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Materiais complementares

Documento
Trecho livro Ser escravo no Brasil, Kátia Mattoso
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/8ent3dgAZ7kJ8nfuHTExpeqV7us6X77Ex5e4h2kJjYHtaCKbkhhYYUyqD6Je/trecho-livro-ser-escravo-no-brasil-katia-mattoso.pdf

Documento
Homenagem a Zumbi dos Palmares
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/T7ZfuyprYZVMUUXSESYWHbVxBd3fuSpnsmNwBspahXUMFNyEYsAsgN23qSn6/homenagem-a-zumbi-dos-palmares-recuperado.pdf

Documento
Carta do Rei de Portugal a Zumbi dos Palmares
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/SnjGkQ4WUhqHqDBj9a6rfshYjWPCYWnSNKmezN7NHV326JqKUuqDdXjetTnp/carta-do-rei-de-portugal-a-zumbi-dos-palmares.pdf

Documento
LEI Nº 12519 10 de novembro de 2011
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/JTspqvEQdnwrpnu8NFBBb72XGCsJaMdBRWpTPQtzQMPXqwgQBfWUGKrutz7G/lei-n-12519-10-de-novembro-de-2011.pdf
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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 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
EF08HI05, 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: Folhas com textos
impressos, caixa de som.
Material complementar:
Texto Kátia Mattoso: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/8ent3dgAZ7kJ8nfuHTExpeqV7us6X77Ex5e4h2kJjYHtaCKbkhhYYUyqD6Je/trecho-
livro-ser-escravo-no-brasil-katia-mattoso.pdf
Letra da música: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/T7ZfuyprYZVMUUXSESYWHbVxBd3fuSpnsmNwBspahXUMFNyEYsAsgN23qSn6/homenagem-
a-zumbi-dos-palmares-recuperado.pdf
Link música: https://www.youtube.com/watch?
v=qKq9Lu7Qzsk&t=70s
Carta do rei de Portugal a Zumbi: https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/SnjGkQ4WUhqHqDBj9a6rfshYjWPCYWnSNKmezN7NHV326JqKUuqDdXjetTnp/carta-
do-rei-de-portugal-a-zumbi-dos-palmares.pdf
LEI Nº 12.519, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/JTspqvEQdnwrpnu8NFBBb72XGCsJaMdBRWpTPQtzQMPXqwgQBfWUGKrutz7G/lei-
n-12519-10-de-novembro-de-2011.pdf
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 2 minutos.
Orientações: Peça que os alunos leiam o objetivo da
aula ou leia para a turma. Ao longo da aula os
alunos devem conseguir relacionar as ideias de
liberdade defendidas pelos dois líderes do
Quilombo dos Palmares, considerando que Ganga
Zumba negociou com a Coroa e acabou assassinado
e 
Zumbi resistiu por anos, defendendo o Quilombo e
recusando tentativas de negociação com a Coroa
portuguesa.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 13 minutos.
Orientações: Professor, para dar início à aula
mostre aos alunos o trecho da letra da música
“Homenagem a Zumbi dos Palmares” e, se houver
recursos, mostre também o áudio da canção (caso
prefira, você pode trabalhar com a letra inteira). A
proposta é que reconheçam, por meio deste tipo de
expressão, algumas referências a respeito dos
líderes que serão estudados nesta aula (Ganga
Zumba e Zumbi) e inserir um debate acerca das
possibilidades de resistência dos escravizados
diante da exploração e da dominação, tais como a
própria prática da capoeira e a formação de
quilombos. Com base na letra 
os alunos podem identificar que Zumbi é
considerado um guerreiro que foi abrigado por
Ganga Zumba no Quilombo dos Palmares,
posteriormente, tornando-se líder do local. É
importante que os alunos identifiquem elementos
que compõem não somente a letra mas também o
ritmo da música apresentada (capoeira).
Algumas questões podem ser propostas aos
estudantes para refletir acerca da música, tais
como:
A música possui um ritmo característico de uma
forte expressão da cultura afrodescente, você sabe
qual?
Qual instrumento é fortemente presente no ritmo
da música? (Os alunos podem identificar que a
música tem o ritmo marcado pelo som do
berimbau, relacionando a capoeira.)
Qual relação foi estabelecida na letra entre Ganga
Zumba e Zumbi?
O que é um quilombo?
Link para letra da música:
Abada capoeira, Grupo. Homenagem a Zumbi dos
Palmares: CD Boa Voz. Disponível em:
http://www.abadadc.org/paginas/musicas/abada_BoaVoz1.htm#cd%20boa%20voz%201%20-
%201 Acesso em: 19 de dezembro de 2018.
Link para áudio da música:
Abada capoeira, Grupo. Homenagem a Zumbi dos
Palmares: CD Boa Voz. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?
v=qKq9Lu7Qzsk&t=70s Acesso em: 19 de dezembro
de 2018.
.
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Slide 4 Contexto

