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O TEXTO LITERÁRIO COMO SUBSÍDIO PARA A ABORDAGEM DA 
TEMÁTICA AFRO-BRASILEIRA NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de pesquisa/intervenção 
com foco na leitura do texto literário no 9º ano do Ensino Fundamental II, da Escola 
Estadual Almirante Tamandaré, localizada no município de Extremoz/RN. A proposta 
visa ressignificar a aula de língua materna, privilegiando ações que proporcionem a 
fruição dos textos em sala de aula, bem como atividades sistematizadas, a fim de 
oferecer uma reflexão a partir das leituras realizadas. Os aspectos que nortearam as 
análises durante as oficinas vinculam-se às manifestações que remetem à cultura e à 
história afro-brasileira, e como esse debate pode contribuir para a erradicação do 
preconceito racial no país com base na Lei nº 10.639/2003. A referida intervenção teve 
como recurso principal o conto O embondeiro que sonhava pássaros, do escritor 
moçambicano Mia Couto. Visando estabelecer uma conexão com as teorias e 
compreender os fenômenos destacados, a proposta fundamenta-se em autores dedicados 
à temática da literatura e ensino, como também em teóricos vinculados aos estudos 
sobre racismo e inclusão na educação. Sendo assim, destacamos; Candido (1995), 
Cereja (2005), Cosson (2014), Damiani (2012), Duarte (2012), Fornazieri (2009), 
Gomes (2003), Hall (2006), Helena (2013), Leffa (1999), Munanga (2003) Oliveira 
(2013), Todorov (2009), Perrone-Moisés (2006), Rolon (2011), Rodrigues (2012), 
Rouxel (2013), Santos (2016) e Santos (2005).	
 
Palavras-chave: Leitura. Literatura Africana. Ensino. Racismo.	
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THE LITERARY TEXT AS	A SUBSIDY FOR THE APPROACH OF THE AFRO-
BRAZILIAN THEMATIC IN THE CLASSROOM: AN INTERVENTION 
PROPOSAL IN THE 9TH YEAR OF THE JUNIOR HIGH SCHOOL	
 
 

ABSTRACT 
 

The present study has like objective to show an research/intervention proposal with 
emphasis on the reading of the literary text in the 9th year of the Junior High School of 
Almirante Tamandaré State School. The proposal does intend to resignify the class of 
the native language, focusing actions who improve the fruition of the texts at the 
classroom, as well as, systematized activities offering a reflection about achieved 
readings. The aspects that guided the analyses and actions during the workshop link the 
manifestations that refer to afro-brazilian culture and history and how this debate can 
contribute to the eradication of racial prejudice in the country based on Law 
10.639/2003. In this way, we propose the mentioned intervention that had as main 
resource the story O Embodeiro of the Mozambican writer Mia Couto. Aiming at 
establishing a connection with theories and understanding the outstanding phenomena, 
the proposal is based on authors dedicated to the subject of literature and education, 
but also on theorists linked to studies on racism and inclusion in education. Being thus, 
we emphasize; Candido 1995, Cereja 2005, Cosson 2014, Damiani 2012, Duarte 2012, 
Formazierei 2009, Gomes 2003, Hall 2006, Helena 2013, Leffa 1999, Munanga 2003, 
Oliveira 2003, Todorov 2009, Perrone-Moises 2006, Rolon 2011, Rodrigues 2012, 
Rouxel 2013, Santos 2016 and Santos 2005.    	
 
Keywords: Reading. African Literature. Teaching.  Racism.	
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INTRODUÇÃO 

 
 

Neste trabalho, apresentamos uma proposta de pesquisa/intervenção com foco na 

leitura do texto literário no Ensino Fundamental II, visando oferecer subsídios para uma 

nova perspectiva pedagógica para a aula de Língua Portuguesa. Aliado a isso, recorremos à 

literatura como recurso para a discussão da problemática do racismo no país, que 

acompanha a história e a cultura afro-brasileira, tendo como base a proposição da Lei nº 

10.639/2003. A partir de sua promulgação, essa lei alterou diversos artigos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), incluindo a abordagem da história e cultura afro-

brasileira em todas as instituições e níveis de ensino do país, como meio para a erradicação 

do racismo e da intolerância direcionados aos negros e ao seu arcabouço cultural 

proveniente do continente africano.	

A adoção da lei encontra importante justificativa, tendo em vista que o racismo 

ainda configura-se como um grave problema social, produzindo inúmeras distorções, que 

são responsáveis pelo acentuado menosprezo aos negros e a todos os aspectos relacionados 

às tradições africanas nas mais diversas esferas sociais.	

Por tratar-se de uma temática polêmica, a questão racial traz à tona inúmeras 

discussões e divide opiniões quanto a sua ocorrência e relevância. Porém, sabemos que, 

mesmo com a existência da Lei nº 7.716/1989, que considera crime os atos que atentem 

contra os indivíduos baseados em sua raça, cor ou etnia, no Brasil, evidenciam-se, em larga 

escala, casos de preconceito e intolerância motivados por questões raciais.	

Tendo em vista a problemática exposta, analisamos que só conseguiremos 

despertar em nossos alunos a consciência para uma boa relação entre os diferentes grupos 

que compõem a pluralidade étnica e cultural que formam a população brasileira, se as ações 

estiverem pautadas por atividades sistematizadas que visem romper com esse paradigma 

social.	

Dessa forma, acreditamos que a literatura tem esse poder; pois proporciona a 

fruição, mas também sugere uma reflexão acerca das temáticas delineadas durante a leitura. 
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Nesse sentido, a escola assume um papel de extrema relevância para alteração do quadro 

social descrito.  	

A inspiração para a referida intervenção surgiu a partir de uma inquietação 

relacionada à percepção do quadro de intolerância racial no país, verificada por meio de 

atividades preliminares e produzidas em sala de aula pelos alunos do 9º ano B, da Escola 

Estadual Almirante Tamandaré, situada em Extremoz/RN. Além disso, uma outra 

constatação estimulou a escolha dos recursos metodológicos: o distanciamento dos alunos 

dos textos literários em sala de aula, ou melhor, o pouco contato ou a ausência completa da 

literatura no dia a dia dos alunos do Ensino Fundamental II.	

Percebe-se que esse distanciamento é ocasionado por vários fatores, dentre os 

quais podemos citar a dificuldade de acesso aos livros, a falta de incentivo por parte dos 

educadores ou familiares e a concorrência com outras formas de lazer. Entretanto, na 

escola, essa situação se agrava, especialmente diante de metodologias que não 

correspondem às novas demandas frente a dezenas de outros atrativos e apelos com os 

quais os alunos têm contato, relegando, assim, a leitura literária a um quadro de rejeição.	

Ademais, como forma de enriquecer a abordagem do texto literário, buscamos, 

através de temas de interesse dos alunos, estimular e promover uma maior apropriação do 

texto por esses estudantes. Logo, a questão racial, tema sugerido pela turma, por tratar-se de 

um grave problema social, merecia uma abordagem mais aprofundada. 

Assim, através dessa proposta, nosso intuito era proporcionar o contato prazeroso 

dos alunos com a leitura literária por meio de uma ação pedagógica sistematizada, mas 

também propiciar práticas que tornassem o texto significativo, por meio de um conjunto de 

oficinas que permitiu a análise das percepções e dos acontecimentos observados nos textos. 

Conforme já citado, os elementos aos quais nos referimos dizem respeito ao fio condutor 

que permeia os textos selecionados. Visando, desse modo, oferecer um enfoque sobre as 

questões raciais e as implicações advindas desse processo de inferiorização dos afro-

brasileiros. Esses conflitos foram utilizados como base para análises dos textos, através de 

atividades que provocaram nos alunos as reflexões necessárias para compreender tais 

fenômenos.	

Tendo em vista os propósitos elencados, levantamos alguns questionamentos 

visando facilitar a solução da problemática. O primeiro questionamento proposto foi: de 
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que maneira é possível ampliar a leitura literária no ensino básico, de forma a tornar a 

leitura significativa para os alunos? Através do segundo questionamento, buscou-se enfocar 

na temática central dos textos escolhidos, sendo assim, incluímos: como os alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental depreendem os conflitos relacionados às questões raciais, a 

história e a reconhecida desvalorização dos negros a partir dos textos literários? Por meio 

da terceira pergunta, nossa intenção era valorizar a imagem dos negros e a sua importância 

para a constituição da sociedade brasileira, logo, propomos: de que modo a leitura literária 

contribui para a construção de uma imagem positiva dos negros e africanos por alunos do 

9º ano, da Escola Estadual Almirante Tamandaré?	

Mediante os questionamentos apresentados e a necessidade de solucionar tais 

indagações, elegemos como objetivos principais: apresentar uma proposta para a 

ressignificação da leitura literária no Ensino Fundamental II; analisar as situações 

relacionadas ao racismo e à segregação no conto O embombeiro que sonhava pássaros, de 

Mia Couto; alinhar a proposta à Lei nº 10.639/2003, através da abordagem da literatura 

afro-brasileira, reconhecendo a importância da África e da população negra para a 

formação da identidade nacional.	

Mediante os objetivos principais, elegemos como objetivos secundários: 

apresentar a proposta para a comunidade escolar, observando os problemas que dificultam o 

êxito do ensino de literatura no Ensino Fundamental II; realizar oficinas, ampliando a 

presença dos textos literários no Ensino Fundamental II; sistematizar uma metodologia 

adequada ao contexto, a fim de torná-la um instrumento que amplie as discussões no 

âmbito acadêmico; discutir os principais aspectos que caracterizam a história e a cultura 

afro-brasileira e africana por meio de textos literários e os mecanismos para a sua 

valorização.	

A partir dos objetivos selecionados, consideramos a proposta relevante, na medida 

em que contribui para a criação de uma nova perspectiva para a abordagem da leitura na 

escola, bem como fornece subsídios para a discussão do racismo ainda presente na 

sociedade brasileira.	

Objetivando esclarecer as situações descritas, buscamos teóricos vinculados às 

áreas que relacionam literatura e ensino, tais quais: Agazzi (2014), Boberg e Stopa (2012), 

Candido (1995), Cereja (2005), Compagnon (2009), Cosson (2014), Fornazieri (2009), 
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Helena (2013), Leffa (1999), Oliveira (2013), Todorov (2009), Maggi (2013), Perrone-

Moisés (2006), Rolon (2011), Rouxel (2013); assim como autores dedicados aos estudos da 

história afro-brasileira e africana e a importância da inclusão desses temas nos currículos 

escolares. Desse modo, destacamos: Bispo (2012), Calado (2009), Carvalho (2012), Duarte 

(2012), Gomes (2003), Munanga (2003), Oliveira (2001), Rodrigues (2012), Santos (2016), 

Santos (2005) e Silva (2015). Além das contribuições citadas, outras fontes foram 

consultadas e enriqueceram a pesquisa, além de nos auxiliar a responder questões referentes 

à metodologia de ensino e à análise do conto utilizado na proposta, dentre os quais: 

Bidinoto (2004), Damiani (2012) e Hall (2002). 

A proposta de intervenção está inserida no âmbito do Mestrado Profissional em 

Letras – PROFLETRAS – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O 

PROFLETRAS é uma pós-graduação stricto sensu em nível nacional que tem por objetivo 

ampliar a qualificação dos professores de Língua Portuguesa que atuam no Ensino 

Fundamental, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino de língua materna. O 

mestrado tem apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes).	

Para melhor apresentarmos este trabalho, dividimos o texto em quatro partes. A 

primeira traz uma explanação teórica, fundamentada na abordagem da literatura e nos 

autores que se dedicam à temática do ensino do texto literário, explicitando também a 

problemática e as justificativas para referida intervenção e a sua relevância para a 

comunidade. Na segunda, incluímos uma explanação sobre a questão racial no Brasil, além 

de uma contextualização relativa à criação da Lei nº 10.639/2003 e sua relevância para o 

contexto atual. Na terceira parte, apresentamos o autor Mia Couto e analisamos a obra que 

constituiu o principal recurso pedagógico para a construção da sequência básica. Na quarta, 

apresentamos o contexto em que foi realizada a intervenção e os sujeitos da pesquisa, além 

de uma explanação sobre a metodologia aplicada. Na quinta e última parte, trazemos o 

relato da experiência, aliando os aspectos relacionados à execução da proposta, como 

também uma discussão teórica, destacando alguns aspectos relevantes à culminância da 

ação pedagógica. Por fim, concluímos o trabalho apontando as principais observações e 

constatações verificadas durante a intervenção.	
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2  LEITURA E LITERATURA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão 
quando estamos profundamente deprimidos, nos 
tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos 
que nos cercam, nos faz compreender melhor o mundo 
e nos ajuda a viver. 
 

Todorov (2009)	
 
 

 A leitura literária tem sido alvo de intensos debates que buscam compreender o 

declínio dessa que é uma das mais relevantes ferramentas para a formação humanística. A 

questão crucial que motiva esse debate é a constatação da perda do prestígio que os textos 

literários enfrentam na modernidade frente às ciências exatas. Segundo Compagnon (2009, 

p. 45), isso se dá porque “há muito tempo, ela não é mais a única a reclamar para si a 

faculdade de dar uma forma à experiência humana”.	

Para os teóricos que se debruçaram sobre essa questão, o debate em torno da 

relevância da leitura literária transcende o deleite, a leitura individual e solitária. Esse 

debate procura compreender o fenômeno observando também a literatura no âmbito escolar 

enquanto recurso pedagógico. Nota-se que a problemática não é nova, mas é inegável que 

essa situação agravou-se na sociedade ocidental nas últimas décadas. Conforme Oliveira 

(2013), os “culpados” não se mostram tão evidentes, contudo, a observação de alguns 

fatores, relacionados à prática da leitura e à formação leitora, ajuda-nos a compreender esse 

fenômeno.	

A farta produção de material e pesquisas acadêmicas nessa área são claros indícios 

dessa situação, assim, não é difícil destacar alguns fatores que poderiam explicar essa 

problemática. Em Problemas do Ensino de literatura: do perigo ao voo possível, Aggazi 

(2014) aponta um desses motivos. Segundo a autora, vivemos em uma sociedade regulada 

pela necessidade imediata de consumo que implementou uma cultura centrada no dinheiro e 

na aquisição de bens, logo os sujeitos supervalorizam o ter em detrimento do ser.	

Assim, para a maioria das pessoas, a intenção primária que subjaz a leitura 

literária, a proposição reflexiva que tem como base um texto e o diálogo estabelecido com a 
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realidade e que gera uma identificação no leitor, além do prazer por si só, soa como 

despropósito.	

É bem verdade que em meio à velocidade imposta pela sociedade de consumo, que 

“impõe” inúmeras obrigações dentre as quais a maioria delas não exige reflexão, 

característica essencial da convivência com os textos literários, ou um posicionamento 

crítico, aparecem como frivolidades, diante de um efeito manada em prol do consumismo 

desenfreado.  Por isso, para Helena (2013, p. 101),	

 
Certamente, na cultura do dinheiro, a literatura não disputa uma posição 
de sucesso se for comparada com outros afazeres, principalmente os que 
não envolvem nem reflexão, nem repertório critico; ou seja, equivale a 
uma mercadoria de pouco valor dentre o frenesi de cacarecos à disposição 
da fome consumista. 

 

Mesmo suscitando tantas controvérsias, que surgem da dificuldade de fortalecer e 

ampliar a contemplação dos textos literários, a autora esclarece que esse problema decorre 

da dificuldade de pensar a literatura sob o aspecto reflexivo e libertador. Comparando o 

momento atual com a situação de algumas décadas atrás, a autora sugere que, diferente do 

que ocorre na atualidade, na década de 1960, por exemplo, havia uma vivacidade que 

gerava uma disposição maior no aluno, tanto que era comum para um esforçado aluno das 

ciências humanas a busca incessante para obter um repertório que iria desde “formalistas 

russos” até os “pós-estruturalistas” como Roland Barthes, que começava a se destacar e 

figurava entre os nomes mais festejados dos estudos literários (HELENA, 2013).	

A autora sugere que ali se começava a desenhar uma oposição entre os formalistas 

e os sociologistas. Cita, ainda, a ascensão de Lévi-Strauss e a indiferença relegada ao 

trabalho de Lucien Goldman, que visava com sua obra apontar para um conceito que 

pudesse unir as duas vertentes, e assim contemplar tanto a perspectiva sociológica quanto a 

estruturalista, visto que “apontava ambiguidades e paradoxos que rasuravam a mera 

oposição entre forma e conteúdo” (HELENA, 2013, p. 102).	

 A partir da visão de Goldman e dos trabalhos de Pascal e Racine, a autora discute 

a possibilidade de se repensar o aspecto reflexivo da literatura sob o viés antagônico, ou 

seja, uma visão que pudesse unir uma abordagem filosófica e, ao mesmo tempo, 

estruturalista. 
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Citando a obra de Le dieu Caché, de Goldman, Helena (2013) explica que a visão 

proposta pelo autor era a de que a literatura fosse projetada como um mecanismo de 

“intervenção no mundo”. A discussão recai sobre o enfoque atribuído à literatura que varia 

entre o canônico e o popular. Sendo a primeira um motivo de exclusão, fato que 

esclareceria o distanciamento natural e, por outro lado, um preconceito daqueles que a 

dominariam frente àqueles que não fossem dotados de conhecimento para acolhê-la.	

Segundo essa perspectiva, havia uma dificuldade em se discutir temas pertinentes 

ao cânone, pois mediante o caráter conotativo da literatura, não apenas pela ótica ficcional 

que absorve, mas também pela linguagem empregada, os textos dessa natureza não 

seguiriam uma perspectiva direta que possibilitasse um sentido único, universal. 	

Hoje, com a crise do capitalismo, a literatura, assim como ocorreu no século XIX, 

também sente os efeitos dessa indiferença, pois enfrenta uma crise, mesmo em meio a uma 

produção desenfreada em todas as áreas, inclusive a literária, mas que sobre ela tem efeito 

inverso, ou seja, produz indivíduos cada vez menos conectados às discussões propostas pela 

leitura e mais voltadas aos apelos das efêmeras tendências mercadológicas.	

Cumpre observar que esse é um paradigma da busca pela sobrevivência em um 

mercado que produz necessidades urgentes, deixando as bandeiras ideológicas e utópicas 

em segundo plano. Com a necessidade de produzir e encaixar-se na sociedade capitalista, 

seja pela busca do emprego ideal, tão ameaçado na atualidade, seja pela competição 

desenfreada, a sociedade vive dias em que o pensamento crítico, o tempo e os espaços 

reservados às reflexões mais aperfeiçoadas estão perdendo seu status, por isso	

 

o homem atual é herdeiro de um impasse: o que se produz depara-se com 
o volume e o giro inestancável do mercado, voltado para um consumidor 
cada vez menos predisposto à perda do contato com as imagens sedutoras 
do vídeo-cultura espalhadas por toda parte (HELENA, 2013, p. 104).	

 

Nesse sentido, evidencia-se que a literatura não está livre dessa situação 

calamitosa, ao contrário, ela sofre todas essas adversidades decorrentes do declínio das 

ciências humanas, pois se destaca como uma das fontes de maior abstração intelectual e do 

pensamento crítico.	
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Mesmo envolta em um contexto caótico, a literatura desponta como alternativa 

para se pensar a sociedade, assim como propor ponderações acerca das relações sociais. 

Mas o que viria a ser a essência da literatura na atualidade? Aqui, caberia novamente uma 

consideração sobre o aspecto universal que atribuem aos textos literários. Helena (2013, p. 

107), a partir da análise de Coetzee, propõe:	

 

a literatura figuraria como uma inestancável capacidade de 
intertextualizar, intercomunicar, deixar vazar, transpor limites e abrir a 
porta do pensamento  para o dizer que abriga o paradoxo, o poético e 
formas de racionalidade não mentais que enriquecem de vida. 

 

Para entender a importância da literatura, é preciso considerar sua capacidade de 

ser, por um lado, temporal, ou melhor, situada, por se mostrar como instrumento para 

intervir na realidade, mas, por outro lado, atemporal, visto que ultrapassa os limites 

históricos. Dessa forma, a literatura ganha a força que, desde o início do século XX, 

mostra-se “como arte autônoma”, diante de sua capacidade de imitação do mundo, mas 

também de sua forte tendência contestadora.	

Oliveira (2013), através da análise do capítulo As humanidades na África, de J. M. 

de Coetzee, critica a percepção equivocada atribuída ao texto literário como subsidiário do 

pensamento humanista. A autora refere-se às discussões em que a literatura figurava como 

elemento-chave para a compreensão do pensamento nas ciências humanas. Segundo ela, a 

questão perdeu a objetividade, porque os textos passaram a ser valorizados não mais pelo 

conhecimento subjacente, mas pela importância atribuída na academia ao texto por si só.	

A autora ilustra suas considerações acerca da problemática exposta através das 

personagens de Coetzee: Elizabeth Castello e sua irmã. Na obra, a personagem, descrita 

apenas como irmã da protagonista, questiona a importância da valorização dos títulos 

acadêmicos em detrimento do pensamento crítico, pois que era uma importante base de 

reflexão sobre cultura e história dos povos, deu lugar a uma decadente valoração do texto 

pelo texto, rejeitando o seu caráter como fonte de reflexão.  	

A crítica da personagem do texto de Coetzee, na verdade, questiona a função dos 

textos literários enquanto propõe uma autoavaliação do escritor diante da sociedade e sua 
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responsabilidade, que decorre de um olhar para a língua como instrumento concreto, uma 

língua viva.	

Reverberando com o seu esboço ilustrativo, a autora condena as máximas nas 

sociedades pós-modernas onde a imagem, a encenação, inclusive onde menos se espera, 

isto é, na academia, tende a se sobrepor a real discussão sobre a importância da literatura 

para a formação dos sujeitos.	

