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O abolicionismo e a proclamação da República  

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 15 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é trabalhar a importância das ações afirmativas  

implementadas para corrigir a distorção e a desigualdade social que há entre brancos e negros na 

sociedade brasileira, fazendo com que os alunos compreendam como a falta de ações políticas de 

inclusão da população afrodescendente após a abolição da escravatura justificam que tais ações sejam 

realizadas até a atualidade. Eles também aprenderão sobre o papel de artistas e das produções 

culturais no movimento abolicionista do final do século XIX, conhecerão e analisarão obras de 

compositoras brasileiras que se posicionaram politicamente a favor da abolição.   

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os movimentos abolicionistas e sua atuação durante o Segundo Reinado. 

• Compreender o processo da abolição da escravidão e seus efeitos para os recém-libertos. 

• Identificar os motivos e interesses que levaram ao fim da escravidão no Brasil. 

• Analisar as consequências do sistema escravista para os afrodescendentes até os dias 
atuais no Brasil.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A tutela da população indígena,  
a escravidão dos negros e a tutela 
dos egressos da escravidão 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação  
dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando 
permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre  
as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

O escravismo no Brasil do século 
XIX: plantations e revoltas de 
escravizados, abolicionismo e 
políticas migratórias no Brasil 
Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, 
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade 
com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O movimento abolicionista brasileiro 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em forma de círculo para a realização de uma roda  
de conversa. 
Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, lápis e caderno, projetor multimídia 
Materiais de referência:  

• Seis estatísticas que mostram o abismo racial no Brasil. Disponível em: <www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-
estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil>. 

• As cores da desigualdade. Retratos, a revista do IBGE, n°11, maio 2018, p. 14-25. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/17eac9b7a875c68c1b2d1a98c80414c9.pdf>.  

• Lei Afonso Arinos completa 61 anos. Disponível em: <www.palmares.gov.br/archives/21349>. 

• Lei do crime racial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. (Acessos em: 18 set. 2018.) 

Para aproximar a turma do tema desta sequência didática, peça a ajuda dos alunos para 

organizar as carteiras da sala em forma de círculo para uma roda de conversa. Proponha um 

debate inicial sobre as ações afirmativas para os negros na sociedade brasileira. Durante a atividade, 

anote dados e palavras-chave no quadro, para fazer um exercício síntese ao final da aula.  

Pergunte aos alunos se sabem o que é uma ação afirmativa e se podem dar exemplos de 

ações afirmativas que contemplam a população negra brasileira. É esperado que eles se recordem 

das cotas reservadas para pessoas negras no Ensino Superior. Explique que elas foram criadas por 

meio da Lei n°12.711/2012, que estabelece a cota para o ingresso de negros nas universidades e  

instituições de ensino federais. Em 2014, foi criada a lei federal que estabelecia a reserva de 20% das 

vagas oferecidas em concursos públicos federais aos negros.  

As cotas e ações afirmativas fazem parte de políticas que visam reparar desigualdades 

históricas existentes em uma sociedade. Questione os alunos: com base no seu conhecimento da 

história brasileira, por que existem tais ações afirmativas para a população negra? Espera-se que 

os alunos mencionem a questão da escravidão como um fator que explica as cotas e outras ações 

afirmativas no presente. Procure explicar que a escravização dos negros africanos traficados para o 

Brasil durante três séculos e de seus descendentes contribuiu para uma profunda desigualdade 

social entre brancos e negros na sociedade brasileira. 

Dando sequência ao debate, pergunte aos alunos o porquê de, mesmo com a abolição da 

escravatura em 1888, justifica-se atualmente a existência de ações afirmativas para a população 

negra no Brasil. É importante acolher atentamente as falas deles e fazer a mediação desse debate, 

pois é possível que existam discursos e posicionamentos contrários às ações afirmativas. Portanto,  

a condução do professor é essencial durante toda a atividade. Espera-se que os alunos também 

mencionem que o racismo ainda está presente no país, pois há desigualdade de oportunidades e 

de garantia de direitos entre brancos e negros na sociedade.  

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/17eac9b7a875c68c1b2d1a98c80414c9.pdf
http://www.palmares.gov.br/archives/21349
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
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Para dar mais subsídios a esse debate e ajudar a embasar as falas dos alunos, apresente 

dados que mostrem quanto é expressiva a desigualdade social entre brancos e negros na sociedade 

brasileira atual. Esses dados podem ser apresentados por meio de projeção multimídia, transcritos 

na lousa ou disponibilizados de outra forma, para que sejam analisados em duplas. Para isso, você 

pode distribuir cópias das reportagens indicadas nos materiais de referências, para que os alunos 

elaborem um fichamento com os principais dados apresentados. 

