
Atividades Propostas

Plano de Aula: Raça e gênero – visibilizando mulheres negras na história
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Indicação de turmas: 
do 9º ano ao Ensino Médio

Disciplinas (transversalidade): 
Artes, Geografia, hISTÓRIA.

Duração das atividades:
110 minutos (duas aulas)

 Debate prévio: Quem são as 
figuras que a história tradicional 
privilegia? Solicitar exemplos 
espontâneos da turma e refletir 
sobre o sexismo e racismo oculto 
na literatura historiográfica que 
privilegia homens brancos como 
‘grandes vultos’ da história;

 Leitura e discussão do 
texto Uma praça para o passado 
Uma praça para o passado – 
fragmentos de história entre 
jardins e jornais (disponível para 
download no e-book AMAAnaque 

do Pluricentenário de Pelotas);

 Navegação (necessário 
internet) pelo módulo 3 da 
ciberexposição Bravas Mulheres – 
modos de estar e reXistir na cidade 
(no site do AMAA) e discussão 
das pelas peças arqueológicas 
históricas disponíveis no site; 

 Tema para pesquisa extra-
classe em grupo: símbolos da 
resistência de comunidades 
negras na cidade. Identificar 

pessoas/lugares importantes no 
passado e no presente (lideranças 
de movimento social, clubes 
sociais, lugares de memória, etc., 
dando destaque à presença/
atuação de mulheres negras).

 Apresentação e discussão 
coletiva dos trabalhos em grupo. 

Elaborado 
por: 

Caroline Pires 
e Marceli 

Santos

cONHECIMENTOS PRÉVIOS 
TRABALHADOS PELA TURMA:

Colonização, escravidão, 
pós-abolição.



Conscientização da ausência de 

representatividade de mulheres negras nos 

discursos históricos tradicionais;

Reflexão e conscientização da desigualdade 

social;

Valorização da equidade de raça e gênero;

Valorização da ancestralidade cultural 

afrodescendente.

Dicas de Leituras/Audiovisual Complementares
Reflexões 
da Aula

vídeos

Movimento Negro, um espaço da resistência. 
TV UFBA especial (2013) - Especial Novembro Negro

Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=jw9rc5eAYMg 

Sociologia – Movimento Feminista no Brasil: Guerreiras Negras. 
Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=3vq2M5puIsg

Trabalho Acadêmico

Morales , Patricia Fernandes Mathias. O Clube Cultural Fica AhiPra 
Ir Dizendo. In: A representação do Negro nos Museus de Pelotas (RS): 

Entre os Integrantes do Clube Cultural Fica Ahí Pra Ir Dizendo. 
(cap. 3 de trabalho de conclusão de curso) 

Disponível em 

https://museologiaufpel.files.wordpress.com/2016/09/patrc3adcia-
fernandes-mathias-morales_tcc.pdf

Artigo

oliveira, ângela Pereira. A Imprensa Negra do Rio Grande do Sul e 
Alguns de Seus Homens. In: Revista Espacialidades, v.2, n.2, 2017 

Disponível em: 

http://cchla.ufrn.br/espacialidades/v12/dossie_8.pdf
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