Contudo, Oliveira (2013) esclarece que o texto literário sozinho tende a reforçar 

padrões estabelecidos socialmente, apesar da forte proposição reflexiva, a literatura, em 

certas circunstâncias, poderia acentuar certos padrões ao invés de combatê-los, legitimando, 

assim, uma determinada ordem social.	

Um das características que faz o texto literário ser relevante ao indivíduo é sua 

capacidade de mostrar “as relações de poder” e aquilo que as legitima, por isso a 

interpretação torna-se tarefa imprescindível e deve ir além, deve servir para a observação 

das estruturas sociais; caso contrário, serviria apenas como reflexo das construções e 

imposições da ordem social vigente. Quando, na verdade, o texto precisa propor o 

contrário; mostrar o que está implícito, e a relação que o sujeito possui com o texto a partir 

de sua posição histórico-social.	

De acordo com Oliveira (2013, p. 206-207), “para além de qualquer modelo da 

ordem da racionalidade, há a realidade inapelável do viver humano, que implica a atenção 

às necessidades mais elementares, imperativas da sobrevivência e das urgências do próprio 

corpo”.	

A autora, citando Bourdieu para embasar suas considerações, condena a crença de 

que o texto literário é um guardião de um sentido elevado e que para entendê-lo seria 

preciso possuir um nível intelectual acessível a poucos. Desse modo, segundo essa 

concepção, o texto literário	

 

[...] Exige habilidades especiais de leitura, pois sua decifração é 
dependente da aplicação de complexos esquemas hermenêuticos. A 
literatura está, pois, cercada de uma mística que a transforma em objeto 
aurático e, como tal, presta-se a uma contemplação distanciada, exigindo a 
mediação de um especialista, seja crítico ou professor (OLIVEIRA, 2013, 
p. 208).	
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É fato que a busca pelo sentido, muitas vezes, necessita de um olhar apurado, mas 

a pretensa significação não pode servir ou advir de uma visão universal do texto, visto que 

o sentido está condicionado aos valores que carrega, e esses valores dependem dos grupos e 

das estruturas e convenções sociais, portanto, as interpretações devem privilegiar as 

condições de produção, porque os sentidos estarão atrelados às interações sociais, dado o 

caráter vivo e situado da língua.	

Essa generalização, ou uma única atribuição de sentidos à leitura literária, pode ser 

um dos motivos, segundo Oliveira (2013), pela chamada crise da literatura, porque os 

estudos literários têm abordado o texto, especialmente na academia, ignorando os múltiplos 

sentidos que um texto pode assumir e mantendo-o em um pedestal próximo dos críticos, 

detentores da carga de conhecimento universal necessários para compreendê-lo, porém 

distante do leitor comum, que também poderia propor novas significações com base em 

suas experiências de vida que gerariam uma diferente, contudo, significativa interpretação. 

Essa perspectiva, propõe que 

 
o sentido e o valor existem dentro de condições determinadas, segundo 
certas regras estruturas que os condicionam e, por isso, sua análise não 
cabe em horizontes universalizantes de compreensão, precisamente 
porque se assentam em modos de ser e agir do outro, que não se 
reproduzem sempre da mesma forma e não prescindem de uma 
comunicação pessoal e humana (OLIVEIRA, 2013, p. 208).	

 

Posto isso, caberia esclarecer uma questão; estaria, pois, o distanciamento dos 

textos literários, na atualidade, vinculado apenas a pouca importância dada as ciências 

humanas no mundo capitalista, ou também vincula-se à inércia dos profissionais em 

repensar a abordagem da literatura? É preciso reconhecer a responsabilidade dos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, não apenas por metodologias defasadas, 

mas também por colocá-la num lugar distante dos demais indivíduos. Por isso vale salientar 

que a indiferença direcionada à literatura e todos os potenciais advindos da sua prática 

permanecem distanciados do contato com o sujeito comum, ficando a sua prática reservada 

a um pequeno grupo. Isso implica dizer que	
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[...] algumas consequências são conhecidas: restrição da literatura ao 
âmbito de uma elite letrada ou à obrigatoriedade escolar; insistência na 
leitura como ato isolado sem nenhuma relação com a realidade do 
indivíduo, o cotidiano das pessoas e a experiência coletiva (OLIVEIRA, 
2013, p. 209-210).	

 

Assim, o apetite pela leitura literária, em muitos casos, não se desenvolve a 

contento, porque a visão predominante da literatura tende a ser elitista e as interpretações 

universalizadas, desprezando a pluralidade de sentidos que os textos possuem, ou melhor, 

as interpretações vinculadas às situações reais de interação.	

Por isso, a abordagem do texto em sala de aula, seja ele literário ou não, pressupõe 

uma reflexão das concepções de texto e modelos de práticas pelos quais os textos dos mais 

variados gêneros têm sido tratados nesse contexto.	

Em consequência disso, para uma discussão coerente sobre o ensino de literatura, 

faz-se necessária uma incursão sobre as práticas passadas e correntes, e sua real eficácia 

junto aos alunos. É preciso observar a prática da leitura no contexto escolar, buscando 

responder ao seguinte questionamento: a que serve a leitura nesse contexto? E como é 

possível formar leitores a partir do entrelaçamento entre as experiências do professor, as 

necessidades e interesses dos alunos e as competências impostas aos indivíduos para sua 

real participação social? Sobre esse aspecto, Cosson (2014, p. 40) afirma: “A leitura é o 

resultado de uma série de convenções que uma comunidade estabelece para a comunicação 

entre seus membros e fora dela”.	

É comum ouvirmos críticas tais como: “os alunos não leem”, “não gostam de ler”, 

ou ainda que “não sabem sequer decodificar”. Muitas são as dificuldades relacionadas à 

prática da leitura, mas é preciso uma reflexão, uma autoavaliação de todos os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, pois, quantas vezes o professor não ignorou o contexto 

em que se insere o aluno, seus interesses, ou ainda recursos materiais que de alguma forma 

pudessem instigá-los a refletir sobre a sua própria realidade, ao planejar sua aula voltada à 

leitura, a simples escolha dos textos, ou ainda deixou de atentar para as diversas 

possibilidades de leitura que o aluno pode fazer?	

Além disso, o fato de o profissional ser o sistematizador do trabalho em sala de 

aula, traz à tona uma outra questão: como poderia o professor despertar o interesse para as 

práticas que envolvem leitura nos seus alunos se, muitas vezes, o próprio professor não lê?  	
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Essa questão levanta uma série de hipóteses e demanda muito esforço para 

solucioná-la. Mas, quando se ouve críticas como as descritas acima, de que o professor 

ignora os múltiplos letramentos que a leitura oferece, nos reportamos, novamente, às 

afirmações de Cosson (2014), quando expõe que a leitura não deve ser observada apenas 

através das letras ou palavras, mas com a percepção, essa leitura que precede a 

decodificação. Claro, não podemos prescindir da decodificação, mas também não devemos 

ignorar as outras formas de leitura que nos auxiliarão na produção de sentidos.	

Por isso, “essa expansão do significado da leitura encontra paralelo no 

extraordinário interesse que ela tem despertado em diversas áreas”. Isso porque “a leitura é 

o resultado de uma série de convenções que uma comunidade estabelece para a 

comunicação entre os membros e fora dela” (COSSON, 2014, p. 38).	

Tendo em vista o quadro desafiador que expõe os problemas enfrentados pelos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, quando o foco se volta à leitura, mais 

especificamente ao trato do texto literário, fica claro que qualquer discussão relacionada ao 

ensino de literatura passa também por uma reflexão sobre a formação do leitor, do professor 

e as diversas concepções absorvidas pelo texto.	

Compreender a leitura em suas diferentes correntes torna-se imprescindível para 

apurar a discussão sobre o ensino de texto. Os apontamentos que veremos a seguir sobre as 

perspectivas do texto e do leitor têm como base os pressupostos teóricos difundidos por 

Leffa (1999), em Perspectivas no estudo da leitura: texto leitor e interação social.	

De acordo com Leffa (1999), há três perspectivas diferentes de abordam do texto e 

do processo de leitura: a ascendente, a descendente e a conciliadora.	

 As abordagens ascendentes, segundo a autora, estão centradas no texto, quer dizer, 

o texto é visto como uma estrutura em que através da sequência de enunciados as ideias 

podem ser extraídas. Nessa perspectiva, a ênfase recai sobre o código, assim o processo de 

compreensão está atrelado ao domínio do código, ou melhor, para que haja leitura, segundo 

essa abordagem, é preciso que o indivíduo tenha domínio da decodificação. Logo, a visão 

da leitura é assumida como um ato de decifração. O texto seria um conjunto de elementos 

linguísticos a fim de gerar um determinado sentido. As informações estariam postas no 

código, cabendo ao leitor decifrá-las.	
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A segunda abordagem proposta pela autora diz respeito à perspectiva descendente. 

Segundo essa concepção, o leitor seria o centro do processo. Nessa abordagem, cabe ao 

leitor atribuir sentido ao texto. A compreensão do texto partiria não mais do texto para o 

leitor, como na teoria ascendente, mas do leitor para o texto. O leitor cria suas expectativas 

sobre o que lê, supondo possíveis níveis de interpretação sobre o que está posto no texto. 

Ainda de acordo com essa abordagem, a leitura é realizada a partir do interesse do leitor, 

isto é, o interesse parte do leitor, que busca no texto as informações, e não na disposição 

das palavras.	

Algumas críticas decorrem dessa abordagem, porque à primeira vista parece 

interessante ao ensino de texto valorizar essa perspectiva, pois, ao privilegiar o leitor nesse 

processo, a teoria favorece o contato e a apreciação do texto, o ato de ler. Mas, por outro 

lado, ao enfocar o processo apenas no leitor, a perspectiva descendente ignora que a 

atribuição de sentidos é um ato que envolve os campos cognitivos e sociais. Desse modo, a 

ação de ler e produzir sentidos é uma construção social.	

As teorias conciliatórias propõem que tanto o leitor quanto o texto são 

importantes, pois o processo de leitura seria, na verdade, o produto de uma interação. Nessa 

perspectiva, observa-se que há uma troca entre o autor do texto e o leitor. O texto começa 

no autor, mas se completa no leitor. Atualmente, essa ideia é amplamente difundida sob o 

argumento de que, mesmo que pareça um ato solitário, a leitura é também uma atividade de 

interação social. Tanto o autor quanto o leitor, durante o processo de leitura, estarão 

interagindo, pois ambos acionam elementos constituintes das práticas sociais. Ambos, autor 

e leitor, buscam nas convenções sociais estabelecer uma conexão e, consequentemente, as 

concessões necessárias para estabelecer um diálogo.	

Diante do exposto, fica claro que esse contexto é uma via de mão dupla: “tanto é 

aquele dado pelo texto quanto o dado pelo leitor; um e outro precisam convergir para que a 

leitura adquira sentido” (COSSON, 2014, p. 41).	

É preciso observar que a prática de leitura na escola deve ter como finalidade a 

atribuição de sentidos, e para produzir sentidos os indivíduos mobilizam uma série de 

componentes linguísticos e sociocognitivos que dizem respeito aos elementos lexicais 

responsáveis pela coerência e coesão, mas que também estariam atrelados ao conhecimento 

de mundo dos sujeitos, pois o(s) sentido(s) de um texto não está apenas na estrutura, mas na 
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relação existente entre os interlocutores. Sobre a construção de sentidos, Geraldi (1988, p. 

80) declara que:	

 
Esta produção de significações é uma flecha em dois sentidos: ao ler, o 
leitor trabalha produzindo significações e é nesse trabalho que ele se 
constrói como leitor. Suas leituras prévias, sua história de leitor, estão 
presentes como condição de seu trabalho de leitura e esse trabalho o 
constitui leitor e assim sucessivamente.	

 

Ao ler, o leitor estará pondo em jogo um conjunto de fatores que auxiliam na 

compreensão e conferem um aspecto muito mais amplo ao processamento textual do que 

uma simples decodificação. Os fatores responsáveis pelo processamento textual são 

mobilizados tanto pelo autor quanto pelo leitor, devido ao fato de o(s) sentido(s) dos textos 

serem construídos na interação.	

Vale salientar que o processo de construção de sentidos não é definido pelo autor, 

mas, como já apontamos, é partilhado. Esse compartilhamento permite que haja para um 

mesmo texto amplas possibilidades de interpretações. Pois é necessário considerar o leitor e 

seus conhecimentos, que variam bastante, implicando assim numa pluralidade de leituras. 

Porém, é preciso lembrar que, mesmo havendo variadas possibilidades de interpretação por 

parte do interlocutor, o enunciador pode recorrer a algumas técnicas que direcionam o leitor 

a uma atribuição de sentidos mais aproximada, eliminando assim algumas possíveis 

distorções.	

Tendo em vista essa pluralidade de leituras possíveis, a perspectiva defendida aqui 

é a de que devemos pensar na construção de sentidos e não de um sentido, porque é 

necessário considerar o fato de que o processo de leitura conta com uma colaboração 

efetiva do leitor.	

  

2.1 A construção de sentido(s) no texto a partir da identificação  

 

Os textos literários, devido ao seu caráter fictício, atuam como representações das 

vivências do mundo real, ao lê-los, os indivíduos buscam interpretar os fatos narrados de 

forma que haja uma identificação. Os textos apresentam uma pluralidade de sentidos, 

gerando múltiplas possibilidades, que acarretarão num maior ou menor grau de 



	

26	

envolvimento do leitor com a obra. Sobre esse aspecto de identificação autor/texto/leitor, 

Maggi (2013) destaca a criatividade como um dos fatores que influenciam na apropriação 

do texto pelo leitor, criando uma conexão. Para a autora,	

 
Leitor e escritor se encontram no texto através de identificações, 
aproximações e distanciamentos pelo modo criativo como a experiência 
de cada um é reeditada na palavra. A criatividade de quem escreve e de 
quem lê é mobilizada quando ampliamos o universo simbólico de modo a 
pensar a experiência ou objeto, no texto, de diferentes vértices (MAGGI, 
2013, p. 72).	

 

Os textos literários possuem aspectos que são capazes de gerar uma assimilação no 

leitor com base no reflexo da realidade, ainda que possua caráter meramente conotativo, 

que o leitor enxerga na narrativa. “O leitor se apropria da obra de um escritor na medida em 

que reconstitui o que inicialmente era de domínio do autor. Essa reconstituição vai 

depender da receptividade de quem lê e também do que é possível conceber e pensar 

criativamente” (MAGGI, 2013, p. 72).  Apesar de, em um primeiro instante, possuir um 

caráter universal, o teor da leitura assume uma forma ímpar para cada leitor, mesmo que o 

sentido após sua identificação venha a ser reconstruído por outros leitores; pois,	

 
Num primeiro momento, o sujeito faz projeções do que conhece sobre a 
leitura, que embora pouco familiar, estimula-o a conhecer mais. 
Simultaneamente a este processo, identifica-se com o que está sendo lido 
e se reconcilia internamente com a criação de novos personagens, cenário, 
significados e sentidos (MAGGI, 2013, p. 72). 

 

Nesse ponto, nos identificamos com as hipóteses levantadas por Cecília Canalle 

Fornaziere (2009), doravante Fornaziere, em seu trabalho intitulado Literatura e formação 

de identidade: um encontro promissor. Nele, a autora elabora sua tese descrevendo a 

literatura como um mecanismo pelo qual se desencadeiam determinadas percepções no 

leitor, através das quais surgem identificações com a realidade vivenciada. Dessa forma, a 

autora explica que:	

 
A peculiaridade estranha desse exercício reside no fato de que a Literatura 
apresenta-se como um paradoxo: por um lado, o leitor sabe, de antemão, 
não se tratar do mundo real; estabelece com o texto um pacto de confiança 
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que deverá ser validado a cada página, mas quanto maior o caminho 
percorrido e referendado, maior a experiência de realidade que faz o leitor 
(FORNAZIERI, 2009, p. 41).	

 

Nesse sentido, o texto funciona para o leitor como um mecanismo de 

experimentação, a partir da verossimilhança que o indivíduo é capaz de perceber na trama. 

Ressaltamos que o real ou irreal descrito no texto, como descreve Fornazieri (2009), não 

importa para o leitor, pois ainda assim encontrará aspectos relevantes a sua perspectiva e 

que o farão pensar na sua própria realidade, porquanto,	

 
O caráter plural da literatura reside no fato de que, criando metáforas e 
alegorias, os personagens movem-se gerando um número não controlável 
de informações – o que viabiliza a múltipla interpretação – e fazendo isso 
o leitor interage com os aspectos desses movimentos segundo suas 
necessidades (FORNAZIERI, 2009, p. 41).	

 

Vale salientar que as possibilidades descritas pela autora, como as da citação 

acima, só são alcançadas a partir de um bom trabalho de interpretação, por isso devemos 

ressaltar, aqui, a mediação do professor, que nas aulas de língua portuguesa tem a função de 

desvendar junto aos alunos as metáforas e os sentidos possíveis dado o fato que, apesar de 

possuir uma pluralidade de sentidos, o texto tem limites que não podem ser violados.  	

Essa liberdade ao ler e atribuir sentidos inclui os valores que o indivíduo possui, 

por isso as escolhas que faz revelam uma maior ou menor identificação com o texto. 

Corroborando essa máxima, Fornazieri (2009, p. 42) declara:	

 
[…] seja quando se depara com a decodificação da história de um outro, 
seja quando escolhe a sua, o aluno se vê diante de interpretações, escolhas 
e definições morais que vão determinando suas prioridades em um 
exercício contínuo de construção da identidade.	

 

A autora ainda explica que a formação da identidade só se dará de forma livre e 

ampla se o indivíduo puder unir os valores que traz consigo, baseados na sua formação, aos 

aspectos com os quais se identifique. Esse aporte o norteará, mas não limitará seus 

horizontes a partir do contato que venha a ter com outras leituras e interpretações de 
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mundo, ao contrário, esses elementos o auxiliarão no seu percurso, elegendo os valores 

necessários na constituição da sua própria identidade.	

 Ainda segundo a autora, devemos observar que se os homens não tivessem 

tantas semelhanças não viveriam buscando mecanismos para a compreensão mútua, ao 

mesmo tempo, se não tivessem tantas diferenças não precisariam criar formas discursivas 

tão diversas para se fazerem entender (ARENDT apud FORNAZIERI, 2009).	

Diante dessa discussão, entre a atribuição de sentidos e a teórica que proporciona 

as análises mais aprofundadas, mas que produzem um grau de frustração no aluno durante 

as aulas, quando esse é o único foco dos textos, quais seriam, então, os elementos que 

interessariam aos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e que seriam capazes de 

aguçar, esclarecer e promover a leitura do texto, sem ignorar o principal artefato para esse 

momento? A resposta para tal questionamento não se revela em apenas um aspecto, mas em 

uma série de fatores a serem explorados.	

A literatura permite compreender os homens e suas relações, desperta a 

sensibilidade, revela seus valores, seus medos, sem que para isso seja necessário estudar 

todas as teorias comportamentais de Freud. Dito isso, não queremos, aqui, desvalorizar os 

textos especializados em teorias diversas, ao contrário, cremos que seja possível que ambos 

os textos possam se complementar na busca por um enriquecimento da compreensão 

humana. Assim como afirma Cosson (2014, p. 17),	

 
A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da 
experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Ou seja, a 
ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são 
processos formativos tanto da linguagem quando do leitor e do escritor. 

 

 Os textos dessa natureza tendem a expor o que está arraigado nas culturas e, 

consequentemente, nas relações sociais. Tendo em vista que a língua é o principal 

constituinte da cultura de um povo, a literatura tende a fortalecer e disseminar culturas. 

Posto isso, salientamos que o texto não é um mero reprodutor da sociedade, mas um reflexo 

dela com a capacidade de questioná-la.	

A utilização do texto literário, além do caráter didático, ou seja, a literatura 

enquanto recurso pedagógico, propõe um outro ponto de vista sobre a leitura que, a 
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princípio, se mostra como um ato individual mas, na verdade, revela-se como um 

importante mecanismo de reflexão sobre as relações sociais. Segundo Compagnon (2009, p. 

33-34), a literatura	

 
[...] liberta o indivíduo de sua sujeição às autoridades, pensavam os 
filósofos; ela cura, em particular, do obscurantismo religioso. A literatura, 
instrumento de justiça e de tolerância, e a leitura, experiência da 
autonomia, contribuem para a liberdade e para a responsabilidade do 
indivíduo.	

 

Vale salientar que todo texto literário possui aspectos capazes de gerar uma 

assimilação no leitor com base no reflexo da realidade, ainda que possua caráter meramente 

conotativo, o leitor enxergará na narrativa elementos que o farão considerar e questionar a 

realidade. “A literatura é de oposição: ela tem o poder de contestar a submissão ao poder” 

(COMPAGNON, 2009, p. 34). 

Além do caráter contestador, uma outra peculiaridade da literatura é o seu poder 

humanizador, visto que por meio do texto literário, o homem percebe-se como produto de 

sua inserção em uma sociedade. É esse o resultado do diálogo do homem com o texto que 

nos permite a manutenção do contato com o mundo e com os outros. “Na leitura e na 

escritura do texto literário encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a qual 

pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o 

mundo por nós mesmos” (COSSON, 2014, p. 17).	

É preciso revelar o texto em todas as suas minúcias, colocando a literatura como 

desencadeadora de sensações, aflorando sentimentos e aguçando a curiosidade. Para isso, é 

preciso atentar para o texto sob o viés da representação das relações sociais, mas 

entendendo-o como o um instrumento que expõe as contradições humanas. A literatura 

pode propor uma ruptura com as convenções, ela vai de encontro à ordem socialmente 

estabelecida.	