De acordo com o Censo feito pelo IBGE, em 2010, mais de metade da população brasileira se 

declarava como preta ou parda (50,7% do total da população brasileira). Ainda assim, dados como os 

obtidos pela PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de  2016), também 

realizada pelo IBGE, ajudam a mostrar que, mesmo elas sendo maioria no país, entre as pessoas de 

ascendência negra encontram-se os índices mais elevados de analfabetismo (9,9% em comparação a 

4,2% entre os brancos), de desemprego (brancos 9,5%, pardos 14,5% e pretos 13,6%), além de terem 

o rendimento médio mensal inferior ao da população branca (enquanto os brancos recebem em  

média R$ 2.814,00, pardos recebem em média R$ 1.606,00 e pretos, R$ 1.570,00). No que diz 

respeito ao acesso ao Ensino Superior, uma pesquisa também realizada pelo IBGE mostra que houve 

ampliação na ocupação de vagas por parte dos pretos ou pardos, o que seria um reflexo da política 

das cotas, mas ainda assim os brancos são a maioria nas universidades brasileiras. Em 2014, 45,5% 

dos alunos pretos e pardos com 18 a 24 anos frequentavam o Ensino Superior, enquanto 71,4% 

dos alunos brancos nessa faixa etária estavam na universidade.  

Esses dados ajudarão a embasar os argumentos sobre a importância das ações afirmativas  

e justificar por que elas ainda se fazem necessárias em uma sociedade como a brasileira. Para 

contextualizar o cenário que explica a necessidade atual das mencionadas políticas, retome o tema 

da abolição da escravatura em 1888 e questione os alunos se eles sabem de alguma iniciativa 

daquele momento para incluir os negros, recém-libertos, na sociedade. É importante explicar que a 

Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 maio de 1888, apesar de ter sido comemorada por 

parte da população brasileira, não representou a inclusão da grande maioria das pessoas na  

sociedade, justamente pela falta de ações (tanto do governo imperial, como do governo republicano) 

que buscassem corrigir a distorção histórica entre brancos e negros. A política de imigração de 

europeus, incentivada pelo governo em parceria com a elite econômica, contra o emprego da 

população recém-liberta, fez com que uma grande parte da população negra permanecesse em uma 

condição de marginalidade e exclusão na sociedade.  

Comente que, no âmbito institucional, esse quadro começou a ser criticado a partir da ação 

de movimentos negros no país durante os anos 1950. Nesse período, foram colocadas em práticas 

leis com o objetivo de combater um dos principais motivos da exclusão dos negros após a abolição 

da escravatura: o racismo – tratamento ou prática que visa inferiorizar uma pessoa em função da sua 

etnia/cor. Após essa breve contextualização, cite o exemplo da Lei Afonso Arinos (1951), que incluía 

o preconceito racial em relação aos negros como uma contravenção penal (infração penal considerada 

de menor porte). 
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Em seguida, informe que somente com a Constituição Federal de 1988, promulgada cem 

anos depois da abolição da escravatura, é que o racismo passou a ser tratado como um crime, ou 

seja, não era mais encarado como uma simples contravenção penal. Ressalte ainda que, com a 

mudança do ordenamento jurídico, entrou em vigor, no ano de 1989, a lei nº 7.716, a qual descreve 

todos os atos que podem ser qualificados como crimes de racismo no Brasil. É importante frisar que, 

desde então, o racismo passou a ser considerado um crime inafiançável, que pode render penas entre 

dois e cinco anos de reclusão, além da aplicação de multas.  

Diante desse contexto apresentado, proponha um exercício final para aferir os conhecimentos e o 

impacto que o debate teve na turma. Peça que os alunos respondam, por escrito, as seguintes questões: 

• O que representou a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888? 

• Você reconhece o racismo no seu cotidiano? De que formas ele persiste na sociedade 
brasileira? Em que lugares ele se faz mais visível? 

• Além das cotas, pesquise e cite um exemplo de ação afirmativa implementada na cidade/ 
região em que vive que considera importante para reduzir a desigualdade entre brancos 
e negros. 

Reserve os minutos finais da aula para que os alunos possam pensar e responder as questões, 

mas peça que entreguem as respostas na aula seguinte e recomende a realização de pesquisas para 

ajudar na resolução. 

 

Aula 2 – As artes fazendo política: manifestações artísticas e as compositoras 

que se posicionaram em favor da abolição da escravatura no Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: individualmente, sentados em suas carteiras, organizadas em forma de semicírculo para  
a realização de uma roda de conversa e, em seguida, em trios 
Recursos e/ou material necessário:  giz, lousa, lápis, caderno, folhas impressas com as composições propostas  
Materiais de referência:  

• Biografia. In: Site Chiquinha Gonzaga. Disponível em: <http://chiquinhagonzaga.com/wp/biografia> .  