Continuação
Orientações: Professor, peça aos alunos que leiam
o texto sobre a capoeira como Patrimônio
Imaterial da Humanidade. Os alunos podem
reconhecer na capoeira uma forma de resistência
negra que, neste caso, faz referência a líderes
políticos negros. Os alunos também devem
identificar que a capoeira é um importante marco
cultural da resistência negra no Brasil e que tal
importância é reconhecida oficialmente a partir de
seu tombamento. Após a leitura, faça os seguintes
questionamentos aos alunos:
Qual a importância da capoeira para a formação
cultural do Brasil?
Qual relação o texto estabelece entre a capoeira e a
formação dos quilombos no período colonial?
(Espera-se que entendam que ambos eram
estratégias de resistência diante da escravidão.)
Para saber mais: A respeito da nomeação da
capoeira como Patrimônio Imaterial da
Humanidade, indicamos a leitura da reportagem
“Capoeira torna-se patrimônio imaterial da
humanidade”. Unesco. Disponível em:
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-
this-office/single-
view/news/capoeira_becomes_intangible_cultural_heritage_of_humanity/>.
Acesso em: 6 dez. 2018.
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Slide 5 Problematização

Tempo sugerido: 15 minutos.
Orientações: Nesta parte da aula os alunos devem
ler e analisar a carta do rei a Zumbi do século XVII,
a lei que tornou 20 de novembro o Dia da
Consciência Negra no Brasil e um trecho do livro
Ser escravo no Brasil, da historiadora Kátia
Mattoso. Por meio deles, os alunos devem
reconhecer que Zumbi e Ganga adotaram
estratégias diferentes para conquistar a liberdade e
manter o Quilombo dos Palmares.
Você poderá projetar ou imprimir os documentos e
entregar aos alunos. Para mediar a leitura e análise
destes documentos, algumas questões podem ser
sugeridas, como:
Como era organizado o Quilombo de Palmares?
Como podemos diferenciar as maneiras que Ganga
e Zumbi lutaram pela liberdade?
Com base na observação da data da carta e das
datas mencionadas no texto de Kátia Mattoso é
possível identificar se Zumbi aceitou ou não a
proposta da Coroa?
Quanto tempo durou ainda o Quilombo dos
Palmares após a morte de Ganga Zumba e sob a
liderança de Zumbi, que o sucedeu?
O quilombo estava ativo e bem organizado quando
os portugueses o destruíram, em 1695?
Carta do rei de Portugal a Zumbi: https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/SnjGkQ4WUhqHqDBj9a6rfshYjWPCYWnSNKmezN7NHV326JqKUuqDdXjetTnp/carta-
do-rei-de-portugal-a-zumbi-dos-palmares.pdf
Texto Kátia Mattoso:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/8ent3dgAZ7kJ8nfuHTExpeqV7us6X77Ex5e4h2kJjYHtaCKbkhhYYUyqD6Je/trecho-
livro-ser-escravo-no-brasil-katia-mattoso.pdf
LEI Nº 12.519, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/JTspqvEQdnwrpnu8NFBBb72XGCsJaMdBRWpTPQtzQMPXqwgQBfWUGKrutz7G/lei-
n-12519-10-de-novembro-de-2011.pdf
Para você saber mais: Recomenda-se a leitura
completa do livro da historiadora Kátia Mattoso:
MATTOSO, Kátia. Ser escravo no Brasil. São Paulo:
Brasiliense, 2003.
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Slide 6 Sistematização

Tempo sugerido: 20 minutos.
Orientações: Professor, no final da aula os alunos
devem conseguir identificar o Quilombo dos
Palmares como um local de resistência dos
escravizados 
no período colonial, além disso reconhecer que o
quilombo possuía uma estrutura de organização.
Espera-se que conseguirá diferenciar as atuações
de seus dois líderes e reconhecer os motivos que
levaram Zumbi a ser mais destacado como
importante líder da resistência negra na História
do Brasil, levando a data da sua morte a ser
reconhecida legalmente como o Dia da Consciência
e da luta dos negros no país desde o período
colonial até o presente.
Para que possam se expressar acerca disso, peça
aos alunos que elaborem um diálogo entre Ganga
Zumba e Zumbi, abordando como cada um
acreditava que deveria ser a resistência em
Palmares, diante dos colonizadores escravistas,
lembrando que os líderes possuíam o mesmo
objetivo, porém tentaram conquistá-lo de formas
distintas.
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Trecho livro Ser escravo no Brasil, Kátia Mattoso 
 