Em vista disso, as ideologias difundidas pelas convenções sociais são refutadas 

através da literatura. Ou seja, a arte, a literatura reflete a realidade, porém se contrapõe a 

ela, visto que desvela o que está oculto. O texto literário não é uma mera repetição da 

realidade, mas uma proposição reflexiva sobre as vivências. Assim, ao ler, o indivíduo 

estará percebendo os aspectos que o fazem voltar os olhos para si e para o outro.  Por isso,	
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A tarefa de tecer esses fragmentos ajudando a pessoa a aprofundar suas 
hipóteses de valores é uma tarefa fundamente, particularmente, na escola 
e na família. Quanto mais consistentes forem suas hipóteses, maior será a 
capacidade do sujeito de enfrentar os mais diversos problemas e temas 
que a realidade oferece e impõe. A sua fragilidade torna-se visível em suas 
leituras e produções textuais porque são por registram essa imaturidade 
interior do sujeito (FORNAZIERE, 2009, p. 38).	

 

Para que o texto possa gerar uma identificação, ele não precisa, necessariamente, 

ter o caráter realista ou estar voltado ao contexto de vida do leitor, pois é possível despertar 

todos os aspectos aos quais nos referimos num realismo fantástico de Kafka, ou num 

romance de Machado de Assis, ou ainda haver uma identificação entre um conto de 

Tchékhov, autor do leste europeu, e um jovem leitor brasileiro.	

A literatura tem esse atributo, além do ato ligado ao prazer, propõe uma reflexão 

ao leitor de sua situação, de seu lugar, das suas relações. Pois, como afirma Maggi (2013, p. 

73), “O conteúdo que em princípio é universal passa a ser traduzido de modo particular, 

embora o sentido dado por cada um dos leitores pode ser identificado por outros sujeitos 

que reeditam os mesmos significados”.	

Pensar a respeito de sua condição faz o indivíduo questionar suas convicções, e 

escolhas. Isso implica em uma nova visão de mundo e do outro, revelando a influência da 

alteridade na formação da identidade. Essa situação reveladora expõe a condição 

contraditória e transitória do ser, revelando o terreno movediço que é a identidade. Entender 

esse processo e perceber seus mecanismos é uma das frentes abertas pela leitura literária. 

Essa compreensão ajuda o leitor a entender seu papel social, quer dizer, a formação 

identitária e todos os elementos constituintes desse processo.	

Em vista disso, a literatura é uma das manifestações culturais mais representativas 

de um povo, por isso, através dela, é possível conhecer, entender, apreciar e disseminar as 

raízes de um determinado grupo social. É por meio da literatura que preservamos a língua, 

as tradições, as crenças e a identidade de um povo.	

Se a língua de um povo constitui seu principal traço cultural, ela é, também, a 

principal marca da identidade cultural dos indivíduos, assim, preservar e propagar a 

literatura é uma das formas de fortalecer a identidade de um determinado grupo social.	
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Podemos estabelecer uma ligação intrínseca entre o processo de formação da 

identidade e a literatura. O texto reflete os traços dessa formação ao provocar o leitor, 

expondo situações que colocam em xeque muitas de suas certezas, aquilo que, a princípio, 

se mostrava estável, se revela, através dessa reflexão, como mutável, instável.	

 

2.2 A Literatura no espaço escolar 

 
Compagnon (2009), preocupado com a crise enfrentada pela literatura na pós-

modernidade, propõe alguns questionamentos sobre a presença e a relevância da literatura 

no mundo atual, especialmente diante de seu declínio na academia. O autor, buscando 

discutir a problemática, levanta as seguintes indagações: “Quais os valores a literatura pode 

criar e transmitir ao mundo atual? Que lugar deve ser o seu no espaço público? Ela é útil 

para a vida? Por que defender sua presença na escola?” (COMPAGNON, 2009, p. 20).	

Partimos de tais questionamentos para situar o problema da nossa investigação. 

Problema esse recorrente nas aulas de língua materna e que tem sido alvo de inúmeras 

pesquisas e possui farta bibliografia: a dificuldade em propiciar à literatura o espaço, o 

tempo e a metodologia necessários à boa prática com os textos literários na escola.	

Por isso a leitura dos gêneros literários no âmbito escolar, para muitos, é vista 

como uma tarefa complicada por diversos motivos, dentre os quais continuamente são 

destacados: a falta de acervo das instituições de ensino; a competição com outras fontes de 

informação e lazer consideradas mais atraentes; o tempo; a qualificação do profissional etc. 

Em suma, a presença da literatura na sala de aula da educação básica, seja por um motivo 

ou outro, está sempre em desvantagem diante das outras práticas.	

As justificativas para a não aplicação do exercício efetivo com o texto literário são 

muitas e vão desde a necessidade, adotada por muitos professores de língua portuguesa 

como primordial, em abordar as regras da gramática normativa, até mesmo a concepção de 

que a literatura deve se restringir à esfera doméstica, porque estaria a serviço apenas da 

fruição, sendo seu aprendizado no espaço escolar uma perda de tempo.	

Os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, ao fazerem isso, ignoram, 

portanto, valores como os expressos por Compagnon (2009). O autor, defendendo a 

importância dos textos literários para a formação dos indivíduos, cita Aristóteles, que 
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afirma: “a literatura deleita e instrui. Indo adiante na poética, a própria catharsis, 

purificação ou apuração das paixões pela representação, tem por resultado a melhora da 

vida ao mesmo tempo privada e pública” (ARISTÓTELES, 2005, p. 248 apud 

COMPAGNON, 2009, p. 30).	

 A problemática exposta não é nova, mas é notório seu agravamento diante da 

multiplicidade dos gêneros digitais atuais considerados mais atraentes; logo, o texto 

literário tende a se distanciar das salas de aula.	

Sendo assim, no ensino básico, “Os textos literários, quando comparecem, são 

fragmentos [...], predominam as interpretações de textos trazidas pelo livro didático” 

(COSSON, 2014, p. 21). Desse modo, percebemos a necessidade de uma mudança de 

postura em relação ao espaço reservado ao ensino da literatura por parte de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, especialmente do professor.	

Para aqueles que se dispõem a trabalhar com a literatura em suas aulas, a tarefa 

parece árdua. Muitas são as reclamações: os alunos não leem, não gostam dos textos 

literários, alguns sequer dominam a básica decodificação, entre outros tantos problemas. 

Vale salientar que esse tipo de registro, ou seja, de que as dificuldades dos alunos 

em decodificar os levam a não apreciar, ou ainda que o professor deva prescindir do uso 

dos textos literários, constitui um erro comum dos profissionais.	

Nossa colocação é embasada em Cosson (2014), quando propõe que o professor 

não deva ignorar as múltiplas formas que o letramento literário oferece. O autor ainda 

propõe que a leitura não é percebida apenas na prática de decodificação, mas numa 

infinidade de possibilidades, de percepções e atribuições de sentidos, a partir do contato 

que venham a ter com o texto oral ou escrito.	

Além desses apontamentos, uma outra questão vem à tona: o texto literário, no 

ambiente escolar, deve ser abordado apenas sob o viés da fruição, ou cabem também as 

análises contextuais e críticas?	

Essa é uma questão bastante conflitante. Alguns profissionais, nas aulas de 

literatura, caem na máxima de explorar dados, estilos, contextos históricos, datas, biografia, 

questionários para identificação dos elementos da narrativa e dos personagens; logo, o foco 

recai sobre aspectos importantes, vale ressaltar, porém secundários, quando o foco 
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primordial deveria ser o texto para, posteriormente, analisar outros aspectos. Corroborando 

esse pensamento, Todorov (2009), em A literatura em perigo, afirma:	

 

É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente 
subjetivo do aluno, mas diz respeito a um trabalho de 
conhecimento. Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser útil ao 
aluno aprender os fatos da história literária ou alguns princípios 
resultantes da análise estrutural. Entretanto, em nenhum caso o 
estudo desses meios de acesso pode substituir o sentido da obra, que 
é o seu fim. Todorov (2009, p. 31, grifo do autor) 

 

Segundo o autor, todos os elementos que venham a contribuir para o 

enriquecimento da prática da leitura literária não devem ser ignorados, porém, é preciso 

atentar para despertar o prazer da leitura, partindo do texto para, em momento oportuno, 

serem analisados outros aspectos referentes à obra. Para ele,	

 

O conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma das vias que 
conduzem à realização pessoal de cada um. O caminho tomado 
atualmente pelo ensino literário, que dá as costas a esse horizonte (“nesta 
semana estudamos metonímia, semana que vem passaremos à 
personificação”), arrisca-se a nos conduzir a um impasse – sem falar que 
dificilmente poderá ter como consequência o amor pela literatura 
(TODOROV, 2009, p. 33).	

 

Para isso, sabemos que a escola é um espaço privilegiado de contato com os 

textos, e é através deles que o aluno pode ampliar sua visão de mundo, suas expectativas, e 

enriquecer sua bagagem de conhecimento. Conforme Cosson (2014, p. 27), “Ao ler, estou 

abrindo uma porta entre o meu mundo e o mundo do outro”. Nessa perspectiva, o professor 

precisa compreender que a leitura do texto literário aproxima o sujeito do seu mundo social.  

É por meio do texto literário que o homem percebe-se como produto de sua inserção em 

uma sociedade. É esse o resultado do diálogo do homem com o texto que nos permite a 

manutenção do contato com o mundo e com o outro.	

Essa percepção é possível porque, ao entrar em contato com a literatura, o 

indivíduo apura sua percepção da realidade e do outro; passa a compreender-se como parte 
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de uma sociedade, desenvolve a sensibilidade e o senso crítico, além de inúmeros 

benefícios relacionados à leitura e à escrita. 

	

2.2.1 Entre o reducionismo teórico e a fruição 

 

O título deste tópico pode parecer inapropriado em um primeiro instante, contudo, 

é preciso esclarecer que iniciamos o texto sob essa caracterização para fazer uma referência 

a comum classificação do trabalho com a literatura. De um lado, temos o aspecto 

relacionado apenas à fruição que, para alguns, põe a literatura como um fator dispensável, 

visto que, se estaria atrelada somente ao lazer, ao prazer individual, logo seria dispensável 

ao contexto escolar. De outro, temos o direcionamento de alguns profissionais que, 

aparentemente, valorizam e reservam espaço aos textos literários, mas suprimem a primeira 

função descrita.	

Uma rápida observação nas principais bibliografias dedicadas a investigar o ensino 

de literatura revela uma discrepância entre o ideal e o real, quando ensino e literatura se 

encontram. Através de uma rápida investigação, percebemos que os estudos nessa área 

revelam uma grande apreensão dos profissionais de língua portuguesa, e um 

descontentamento ainda maior dos alunos.	

Em Letramento literário: teoria e prática, Rildo Cosson (2014), por exemplo, 

discorre sobre algumas situações que tornam o trato com o texto literário uma tarefa 

complicada, necessária e, contudo, se abordada adequadamente, prazerosa. De forma 

didática e precisa, o autor aborda diversas questões que envolvem a literatura, 

especialmente o que chama de literatura escolarizada, além de apresentar algumas 

sugestões para o ensino.	

Entre as situações descritas, está a inquietação que aflige os profissionais, que 

decorre da dificuldade em se trabalhar o texto literário na escola. As dúvidas dos 

professores são muitas, pois as críticas vêm na mesma medida. É comum ouvirmos de 

alunos e até de profissionais de outras áreas que as aulas de língua portuguesa, 

especialmente quando o foco recai sobre a literatura, são enfadonhas, possuem linguagem 

difícil, não servem para nada etc.	
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Desse modo, muitos professores tendem a banir a literatura de suas aulas, 

especialmente os textos de maior extensão, com maior valor estético, ou ainda que possuam 

um grau de importância social e histórica. Assim, em muitos casos, a leitura é feita em casa, 

seguida de atividade relacionada ao texto como: o preenchimento de ficha de leitura, 

seminário, resolução de questões sobre o tempo, espaço, tipos de narrador e personagens. 

“Aliás, como se registra nos livros didáticos, os textos literários ou considerados como tais 

estão cada vez mais restritos às atividades de leitura extraclasse ou atividades especiais de 

leitura” (COSSON, 2014, p. 21).	

Ao invés disso, predominam os textos curtos de grande circulação. “Não é sem 

razão, portanto, que a crônica é um dos gêneros favoritos da leitura escolar” (COSSON, 

2014, p. 21). 	

Quando há um tratamento com textos mais amplos, essa abordagem é feita de 

forma superficial, logo, o foco se volta à fruição. “Não é possível aceitar que a simples 

atividade de leitura seja considerada a atividade escolar de leitura literária” (COSSON, 

2014, p. 26). Ressaltamos que esse aspecto é de extrema importância, visto que sem ele, a 

tarefa de despertar o interesse dos alunos se tornaria ainda mais complicada. Porém, é 

preciso alertar que levar o texto para sala de aula apenas sob esse viés, poderia acarretar 

uma outra situação conflitante: a desvalorização da literatura como conteúdo.	

Em contrapartida, há outras situações em que o prazer dá lugar aos estudos, às 

análises mais aprofundadas, entretanto, em alguns casos, o ensino volta-se aos elementos 

classificatórios. Logo, percebemos que ora o professor propõe o reducionismo frívolo, a 

leitura pelo deleite, ora cai nas máximas classificatórias. Em ambas as situações, as 

angústias persistem, pois em nenhum dos casos o texto parece ser aproveitado em sua 

plenitude. Nesse ponto, nos valemos novamente de Cosson (2014, p. 27), quando afirma: 

“No ambiente escolar, a literatura é um locus de conhecimentos e, para que funcione como 

tal, convém ser explorada de maneira adequada. A escola precisa ensinar o aluno a fazer 

essa exploração”.	

A exploração a que o autor se refere diz respeito à utilização do texto como 

instrumento para o autoconhecimento, para a compreensão das relações entre si e o outro, 

expõe a necessidade de negociação dos sentidos, além de propor a ampliação dos 

conhecimentos da sociedade e dos processos a ela relacionados.	
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Corroborando as ideias de Cosson sobre a abordagem da literatura no âmbito 

escolar, Agazzi (2014, p. 453 afirma: “A literatura como disciplina escolarizada não se 

orienta à moda dialética de Cândido e Carpeaux. Ao contrário, segue as primeiras histórias 

literárias brasileiras, então organizadas segundo critérios cronológicos e políticos, 

geralmente, ligados a projetos de afirmação da identidade nacional.”	

A proposição de Agazzi (2014), na citação acima, expõe uma crítica ao caráter 

classificatório, historicista e desvinculado da apreciação do texto literário em todas as suas 

características. Assim, a escola torna-se responsável por criar no aluno uma verdadeira 

aversão à literatura.	

Além da crítica à metodologia utilizada para a leitura dos textos literários, a autora 

destaca a formação do professor é um dos fatores decisivos no direcionamento da literatura 

na escola. Segundo Agazzi (2014), os cursos de formação não fornecem uma base 

consistente para que esse paradigma possa ser superado, logo, ao concluir o curso, os 

professores reproduzem a famigerada metodologia do uso do texto como pretexto para 

estudos classificatórios, estilísticos e históricos. A leitura do texto em si acaba relegada ao 

segundo plano. A fruição, a amplitude das discussões e a riqueza do compartilhamento dos 

pontos de vista, não são priorizados. Ou seja, a pluralidade de leituras e interpretações 

feitas a partir dos textos, que poderiam ser expostas na coletividade, quase não existe.	

Por seu turno, Perrone-Moisés, em Literatura para todos (1996), declara que o 

sucesso do trato da leitura literária na escola é possível, mas caberá ao professor fazer as 

escolhas adequadas. Segundo a autora, o professor não precisa, necessariamente, iniciar 

pelos cânones, pois,	

 
Dentre os autores e obras disponíveis, existem aqueles mais legíveis, 
pelos quais se pode começar, e que, sendo bons, darão vontade de 
continuar, até chegar aos textos mais complexos. E quanto mais o aluno 
ler, mais será capaz de organizar seu próprio texto. Truísmo por truísmo, 
lembremos que o objetivo de qualquer ensino deve ser o de elevar e 
ampliar (PERRONE-MOISÉS, 1996, p. 22).	

 

Nesse sentido, a autora propõe que a escolarização da leitura literária não deve 

ignorar o valor e as necessidades do contato dos alunos com o texto, mesmo diante de uma 

gama de dificuldades como as descritas anteriormente. 
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Diante dessas duas formas de lidar com o texto, a primeira mais voltada à fruição, 

a segunda focada na identificação dos elementos exteriores à leitura, qual seria a 

metodologia ideal? Para que possamos compreender tal fenômeno, faz-se necessário 

responder ao seguinte questionamento: o uso do texto literário, no ambiente escolar, deve 

proporcionar apenas o conhecimento dos aspectos da teoria literária e a identificação dos 

elementos constituintes da narrativa, ou também estaria a cargo da fruição? 

Se a resposta para tal questionamento for sim, então, temos um ponto de partida 

para sanar tal dificuldade, e um apontamento sobre quais caminhos seriam mais 

convenientes e adequados ao sucesso da literatura na escola. Em suma, como afirma 

Cosson (2014), o trabalho com a literatura não pode prescindir da fruição, mas também não 

pode deixar de lado as análises mais aprofundadas. Ao valorizar apenas um desses aspectos, 

o professor estará mutilando o contato do aluno com o texto literário, negando o valor 

social, a qualidade estética, a amplitude linguística, acarretando o empobrecimento da aula 

voltada para esse fim. 

 

2.2.2 Da Seleção à Recepção do texto literário: entre o canônico e o marginal 

 

O título desse tópico vincula-se aos apontamentos recorrentes relacionados às 

escolhas dos textos para a leitura literária na escola. A metodologia comumente utilizada 

tem como padrão a valorização do chamado cânone, que, segundo a perspectiva dos 

críticos, teóricos e também da maioria dos professores voltados ao ensino de literatura, se 

constitui como o conjunto de obras com alto valor estético, estilístico, cultural e histórico 

para um determinado um grupo.	

Dessa forma, na escola imperam os textos considerados como representativos para 

um determinado grupo social. Não queremos aqui discutir o mérito do cânone como 

instrumento para a realização da leitura em sala, mas propor uma reflexão sobre as 

metodologias que permitem ampliar a recepção da literatura enquanto constituinte do 

currículo escolar.	

Segundo Oliveira (2013), o cânone está associado ao cânon que foi absorvido pela 

literatura a partir do discurso religioso. O cânon, a princípio, representa os textos 
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legitimados e promovidos pela igreja como forma de fomentar a fé dos seus seguidores. 

Consequentemente, se havia um discurso reconhecido, havia outro que seria rechaçado, 

pois poderia se contrapor ao discurso dominante.	

Ainda conforme a autora, o cânone, ou o discurso dominante, surge	

 
com a ascensão da burguesia, com a emergência do capitalismo e a 
formação da sociedade de classes e, muito importante, a constituição dos 
estados nacionais, no Século XIX, pela necessidade de unificação 
linguística e de criar uma nação social e culturalmente homogênea 
(OLIVEIRA, 2013, p. 215).	

 

Essa concepção revela que a literatura está no centro de uma disputa pela 

hegemonia dos padrões representativos. Essa disputa desvela “as relações de poder, os 

conflitos de classe, modos de relacionar-se com o mundo e de significá-lo e também de 

produzir identidades” (OLIVEIRA, 2013, p. 216).	

É indiscutível a valor estético e a importância do cânone literário entre os mais 

variados textos, dada a sua dimensão histórica e social. Mas, tendo em vista a 

acessibilidade, seja pela linguagem utilizada, seja pelo contexto que, muitas vezes, remete a 

outros períodos da história, a utilização desses textos, especialmente com alunos da 

educação básica, costuma suscitar pouco ânimo, pelo menos em um contato inicial. Vale 

ressaltar que o pouco contentamento inicial descrito, resulta, em muitos casos, após uma 

leitura mais aprofundada, em uma identificação e deleite profundo com a obra.	

Dito isso, fica uma pergunta: caberiam outros textos, mais especificamente, textos 

populares, recriando assim a noção de cânone e, logo, permitindo uma ampliação dos 

modelos literários representativos mais aproximada das vivências e expectativas iniciais 

dos alunos da educação básica? A relação entre a leitura e a recepção dos textos na escola 

sugere uma outra questão: é preciso começar sempre por obras clássicas, ou caberiam 

leituras de fragmentos, e de best-sellers ficcionais tão comum à cultura adolescente? Ou 

seja, “a literatura popular que agrada tanto aos jovens – Harry Potter, Crepúsculo – explorar 

esse veio”	(ROUXEL, 2013, p. 24).	

Annie Rouxel (2013, p. 23-24), em Aspectos metodológicos do ensino da 

Literatura, texto em que visa responder a algumas questões que envolvem o ensino e a 

seleção dos textos para leitura na escola, afirma que o mais importante é saber mesclar a	
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diversidade histórica: obras canônicas, clássicas, fundadas em valores nos 
quais uma sociedade se reconhece, obras contemporâneas, literatura viva 
que lança um olhar sobre o mundo de hoje: diversidade geográfica: 
literatura nacional, literatura estrangeira, principalmente as grandes obras 
traduzidas do passado e do presente, que se  abrem para outras culturas e 
constituem lugares de compartilhamentos simbólicos na era da 
globalização.	

 

A visão apresentada por Rouxel (2013) propõe que haja uma abrangência dos 

textos literários, pois é possível despertar todas as dimensões cognitivas que estimulam a 

interpretação, bem como abordar temáticas importantes para a formação de valores, discutir 

e desmistificar tabus através de textos canônicos, como também de textos considerados 

populares.	

Outro tipo de texto que pode ser acrescido à seleção para leitura em sala é a  

conhecida literatura marginal. Nesses textos figuram feições da sociedade que, muitas 

vezes, são de fácil identificação para os alunos, tendo em vista que muitos deles vivem em 

situação de vulnerabilidade social. As leituras podem se conectar com as experiências de 

vida dos jovens, criando um vínculo que permite agregar atividades das mais variadas. A 

escrita desses textos figura pelo forte traço de oralidade, ou seja, da linguagem coloquial.	

