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TEMA DA AULA 
A Lei n°18.226/2021: História das mulheres catarinenses 

 

 
CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

História das mulheres, Representatividade, Espaços de poder 

TEMPO DA ATIVIDADE: Duas aulas de 45 minutos 

DISCIPLINA: História,  Sociologia 

ENSINO MÉDIO: 1º, 2º e 3º anos 

INSTITUIÇÃO ESCOLAR: 

PROFESSOR(A): 

 
JUSTIFICATIVA 

O tema principal é o sancionamento da Lei n°18.226/2021, sobre a ministração 

da história das mulheres do campo e da cidade como conteúdo transversal nos 

currículos das escolas públicas e privadas do estado de Santa Catarina, que 

destaca a participação de mulheres negras, quilombolas e indígenas, e o 

cumprimento da Lei nº 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da história e 

cultura afro-brasileira, africana e indígena. A proposta é dar visibilidade à 

representação feminina nos espaços de poder e associar ambas as legislações 

por meio da exposição da história de mulheres negras que ocuparam cargos 

eletivos. Trata-se de uma reparação histórica do apagamento da memória das 

representantes femininas. Permite abranger a história na perspectiva feminista, 

decolonial e antirracista, desenvolvendo a consciência política, socioeconômica 

e étnico-racial dos estudantes e por fim, inspirando as alunas a participarem 

futuramente das eleições. 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar a história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina. 

 
 

Objetivos Específicos 

Analisar o texto e o contexto das legislações n°18.226/2021 e nº 11.645/08  

Conhecer a trajetória de representantes femininas apagadas da história 

Trazer as perspectivas feminista, decolonial e antirracista para o tema 

Colaborar para a aplicação das leis estudadas em sala de aula
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METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Exposição por parte de um trio de alunas da história da Deputada Antonieta 

de Barros e uma dupla para apresentar cada uma das três parlamentares: 

Vereadora de Brusque Marlina Oliveira, da Vereadora de Joinville Ana Lucia 

Martins e da Vereadora de Santo Amaro da Imperatriz Kathy Nogueira. As 

apresentações terão como base o site Memória Política de Santa Catarina e os 

sites das Câmaras Municipais de Brusque, Joinville e Santo Amaro da 

Imperatriz. Além disso, os textos de portais de notícias sobre essas mulheres. 

(45 min). 

2. Organização de debate tendo como referência a exposição da aula anterior: 

a importância da representação étnico-racial para a democracia e a criação de 

um mosaico com imagens das quatro representantes para ser exposto no mural 

da escola para que os alunos das outras turmas tenham acesso (45 min). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro, giz, acesso à internet e datashow. 

É possível conhecer um pouco sobre as políticas a seguir: 

 

ANTONIETA DE BARROS (PLC)  

Biografia 

https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/68 Antonieta_de_Barros 

 

Antonieta de Barros, a parlamentar negra pioneira que criou o Dia do 

Professor 

https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-15/antonieta-de-barros-a-parlamentar-

negra-pioneira-que-criou-o-dia-do-professor.html 

 

Museu 

https://www1.udesc.br/?id=2288 

 

MARLINA OLIVEIRA SCHIESSL (PT) 

Apresentação 

https://www.camarabrusque.sc.gov.br/web/vereadores.php 

 

 

https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/68
https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-15/antonieta-de-barros-a-parlamentar-negra-pioneira-que-criou-o-dia-do-professor.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-15/antonieta-de-barros-a-parlamentar-negra-pioneira-que-criou-o-dia-do-professor.html
https://www1.udesc.br/?id=2288
https://www.camarabrusque.sc.gov.br/web/vereadores.php
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Entrevista Tvrsul 

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

 

Fórum Brusquense da Mulher Negra promove debates sobre a 

presença da mulher negra em espaços sociais 

https://www.camarabrusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=4798:f%C

3%B3rum-brusquense-da-mulher-negra-promove-debates-sobre-a-

presen%C3%A7a-da-mulher-negra-em-espa%C3%A7os-sociais 

 

ANA LUCIA MARTINS (PT) 

Apresentação 

https://camara.joinville.br/ana-lucia/ 

 

Ana Lúcia Martins: ‘Minha eleição é uma simbologia, um marco 

para nossa ancestralidade’  

https://www.youtube.com/watch?v=K1QO3JFIPDs 

 

Primeira vereadora negra eleita em Joinville é vítima de injúria 

racial e ameaças 

https://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/eleicoes/2020/noticia/2020/11/18/primeira-vereadora-negra-eleita-em-

joinville-e-vitima-de-racismo-e-ameacas.ghtml 

 

KATHY NOGUEIRA (CIDADANIA) 

Apresentação 

http://www.camarasai.sc.gov.br/vereador/caterine-nogueira-mendes/31 

 

https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2020/candidatos/sc/santo-amaro-da-

imperatriz/vereador/professora-kathy-nogueira,23789 

 

Palestra: Empoderamento feminino e o papel da mulher na sociedade 

https://www.camarapicarras.sc.gov.br/imprensa/noticias/0/1/2022/1045 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZcpLLwuJxU
https://www.camarabrusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=4798:f%C3%B3rum-brusquense-da-mulher-negra-promove-debates-sobre-a-presen%C3%A7a-da-mulher-negra-em-espa%C3%A7os-sociais
https://www.camarabrusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=4798:f%C3%B3rum-brusquense-da-mulher-negra-promove-debates-sobre-a-presen%C3%A7a-da-mulher-negra-em-espa%C3%A7os-sociais
https://www.camarabrusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=4798:f%C3%B3rum-brusquense-da-mulher-negra-promove-debates-sobre-a-presen%C3%A7a-da-mulher-negra-em-espa%C3%A7os-sociais
https://camara.joinville.br/ana-lucia/
https://www.youtube.com/watch?v=K1QO3JFIPDs
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2020/noticia/2020/11/18/primeira-vereadora-negra-eleita-em-joinville-e-vitima-de-racismo-e-ameacas.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2020/noticia/2020/11/18/primeira-vereadora-negra-eleita-em-joinville-e-vitima-de-racismo-e-ameacas.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2020/noticia/2020/11/18/primeira-vereadora-negra-eleita-em-joinville-e-vitima-de-racismo-e-ameacas.ghtml
http://www.camarasai.sc.gov.br/vereador/caterine-nogueira-mendes/31
https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2020/candidatos/sc/santo-amaro-da-imperatriz/vereador/professora-kathy-nogueira,23789
https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2020/candidatos/sc/santo-amaro-da-imperatriz/vereador/professora-kathy-nogueira,23789
https://www.camarapicarras.sc.gov.br/imprensa/noticias/0/1/2022/1045
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Informações complementares para estimular a pesquisa e o debate 

Para chegarmos a uma democracia que tenha a representação proporcional 

aos marcadores demográficos do país, que apresentam a maioria de mulheres 

e pessoas negras, precisamos pensar nos recortes de gênero, classe e étnico- 

raciais. As três mulheres citadas são subjugadas nesses recortes e 

representam uma parte da população que é marginalizada e precisa ter a 

garantia dos seus direitos. 

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Dividir a sala em grupos mistos, estimulando a participação de alunas e alunos, 

para trazer sugestões para inspirar a participação das mulheres negras, 

quilombolas e índigenas na política. Avalia-se o envolvimento de cada um no 

debate e na elaboração do mosaico. 
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