• SILVA, Régia Agostinho da. A mente, essa ninguém pode escravizar: Maria Firmina dos Reis e a escrita feita por 
mulheres no Maranhão. Revista Leitura: Teoria & Prática, v. 29, n. 56, 2011. Disponível em: 
<https://ltp.emnuvens.com.br/ltp/article/viewFile/52/51>. 

• FUNDAÇÃO PALMARES. Personalidade Negra – Maria Firmina dos Reis. Disponível em: 
<www.palmares.gov.br/archives/34293>. (Acessos em: 20 jul. 2018.) 

Peça, inicialmente, que os alunos entreguem as respostas das questões propostas na aula 

anterior, e faça, em seguida, um comentário geral sobre esse exercício, convidando-os a também 

apresentarem as suas respostas e posicionamentos.  

Sobre a primeira questão, espera-se que os alunos mostrem um posicionamento mais crítico 

com relação à Lei Áurea e digam não apenas que ela representou a libertação dos escravizados, 

http://chiquinhagonzaga.com/wp/biografia%3e/
https://ltp.emnuvens.com.br/ltp/article/viewFile/52/51
http://www.palmares.gov.br/archives/34293
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mas que, devido à falta de políticas de inclusão do negro na sociedade, fez com que a população 

negra se deparasse com uma situação de maior vulnerabilidade e de exclusão social.  

A segunda questão, sobre o reconhecimento do racismo no cotidiano, é mais pessoal e pode 

também variar de acordo com a raça/etnia dos alunos. Espera-se que eles possam responder que o 

racismo se mostra presente no que diz respeito às desigualdades de condições socioeconômicas 

entre brancos e negros na sociedade, por exemplo, a diferença da remuneração média de negros e 

brancos no Brasil ou os índices que mostram que os jovens negros são mais expostos à violência em 

comparação com os brancos.  

Sobre a última questão, os alunos devem indicar ações afirmativas que foram implementadas 

na cidade em que moram visando a valorização da identidade e cultura das populações negras, tais como: 

lei que determina o Dia da Consciência Negra como feriado; festividades locais que valorizam a cultura 

afro-brasileira; ações que estimulam a empregabilidade e o acesso à educação pela população negra etc. 

Aproveitando a forma de semicírculo – que favorece o debate e a visualização dos conteúdos 

–, proponha uma reflexão sobre as ações empreendidas pelo movimento abolicionista brasileiro. 

Destaque que intelectuais e artistas do final do século XIX tiveram atuação importante nas  

campanhas que ocorreram na década de 1880, quando as ideias em favor do abolicionismo estavam 

sendo disseminadas, principalmente, nas capitais e centros urbanos do país, como no Rio de Janeiro, 

que chegou a contar com 20 associações de apoio à causa. 

Em seguida, fale sobre o papel de duas artistas que foram militantes da luta a favor da 

abolição da escravidão: uma das artistas de maior destaque nessas manifestações em favor da 

abolição, a compositora carioca Chiquinha Gonzaga (1847-1935), que, além de ter desafiado as 

convenções impostas às mulheres ao se dedicar à carreira musical, notabilizou-se pela participação 

nas campanhas abolicionistas, chegando a  reverter o dinheiro arrecadado com a venda de suas 

composições na compra de cartas de alforrias de escravizados; e Maria Firmina dos Reis (1825-

1917), mulher negra, que se destacou por ser uma escritora que produziu textos antiescravistas 

que denunciavam as violências da escravidão, primeira mulher a se tornar professora concursada 

no seu estado natal, o Maranhão, e considerada a primeira mulher brasileira a escrever um 

romance, intitulado Ursula.  

Tanto Chiquinha Gonzaga como Maria Firmina escreveram obras sobre a abolição da 

escravidão. A primeira compôs um hino que comemorava a abolição da escravatura no Brasil, e a 

segunda escreveu o Hino à liberdade dos escravos. Proponha à turma a realização de um exercício 

para a análise das duas composições. Peça que formem trios e entregue a cada deles um trecho da 

letra da música Hino à Redentora, composta por Chiquinha Gonzaga em 13 de maio de 1888, e os 

versos que compõem o hino escrito por Maria Firmina dos Reis. 
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Glória à libertadora!  
Traz, como herói romano. 
Palmas à grande lei 
Seja o condor da guerra, 
Feliz também na paz!  
Do cativo, o grilhão 
Acabam de quebrar 
Com a luz da abolição 
Outro sol vem raiar 
Um nobre coração 
Em gesto varonil 
Varreu a escravidão 
Das terras do Brasil 

(Chiquinha Gonzaga, Hino à Redentora) 

Salve, Pátria do Progresso! 
Salve! Salve Deus a Igualdade! 
Salve! Salve o sol que raiou hoje, 
Difundindo a Liberdade! 