Assim, aquilo que está à margem se qualifica para expressar o sentimento daqueles 

que vivem nas periferias. Os textos com essas características, muitas vezes tendem a ser 

relegados a uma “subcategoria”, pois não apresentam as qualidades consagradas e 

meramente estéticas dos textos clássicos. Não à toa, 	

 

[...] a literatura atualmente produzida na periferia das grandes cidades 
brasileiras, a qual desafia os parâmetros de análise segundo critérios 
puramente estéticos, exigindo uma reflexão sobre o campo literário, em 
que pese a função da literatura como elemento ativo, produto e produtora 
de sentidos. (OLIVEIRA, 2013, p. 213)	

 

Por outro lado, ela se apresenta como uma portadora da cultura e dos valores 

vigorantes naquele grupo social em que foi criada, propagando a cultura e as convenções 

sociais. Esse aspecto é de extrema relevância para a identificação entre leitor/texto e, 
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consequentemente, auxilia na apropriação do conteúdo pelo leitor, criando um laço que 

envolve autor/texto/leitor. 

Isso significa considerar o texto como parte da comunidade, ou seja, da cultura não 

como um item de consumo ou de mera apreciação, mas de pura representatividade, assim, 

“a literatura deixa de ser vista como um conjunto de obras isoladas e sui generis”, mas uma 

produção cultural situada no tempo e no espaço. A partir dessa perspectiva, “[...] o texto 

está estreitamente vinculado à história da cultura, uma vez que se trata de uma elaboração 

simbólica que guarda os sentidos e valores das práticas do homem- e é esse objeto da 

interpretação verdadeiramente humana” (OLIVEIRA, 2013, p. 213).	

Sob esse enfoque, a literatura descentraliza-se e conecta-se com as experiências 

humanas mais densas, aos modos como se constituem as práticas sociais, logo todos os 

aspectos que influenciam a vida coletiva, como a linguagem, a dinâmica econômica, as 

relações de trabalho e a luta contra o sistema opresso, passam a preencher esse tipo de 

texto. Modifica-se, então, a máxima da literatura como bem acessível para poucos, em 

lugar de adoração, símbolo de status e poder.	

Ao invés disso, constrói-se um conceito de literatura como integrante e retrato 

social da comunidade da qual se originou, simbólica e com forte traço de contestação. A 

partir desse enfoque, assim como afirma Oliveira (2013), o texto literário passa do centro 

para as margens da sociedade. Ao que antes era relegada a imposição do canônico, agora 

conquista seu espaço que não é perceptível apenas pela leitura, mas pelo deslocamento, do 

centro às margens, do canônico ao marginal.	

A dialética que subjaz a relação canônico x marginal é mais do que uma questão de 

escolha do texto ou representatividade, ela impõe um discurso predominante que pode ser 

de resistência, ou um discurso de dominação. 
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3 DO RACISMO À INCLUSÃO: O PAPEL DA ESCOLA NA SUPERAÇÃO DO 

PRECONCEITO 

 
O negro denominou a epiderme dos povos a quem 
nega o filho de Climene a cor do dia vivo na literatura 
latina, e batizador do Níger, rio imenso.                                     	
 

(Cascudo, 2002)	
 

Por muito tempo, brasileiros das mais diversas camadas sociais difundiram com 

orgulho a ideia de que o Brasil seria uma nação cujos cidadãos toleravam as diferenças, 

logo pregava-se a idealização de uma democracia acessível a todos e, a partir dessa tese, 

não haveria, portanto, os julgamentos advindos da cor ou crenças religiosas. Essa máxima 

difundida país afora por décadas pode ser facilmente refutada diante de um quadro social 

que exclui e inferioriza os afro-brasileiros. De acordo com Santos (2016, p. 15), “Havia, 

sim, preconceito e discriminação no Brasil: o fato de serem peculiares, decorrentes da nossa 

história incomum, não os descaracteriza como tais”.	

Essa contradição expõe a dificuldade existente na sociedade brasileira para tratar 

da situação do negro e o quão delicada ela pode ser.  Essa perspectiva – de um país 

tolerante e que não aceitaria o racismo – erroneamente difundida e que considerava a 

discussão sobre o atos de preconceito e injúria racial praticados contra os negros como uma 

pauta desnecessária e vinculada apenas ao grupos politizados dos guetos urbanos, apesar 

das tentativas, nunca se sustentou, pois um grande número de evidências expunha o 

contrário.	

Desse modo, o racismo no Brasil revela-se bastante presente nos mais diversos 

contextos sociais, na escola, por exemplo, não é diferente. As tensões sempre foram 

observadas e estiverem enraizadas na própria composição do sistema, e na forma desigual 

de tratamento entre os indivíduos tanto de forma explícita quanto velada. Por isso, para uma 

abordagem coerente da problemática, precisamos, primeiro, encarar que a questão racial em 

nosso país é um assunto incômodo. Há uma linha tênue que separa o racismo velado da 

discriminação explícita e uma acentuada negação desses atos. Nossa afirmação encontra 

respaldo em Santos (2016, p. 11), quando declara que “[...] precisamos entender que nós, 



	

42	

brasileiros, não gostamos de tocar nessa questão, pois defende-se que o Brasil é uma 

democracia racial”1.	

A existência do movimento negro no país, desde a década de 1920, denota 

justamente o oposto, ou melhor, expõe a real situação da população negra que 

constantemente luta para equiparar-se em todas as esferas sociais aos demais grupos que 

compõem a diversidade étnico-cultural brasileira (SANTOS, 2016).	

Essa situação não se resume à questão da cor da pele, ela transcende diferenças 

biológicas que estariam relacionadas à formação da identidade, que inclui não só a questão 

do negro e suas tradições culturais originárias do continente africano, mas também as suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira. Segundo Munanga (2003), a 

discussão sobre a história do negro no país, especialmente na escola, carece de um olhar 

para os momentos da história nacional que estão intimamente ligados à formação, à 

resistência e à busca por uma narrativa da história que privilegie a representação desse 

segmento da população. Como aponta Duarte (2012, p. 28), “Em casos assim recrudesce a 

necessidade do direito à narração de que fala Bhabha, ecoando mais profunda e 

visceralmente em sociedades alicerçadas em culturas orais, como as africanas [...]”.	

Essa discussão remonta a um período da história, ainda no século XV, quando a 

África passou a ser alvo dos exploradores europeus que, juntamente com a exploração 

comercial, a colonização do próprio continente africano e do continente latino-americano, 

relegaram a população africana à condição de seres inferiores perante o europeu. A partir 

dessa dinâmica nas relações impostas pelo colonizador, os africanos passaram à posição de 

dominados, dando início ao tráfico negreiro que destinou milhares deles à condição 

escravos.	

Vale salientar que, diferente do que ocorreu com a população de origem europeia 

(alemães, italianos, holandeses etc.), que veio para as Américas em busca de trabalho e aqui 

foi recebida com um status diferenciado, ou seja, como trabalhadores remunerados, os 

negros, ao contrário, desde a retirada forçada do continente africano, foram rebaixados 

como sujeitos subordinados aos brancos. Oliveira (2001) afirma que essa necessidade de 
                                                
1	Termo utilizado por diversos autores que tratam da questão racial no Brasil, entre eles: Santos (2003); 
Santos (2016) e Oliveira (2001), ao se referirem aos níveis de inclusão e aceitação racial.	
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inferiorização dos negros fez com que surgisse no Brasil um movimento que vários 

estudiosos do assunto identificaram como branqueamento social. Esse movimento 

dominou o país durante muito tempo, atribuindo um caráter estereotipado e de menosprezo 

aos afro-brasileiros. A autora ainda explica que: “A política do branqueamento teve como 

objetivo propagar que não existiam diferenças raciais no país e que todos viviam de forma 

harmoniosa sem conflitos (mito da democracia racial)”.	

Já Silva (2005, p. 23) esclarece que:	

 
A ideologia do branqueamento se efetiva no momento em que, 
internalizando uma imagem negativa de si próprio e uma imagem positiva 
do outro, o indivíduo estigmatizado tende a se rejeitar, a não se estimar e a 
procurar aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado positivamente 
e dos seus valores, tidos como bons e perfeitos.	

 

Munanga (2003), corroborando o ponto de vista defendido por Oliveira (2001) e 

Silva (2005), esclarece que essa necessidade de um grupo social de inferiorizar o outro não 

é atual, por isso, ao longo da história, diversas culturas e povos se fiaram nos conceitos de 

que os indivíduos seriam divididos conforme uma essência, e essa essência os separariam 

entre bons e ruins. Desse modo, o autor busca explicar a tendência dos europeus e, 

posteriormente, dos brancos brasileiros de excluírem os negros dos ciclos e espaços mais 

importantes da sociedade. Por isso, durante muito tempo, as características físicas dos 

negros, ou melhor, os traços biológicos que carregam, foram – e continuam sendo em outra 

proporção – atribuídos a seres “primitivos e monstruosos” (RODRIGUES, 2012, p. 61).	

A partir dessa perspectiva, associava-se a imagem do negro, do homem africano, 

aos aspectos negativos da personalidade humana e, muitas vezes, essa associação advinha 

da proposição que continha um acentuado caráter religioso. Logo, faz sentido a percepção 

equivocada e que, talvez, seja a principal responsável pelo permanente estado de 

“demonização” das práticas culturais, especialmente a prática religiosa dos africanos 

(RODRIGUES, 2012).	

A autora ainda revela que algumas teorias científicas, tais quais: “positivismo, 

iluminismo, darwinismo e o evolucionismo”, foram responsáveis por relacionar as 

características físicas e biológicas como determinantes para a formação da personalidade 

dos indivíduos. Rodrigues (2012) destaca também as contribuições de Gobineau e 
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Lombroso2, que defenderam as hipóteses de que as raças determinariam as posições na 

escala evolutiva. As considerações desses teóricos foram preponderantes para a difusão do 

conceito de superioridade racial. Desse modo,	

 
A partir dessas teorias, aos brancos caberia o papel de superioridade, o 
topo do desenvolvimento humano. Os seus traços caucasoides, como a 
alvura da pele, os cabelos loiros e olhos azuis se tornam o referencial de 
beleza ocidental. Para além de mercadoria, a teoria racista assimila ao 
corpo do negro à ideia de “feiura e sujeira” (RODRIGUES, 2012, p. 62).	

 

O rebaixamento dos traços físicos e biológicos dos afro-brasileiros na atualidade, 

baseiam-se em conceitos difundidos cientificamente que pregavam a ideia de superioridade 

racial, motivo esse constante de discriminação e consequente exclusão dos não favorecidos 

por essas hipóteses. Um dos aspectos que evidencia com maior clareza essa concepção 

exclusivista é a máxima que atribui ao cabelo ou às feições dos indivíduos negros como 

atributo negativo. Esse pensamento é usado como justificativa para a manifestação do 

racismo.	

Diante desse contexto, o Brasil, desde sua colonização no século XVI, foi espaço 

de intenso conflito, e a discriminação racial sempre se fez presente, ainda que velada. 

Entretanto, os africanos, após o período colonial e a chegada tardia da independência em 

muitos países, especialmente os países de colonização portuguesa, apesar de terem sofrido 

com a transculturação típica dessas relações, criaram mecanismos que fortaleceram sua 

cultura, seus costumes, sua identidade.	

 
Por isso podemos entender que o processo identitário é tanto individual 
quanto coletivo e sempre engendra instâncias conflituosas. A identidade 
não somente demarca a existência de um indivíduo no mundo, mas 
também está intrinsecamente ligada à sua relação com seu próprio corpo, 
no qual foram inscritos, ao longo da história, valores e crenças negativas 
que tendem a depreciá-lo (RODRIGUES, 2012, p. 61).	

 

                                                
2	Filósofo Francês autor da obra Essai sur l ’inegalité des races humaines (1853); médico e cientista italiano 
(1835-1909), respectivamente.	
 



	

45	

Contudo, no Brasil, a colonização que prevaleceu deu início a uma forte 

miscigenação que perdurou com o fim da estrutura escravagista, logo a identidade dos 

negros se dissolveu e absorveu costumes e tradições dos brancos, isso ocasionou uma 

dificuldade ainda maior para população oriunda da África (MUNANGA, 2003). A 

dificuldade definida pelo autor relaciona-se ao conceito descrito por Oliveira (2001) como a 

ideologia de embraquecimento, que tinha como finalidade a “supressão” da raça negra, sob 

a crença de que a sujeição do negro terminaria. Essa perspectiva foi aceita por muito tempo, 

inclusive por muitos negros que acolheram a ideia sob a expectativa de equiparação aos 

demais grupos que compunham a população. Para Duarte (2012, p. 28), essa tendência seria 

compreendida diante da	

 
[...] atitude de menosprezo ou esquecimento revelada ou adivinhada no 
suposto tratamento igualitário de sujeitos que se encontram no limiar de 
sua capacidade de silenciamento e aceitação agudiza o histórico 
ressentimento alimentado em séculos de escravidão e apagamento de 
individualidades, situações em que fronteiras entre o civilizado e a 
barbárie, de tão lábeis, às vezes se confundem.	

 

Apoiado no mesmo ponto de vista, Rodrigues (2012, p. 62) declara que a 

depreciação dos negros e a busca por caminhos que levassem à valorização social levaram-

lhes a aceitar essas ideologias passivamente durante um certo tempo e a “construir um olhar 

distorcido em relação a si próprio a ao seu grupo étnico-racial e possibilitando a introjeção 

do racismo”.	

Daí a famigerada crença da democracia racial que, na verdade, nunca se 

concretizou no Brasil. O motivo pelo qual essa tese nunca se sustentou, foram as fortes 

evidências das  tensões raciais percebidas nas “práticas discriminatórias, na dificuldade de 

mobilidade social da população negra, que ocupou e ocupa até hoje os piores lugares na 

estrutura social [...]” ( OLIVEIRA, 2001).	

O mito da democracia racial não favoreceu os grupos estigmatizados, pois visava 

privilegiar a estrutura dominante, ou seja, os brancos, posto que, sob esse prisma, não 

precisariam conviver com os aspectos referentes à cultura africana, que seria dissolvida às 

práticas dos brancos e relegada ao abandono e ao esquecimento.	



	

46	

Um outro aspecto que revela a condição de desvalorização do negro, são os 

“diversos estudos e mensurações atuais revelando que a discriminação dos não brancos no 

mercado de trabalho persiste e que a cor escura da pele continua sendo um fator que 

empurra os salários para baixo” (SANTOS, 2016, p. 12).	

Hoje, com o advento da internet e das redes sociais, as notícias se espalham quase 

que instantaneamente, basta uma rápida leitura nos principais sites de notícias da internet, 

ou melhor, basta abrirmos a timeline das principais redes sociais para que se note a imensa 

proporção dos casos de racismo e discriminação que ainda ocorrem no Brasil e no mundo. 

As redes sociais, espaço em que todos possuem voz e audiência e que, a princípio, 

mostram-se com uma importante ferramenta para compartilhamento de informações e 

conhecimento, transformou-se em palco para a exaltação de sentimentos antes ocultos, 

trazendo à tona, infelizmente, o discurso de ódio.	

Aliado a isso, a situação política e econômica do Brasil, no período pós-eleições 

de 2014, trouxe à tona não apenas críticas e discussões sobre as pospostas dos diferentes 

grupos políticos que almejavam os cargos na representação popular daquele ano, mas 

também acirrou os ânimos em torno da antes dissimulada luta de classes. Dessa forma, as 

questões raciais também se tornaram mais evidentes, já que historicamente a maior parte 

dos cidadãos de baixa renda e que vivem à margem da sociedade são negros.	

Apesar de serem constantes, destacamos um caso específico, ocorrido em 2014, 

que ganhou grande repercussão e trouxe à tona o debate sobre a postura do brasileiro ao 

lidar com o diferente, o caso, que mobilizou as mídias e redes sociais à época, evidenciou o 

alto grau de racismo ainda presente em nossa sociedade. A notícia, publicada em agosto de 

2014 nos principais jornais do país, relatava as ofensas sofridas por uma jovem negra ao 

postar uma foto com seu namorado, um rapaz branco, nas redes sociais. O motivo da 

repercussão foram os inúmeros comentários racistas na página da moça após a publicação 

da foto. O caso, que aconteceu em Minas Gerais, no município de Muriaé, gerou grande 

impacto, levando o caso a ser investigado pela polícia local. Segundo umas das reportagens 

publicadas no site do G1, os agressores eram adolescentes entre 15 e 20 anos de idade.	

Outra situação que também recebeu grande notoriedade foi o caso da menina que, 

ao sair de um culto de candomblé, ainda com as vestimentas utilizadas durante o culto 

religioso, fora vítima de intolerância religiosa. De acordo com umas das matérias publicada 
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no jornal Folha de S. Paulo, os agressores, além de xingamentos, chegaram a agredir 

fisicamente a menina e seus acompanhantes, atirando pedras na direção do grupo.	

Esses casos mostram que a ideia propagada de que a tolerância racial é uma 

máxima da sociedade brasileira não passa de uma ilusão. Ambos os casos demonstram uma 

grande intolerância direcionada à população afro-brasileira e às religiões de matriz africana. 

Através dos exemplos citados, percebemos que a nossa sociedade não é uma democracia 

racial, como afirmou Santos (2016).	

Sendo assim, fica claro que se a sociedade brasileira fosse realmente inclusiva, não 

haveria tanta euforia ao se noticiar a ascensão de segmentos marginalizados, tais quais: 

negros, gays, índios, estrangeiros etc., aliás, não haveria nenhum alarde, porque seria 

apenas um cidadão comum conquistando seu espaço. Contudo, em uma sociedade com 

tantas disparidades, a ascensão de um sujeito marginalizado ainda é motivo para 

comemoração e ampla divulgação. Isso só reforça a ideia de que não vivemos numa 

sociedade justa e inclusiva (GOMES, 2003).	

Por esse motivo, é urgente a implementação de políticas públicas visando acabar, 

ou pelo menos diminuir essa disparidade. E aqui vale salientar os fatores que impuseram a 

população negra a condição de marginalização frente à população considerada branca; esse 

processo se originou durante a escravidão, continuou mesmo depois da abolição da política 

escravagista e permanece latente nos dias atuais.	

Posto isso, o primeiro passo para se promover a equidade social é reconhecer que a 

sociedade brasileira tem dificuldade em proporcionar a convivência harmoniosa entre os 

diferentes grupos que compõem a sociedade e apresentar ações afirmativas que 

proporcionem uma imagem menos negativa dos afro-brasileiros e das tradições africanas, a 

fim de desmistificar conceitos errôneos desse segmento da população.	

Nesse sentido, a escola mostra-se como espaço de convivência entre os diferentes, 

passo fundamental para a promoção da inclusão e equidade social, além de sugerir ações 

sob o caráter científico-reflexivo, visando quebrar os estereótipos negativos relacionados 

aos negros. Vale destacar que a promoção da justiça social abarca não apenas os negros, 

mas também os outros grupos que compõem a diversidade étnico-cultural brasileira e que 

também, por motivos distintos, são postos à margem dos processos que proporcionam 

acesso às posições de prestígio e respeito.   	
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Contudo, no caso da população afro-brasileira, a exclusão ainda ocorre sob a falsa 

premissa de que os diferentes se respeitam e aceitam-se mutuamente. Em consequência 

disso, o negro ainda vive à margem dos processos que conferem ascensão social, ocupando  

“historicamente, os lugares mais baixos na escala social” ( GOMES, 2003, p. 70).	

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de se fomentar ações que 

promovam o respeito à diversidade étnico-cultural em todo o território nacional. Porém, 

como declara Gomes (2003, p. 70),	

 
[...] refletir sobre a diversidade cultural exige de nós um posicionamento 
crítico e político e um olhar mais ampliado que consiga abarcar os seus 
múltiplos recortes. Diante de uma realidade cultural e racial miscigenada 
como é o caso da sociedade brasileira, essa tarefa torna-se ainda mais 
desafiadora.	

 

Os múltiplos recortes aos quais o autor se refere são os inúmeros grupos que por 

um motivo ou outro percebem-se suprimidos em seus direitos e anseios. A situação exposta 

pede uma reflexão e, consequentemente, a implementação de políticas públicas que sejam 

fruto da junção entre os anseios dos diversos segmentos envolvidos, contemplando o 

respeito aos demais, a fim de proporcionar a aquisição de direitos sociais.	

As conquistas às quais nos referimos só serão plena, ou parcialmente alcançadas, 

mediante a luta de classes dos movimentos representativos através de reivindicações 

direcionadas aos representantes democraticamente eleitos.	

 

3.1 O caráter político da escola e a pluralidade étnico-cultural 

 

Nesse contexto, a escola é o espaço (ou deveria ser) em que são debatidas as 

questões relevantes à sociedade, por isso é precisamos enxergar a escola como um ambiente 

político e reflexivo. Logo, os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem precisam 

estar cientes do seu papel, não apenas como transmissores de conhecimentos necessários à 

realização dos exames escolares, mas para a preparação do indivíduo ao convívio social, e 

isso implica a aceitação e respeito à diversidade existente na sociedade.	
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Para isso, o professor deve apresentar aos alunos as personalidades que 

representam a cultura e a história do negro no país e no mundo, a fim de desmitificar velhos 

paradigmas e preconceitos quanto à história da população negra, além de proporcionar o 

contado do estudante com as personagens que remontem à identidade negra em diversas 

esferas sociais e artísticas.	

Por esse motivo, Silva (2005, p. 25) afirma:	

 
Não ser visível nas ilustrações do livro didático e, por outro lado, aparecer 
desempenhando papéis subalternos, pode contribuir para a criança que 
pertence ao grupo étnico/racial invisibilizado e estigmatizado desenvolver 
um processo de autorrejeição e de rejeição ao seu grupo étnico/racial.	

