombos. 

2. Dandara foi uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares e participava das ações de 
resistência e ofensiva militares que visavam o resgate de pessoas escravizadas em fazendas e 
engenhos. Tinha uma postura contrária à escravidão e, ao lado de Zumbi e muitos outros, opôs-se 
ao estabelecimento de acordos com os colonizadores portugueses.  