Quebrou-se enfim a cadeia 
Da nefanda Escravidão! 
Aqueles que antes oprimias, 
Hoje terás como irmãos. 

(Maria Firmina dos Reis, Hino à liberdade dos escravos) 

Se possível, toque a música de Chiquinha Gonzaga para que os alunos conheçam estilos e 

produções musicais de um período histórico distinto.  

Com o uso de um dicionário, tire as dúvidas deles em relação às palavras e expressões que 

desconheçam. Em seguida, organize-os em trios e solicite que leiam atentamente as letras das 

duas músicas. Tendo como base o que aprenderam e o que conhecem sobre o tema da abolição da 

escravatura no Brasil, peça para que respondam as seguintes questões: 

1. Quem é a redentora que é homenageada na música de Chiquinha Gonzaga? 

2. O que quer dizer a passagem: “Do cativo, o grilhão / Acabam de quebrar / Com a luz da abolição”? 

3. Na visão de Chiquinha Gonzaga, a quem é atribuído o protagonismo no fim da escravidão no Brasil? 

4. Quais as semelhanças entre o hino composto por Chiquinha Gonzaga e o de Maria Firmina dos Reis? 

5. O que Maria Firmina dos Reis quer dizer com os versos: “Aqueles que antes oprimias, / Hoje terás 
como irmãos”?  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Dedique 15 minutos para que os trios respondam as questões propostas e, depois, realize um 

debate final com os alunos. Chame os grupos para apresentarem suas respostas e comente-as, 

corrigindo e complementando-as, caso seja necessário.  

Espera-se que os alunos respondam a primeira questão dizendo que Chiquinha Gonzaga 

compôs a música o Hino à Redentora em homenagem à princesa Isabel e que, com o verso “Do 

cativo, o grilhão / Acabam de quebrar / Com a luz da abolição”, a compositora destaca que a abolição 

da escravatura assinada pela princesa foi responsável por quebrar as correntes que prendiam os  

escravizados. Espera-se que os alunos também identifiquem que, para Chiquinha Gonzaga, a princesa 

Isabel é a protagonista de tal libertação.  

Na comparação entre os hinos escritos por Chiquinha Gonzaga e Maria Firmina dos Reis, os 

alunos devem identificar que ambos têm em comum a celebração da liberdade dos escravizados 

no Brasil.  

Sobre a última questão, espera-se que eles associem o verso destacado com a ideia de que 

os negros escravizados, que eram antes oprimidos pelos brancos, com a abolição, passavam a ser 

irmãos destes, ou seja, estariam a partir de então em condição de igualdade.  

Conclua a aula debatendo com toda a turma o verso “Aqueles que antes oprimias / Hoje  

terás como irmãos” e proponha as seguintes questões para reflexão:  

• É possível dizer que, na realidade, esse ideal se concretizou com a abolição da escravatura? 

• Atualmente, a opressão aos negros ainda ocorre na sociedade brasileira? 

Medeie esse debate final, no qual é esperado que os alunos mostrem reflexões críticas sobre 

os desdobramentos da abolição da escravatura no país e observem também que as desigualdades e a 

discriminação da população negra ainda persistem na sociedade brasileira. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um deles: 

• entendeu o que são as ações afirmativas e a sua importância para a sociedade brasileira; 

• compreendeu o contexto histórico em que se deu a abolição da escravatura e as dificuldades 
que foram impostas aos negros para a sua inclusão na sociedade; 

• identificou políticas e ações afirmativas que existem na cidade/região em que mora; 

• compreendeu a importância política de artistas nas campanhas organizadas pelo movimento 
abolicionista; e 

• relacionou corretamente as composições de Chiquinha da Silva e Maria Firmino dos Reis 
com o contexto da abolição da escravatura no país. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Por que as cotas são uma política de ação afirmativa? 

2. Quais as semelhanças que existem entre Chiquinha Gonzaga e Maria Firmino dos Reis? 

 

Gabarito das questões 

1. Explique que as cotas são políticas afirmativas porque visam reparar desigualdades históricas 
existentes em uma sociedade. No caso do Brasil, país marcado por uma escravidão de três 
séculos e pela histórica desigualdade entre brancos e negros, as cotas almejam equilibrar essa 
desigualdade tentando garantir, por exemplo, o ingresso no mercado de trabalho e o acesso ao 
Ensino superior. 

2. Além de ambas serem mulheres artistas e abolicionistas, Chiquinha Gonzaga e Maria Firmino dos 
Reis podem ser também consideradas mulheres que desafiaram o papel social que era destinado 
a elas, destacando-se em universos que à época eram profundamente masculinos, como a música 
e a literatura. 