   

É preciso ressaltar que o contato do aluno com as representações sociais afro-

brasileiras precisa valorizar o negro e sua importância para a formação da identidade 

nacional sem reforçar os estereótipos negativos, visto que “os estereótipos geram os 

preconceitos, que se constituem em um juízo prévio a uma ausência de real conhecimento 

do outro” (SILVA, 2005, p. 24).	

Os referenciais afro-brasileiros necessitam de uma adequação, a fim de possibilitar 

um outro olhar para a cultura negra e africana. Esse novo olhar para os personagens negros 

da história tende a suprir a ausência de representações sociais que valorizem os africanos e 

seus descendentes quanto a sua contribuição social, bem como a dissolução do quadro de 

desvalorização que permeia a história negra no país.	

Por esse motivo, torna-se imprescindível “a correção dessa representação nos 

textos e ilustrações pode constituir-se em uma atividade escolar gratificante e criativa, a 

partir da sua identificação e desconstrução pelo aluno, orientado pelo professor”. Caso 

contrário, conforme Andrade (2005, p. 120),	

 

a ausência de referência positiva na vida da criança e da família, no livro 
didático e nos demais espaços mencionados que esgarça os fragmentos de 
identidade da criança negra, que muitas vezes chega à fase adulta com 
total rejeição à sua origem racial, trazendo-lhe prejuízo à sua vida 
cotidiana.	
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Relacionando a representatividade da população negra com a arte, Bispo (2012) 

relata que as relações que constituímos socialmente, inclusive artisticamente, revelam o 

modo como as relações sociais foram estabelecidas ao longo de pouco mais de cinco 

séculos de construção. Ainda segundo o autor,	

 
A história da arte brasileira reflete o modo como construímos, ao longo do 
tempo, nossas relações sociais. Como ela pode nos ajudar a pensar a nossa 
sociedade, marcada por grandes diferenças sociais entre brancos e negros? 
Estes últimos, em função do longo processo de escravidão, requerem 
atualmente direitos e demandam do sistema democrático a inclusão de sua 
participação na história nacional não apenas como mão de obra que 
enriqueceu a nação, mas também como principal fonte de inteligência e 
competência que construiu cidades inteiras, elaborou a arquitetura, 
produziu música, mobilizou as casas e os estabelecimentos públicos, 
dentre outras atividades (BISPO, 2012, p. 83).	

 

Sobre esse aspecto Munanga (1999 apud GOMES, 2003, p. 71), reconhece: 

“Nesse sentido a educação escolar, embora não possa resolver sozinha todas as questões, 

ocupa um lugar de destaque em nossa sociedade e na discussão sobre a diversidade 

cultural”.	

Abordar a temática da diversidade cultural implica discutir a história do povo 

brasileiro e as relações de poder que permeiam a sociedade, pois a diversidade social 

advém do processo de dominação (GOMES, 2003).	

Desse modo, para que possamos compreender a diversidade cultural que constitui 

nosso povo, precisamos também reconhecer e compreender a nossa relação com o outro, 

pois, segundo Gomes (2003, p. 72), “ao considerarmos o outro, o diferente, não deixamos 

de focar a atenção sobre o nosso próprio grupo, a nossa história, o nosso povo”.	

Esse olhar para o outro possibilitará uma ampla reflexão dos paradigmas e 

modelos sociais dominantes, visto que esses padrões regulam a visão que construímos do 

outro e, consequentemente, a possibilidade de aceitação, pois, 

 
[...] geralmente, comparamos esse outro com algum tipo de padrão ou 
norma vigente no nosso grupo cultural ou que seja próximo da nossa visão 
de mundo. Esse padrão pode ser de comportamento, de inteligência, de 
esperteza, de beleza, de cultura, de linguagem, de classe social, de raça, de 
gênero, de idade... (GOMES, 2003, p. 72).	
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Para uma discussão mais aprimorada sobre a pluralidade social, especialmente na 

escola, não podemos dissociar o ambiente escolar de seu caráter político e das relações 

existentes nesse contexto, uma vez que, ao abordar a temática da diversidade na escola, 

estaremos ampliando as discussões sobre as relações de poder.	

Aqui, vale destacar que ainda há um logo caminho a percorrer, pois a escola e os 

educadores ainda não se mostram plenamente preparados para o tratamento adequado do 

tema. Os desafios propostos à instituição são constantes. Mesmo com o avanço da 

legislação, a apropriação da psicologia por áreas educacionais como pedagogia, a escola 

ainda apresenta um quadro de reprodução do discurso, dos estigmas e da exclusão social 

difícil de ser superado; quando o que se almeja é um ambiente inclusivo, democrático e de 

qualidade (GOMES, 2003, p. 72).	

Os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem necessitam voltar o foco para 

a forma como o diferente tem sido percebido na perspectiva de fugir do padrão dominante 

imposto e valorizado, visto que a luta por equiparação não é nova, na verdade, essa luta 

acompanha a humanidade e visa questionar a imposição social e reivindicar espaços 

igualitários.	

 

3.2 A Lei nº 10.639/03 e a luta do movimento negro no país 

 
Esta subseção tem como finalidade apresentar uma contextualização dos fatos que 

levaram à criação da Lei nº 10.639/03, bem como das suas metas e a importância para a 

valorização dos elementos representativos dos cidadãos afro-brasileiros. As considerações 

têm como base textos e autores que se debruçaram sobre a questão do negro no país e o 

papel da educação nesse contexto. Sendo assim, as discussões abordam a questão da 

diversidade na escola e a necessidade de se repensar a educação, para que possamos 

efetivamente mudar a realidade de exclusão, especialmente no que tange à população afro-

brasileira. 
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3.2.1 Contextualização 

 
A população afro-brasileira tem sido posta à margem dos processos que legitimam 

e promovem a ascensão social mediante as convenções estabelecidas. Apesar de atual, essa 

situação associa-se a um período da história brasileira que, mesmo depois de seu declínio, 

deixou sequelas na sociedade que persistem até os dias atuais. O acontecimento histórico ao 

qual nos referimos é a escravidão, que mesmo após sua abolição, em 1888, continuou a 

servir como instrumento de desvalorização da população negra.	

Mas engana-se quem pensa que a luta pela liberdade seria a única batalha 

enfrentada pelos negros. Na verdade, o sonho de liberdade seria apenas o estopim de uma 

luta histórica que permanece viva na atualidade e que ganhou novos componentes, pois a 

liberdade desejada no período de escravidão não trouxe consigo a tão almejada ascensão 

social, ao contrário, ela foi um dos propulsores da exclusão que causou e ainda causa 

inúmeros prejuízos negros (SANTOS, 2005).	

Assim, como alega Santos (2005, p. 21), os negros foram “deixados à própria 

sorte” sem meios para sua subsistência e completamente desvalorizados enquanto 

“cidadãos”. Percebe-se, então, que a conquista da liberdade não veio acompanhada da 

dignidade e aceitação social. O racismo permanecia vivo e constituiu-se como um desafio a 

mais na árdua tarefa de integrar-se socialmente. Por isso, diante de um contexto social 

hostil, os negros buscaram mecanismos para integrar-se e alcançar a almejada valorização 

e, consequentemente, a equidade social ante aos demais segmentos da sociedade.	

Nesse contexto, a escola passou a ser valorizada como um passaporte a redutos 

exclusivamente “brancos”. Sobre essa perspectiva, Santos (2005, p. 22) acrescenta; “A 

escola passou a ser definida socialmente pelos negros como um veículo de ascensão 

social”. Ou seja, a educação formal transformou-se em uma importante meta a ser 

conquistada pelos negros, pois acreditavam que, através dela, superariam o quadro de 

exclusão e poderiam equiparar-se aos brancos.	

É preciso considerar que a escola, mesmo sendo um espaço consagrado para a 

formação intelectual e elevação social, talvez justamente por essa característica, também se 

tornou um ambiente de opressão, onde os estigmas sociais continuaram a ser perpetuados. 
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Por essa razão, intensificaram-se as lutas na busca por justiça social e como meio da 

população negra se contrapor ao padrão já estabelecido.	

Havia, portanto, uma supervalorização da cultura branca europeia ou americana. 

Nesse contexto, “historicamente o sistema de ensino brasileiro pregou e ainda prega uma 

educação formal de embranquecimento cultural no sentido amplo” (NASCIMENTO, 1978; 

MUNANGA, 1996; SILVA, 1996, 1998 apud SANTOS, 2005, p. 22). A cultura afro-

brasileira e africana não recebia (nem recebe) o mesmo tratamento, pelo contrário, havia 

uma desvalorização das africanidades no contexto escolar.	

A partir dessa problemática relacionada à reprodução do menosprezo relegado aos 

negros na sociedade também na comunidade acadêmica, surgiu a necessidade de criação 

dos movimentos sociais de defesa dos povos de origem africana. Esses movimentos se 

intensificaram e tinham como pauta a inclusão da história e cultura dos negros e a 

valorização de sua identidade nos currículos escolares e no mercado de trabalho. “Esse 

movimento negro pode ser definido como o conjunto de instituições e personalidades que, 

há quase um século, lutam organizadamente contra o racismo” (SANTOS, 2016, p. 12).	

Ao longo do tempo, os anseios do movimento variaram de acordo com a 

necessidade da época. A militância cresceu e logo surgiram as primeiras conquistas fruto 

das convenções e congressos realizados entre as décadas de 1950 e 1970. Os encontros 

pretendiam fortalecer a pauta de inclusão do negro, bem como da cultura afro-brasileira e 

africana. Segundo Santos (2016, p. 13), o movimento negro	

 
[...] fez ruir o mito do negro escravo, boçal e passivo, sempre pronto a dar 
sem nada receber, da mãe preta e do pai-joão. O movimento negro ajudou 
a mostrar- primeiro ruidosamente e agora já com alguma serenidade- que 
o negro brasileiro descende de povos com longa história cultural e que foi 
aqui, ao longo de cinco séculos, um organizador incansável e um criador 
permanente de beleza.	

 

Não demorou para que o movimento colhesse os primeiros resultados, fruto das 

convenções que unificaram a pauta dos vários grupos de representação da população negra. 

Em 1986, os movimentos negros reuniram-se e elegeram suas diretrizes que foram 

repassadas à sociedade e também para os integrantes da constituinte nacional (SANTOS, 

2005).	
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De acordo com Hasenbalg (1987 apud SANTOS, 2005, p. 24), dentre as 

reivindicações constavam o desejo de que:	

 
1) O processo educacional respeitará todos os aspectos da cultura 
brasileira. É obrigatória a inclusão nos currículos escolares de I, II e III 
graus, do ensino da história da África e da História do Negro no Brasil;	
2) Que seja alterada a redação do § 8a do artigo 153 da Constituição 
Federal, ficando com a seguinte redação: “A publicação de livros, jornais 
e periódicos não dependem de licença da autoridade. Fica proibida a 
propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de 
religião, de raça, de cor ou de classe, e as publicações e exteriorizações 
contrárias à moral e aos bons costumes”. 

 

Apesar da forte mobilização e do suposto compromisso da classe representativa 

com tais reivindicações, visto a receptividade dos membros da constituinte nacional, o 

movimento não obteve o êxito desejado, como viria a conquistar nas décadas seguintes. 	

Posteriormente, na década de 1990, reivindicações semelhantes foram sugeridas 

aos governantes, no mesmo período em que foi realizada a Marcha Zumbi dos Palmares 

contra o racismo, pela cidadania e pela vida, durante o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que governou o país por dois mandatos, entre os anos de 1995 até 2002. 

Durante a marcha, os militantes denunciaram o racismo ainda latente e cobraram uma 

política de enfrentamento do governo (SANTOS, 2005).	

Algumas reivindicações foram atendidas, especialmente o que tangia à questão dos 

materiais didáticos. O governo atendeu parcialmente aos anseios da comunidade negra e 

retirou dos manuais distribuídos nas escolas as características e estereótipos negativos 

relacionados ao povo negro. Essas reivindicações iam ao encontro da necessidade de, 

através da educação, modificar a imagem do negro, que continuava relacionada a uma visão 

depreciativa e sem importância. De acordo com Santos (2005, p. 25),	

 
A presença do negro nos livros, frequentemente como escravo, sem 
referência ao seu passado de homem livre antes da escravidão e às lutas de 
libertação que desenvolveu no período da escravidão e desenvolve hoje 
por direitos de cidadania, pode ser corrigida se o professor contar a 
história de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, das revoltas e 
insurreições ocorridas durante a escravidão; contar algo do que foi a 
organização sócio-políticoeconômica e cultural na África pré-colonial; e 
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também sobre a luta das organizações negras, hoje, no Brasil e nas 
Américas.	

 

A partir dessas primeiras conquistas, as pressões aumentaram e as reivindicações 

da militância ganharam espaço nas pautas das assembleias legislativas estaduais e câmaras 

municipais, levando o movimento a alcançar várias conquistas no âmbito local. A pressão 

fez com que vários estados e municípios adotassem políticas contra a discriminação racial. 

Mas foi em 2003 que o então presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 

10.639, logo no início seu mandato. A nova lei tratava especificamente do ensino e da 

abordagem da história e cultura afro-brasileira e africana na esfera federal. Assim, essa 

nova lei alterou artigos da Lei 93.94, já existente desde 1996. A lei foi uma resposta às 

reivindicações de várias décadas dos movimentos sociais representativos da população 

negra e constituiu uma importante conquista para a promoção de uma educação inclusiva. 

Vejamos as alterações na lei que passaram a vigorar: 

 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro- 
Brasileira. 
§ 1º - O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2a - Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 
2003). 

 

A leitura do artigo 26, destacado acima, evidencia que o estado brasileiro 

objetivava, com a adoção da Lei nº 10.639/2003, compensar uma dívida histórica para com 

a população negra, pois tornou-se um instrumento de valorização da cultura afro-brasileira 

e sua importância para a formação da identidade nacional. Além disso, buscou-se com essa 

lei diminuir a discriminação racial, a exclusão social e promover ações para uma educação 

plural e comprometida com o respeito à diversidade étnica.	

Ao observar o inciso segundo, constata-se a recomendação de limitar à abordagem 

dessa temática às áreas de artes, literatura (Língua Portuguesa) e história. A recomendação 
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não é imprópria, porém quando se trata de um assunto tão delicado e necessário, uma 

orientação mais abrangente para a aplicação desse assunto, talvez, causasse um impacto 

mais positivo, pois ampliaria a probabilidade de inclusão desse importante objeto de 

estudo.	

O artigo 79 da mesma lei, cujo trecho pode ser observado a seguir, também 

apresenta uma importante proposição que se adéqua ao objetivo maior da lei, pois trata da 

inserção no calendário escolar do dia da consciência negra, através do reconhecimento das 

injustiças historicamente direcionadas aos negros desde a colonização aos dias atuais, como 

também do reconhecimento de importantes personalidades afro-brasileiras e suas 

contribuições para a sociedade.	

Assim, segue o artigo: “Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de 

novembro como Dia Nacional da Consciência Negra” (BRASIL, 2003).	

Entretanto, a lei cujos artigos foram citados acima, apesar de representar uma 

importante conquista, por si só não basta. Nossa perspectiva encontra respaldo no ponto de 

vista apresentado por Santos (2005), quando afirma que o texto da Lei nº 10.639/03 

apresenta falhas quanto a sua efetiva execução. Ainda segundo o autor, passado alguns anos 

desde a sua promulgação, percebe-se que o seu cumprimento ainda enfrenta alguns entraves 

que dificultam a sua ampla e real aplicação. Por isso, ainda se observa a necessidade da 

modificação dos currículos escolares a fim de absorver essa nova realidade, entre outros 

aspectos (SANTOS, 2005). Todavia, é preciso reconhecer os esforços das universidades na 

tentativa de adequar os cursos de formação de professores e suas grades curriculares à nova 

lei.	

Outro fator destacado pelo autor é o esforço para que os manuais didáticos 

produzidos pelo governo federal também passem por uma reformulação que contemple a 

nova realidade. Esse conjunto de ações precisa estar em consonância com o objetivo maior 

da lei, refutando qualquer distorção quanto ao tratamento das questões envolvendo a 

diversidade étnico-cultural. Caso contrário, a lei não servirá ao seu propósito, salvo 

raríssimos casos, visto que, mesmo com a existência de tal lei, a abordagem da história e 

cultura afro-brasileira e africana ficará relegada apenas às proposições do profissional em 

sala de aula, e de acordo com as especificidades do contexto.	

 Sendo assim, percebe-se que há um longo caminho a ser percorrido, contudo, 
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diante do histórico social excludente, a Lei nº 10.639/003 constituiu-se em uma importante 

conquista para a população afro-brasileira, como também para o sistema educacional 

brasileiro, pois fortalece a luta por espaços igualitários e, para isso, é preciso destacar a voz 

dos excluídos, dando-lhes o direito à narrativa.	

 

3.3 O direito à narrativa e a narrativa das margens 

 

Diante do quadro exposto, percebe-se a importância da aproximação da cultura 

afro-brasileira do contexto escolar, visto que permite o contato dos alunos com a riqueza 

peculiar aos aspectos pertinentes da cultura africana, como também proporciona a 

incorporação da história das personalidades africanas e afro-brasileiras na sala de aula, 

tendo em vista o contexto social excludente e racista, como relatado em tópicos anteriores.	

 A perspectiva apresentada aqui encontra respaldo na Lei nº 10.639/2003, incluída 

no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que instituiu a inserção 

da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as instituições e níveis de ensino do 

país. A proposta do Ministério da Educação (MEC) visa proporcionar, em sala de aula, o 

debate sobre as questões relacionadas à pluralidade étnica que compõe a população 

brasileira, assim como a eliminação do racismo que ainda se evidencia no país. É fato que a 

lei não trata apenas da questão racial, mas de toda a diversidade que compõe a sociedade, 

tais quais: negros, indígenas, estrangeiros etc. Mas, aqui, nosso foco incide especificamente 

sobre a situação do negro e as tradições africanas.  	

Para Rolon (2011), a África e o Brasil possuem uma estreita relação expressa na 

cultura, conectando-os de maneira simbólica. Essa relação se evidencia na cultura, na 

linguagem e, até mesmo, na religiosidade, por isso na atualidade as diretrizes educacionais 

propõem estratégias que proporcionem uma outra visão da África, valorizando sua história, 

seus costumes seu povo e, evidentemente, todas as suas contribuições para a formação do 

povo brasileiro. A necessidade de se propor um outro enfoque da cultura africana surge da 

recorrente desvalorização do conjunto de elementos que compõe as tradições africanas. 

Essa desvalorização se manifesta de forma contundente e acarreta inúmeras manifestações 

de intolerância canalizada aos afro-brasileiros.	
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Sendo assim, a tão almejada valorização da cultura africana só será possível 

através de ações que ponham em destaque a África nas mais diferentes esferas, para que, 

desse modo, possamos desmistificar ideias e conceitos negativos relacionados aos afro-

brasileiros e suas tradições.	

Para isso, sabemos que a escola é um local ideal para que tais ações possam se 

propagar e render frutos para o futuro. Nesse sentido, defende-se a inclusão dos aspectos 

relevantes da cultura e da história da África, assim como da população afro-brasileira. Seja 

através da dança, da literatura, da religiosidade, ou até mesmo dos aspectos relacionados à 

linguagem, os fios que conduzem a uma efetiva abordagem dessa temática são amplos e 

enriquecedores, porém uma abordagem pedagógica com tal viés encontra inúmeras 

dificuldades, pois os professores ainda se mostram despreparados e, em muitos casos, 

desmotivados para o enfoque adequado do tema. Aliado a isso, um outro problema chama 

atenção: a incipiente bibliografia especializada na área.	

Vale lembrar que esses fatores dificultam, mas não inviabilizam a inserção de uma  

proposta de ensino com esse viés, visto que, diante dessa dificuldade, o MEC disponibiliza, 

para acesso amplo e irrestrito, vários textos e materiais de apoio para o profissional 

interessado em explorar essa vertente tão rechaçada da nossa cultura.	

Ademais, um outro problema precisa ser superado; o distanciamento dos próprios 

profissionais que estão em sala de aula, pois, infelizmente, costumam cair nas máximas e 

reproduzir os preconceitos quanto às tradições africanas. Esse problema, talvez, tenha um 

peso muito maior, tendo em vista que a escola configura-se, teoricamente, em um espaço de 

convivência com o diferente e a exploração do conhecimento, seja ele qual for, mas a 

própria formação do professor que, muitas vezes, permite a combinação das informações de 

cunho científico-acadêmico com os aspectos referentes à sua própria formação religiosa, 

que comumente costuma representar uma barreira difícil de ser contornada.	

Muitos são os desafios para o efetivo tratamento dessa temática na escola, contudo 

essa aproximação já teve início e cabe agora despertar nos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem a percepção de que, além das questões artísticas/culturais, o 

tratamento do tema advém da necessidade também de reconhecer o valor das tradições 

afro-brasileiras sem os estigmas ou preconceitos que frequentemente carregam, visando 

assim a diminuição do racismo.	
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Portanto, entre as inúmeras abordagens, os textos que remetem às tradições 

africanas e a forma como são difundidas, especialmente o caráter místico/religioso, através 

da narrativas orais, que carregam uma vertente, talvez a mais acentuada, das tradições 

culturais africanas, sejam um caminho apropriado para essa abordagem.	

As narrativas africanas de língua portuguesa são fortemente marcadas pela 

linguagem, expressa através dos traços que ilustram as tradições orais e demarcações de 

ordem territorial, que aludem à história dos países, tais quais: Angola, Cabo-verde, 

Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné equatorial, São Tomé e Príncipe, por isso “[...] 

evidenciam-se os encontros e as diferenças que marcam a identidade dos povos africanos” 

(ROLON, 2011, p. 133).	

