
Lista dos personagens míticos e históricos a serem pesquisados. 
 

HERÓIS MÍTICOS ALUNO QUE FARÁ O VERBETE 
1. Ananse (Homem-aranha da mitologia africana; herói civilizador.) 
 

 

2. Sundiata (Imperador do Mali; herói fundador.) 
 

 

3. Ibejis (Taió e Caiandê) (Gêmeos que venceram a morte.) 
 

 

4. Oxossi (Herói divinizado; divindade guerreira; símbolo de valentia e 
coragem; protetor das florestas; herói caçador.) 
 

 

5. Xangô (Herói divinizado; divindade dos raios e trovões; símbolo da 
justiça.) 
 

 

6. Iansã (Deusa-heroína guerreira; divindade do vento e da 
tempestade.) 
 

 

7. Ogum (Divindade guerreira; herói civilizador; ensinou os homens a 
forjar o ferro.) 
 

 

8. Ossaim (Divindade das plantas medicinais; conhece os segredos 
da cura revelação.) 
 

 

9. Oxaguiã (Herói civilizador divinizado; criador do pilão.) 
 

 

10. Oxum (Divindade das águas doces, da beleza, da fertilidade.) 
 

 

11. Oxalá (Deus criador do homem, por isso é comparado ao titã 
Prometeu, da mitologia grega.) 
 

 

12. Oxumarê (Deus que aparece ora como cobra, ora como arco-íris. 
É o herói responsável por estancar a água da chuva de modo que ela 
não destrua a Terra.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sites que podem ajudar: 
http://opanteaonegro.blogspot.com/ 
http://www.acordacultura.org.br/herois/ 

HERÓIS HISTÓRICOS ALUNO QUE FARÁ O VERBETE 

1. Zumbi dos Palmares (Líder do Quilombo de Palmares.)  

2. Nelson Mandela (Ex-presidente da África do Sul que lutou contra o 
apartheid.) 

 

3. Martin Luther King (Um dos líderes do movimento pelos direitos 
civis dos negros nos Estados Unidos.) 

 

4. Rainha Ginga / Ana de Sousa (Rainha africana que lutou contra a 
invasão portuguesa.) 

 

5.  Princesa Alafiá (Princesa do reino de Daomé que virou escrava no 
Brasil e ajudou vários negros a fugirem para os quilombos.) 

 

6. Ganga Zumba (Primeiro grande líder do Quilombo de Palmares; tio 
de Zumbi.) 

 

7. Luís Gama (Figura importante do movimento abolicionista 
brasileiro; filho de Luísa Mahin, rebelde da Revolta dos Malês.) 

 

8. Luísa Mahin (Ex-escrava africana, de origem muçulmana, que 
esteve envolvida na Revolta dos Malês e na Sabinada.) 

 

9. Maria Felipa (Organizou a resistência aos portugueses na Ilha de 
Itaparica durante a luta pela Independência da Bahia.) 

 

10. João Cândido/ Almirante negro (Militar líder da revolta da 
Chibata.) 

 

11. José do Patrocínio (Uma das figuras mais importantes dos 
movimentos Abolicionista e Republicano no Brasil.) 

 

12. André Rebouças (Um dos envolvidos na campanha abolicionista 
no Brasil.) 

 

13. Malcolm X (Um dos maiores defensores dos direitos dos negros 
nos Estados Unidos.) 

 

14. Laudelina de Campos (Líder feminista brasileira; lutou pelos 
direitos do negro e das empregadas doméstica no Brasil.) 

 

15. Francisco José do Nascimento/ Chico da Matilde/ Dragão do mar 
(Abolicionista brasileiro; participante do Movimento Abolicionista 
Cearense.) 

 

16. Luís Gonzaga das Virgens e Veiga (Um dos líderes da Revolta 
dos Búzios.) 

 

17. Dandara (Esposa de Zumbi dos Palmares; lutou ao lado dele pela 
libertação dos escravos.) 

 

18. Cosme Bento das Chagas/Negro Cosme/ Imperador da liberdade 
(Um dos rebeldes da Balaiada.) 

 

19. Chico Rei (Rei africano que virou escravo no Brasil e fundou a 
primeira irmandade de negros livres de Vila Rica) 

 