A história registra que, quando de sua destruição em 1695, o quilombo dos Palmares              
teria abrigado 30000 fugitivos (...) Abrigados na rica floresta dos Palmares, impenetrável,            
abundante de recursos naturais, esses fugitivos estabelecem uma “república” de 60 léguas de             
superfície com várias cidades (...) Em 1643, a República dos Palmares conta com 6000              
habitantes. Em 1670 este número sobe a 20000. O primeiro chefe eleito dessa “república” é o                
rei Ganga-Zumba, que será assassinado em 1678, por haver consentido em negociar com os              
brancos e com eles assinar um tratado de paz. Estes reis governavam da cidade onde eram                
originários e que assim se torna a capital do quilombo. São assistidos por um conselho de                
anciãos escolhidos entre os chefes das outras cidades. Reis e chefes têm guardas pessoais.              
Palmares conta com sacerdotes de todos os cultos religiosos, católico e africanos. (...) Vive da               
pesca e da apanha, mas também do milho, da mandioca das batatas-doces, dos feijões e da                
cana cultivados no território da República. A carne consumida é produto de caça. Não há               
criatórios de gado, mas galinhas e frangos cacarejam em torno das cabanas. Pedreiros,             
carpinteiros, caldeireiros, tecelões, (...) exercem seus ofícios e sabe-se que Palmares mantém            
relações comerciais com os holandeses e até mesmo com os portugueses. 

MATTOSO, Kátia. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003. p.160 . 
Glossário: 
Léguas: Medida de distâncias usada antigamente, seu valor pode variar de acordo com a              
época e o país, geralmente entre 4 a 7 metros por légua. 
Anciãos: Aquele que tem idade avançada. Em muitas culturas africanas os anciões eram             
valorizados devido ao conhecimento que acumulavam. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Homenagem a Zumbi dos Palmares 
 
Angola terra dos meus ancestrais, Angola 
Angola êêê terra dos meus ancestrais, Angola 
De onde veio à capoeira angola 
Do toque do berimbau, Angola 
E vivia no Quilombo 
O valente rei Zumbi 
Guerreiro de muitas lutas 
Por seu povo sofredor 
Foi general de batalha 
Sem patente militar 
Inteligência e coragem 
Não lhe podiam faltar 
Ele nasceu no Quilombo 
Porém foi aprisionado 
Criado por Padre Antônio 
Francisco foi batizado 
Aprendeu língua de branco 
Mas não se subordinou 
Dentro dele era mais forte 
O seu "eu" de lutador 
Fugindo para Palmares 
Ganga Zumba o recebeu 
O Quilombo estava em festa 
Viva Zumbi Ganga o rei 
Foi quando tudo mudou 
Até vir a traição 
Mataram Zumbi guerreiro 
Sem nenhuma compaixão 
Seu nome será lembrado 
Para sempre na história 
Força de espírito presente 
Não nos saia da memória 
Iê, viva meu Deus 
Iê, viva Zumbi. 
Iê, viva meu Mestre. 
Iê, a capoeira. 
Iê, viva Deus do céu. 
Iê,salve a Bahia. 
Disponível 
em:<https://www.letras.mus.br/abada-capoeira/172122
7/> 
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Carta do rei de Portugal a Zumbi dos Palmares (1685) 

Disponível 
em:<http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wp-content/uploads/2013/07/PAL1645-2-Carta-do-Rei-a-Zu

mbi.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2018. 
 
 

Carta do rei de Portugal a Zumbi dos Palmares (1685) 
 

Disponível 
em:<http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/wp-content/uploads/2013/07/PAL1645-2-Carta-do-Rei-a-Zu

mbi.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2018. 
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LEI Nº 12.519, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. 

  Institui o Dia Nacional de Zumbi e da        
Consciência Negra. 

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu             
sanciono a seguinte Lei:  
 Art. 1o É instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser               
comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi              
dos Palmares.  
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Brasília, 10 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  
DILMA ROUSSEFF 
Mário Lisbôa Theodoro 
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