Duarte (2012, p. 25), concorrendo com as ideias de Rolon (2011), destaca a 

importância das narrativas orais que, segundo a autora, figuram como “pilares onde se 

apoiam os valores e as crenças transmitidas através das tradições e, simultaneamente, 

previnem as inversões éticas e o desrespeito ao legado ancestral da cultura”.	

A tradição oral, para as culturas africanas, serve como meio de preservação da 

memória coletiva e, devido ao caráter vivo da língua, serve também como fator de 

renovação constante dessas memórias com alto valor simbólico. O simbolismo se evidencia 

com maior clareza no texto oral, respaldando e fortalecendo o vínculo do povo com suas 

tradições, sua identidade, “permitindo-lhe uma visão de si mesmo e do outro com um 

mínimo de conflitos” (DUARTE, 2012, p. 25).	

Sobre esse aspecto, Carvalho (2012) propõe que as memórias, na tradição oral, 

funcionem como um “projeto de narrativa” para uma parcela marginalizada da população, 

além de se configurar como um instrumento de valorização da perspectiva dos mais velhos, 

ressaltando a sabedoria ancestral. A ancestralidade, segundo a autora, por si só já se 

configura como uma atividade pedagógica, sendo assim reforçaria a importância dos povos 

afrodescendentes em conhecer sua história e suas tradições.	

Duarte (2012) revela a presença marcante dos textos orais nas culturas africanas, 

sugerindo que essa tradição funcione como um mecanismo para resguardar a cultura tão 

esfacelada pela imposição do colonizador europeu, que deixou tão tardiamente seu domínio 

sobre as terras africanas – a autora refere-se especialmente aos países de colonização 

portuguesa – é preciso enfatizar que, mesmo depois da partida, os antes colonizadores 
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deixaram fortes influências que perduraram mesmo depois da independência desses países.	

Por isso, segundo Carvalho (2012, p. 12),	

 
A chegada dos colonizadores implicou na imposição da linguística aos 
nativos e aos integrantes da nau comandada pelo D. Gonçalo Silveira. A 
perda da língua dos nativos aos poucos começa a se processar, sendo 
considerada pelos colonizadores como língua menos, menos prestigiada. 

 

A linguagem foi um dos instrumentos mais empregados pelos colonizadores para 

se impor sobre o povo dominado, isso pode ser confirmado, por exemplo, pela estrutura 

linguística dominante em diversos países africanos como Moçambique, que mesmo com 

tantos dialetos existentes no país, aproximadamente 43, línguas essas mais utilizadas pelos 

moradores do campo, nenhum deles, após a independência do país, atingiu status de língua 

oficial, predominando o Português, a língua do colonizador.  	

O rebaixamento dos elementos constituintes da cultura do povo africano, 

evidenciado aqui na linguagem, gera uma espécie de supressão da identidade dos sujeitos, 

assim como de outros aspectos da cultura, acarretando uma necessidade de um olhar 

próprio, de uma narrativa que possa a privilegiar, preservar e disseminar a ótica desses 

povos silenciados por um longo período. Dessa forma, “a obra de voz tem como finalidade 

a propagação das culturas, que alcança nas leituras” (CALADO, 2009, p. 31-32), posto que:	

 
A carga simbólica da cultura autóctone, permitindo-se a sua manutenção e 
contribuindo para que essa mesma cultura possa resistir ao impacto 
daquela outra que lhe foi imposta pelo dominador branco europeu e tem 
na letra a sua mais forte aliada. A milenar arte da oralidade difunde as 
vozes ancestrais, procura manter a lei do grupo, fazendo-se, por isso, um 
exercício de sabedoria (PADILHA, 2007, p. 35 apud DUARTE 2012, p. 
27).	

 

Nesse sentido, as narrativas orais também proporcionam uma força antagônica 

frente ao avanço do multiculturalismo feroz imposto a partir da ascensão da globalização 

que, além dos aspectos econômicos, propõe uma ruptura com o nacionalismo para uma 

abertura às práticas culturais mercantilistas globais, criando um conceito de difusão cultural 

favorável aos países dominantes desse processo, ocasionando uma espécie de “nova 
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colonização”.  

Diante dos “ataques” do multiculturalismo globalizado, a figura do “Griot”, ou, 

como afirma Duarte (2012), “o guardião das memórias”, representa a mais visceral 

experiência de transmissão dos saberes e das crenças africanas. Através dos griots, “figura 

de proa na transmissão oral da tradição africana”, isto é, a sabedoria dos mais velhos pode 

ser tradicionalmente repassada aos mais jovens por meio de sua habilidade de contar 

histórias. A experiência de contar, ou melhor, de trazer à tona o que ficou no passado, 

remontando os fatos, dando-lhes um vigor contemporâneo e, ao mesmo tempo, preservando 

a sabedoria ancestral que funciona, segundo a crença africana, como uma espécie de culto 

aos antepassados que, caso não sejam observados, acarretariam penosas consequências. 	

Dessa forma, a sabedoria e as crenças são recontadas para as gerações mais novas 

que, apesar da força da tradição, são influenciadas por novos valores, assim, assinala a 

autora: “o conflito entre os velhos e os jovens instaura-se em decorrência da presumida 

inutilidade de rituais e crenças antigas” (DUARTE, 2012, p. 52).	

Ora, os mais jovens influenciados pelos apelos do novo, do global, deparam-se 

com um conflito interno, impondo-lhes a delicada decisão entre a tradição ancestral e as 

novidades advindas da transculturação globalizada. Ainda segundo a autora: “nesse estado 

de transição que é o mundo globalizado, onde se conflitam e rompem hábitos e crenças, a 

emergência da afirmação ou, melhor dizendo, da confirmação da identidade, torna-se, mais 

do que nunca, imperativa” (DUARTE, 2012, p. 27).	

Embora o processo de globalização, para muitos, deva ser encarado apenas sob o 

viés econômico, é preciso considerar os efeitos desse processo na cultura, tendo em vista a 

sua contundente difusão dos elementos culturais, tornando esses dois elementos 

indissociáveis desse fenômeno globalizado, pois na dinâmica da aldeia global, “cultura e 

identidade se matizam, em processo híbrido que se configura em multifacetado bloco” 

(DUARTE, 2012, p. 31).	

Ao propor o contato com autores africanos em sala de aula, o professor 

proporcionará o encontro do aluno com as tradições que contribuíram para a base da cultura 

negra no país e, dessa forma, possibilitará um ambiente educacional rico e plural, 

quebrando barreiras impostas pelos preconceitos e instituindo uma reflexão sobre as outras 

culturas e a contribuição destas para a pluralidade que representa a população brasileira. 
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“Nessa perspectiva, percebe-se os entrelaçamentos entre Brasil, Angola, Moçambique, cabo 

Verde e outros países que sofreram semelhante processo de construção” (ROLON, 2011, p. 

133).	

Já para Santos (2016, p. 23), “tratar da questão do negro em sala tem por objetivo 

expor, deixar transparentes aspectos e alternativas recalcados da civilização brasileira”. 

Nesse sentido, as narrativas africanas mostram-se como eficazes recursos para a exploração 

da linguagem em comum, especialmente entre os países de colonização portuguesa, além 

de proporcionarem uma peculiar junção entre as narrativas ficcionais, recheadas de 

fantasias míticas, que permeiam as crenças de diversos povos africanos; enriquecendo o 

contato do aluno com as tradições simbólicas da cultura africana, bem como os retratos da 

história que expõem momentos anteriores e posteriores à colonização europeia e seus 

resquícios.	

A literatura africana de língua portuguesa é um bom exemplo disso, pois há uma 

acentuada referência às lutas pela independência, assim como ao período posterior às 

guerras, caracterizado também por intensos conflitos internos (guerra civil), conflitos esses 

que podem ser facilmente percebidos em textos africanos, tais como percebidos nas obras 

do escritor moçambicano Mia Couto. As narrativas revelam traços do imaginário popular 

que resistiram à ocupação portuguesa, repassadas pelas tradições orais, figurando fortes 

traços do misticismo ligado às tradições locais. Aliado a isso, a narrativa coutiana demarca 

um percurso histórico do país.	

Além disso, as narrativas de Couto carregam um forte traço de engajamento na 

luta social pela liberdade do povo moçambicano. Em suas obras, é possível perceber uma 

intensa busca pelo fortalecimento da identidade local frente aos “resquícios” deixados pelo 

colonizador. Essa força advém das histórias que permeiam a cultura de Moçambique e 

auxiliam na consolidação da matriz identitária desse povo.	

Vale destacar também que, nas narrativas do escritor moçambicano, a imagem que 

prevalece é de um povo, de um país, devastado física e emocionalmente, contudo dotado de 

uma esperança cativante, trazida da fé ancestral e da força acumulada através de tantos anos 

de instabilidade e privações. 
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3.4 Identidade e resistência na obra de Mia Couto 
 

As obras do escritor moçambicano Mia Couto desvelam as identidades criadas e 

recriadas num espaço de conflitos; tanto pelo contexto geográfico onde se desenrolam suas 

narrativas, quanto pela maneira meticulosa como retrata os embates das personagens 

relacionados a transformações que decorrem os processos identitários. Seus textos estão 

repletos de cenas que expõem o terreno instável que se tornaram as manifestações advindas 

desse processo.	

Mia Couto expressa de forma singular as transformações pelas quais passam os 

indivíduos na contemporaneidade, como as mudanças nos paradigmas sociais, tais quais 

relatadas por Start Hall (2003). As mudanças nos paradigmas sociais ocasionaram uma 

transformação na dinâmica das relações sociais, questões associadas ao gênero, 

sexualidade, nacionalidade, raça, classe etc., antes solidificadas e bem estruturadas, agora 

se encontram em constante transformação. Hall (2003) afirma que as identidades, na pós-

modernidade, tornaram-se fragmentadas, pois conceitos antes considerados incontestáveis 

passaram a ser transitórios.	

Nos textos do autor moçambicano, todos os traços aos quais nos referimos podem 

ser percebidos de forma ímpar. Sua escrita está repleta de exemplos desses processos, pois 

suas narrativas abordam questões que decorrem das relações entre a colônia africana e a 

metrópole portuguesa, ou seja, o período colonial, que em Moçambique perdurou até 

meados da década de 1970, passando pelo período de independência, seguido pela guerra 

civil, assim como o momento posterior a esses conflitos. Percebemos, então, que suas 

narrativas percorrem períodos históricos importantes de Moçambique, 

 Todas essas situações descritas produziram uma especificidade bem marcada na 

literatura de Moçambique, especialmente em Mia Couto; a fragmentação das identidades 

dos personagens decorrente de todos os eventos pelos quais passou o país. Em suas obras, 

as personagens são perfeitos retratos da instabilidade que se tornou a identidade pós-

moderna.	

Em Cada homem é uma raça (2013), Mia Couto revela um espaço marcado por 

personagens estilhaçados, caracterizado pelas inconstâncias, advindas da busca das 

personagens por si mesmas.	
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Na obra, situações como a descrita no conto Nas águas do tempo, em que um 

ancião tenta recriar com o neto uma ligação de continuidade, através da transmissão e da 

revelação do místico, ainda desconhecido pelo menino, reatando laços com as tradições, 

com a ancestralidade. A tradição é uma importante ferramenta de manutenção de valores 

frente às novas gerações.	

É possível também rever conceitos ligados aos papéis sociais atribuídos aos 

homens e às mulheres, como os retratados em O pescador cego. No conto, um pescador, 

impossibilitado de realizar seu ofício depois de ficar cego, prefere desistir da vida e isolar-

se num abrigo improvisado com o próprio barco, ao perceber que dependerá da esposa para 

conseguir o sustento. O pescador vê a solidez de sua posição, de seu papel social, 

estilhaçada e terá de juntar os cacos para lidar com a reviravolta em sua vida e compreender 

que outras configurações são possíveis.	

Reconhecer as fragilidades de um povo, que necessitado, passa a ser um 

instrumento a serviço dos opressores, como no conto O Apocalipse privado do tio Guengê; 

desorientado, o personagem (Guengê), em meio a um contexto caótico, busca seu lugar no 

espaço físico, como também procura reconstruir sua individualidade, ambos devastados por 

conflitos. Como explica Bidinoto (2004, p. 33),	

 

[…] é notável o sentimento de desilusão diante de uma realidade que não 
corresponde àquela sonhada e buscada em anos de lutas motivadas pelos 
ideais socialistas. Uma realidade perante a qual o “antigamente” dos 
tempos coloniais se afigura como algo menos desditoso e, até mesmo, 
mais desejável.	

 

A autora analisa as passagens que permeiam as histórias do escritor Mia Couto, em 

especial os contos presentes na obra Cada homem é uma raça. Em trabalho intitulado 

História e mito em Cada homem é uma raça, de Mia Couto, Bidinoto (2004) investiga os 

fenômenos por trás dos contos do escritor moçambicano. No texto, a autora revela que a 

história, a linguagem e o misticismo são fortes características na escrita coutiana. Ela 

esclarece que,	

 
As narrativas de Mia Couto figuram, de uma parte, de maneira realista, 
fatos e momentos históricos importantes do país; de outra parte, 
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apresentam um forte conteúdo mítico, cuja expressão pode ser a narração 
do acontecimento insólito (a transfiguração do real) ou a criação de 
imagens metamorfoseadoras, através da linguagem (BIDINOTO, 2004, p. 
33). 

 

É possível, através da literatura de Couto, traçar um retrato da sociedade 

moçambicana, especialmente os aspectos que apontam para uma convivência 

essencialmente conflituosa num país cujo povo busca se reencontrar, dividido entre o 

nacionalismo e o multiculturalismo advindo do estrangeiro colonizador; nesse embate em 

que as tradições figuram como elementos de resistência.	

 

3.5 Espaços de resistência: um olhar sobre o conto O embondeiro que sonhava pássaros 

 

Em O Embomdeiro que sonhava pássaros, Mia Couto expõe a cruel realidade do 

nativo, um negro vendedor de pássaros, na Moçambique colonial, diante dos colonizadores 

portugueses que não aceitavam a convivência com o negro em seu espaço e, 

consequentemente, não aceitariam que seus filhos, encantados com a beleza dos pássaros, 

fossem cativados por tal homem. A reação dos colonos perante o nativo expõe um conflito 

que vai além da disputa pela hegemonia territorial, fato que os levariam a prevalecer 

também nos campos econômicos e culturais. Esse choque expunha, na verdade, uma forte 

tensão racial, marcada pelo tratamento dispensado ao negro, que era tratado como ser 

inferior e privado de qualquer tipo de respeito ou afeição por parte dos colonos.	

Apropriação da terra pelo colonizador impõe ao vendedor de pássaros nativo a 

condição de estrangeiro na própria terra. Por isso, o homem, segundo o narrador: “não tinha 

sequer o abrigo do nome. Chamavam-lhe de passarinheiro” (COUTO, 2013, p. 63).	

Para Cantarin3 (2010, p. 148), 

 

Tal constatação, aparentemente sem importância, é apontada pelos estudos 
pós-coloniais como uma das principais artimanhas contra os colonizados: 
despersonalizá-los, generalizá-los, acaba por apagar as especificidades das 
etnias e culturas, o que só faz ratificar o racismo. Ademais, o narrador se 

                                                
3	Doutor em Letras/Literatura  pela UNESP. Em 2010, publicou o artigo intitulado O negro no seu devido 
lugar: “uma leitura do embomdeiro que sonhava pássaros”, de Mia Couto.	
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refere ao homem como “vendedor de pássaros”, em contraste com a forma 
depreciativa usada pelos colonos, “passarinheiro”.	

 

A tentativa de colocar o negro no “lugar devido”, segundo a visão dos 

colonizadores portugueses, a princípio, foi bem-sucedida, pois passaram a se sobrepor em 

todos os aspectos ao negro, relegando-o à condição de estranho na própria terra. Porém, a 

aparente subordinação do negro, em momento oportuno reverte-se-a em uma impetuosa 

vingança. Essa vingança acontece a partir do momento em que o nativo percebe-se detentor 

dos elementos capazes de impor ao colonizador uma inesperada e, talvez, incomensurável 

réplica aos ataques que sofrera. A mudança na postura do vendedor de pássaros desenvolve-

se a partir da sua aproximação com os filhos dos colonos.	

 Diariamente, o vendedor de pássaros passava em bairro de branco. Em suas 

gaiolas, havia pássaros das mais variadas cores e beleza que chamavam a atenção dos 

moradores. Durante a passagem do passarinheiro, todas as crianças se alegravam. Suas 

melodias encantavam a todos: “O mundo inteiro se fabulava” (COUTO, 2013, p. 63).	

A rotina do negro, que insistentemente passava por aquelas ruas, deixava os 

moradores aflitos, pois consideravam a sua atitude como ameaça, logo a “audácia” do 

passarinheiro irritava os colonos, que suspeitavam: “Quem autorizara aqueles pés descalços 

a sujarem o bairro? Não, não e não. O negro que voltasse ao seu devido lugar” (COUTO, 

2013, p. 64). Para compreender essa passagem, encontramos paralelo em Cantarin (2010, p. 

147), quando propõe que	

 
Não é necessário dizer que essa postura racista toma como parâmetro o 
colonizador e sua cultura. Com isso ele irá mistificar a si próprio como 
superior, legando ao colonizado – polo oposto – o papel subalterno. Fique 
claro que essa dualidade de colonizado/inferior versus 
colonizador/superior é inconcebível, senão da perspectiva do racismo que 
o dominador se esforça por imprimir à relação. 

 

Em consequência dessa perspectiva, o autor sugere também que o negro, mesmo 

em condição desfavorável, constrói sua própria narrativa, visando medir forças com os 

colonos que, movidos pelo ódio racial, não percebiam as atitudes premeditadas do 

passarinheiro.	
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Os conflitos entre o negro e os portugueses se acentuavam na medida em que 

percebiam que as crianças expressavam uma certa cumplicidade com a presença daquele 

“estranho”. Mas o repúdio dos adultos não afetara as crianças, especialmente um menino, 

Tiago. O menino passou a compartilhar não apenas da companhia do vendedor, mas 

também das suas crenças.	

Certo dia, Tiago acompanhará, sem a permissão dos pais, o negro que ninguém 

sabia onde morava. A atitude do menino desperta a preocupação de todos. Ao retornar e 

contar-lhes onde esteve, a preocupação dos pais transforma-se em revolta. O pai do menino 

já pensava em uma maneira de punir o passarinheiro. Isso fica evidente no trecho: “foste a 

casa dele? Mas esse vagabundo tem casa?”. A casa dele era um tronco de embondeiro. O 

menino, que já compartilhava das crenças do negro, explicou: “Aquela árvore era muito 

sagrada, Deus a plantara de cabeça para baixo” (COUTO, 2013, p. 64).	

A explicação do menino sobre a importância da árvore na cultura do nativo, 

desperta a fúria do pai que, ao ouvir tal explicação, imediatamente, retrucou: “Veja só o que 

o preto anda a meter na cabeça desta criança” (COUTO, 2013, p. 64). Mas a criança já 

imersa naquele mundo apreendido com negro e ignorando seu pai, continuava: “Aquela 

árvore é capaz de grandes tristezas. Os mais velhos dizem que o embondeiro, em desespero, 

se suicida por vias de chamas. Sem ninguém pôr fogo. É verdade, mãe” (COUTO, 2013, p. 

65).	

Nesse ponto, a fala do menino expõe uma característica marcante nos textos de 

Mia Couto, o místico, a exposição da forte presença do culto à ancestralidade nas 

sociedades africanas. Segundo Bininoto (2004, p. 71), “A expressão da crença ancestral 

africana, nas palavras do menino, ajuda a preparar o caminho para a intervenção do 

insólito”.	

O insólito descrito pela autora reside na focalização da narrativa que, a partir desse 

ponto, assume a perspectiva da estranheza dos colonos, e na visão de não naturalidade das 

ações do negro, do desconhecido, como pode ser percebido no fragmento a seguir: “Nem 

aquilo não parecia coisa deste verídico mundo”. E Pensavam – “teria aquele negro direito a 

ingressar num mundo onde eles careciam de acesso?” (COUTO, 2013, p. 65). 	

Mais adiante, a insistência do vendedor de pássaros em agitar a rotina dos colonos 

aumenta a tensão entre eles, logo se inicia uma trama que culminaria com o castigo por sua 
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“insolência”. Afinal, por que insistia o passarinheiro em pisar naquele bairro, alterando a 

ordem imposta? Enquanto andava pelas ruas do bairro, o vendedor cantarolava em 

compasso com os passarinhos:	

 
aquela música se estranhava nos moradores, mostrando que aquele bairro 
não pertencia àquela terra. Afinal, os pássaros desautenticavam os 
residentes, estrangeirando-lhes? Ou culpado seria aquele negro, sacana, 
que se arrogava a existir ignorante dos seus deveres de raça? (COUTO, 
2013, p. 66).	

 

Esse trecho expõe o sentimento de pertencimento, mostrando uma outra face da 

busca pelo referencial na terra tomada em oposição aos conquistados. Paradiso4 (2011, p. 6) 

analisa os mecanismos usados pelos africanos (colonizados) como resistência e preservação 

da identidade frente às imposições dos portugueses (colonizadores). Segundo Derrida 

(2005),	

 
[...] a alteridade é irredutível quando partida do Outro (colonizador), e a 
construção da imagem que servirá de parâmetro para o processo de 
diferenciação (sou a partir do que você não é), baseia-se na exteriorização, 
isto é, a imagem da diferenciação excede o “eu” do outro, mas se faz a 
partir do que é visto (DERRIDA, 2005, p. 13 apud PARADISO 2011). 	

 

Dessa forma, percebem-se os conflitos identitários frente à alteridade. 

