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Material didático sobre a guerreira bretã Boudica para o Ensino Médio 

 

 

Desenhos da guerreira bretão Boudica baseados na Série Barbarians Rising 

(History Chanel) feitos pela artista plástica Kelly Júlia Pfüller, membro do 

GEMAM/UFSM. 

 

O Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da UFSM - 

GEMAM/UFSM disponibilizou em sua página do Academia.edu para download o 

material didático: A Rebelião de Boudica. 

Este material foi desenvolvido pela estudante de História Dandara Perlin 

(UFSM), sob orientação da Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva (UFSM, e tem por 

objetivo lançar uma proposta de trabalho para o ensino de História Antiga na 

Educação Básica a partir da representação da rainha bretã Boudica, que lutou 

contra o Império Romano, na série Barbarians Rising (A Rebelião dos Bárbaros) do 

History Channel. O material parte, especialmente, do trabalho didático com questões 

de gênero. 

Trata-se de um folheto didático em duas partes para ser impresso frente 

(Parte 1) e verso (Parte 2), dobrado e entregue pelo/a professor/a aos estudantes. 

Sugere-se que o mesmo seja utilizado nas aulas sobre Império Romano para a 

Educação Básica (Ensino Médio). 

Considerando a conjuntura atual de avanço do conservadorismo sobre as 

propostas de direitos humanos, se faz mais que necessário e urgente o debate 

sobre gênero em sala de aula, bem como o desenvolvimento de novos olhares sobre 

a História Antiga.  

Além disso, sendo o cinema uma das formas mais acessíveis da História 

para a população em geral, a problematização do mesmo como instrumento de 
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trabalho do professor também é importante e atual dentro dos debates sobre Ensino 

de História. 

Este material didático é parte de um projeto maior da aluna e orientadora 

sobre Ensino de História Antiga desenvolvido na Universidade Federal de Santa 

Maria - UFSM. 

Links para baixar o material: 

 

Parte 1: 

https://www.academia.edu/32428659/Material_did%C3%A1tico_A_REBELI%C3%83

O_DE_BOUDICA_PARTE_1.pdf 

 

Parte 2: 

https://www.academia.edu/32428691/Material_did%C3%A1tico_A_REBELI%C3%83

O_DE_BOUDICA_PARTE_2.pdf  
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