Compreende-se, então, uma luta entre as figuras, no caso do conto, dos portugueses perante 

os povos nativos de Moçambique, criando uma disputa em que cada lado tenta prevalecer 

sobre o outro.	

Na narrativa, um dos artifícios usados pelo negro para se contrapor é o mecanismo 

da transculturação, que acontecia às avessas, visto que esse processo se dá, normalmente, 

por parte do colonizador ou da parte que possui maior poder econômico, bélico etc. Por 

isso, segundo Almeida (2009, p. 92), “A esse processo de contato, presente no jogo da 

dominação, imposto, sobretudo, pelo empreendimento colonial, o antropólogo Fernando 

Ortiz dá o nome de transculturação (termo proposto em 1940)”. Entretanto, no conto em 

                                                
4 Silvio Ruiz Paradiso – Doutor em Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, em trabalho intitulado A 
possessão como ambivalência colonial: identidade e resistência na religiosidade africana em O outro pé da 
sereia (2011).	
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questão, é o negro que impõe seus valores aos novos habitantes daquela terra. Um dos 

momentos que evidenciam esse processo, é quando os portugueses percebem que seus 

filhos se filiavam ao negro, isto é, passavam a tratá-lo como um deles, como no extrato: 

“As crianças emigravam de sua condição, desdobrando-se em outras felizes existências. E 

todos familiavam, parentes aparentes” (COUTO, 2013, p. 66).	

Esses elementos foram cruciais para a retomada de seu espaço pelo negro, como 

apontado por Cantarin (2010). Segundo ele, nessa relação é comum que o colonizado 

utilize dos artifícios de que dispõe como resposta às atitudes do colonizador. Dessa forma, 

 
O colonizado irá invadir o espaço do outro, como teve o seu invadido. 
Expropriar o que o outro lhe tirou. Debochar das instituições do outro, 
como foi feito com as suas e, por fim, assassinar o outro, e aqui com mais 
requinte que nunca (CANTARIN, 2010, p. 149).	

 

As estratégias do negro fazem parte do processo de descolonização e tendem a 

submergir com um requinte de crueldade maior do que as crueldades às quais foi exposto 

(CANTARIN, 2010).	

A partir desse trecho, a narrativa ganha contornos dramáticos. Os colonos proíbem 

que as crianças saiam de casa, principalmente para ver o passarinheiro. Tramam uma 

vingança contra aquele que ousara romper as regras fixadas. O incômodo era maior por 

saberem que o negro andava a repassar sua cultura às crianças. A situação se complica, 

visto que a relação conflituosa torna-se ainda mais instável.	

Vários acontecimentos se sucedem e preocupam a população, como descrito neste 

fragmento: “Parecia a ordem já governava. Foi quando surgiram as ocorrências. Portas e 

janelas se abriam sozinhas, móveis apareciam revirados, gavetas trocadas” (COUTO, 2013, 

p. 67). Logo, surgem as indagações; quem seria o culpado por tais delitos? Evidentemente, 

os delitos sinalizavam apenas um pretexto preterido pelos portugueses para capturarem o 

negro e assim colocarem no seu devido lugar. Ainda que não tivessem elementos suficientes 

para incriminá-lo, para os colonos não havia dúvidas, a culpa era do passarinheiro.	

Os colonos reuniram-se para decidir como castigariam o negro. Em segredo, para 

que as mulheres e as crianças não desconfiassem do que iria suceder, decidem capturá-lo a 

fim de que não pudesse mais incomodá-los. Tiago, sempre às escondidas, ao ouvir que tais 
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acontecimentos estavam prestes a ocorrer, sai em direção ao embondeiro para avisar o 

passarinheiro, aflito ele alerta: “Eles vêm aí, vêm te buscar” (COUTO, 2013, p. 68).	

O vendedor se demorou um pouco, entrou no troco, vestiu-se e saiu. Mas logo foi 

capturado pelos colonos, que os espancaram e o levaram preso. Tiago presenciava de longe 

as atrocidades praticadas contra aquele homem que nada fizera, a não ser sua ousadia em 

quebrar a ordem social, mostrando aos colonos que aquela terra também o pertencia. Nesse 

ponto da narrativa, o místico volta a ganhar espaço, pois ao capturarem o vendedor eis que: 

“as flores do embondeiro tombaram, pareciam astros de feltro. No chão, suas brancas 

pétalas, uma a uma, se avermelhavam” (COUTO 2013, p. 69). Sobre esse fato, Bidinoto 

(2004, p. 73) propõe:	

 
 [...] a respeito da queda das flores do embondeiro, de acordo com a 
segunda perspectiva, restaria evidente a relação de causalidade 
estabelecida entre esse acontecimento e, pelo menos, duas ocorrências 
anteriores. Uma delas é o espancamento e derramamento do sangue do 
africano. A outra é a lenda contada pelo homem ao menino: “Aquela flor 
era moradia dos espíritos. Quem que fizesse mal ao embondeiro seria 
perseguido até ao fim da vida” (COUTO, 2013, p. 68).	

 

Na prisão, nem mesmo o guarda sabia as razões que motivariam um interrogatório. 

Prendiam-no apenas para satisfazer a vontade dos colonos. O menino permanecia a 

acompanhar tudo, escondido, parecia um anjo a zelar pela salvação do negro. Numa 

tentativa de conforto, o negro tenta, em vão, tocar sua muska. No entanto, sua boca 

machucada das agressões o impedia de fazer isso. Além disso, o guarda o proíbe, tomando 

sua gaita e jogando-a pela janela. Tiago, que estava do lado de fora, apanha a gaita e toca o 

instrumento.	

Em seguida, o menino cai no sono. Os eventos que se seguem expõem novamente 

o caráter fantástico do conto. Tiago acorda com o barulho dos pássaros: “Mais de infinitos, 

cobriam toda a esquadra. Nem o mundo, em seu universal tamanho, era suficiente poleiro” 

(COUTO, 2013, p. 70).  	

A cela onde o negro havia sido encarcerado estava vazia. Tiago, na intenção de 

encontrar o vendedor, vai até a árvore onde o passarinheiro morava, lá, não consegue 

encontrá-lo, nem havia rastro do seu paradeiro. O menino, então, resolve entrar no tronco 
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para esperá-lo, porém acaba adormecendo. Os colonos chegam e ao perceberem que havia 

alguém dentro do tronco, acreditando tratar-se do passarinheiro, logo, decidem: “o sacana 

do preto está dentro da árvore. É o gajo mais a gaita. Toca, cabrão, que já danças” 

(COUTO, 2013, p. 71). Sem saber que se tratava do menino, os colonos atearam fogo ao 

tronco, nesse momento:	

 

O menino transitava de reino: arvorejado, em estado de consentida 
impossibilidade. E do sonâmbulo embondeiro subiam as mãos do 
passarinheiro. Tocavam as flores, as corolas se envolucravam: nasciam 
espantosos pássaros e soltavam-se, petalados, sobre a crista das chamas. 
As chamas? De onde chegavam elas, excedendo a lonjura do sonho? Foi 
quando Tiago sentiu a ferida das labaredas, a sedução da cinza. Então, o 
menino, aprendiz da seiva, se emigrou inteiro para suas recentes raízes 
(COUTO, 2013, p. 71).	

 

O desfecho da narrativa, descrito na citação acima, retoma um outro trecho do 

conto; o momento em que Tiago relatara aos pais um pouco do que acabara de aprender 

sobre a sabedoria do negro, do povo que estava naquelas terras antes de sua chegada. Como 

pode ser percebido em: “Estás a ver a flor? perguntou o velho. E lembrou a lenda. Aquela 

flor era morada dos espíritos. Quem que fizesse mal ao embondeiro seria perseguido até o 

fim da vida” (COUTO, 2013, p. 68).	

Para Cantarin (2010, p. 146), esse evento revela a resistência do dominado e uma 

espécie de retaliação diante dos recorrentes abusos dos portugueses, pois, “Tal ente, que 

personifica o colonizado e sua cultura, age em defesa desta ao atacar o colonizador. Esse 

ataque nada mais é que fruto da revolta, necessária ao processo de descolonização”.	

É possível perceber em diversos trechos a ligação do homem com a árvore, uma 

espécie de simbiose, como se dois, aliás, os três; o homem, os pássaros e a árvore, 

representassem uma única entidade. Daí, é possível levantar a hipótese de que, ao impor tal 

flagelo ao homem, os colonos teriam infringido, consequentemente, um mal à árvore 

milenar, que representa a terra e sua cultura, ocasionando uma reação natural, segundo o 

misticismo descrito.	

A árvore com suas raízes poderia, aqui, representar a cultura do povo local 

enraizada naquelas terras invadidas, posto que o passarinheiro ao sair do tronco com suas 
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aves, representaria a cultura e a identidade do povo sendo disseminada como sementes por 

aqueles pássaros.	

A reação, à qual nos referimos, pode ser percebida no trecho: “árvore é capaz de 

grandes tristezas. Os mais velhos dizem que o embondeiro, em desespero, se suicida por 

vias de chamas. Sem ninguém pôr fogo” (COUTO, 2013, p. 65).	

As características, descritas no trecho acima, evidenciam, além dos fatores 

históricos, o misticismo, o culto as crenças ancestrais repassadas pelas tradições orais, 

especialmente dos mais velhos como um importante elemento, pois ele é o fio condutor 

pelo qual se pode observar a narrativa sob um outro ângulo. A presença desse recurso é 

marcante nos textos de Mia Couto. Assim, ora os textos podem ser lidos objetivamente, sob 

a perspectiva histórica, ora sob o aspecto do realismo fantástico.	
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE ENSINO 

 

A pesquisa foi realizada sob a forma de uma intervenção, visto que a proposta e a 

teorias abordadas tiveram sua aplicação efetiva, mediante uma ação pedagógica. A proposta 

de intervenção se apresenta com um caráter de produção de conhecimento, aliando a teoria 

com as práticas inovadoras que possam aperfeiçoar aquilo que já existe em termos de 

ensino-aprendizagem, incorporado às novas tendências, fornecendo subsídios para 

professores, alunos e todos os demais envolvidos nas situações de ensino-aprendizagem.	

O termo intervenção propõe necessariamente uma ação, assim, o ato de intervir, ou 

seja, de causar interferência, expõe um traço essencial desse tipo de pesquisa; perceber uma 

problemática e propor ações que alterem o estado das coisas. Magda Floriana Damiani 

(2012), em seu trabalho intitulado Sobre pesquisas do tipo intervenção, em que explora as 

pesquisas acadêmicas com este viés, declara:	

 

as propostas de ensino inovadoras (intervenções) poderiam ser 
consideradas como o estímulo auxiliar que o professor/pesquisador utiliza 
para resolver uma situação-problema, qual seja, a maximização da 
aprendizagem de determinado conteúdo, pelos estudantes (DAMIANI, 
2012, p. 6).	

 

A autora traça um paralelo entre seu grupo de pesquisa e as teorias relacionados ao 

ponto de vista histórico-cultural levantadas por vários teóricos como Marx e Vygotsky. 

Damiani, citando Freitas (2009), afirma que as pesquisas de intervenção estão 

intrinsecamente ligadas às ideias de Vygotsky, visto que o teórico sempre lidou com os 

estudos sob essa perspectiva, ainda que não tenha usado o termo propriamente. Assim, 

segundo a autora,	

 
a pesquisa baseada nas ideias de Vygotsky, se constituiria em uma 
intervenção [...] Tais interferências são planejadas e implementadas com 
base em um determinado referencial teórico e objetivam promover 
avanços, melhorias, nessas práticas, além de pôr à prova tal referencial, 
contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os processos de 
ensino/aprendizagem neles envolvidos (DAMIANI, 2012, p. 3).	
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As pesquisas intervencionistas, na área da educação, ainda ocupam pouco espaço 

na comunidade acadêmica/científica, muitos até as realizam, mas não associam suas 

investigações ao caráter de intervenção. As investigações com essas características têm 

aumentado na academia nos últimos anos, em virtude do incentivo e do investimento 

proposto pelo governo federal em fomentar a ampliação de cursos de formação de 

professores em diferentes níveis, visando melhorar a formação dos profissionais da 

educação.	

 

4.1 O Caráter qualitativo da Pesquisa 

 

 A pesquisa qualitativa tem sido amplamente utilizada como forma de solucionar 

questões e comprovar hipóteses, pois um fato pode ser compreendido melhor ao se estudar 

o contexto em que ocorre. Desse modo, para compreender o problema, o pesquisador 

buscará perceber o fenômeno sob a ótica dos envolvidos no processo, em seguida coletará 

dados que serão analisados.	

As investigações qualitativas partem de um ou mais questionamentos, visando 

solucionar os problemas detectados. Para responder aos questionamentos levantados, é 

comum que o pesquisador selecione o caminho mais adequando para solucioná-los. Entre 

os tipos mais comuns dentro da perspectiva qualitativa, estão: a pesquisa documental, o 

estudo de caso e a etnografia.	

Assim, consideramos que a pesquisa em questão, além do caráter de intervenção, 

também assume o viés qualitativo, visto que um dos elementos utilizados para medir a 

percepção dos sujeitos, durante a execução da proposta, foi um questionários no início e 

outro no término do processo. Os questionários serviram para coletar informações sobre a 

turma, traçando um parâmetro a respeito do ensino de literatura, bem como da percepção 

dos alunos a respeito das análises realizadas.	

 

4.2 O Contexto de Intervenção 

 

A intervenção proposta teve como área de atuação o município de Extremoz, 

situado a norte da capital do estado e integrante da região metropolitana de Natal. O 



	

75	

pequeno município, devido a sua conurbação com a cidade de Natal, muitas vezes é visto 

como uma extensão da zona norte da capital. Porém, mantém características bem distintas. 

A maior parte da população trabalha na capital, ou nas fábricas do distrito industrial.	

Extremoz tem uma área urbana pequena, se comparada com as cidades vizinhas, 

por isso boa parte de seus moradores ainda vive em regiões rurais, ou no litoral, tendo 

pouco acesso a serviços básicos/essenciais. Devido a essa característica, há no município 

diversos assentamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST). Nos 

últimos anos, a cidade tem apresentado crescimento elevado de sua área urbana, devido à 

proximidade com o distrito industrial e à chegada de empreendimentos imobiliários, a 

maioria provenientes de programas federais como Minha Casa Minha Vida.	

É nesse contexto que se situa a Escola Estadual Almirante Tamandaré (EETA), que 

foi o espaço da nossa investigação. A escola está situada na Rua Newton Braga, bairro 

Estrela do Mar, área urbana do município de Extremoz.	

A EEAT é até então a principal e maior escola pública do município de Extremoz. 

A escola possui, segundo dados fornecidos pelos gestores: 1.495 alunos divididos em 47 

turmas nos três turnos (manhã, tarde e noite) – dados do ano de 2014. A oferta de vagas 

atende desde o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) até o ensino médio regular e a 

modalidade EJA- Educação de jovens e adultos. Além do espaço principal na área urbana, a 

escola possui um anexo com 6 salas, na área rural de Extremoz, que funciona apenas 

durante a noite, num prédio compartilhado com o município.	

A escola foi fundada em 1982, ao longo dos anos sofreu diversas modificações em 

sua estrutura. Se comparada com a maioria das escolas mantidas pelo poder público 

estadual, ela apresenta uma situação estrutural bem favorável e conta com diversos 

instrumentos que a dotam de uma capacidade singular para atender a população local.	

A instituição possui onze salas de aula na sede, além de uma biblioteca, uma sala 

de recursos multifuncionais, uma sala multiuso, um laboratório de ciências, quatro 

banheiros (um feminino, um masculino e dois para funcionários), uma sala para os 

professores, uma cozinha, um almoxarifado, uma sala para a direção, uma secretaria e uma 

quadra de esportes. Com exceção de algumas salas que tiveram problemas, todas as demais, 

secretaria, sala da direção e coordenação, são climatizadas.	
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Devido à alta demanda por vagas no ensino fundamental II, no ano de 2014, o 

laboratório e a sala multiuso tiveram de ser adaptadas como salas de aula para atender a 

procura, visto que as escolas municipais não dispõem de vagas suficientes. Além da 

estrutura descrita, a escola também conta com: oito projetores multimídia integrados, dois 

notebook, dois computadores, e uma copiadora para uso dos professores, um home theather 

(TV, DVD e caixas acústicas), duas caixas de som com amplificadores e, na sala multiuso 

foi instalada, recentemente, uma lousa digital.	

O quadro docente da escola é amplo, com poucas disciplinas ausentes. Entre os 

professores há: um doutorando, dois doutores, seis mestres, três mestrandos, além de vários 

especialistas.	

Mesmo com uma boa estrutura, professores qualificados e equipamentos 

tecnológicos adequados à disposição, o desempenho dos alunos nas atividades de leitura e 

escrita, em todos os níveis, carece de muita atenção. O nível de leitura e a apreensão do que 

é lido ainda encontram-se em patamares ruins, constatação apontada tanto pelos indicadores 

oficiais do governo como o IDEB (Índice de desenvolvimento da educação básica), que 

posiciona a escola na última colocação entre as instituições públicas do município de 

Extremoz, quanto pela percepção dos professores no dia a dia em sala de aula.	

Portanto, ficou evidente que a escola necessita de ações que possam associar todos 

os componentes materiais e humanos (professores, estrutura e equipamentos) com boas 

práticas de ensino-aprendizagem. E essa é a nossa intenção com esta intervenção, contribuir 

para melhoria das condições de ensino de língua materna, mediante esse contexto.	

 

4.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

Tendo em vista o contexto descrito, a proposta de pesquisa/intervenção foi 

direcionada aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, do turno vespertino da EEAT. 

O motivo para escolha da turma deve-se ao fato de serem alunos que apresentam diversas 

dificuldades no aprendizado da língua portuguesa, como também à percepção do 

distanciamento, ou a quase inexistência dos textos literários no cotidiano da maioria dos 

alunos que integram a turma citada. Esse fato ocasiona uma imensa lacuna e, ao mesmo 

tempo, causa uma certa aversão aos textos dessa natureza por considerá-los extensos ou 
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complexos. Mas, mesmo diante do quadro descrito, os alunos apresentam grande interesse e 

disposição, quando estimulados adequadamente, para a prática de leitura e interpretação.	

Além disso, a partir de percepções em atividades e discussões anteriores, 

fomentadas por questões sociais polêmicas, detectamos que o racismo é visto pelos 

próprios alunos como um dos grandes problemas sociais do nosso país. A perspectiva dos 

alunos, evidenciada e verbalizada, através de suas produções escritas, como também nas 

discussões orais sempre que o assunto vem à tona em nossas aulas, serviu de base para a 

formulação da referida intervenção.	

Nosso intuito é que, com os estímulos apropriados, possamos auxiliá-los a 

despertar o prazer da leitura não apenas na escola, como também fora dela, estimulando o 

senso crítico, destacando a importância da literatura para a formação de um povo, 

ampliando e fazendo-os enxergar criticamente as temáticas sobre as quais possam se 

confrontar. 	

Os alunos envolvidos, devido às peculiaridades do contexto social, apresentam 

uma grande heterogeneidade, principalmente nos aspectos cognitivos. Por exemplo, em 

uma mesma sala, é possível perceber grandes distinções quanto à bagagem trazida dos anos 

anteriores e também quanto à formação pessoal. Estávamos conscientes de que tantas 

diferenças num mesmo ambiente constituem um desafio a ser enfrentado, antes mesmo de 

iniciarmos a intervenção. Por isso, sabíamos da necessidade de adequarmos as atividades 

propostas, visando alcançar o máximo de absorção pela turma.	

Outro fator positivo que destacamos para a realização do projeto na turma citada, é 

o fato de serem alunos que estão prestes a entrar no Ensino Médio, sendo assim, convém 

prepará-los para absorção de conteúdos mais abrangentes, dotando-os da capacidade 

reflexiva para compreensão de textos mais complexos das mais diversas temáticas, 

incentivando-os a posicionar-se criticamente diante do que será posto, especialmente em 

relação a temas polêmicos e importantes para a sociedade quanto a questão racial.	

Dessa forma, apresentamos o projeto de intervenção intitulado O texto literário 

como subsídio para a abordagem da temática afro-brasileira na sala de aula: uma 

proposta de intervenção no 9º ano do Ensino Fundamental, que teve a intenção de 

contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem nas práticas de leitura e compreensão 

textual na EEAT, abordando a questão do negro e reforçando as ações para o combate ao 
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racismo ainda presente em nosso cotidiano. Além disso, acreditamos que essa proposta de 

intervenção possa se configurar como um instrumento que amplie as discussões no âmbito 

acadêmico, enriquecendo os estudos sobre a língua, texto e ensino.	

 

4.4 O Evento Deflagrador e o Questionário Preliminar 

 

Antes mesmo da execução da proposta, em uma aula direcionada à produção 

textual, os alunos foram estimulados a elaborar, em grupo, uma produção escrita sobre 

temas polêmicos que considerassem relevantes e que foram selecionados previamente a 

partir de um sorteio com base nos interesses da turma. Tendo em vista o contexto social em 

que vivem, mesmo com a sugestão inicial sobre alguns temas, os próprios alunos 

perceberam a importância que determinados assuntos tinham para o contexto atual, logo 

apresentaram suas sugestões que foram prontamente aceitas, pois consideramos que o 

interesse por determinados temas poderia ampliar a motivação para a realização da 

atividade. Dentre os temas sugeridos, destacaram-se: aborto, homofobia, intolerância 

religiosa, machismo e racismo.	

A atividade consistia na confecção de um panfleto que pudesse promover 

positivamente uma ideia, ou contribuir para o combate de um dado comportamento e suas 

consequências negativas. Cada grupo com o número médio de 5 componentes ficou 

responsável por uma temática.	

A partir das temáticas, os alunos escreveram seus textos, mesclando-os com os 

dados e informações retiradas da pesquisa realizada através de sites de internet. As 

produções foram apresentadas através de projeção para a turma, acompanhada da entrega 

do folder.	

Entre os temas, alguns se sobressaíram e causaram maior envolvimento, 

suscitando discussões e intervenções por parte dos alunos. Um dos grupos, ao apresentar 

seu trabalho sobre racismo, trouxe importantes informações sobre a inferiorização da 

população negra, frente à outra parcela da população considerada branca. Os dados 

serviram de base para a discussão sobre as causas dessa desvalorização dos negros em 

nosso país.	
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Após uma ampla e acalorada discussão sobre o assunto, foi proposto que eles 

respondessem a três perguntas individualmente, no caderno:	

 

1) Com bases nas informações apresentadas durante o seminário sobre 

racismo, comente acerca dos fatores responsáveis pela inferiorização da 

população negra.	

2) A partir de suas percepções, você considera a sociedade brasileira 

racista? Por quê?	

3) Mesmo com leis rígidas contra o crime de racismo, atos de discriminação 

ainda ocorrem no país. Que ações poderiam contribuir para a diminuição 

desse problema? 

 

Antes de responderem às questões, perguntamos se alguém queria compartilhar 

oralmente algum ponto de vista sobre o assunto. Entre aqueles que decidiram falar, percebi 

muita indignação quanto à existência desse comportamento; dentre os principais 

argumentos que, segundo os alunos, eram os responsáveis pelo acentuado racismo ainda 

presente na sociedade brasileira, oralmente, alguns alunos destacaram: a falta de empenho 

da classe política em criar ações para uma maior inclusão; a necessidade de campanhas, 

visando conscientizar a população; falta de oportunidades iguais para negros e 

brancos ;reflexão pessoal sobre a forma como lida com o diferente, entre outras. Após a 

exposição oral, pedimos que dedicassem alguns minutos para responder as três questões 

sugeridas. A primeira questão ponderava sobre as percepções iniciais relativas à 

apresentação dos trabalhos relacionados ao tema do racismo. O intuito do questionamento 

era perceber quais elementos destacados pelos alunos seriam os responsáveis pela 

inferiorização da população afro-brasileira. Vejamos alguns dados referentes ao 

questionário investigativo inicial.	
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Questão 1: Com base nas informações apresentadas durante o seminário sobre racismo, 

comente acerca dos fatores responsáveis pela interiorização da população negra. 

	

“Bem isso não é de hoje, vem lá dos tempos antigos que os brancos faziam os negros de 
escravos e isso não é certo porque somos todos iguais”. G. A.	

“A cor- devido ser mais modernos e civilizados locação geográfica- devido o europeu ter mais 

tecnologia poderio e modernização devido os europeu possuir maior estabilidade territorial”.  

P.R. 

“A inferiorização racial hoje ainda é muito grande, pois a sociedade de hoje ver o negro de 

forma como se eles nunca fossem vencer na vida, fossem viver pra sempre abaixo por causa da 

cor de pele”. 

“O Gráfico apresentado no seminário demonstra muito a desigualdade entre negros e 

brancos, onde os negros estavam a frente em todos aspectos negativos, isso se dar muito desde 

a colonização do Brasil, onde os negros e índios era escravizado e ainda hoje existe isso”. M. 

R. 

 

“A inferiorização hoje acontece pelo fato da discriminação da cor, pois ainda não vem o negro 

como pessoa normal. Só pelo fato da cor acham se superiores, mesmo a sim não deixam de ser 

brasileiros, por quer o brasileiro e misturado então não tem uma raça pura pois a mistura, de 

vários povos”. B. R. 

“Os principais fatores são os trabalhos as prisões; as prisões são as maiores população da 

cadeia são negros, os homens e mulher”. F. M. 

“E porque a partir do séculos atraz os colonizadores do nosso pais se sentiam superior dos 

negros por partes porque eles tinham armas, eles eram ricos tinha facilidade de estudos 

empregos etc., por isso esse racismo contra os negros”. F.G. 

“Os negro em todo gráfico esta abaixo inferior aos brancos mas eu creio que nos últimos anos 

fez igualdade”.  R. V. 

“Que não e de agora que começou essa discriminação que eles sempre estão inferiores aos 

brancos”. S. M. 

“Em relação ao racismo, ele não é de hoje que isso acontece, os negros eram muito maltrata 

pela população branca (DIGA NÃO AO RACISMO)”. J. L. 

“Os negros sempre estão abaixo de tudo mais os brancos sempre acima o racismo e muito 
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grande com a cor da pessoa eles se acham acima dos negros”. D. N. 

“Bom, isso não vem de hoje vem de tempos atrás, os negros sempre eram menosprezados, 

eram escravos dos “brancos” os portugueses, ingleses, europeus em si “usavam” os negros 

como se fossem animais. Até hoje na atualidade, portando bem menos que antes, mas continua 

o preconceito a tona”. R. H. 

“Isso é de muitos anos atrás na época da escravidão no brasil desde aí os brancos se sente mais 

do que os negros”. J. P. C. 

“Bom, primeiramente não acho muito justo, isso não é de hoje ja é de muito tempo atrás, do 

mesmo jeito que uma pessoa branca tem direito de entrar numa faculdade etc., uma pessoa 

negra também tem”. T. C. 

“Porque tem muita gente que rebaixa por causa da sua cor, sua origem”. E. C. “Começou o 

racismo quando os brancos resolveram fazer os negros de escravos e até hoje continua esse 

racismo etc. isso deve acabar”. S. S. 

“Os negros sempre estão abaixo sem inferiorização dos brancos. Por sua cor é algo tão 

preconceituoso que não tem porque isso acontecer. E vem de muito tempo”. S. E. 

“A sociedade tem muito preconceito com a cor negra e sempre colocam os brancos acima de 

tudo pois até em filme os negros eles colocam como escravos”. R. E. 

“O seminário trouxe uma estória resultando pontos em que os negros sempre tinha barra alta 

em relação a pontos negativos e pontos positivos sempre eram inferior, ou seja, tem uma 

desigualdade muito grande no Brasil”. H. N. 

“Porque eles pensam que a população negra são menos que eles por causa da cor”. J. M. 

Nossa população as pessoas pensam que o negro é menos que o branco, eles pensam e acham 

que o negro tem menos valor que o branco”. W. 

“Nos dias de hoje as pessoas estão racistas demais, deveríamos respeitar as pessoas que são 

negras”. D. S.“O nível de inferioridade e dos negros morte nos trabalhos nos lugares nas 

escolas etc.”. J.G. 

“Os fatores são que por uma pessoa ser negra a população não aceita que o negro tenha 

direitos iguais, isso vem acontecendo a muitos anos atrás quando os negros foram 

escravizados”. R.T. 

	

A maioria das exposições ao questionamento (1) demonstra que, para os alunos, a 

cor é um fator preponderante para o sucesso social dos indivíduos, e consequente exclusão 
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daqueles que não se adéquam aos padrões físicos impostos. Essa percepção se deve ao fato 

de que, de acordo com as respostas, a cor é colocada como um instrumento de valorização 

dos indivíduos em detrimento dos demais que não se adéquam ao padrão, como destacado 

nas transcrições abaixo:	

 

“Isso é de muitos anos atrás na época da escravidão no brasil desde aí os brancos se sente 

mais do que os negros”. J. P. C. 

“A sociedade tem muito preconceito com a cor negra e sempre colocam os brancos acima de 

tudo pois até em filme os negros eles colocam como escravos”. R. E. 

“Nossa população as pessoas pensam que o negro é menos que o branco, eles pensam e acham 

que o negro tem menos valor que o branco”. W.P.	

 

Outros importantes fatores destacados nas respostas foram: a história e a 

localização, pois, para alguns alunos, a lógica percebida é a de que os brancos descendem 

dos europeus, que historicamente dominam os meios de produção e o poder bélico nas 

sociedades ocidentais. Logo, impuseram sua força e predominaram sobre os africanos. Já os 

negros descendem dos africanos historicamente explorados e escravizados, mais voltados 

às práticas agrícolas, portanto, mais suscetíveis aos apelos comerciais e à força dos 

europeus. Assim, essas distinções expõem as relações de poder que ganharam um outro 

componente; os aspectos físicos. Isso fica explícito na resposta transcrita a seguir:	

 

“A cor devido ser mais modernos e civilizados locação geográfica devido o europeu ter mais 

tecnologia poderio e modernização devido os europeu possuir maior estabilidade territorial”.  

P. R.	

 

Ao relacionar a inferiorização dos negros ao contexto nacional, um importante 

componente revelado é que essa situação não é nova, mas remonta ao período da 

escravidão que reverbera até os dias atuais. Em todas as respostas, percebemos que os 

alunos mostraram-se indignados com essa situação e que não consideram o preconceito 
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racial como algo aceitável. Esse ponto de vista foi ratificado na maioria das transcrições, 

como se observa a seguir:	

 

“O Gráfico apresentado no seminário demonstra muito a desigualdade entre negros e 

brancos, onde os negros estavam a frente em todos aspectos negativos, isso se dar muito desde 

a colonização do brasil, onde os negros e índios era escravizado e ainda hoje existe isso”. M. R. 

“Os fatores são que por uma pessoa ser negra a população não aceita que o negro tenha 

direitos iguais, isso vem acontecendo a muitos anos atrás quando os negros foram 

escravizados”. R.T. 

“Começou o racismo quando os brancos resolveram fazer os negros de escravos e até hoje 

continua esse racismo etc. isso deve acabar”. S. S.  

 

Passemos, então, para o segundo questionamento. A segunda pergunta buscava 

compreender como os alunos associavam as exposições dos trabalhos apresentados em sala 

sobre o racismo com a sua realidade, de forma que pudessem posicionar-se sobre o tema na 

sociedade. 	

 

Questão 2: A partir de suas percepções, você considera a sociedade brasileira racista? Por 

quê?	

“Sim porque o povo de hoje em dia não se respeita mais e principalmente aqui no Brasil.  

podemos ver muitos racistas e os negros sem empregos e alfabetizados”. G. A. 

“Sim, por causa da localização geográfica, por alguns mora em cidades pobres, e por causa 

disso a pessoas que se acham superiores a outras”. P. R. 

“Sim porque ainda existe, no mercado de trabalho, nas faculdades onde o nível de alunos 

negros e baixo e também nas favelas onde há muita desigualdade no Brasil”. M. R. 

“Sim porquê ainda a discriminação racial, não e tão discriminado como antigamente mais 

ainda abrange um pouco dessa discriminação”. B. R. 

“Hoje não mas; porque leis foram empregadas; mas ainda há racismo na sociedade; pessoas 
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brancas acha que os negros vão rouba ou mata-las”. F. C.  

“Sim, porque ainda tem racismo por qualquer besteira por exemplo, pela forma que o povo se 

veste como se anda, e diversos, também porque uma menina branca namora com um negro e 

as outras pessoas não gosta ficam falando mal do menino  etc. falando”. F.G. 

“Sim, porque o brasil é o segundo pais com mais negros, e os negros sofriam muito, e tem isso 

todos pensam só porque e negro e um escravo, mas não somos todo iguais”. R.V. 

“Sim, porque não vem de agora, nossa sociedade e racista desde que nosso país foi descoberto, 

que pela sua cor seria inferior ao outro”. S. M. 

“Sim. Em termo de cultura religião de cor, relacionamento, filhos e etc.. racismo existem em 

toda parte.” DIGA NÃO AO RACISMO”. J. L. 

“Sim, porque eles acham que podem humilhar os negros só porque eles são brancos é muito 

racismo com a cor”. D. N. 

“Sim, infelizmente o Brasil ainda é um pais muito racista, ainda podemos vê muitos negros 

analfabetos e sem emprego”. R. H. 

“Sim porque de vez em quando as pessoas aparecem na tv vitimas de racismo, são atletas, 

artistas etc.”. J. P. C. 

“Sim, porque a sociedade brasileira ela é muito desunida e não é pra ser assim, o brasil é 

misto, mas mesmo assim as pessoas é racista até consigo mesma etc.”. T. C. 

“Sim, por que as maiorias das pessoas gostam de se importam com tudo que as outras pessoas 

fazem por exemplo: religião, as vestes etc.”. S.S. 

“Sim, nem todos, mais a maioria e acho  essas pessoas sem noção porque todos nos somos 

iguais e somos capazes. Pele não fala seu caráter e todos devemos respeitar”. R.E. 

“Sim. Porque ainda existe uma desigualdade muito grande no nosso país tanto por questão de 

mercado de trabalho e até as vezes ser chamado de ladrão ou vagabundo, exemplo na tv, 

traficante  são só os que vivem nas favelas e não mostram os que estão no governo”. H. N. 
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“Sim, porque até pra arrumar um emprego eles tem preferencia, enfim são sim”. J. M. 

“Sim, porque hoje em dia as pessoas não estar mas respeitando as culturas, as religiões, ou 

seja elas não respeitam as pessoas como elas são”. W. 

“Sim, as pessoas não aceita negros trabalhar, isso deveremos tomar uma atitude para acabar 

com isso”. D. S. 

“Sim, ainda considero ainda infelizmente tem muitas pessoas no brasil que relata 

principalmente de negros que  sofrem com essas ofensas eu vejo muito na televisão jornal 

restaurante e em qualquer lugar”. J. G. 

“Sim, pois a população brasileira é uma população que tem muitos preconceitos, não só com 

negros, mas também com religiões, classes sociais etc.”. R. T.	

 

De maneira geral, as respostas revelaram que o racismo é extremamente 

perceptível a todos e, para a maioria, é um problema gravíssimo e compreendido na 

maneira diferenciada como são tratados os negros nas mais diversas atividades. 

Novamente, o fator geográfico foi confirmado, visto que para muitos alunos o local em que 

vivem, ou seja, nas comunidades periféricas (na maioria dos casos), é um dos principais 

componentes da exclusão dos negros, que se percebem em desvantagens na maioria das 

oportunidades oferecidas. Esses aspectos destacaram-se claramente nos trechos 

selecionados:	

 

“Sim porque o povo de hoje em dia não se respeita mais e principalmente aqui no Brasil  

podemos ver muitos racistas e os negros sem empregos e alfabetizados”. G. A. 

“Sim, por causa da localização geográfica, por alguns mora em cidades pobres, e por causa 

disso a pessoas que se acham superiores a outras”. P. R. 

“Sim porque ainda existe, no mercado de trabalho, nas faculdades onde o nível de alunos 

negros e baixo e também nas favelas onde há muita desigualdade no Brasil”. M. R.	
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Ressaltando a distinção de oportunidades, alguns alunos expuseram a questão da 

presença do negro nas universidades, destacando que ainda é muito pequeno o número dos 

que chegam ao ensino superior, que colabora para o tratamento diferenciado no mercado de 

trabalho. Ou melhor, a desvalorização de um indivíduo por sua cor, ao tentar conseguir uma 

vaga no mercado de trabalho. O tratamento hostil da polícia aos que têm a pele escura, a 

diferença de oportunidades entre brancos e negros, também se destacaram entre as razões 

elencadas, conforme demonstradas nos trechos adiante: 

	

“[...] ainda existe, no mercado de trabalho, nas faculdades onde o nível de alunos negros e 

baixo e também nas favelas onde há muita desigualdade no Brasil”. M. R. 

“[...] ainda existe uma desigualdade muito grande no nosso país tanto por questão de mercado 

de trabalho e até as vezes ser chamado de ladrão ou vagabundo, exemplo na tv, traficante  são 

só os que vivem nas favelas e não mostram os que estão no governo”. H.N. 

“[...] até pra arrumar um emprego eles tem preferencia, enfim são sim”. J. M.	

 

O terceiro e último questionamento teve como finalidade revelar o posicionamento 

dos alunos quanto a uma possível ação que pudesse amenizar o problema destacado. Dessa 

forma, nosso desejo era auferir se os estudantes perceberam a necessidade de ampliar o 

debate sobre o tema como forma de reduzir os índices de preconceito contra os afro-

brasileiros.	

 

Questão 3: Mesmo com leis rígidas contra o crime de racismo, atos de discriminação ainda 

ocorrem no país. Que ações poderiam contribuir para a diminuição desse problema?	

“Podemos respeitar, dar mais oportunidades porque somos todos iguais, todos nós temos 

defeitos, temos que deixa de ser racista e dar mais valor aos negros”. G. A. 

“Poderiam fazer “ação social” sempre, só que chamaria as pessoas de “alta classe” para fazer 

em bairros carentes, para quebrar esse flagelo, e destruir, ou tentar diminuir esse racismo, 

colocando pessoas de todas as cores, e de tosas as classes perto um do outro”. P. R. 

“A sociedade tem que respeitar mais e o poder legislativo tem que parar de favorecer a 
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sociedade nobre”. M. R. 

“Mesmo com a lei esse problema persiste, para instinguir esse problema era preciso, ter mais 

argumentos como conversas e pretextos, para reivindicar esse modo de ponto de vista, do 

racismo. Podiam fazer campanhas e falar mais sobre esse assunto nas igrejas, televisão, radio 

e outros”. B.R. 

“Que a sociedade aceitase os negro, porque Deus fica triste. Na bíblia diz isso pais ele fez os 

homens do barro; então porque essas pessoas continua a fazer racismo si nos fomos feito do 

amor de deus”. F. M. 

“Eles não tão nem aí com essas leis, e ainda continua fazendo e muito mais”. F. 

“Mais nada apenas respeitar colocar os negros em igualdade e respeitar porque somos todos 

iguais”. R.V. 

“Podemos amar o próximo como a si mesmo, assim poderíamos mudar esses pensamentos”. S. 

M. 

“As ações que devemos ter é para de querer ser melhor do que os outros porque querendo ou 

não agente tem ações de um racista, muitas vezes rimos da roupa do outro, rimos da cor, em 

termo de religião, varias coisas etc.”. DIGA NÃO AO RACISMO” QUEREMOS PAZ”. J. L.“ 

Entender eu a gente somos todos iguais não importa a cor da pessoa e nem sua religião mas 

sim quem ela é”. D. N. 

“Poderíamos dar mais oportunidades aos negros, respeitá-los, pois somos todos iguais. E 

aprender a tolerar não só os negros, mais também tolerar todas as pessoas, sendo branco, 

negro, pardo, amarelo. Vamos deixar o preconceito de lado por que somos filhos de um único 

Deus”. R. H. 

“Fazer campanha contra o racismo, porque ninguém, hoje em dia, é puro ou puros todos nos 

somos afrodescendentes”.  J. P. C. 

“Poderiam a sociedade se unir mas, olhar mas pro próximo e deixar a desigualdade pra lá 

todos somos iguais independente da cor, língua, cultura e religião”. T. C. 

“Respeitar as pessoa não ter preconceito com a cor e ne com as religião das outra pessoa”. E. 

C. 

“Podemos contribuir, gostando das pessoas como elas são não se importando com nada, sua 

cultura, religião e etc.”. S. S. 

“Mostrar que não é a sua cor que fala quem você é e em vez de sermos inimigos se juntarmos 

e sermos amigos. A luta da paz”. S. E. 
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“Todos entender que somos iguais dependendo de cor, religião entre outros só temos que 

respeitar o próximo”. R. E. 

“As pessoas tem que ter mais respeito, e se achar menos superior, e pensar que é melhor que 

outra pessoa que tem a pele diferente”. H. N. 

“Bom, precisa de mais amor próprio , não sei porque isso existe, somos todos iguais”. J. 

M.“Precisa de mais atenção nas coisas que estamos falando, se vai afetar alguém ou não, 

precisamos denunciar se caso virmos algo desse tipo”. W. 

“Podemos reunir pessoas para demonstrar que somos todos iguais, e que não existe racismo.” 

D. S. 

“Ter uma lei mais rígida com relação a isso que a defesa do brasil passa a mão na cabeça 

desses criminosos”. J. G. 

“Com direitos iguais, respeito ao próximo, união e colaboração uns com os outros”. R. T. 

	

Após responderem ao terceiro questionamento, os dados apenas confirmaram os 

posicionamentos demonstrados nas respostas anteriores. As respostas apontaram que, entre 

as principais ações destacadas, as que mais poderiam contribuir, segundo os alunos, para 

atenuar o preconceito racial no país, seriam: a empatia, revelada em boa parte das 

transcrições como um mecanismo em que o indivíduo deveria perceber o outro, suas 

dificuldades, criando oportunidades para que negros e brancos pudessem trabalhar juntos, 

evitando assim o menosprezo aos diferentes. Como relatado nas transcrições a seguir:	

 

“Podemos contribuir gostando das pessoas como elas são não se importando com nada, sua 

cultura, religião e etc.”. S. S. 

“Podemos reunir pessoas para demonstrar que somos todos iguais, e que não existe racismo”. 

D. S. 

“Com direitos iguais, respeito ao próximo, união e colaboração uns com os outros”. R. T.	

 

Outra ação enfatizada, e que já havia sido apresentada em respostas anteriores, é a 

realização de campanhas para a conscientização da população em diversos segmentos: tv, 

igrejas, rádio etc., visando à erradicação do racismo. Esse aspecto expõe que algumas 
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respostas foram fortemente influenciadas por visões advindas das práticas religiosas dos 

alunos. Outra ação recorrente destacada é oferecer mais oportunidades aos negros como 

forma de equalizar as posições com os demais segmentos.  É o que podemos observar em 

algumas respostas:	

 

“Fazer campanha contra o racismo porque ninguém hoje em dia e puro ou puros todos nos 

somos afro descendentes”. J. M. 

“Poderíamos dar mais oportunidades aos negros, respeita-los pois somos todos iguais. E 

aprender a tolerar não só os negros , mais também tolerar todas as pessoas, sendo branco, 

negro, pardo, amarelo. Vamos deixar o preconceito de lado por que somos filhos de um único 

Deus”. R. H. 

“Que a sociedade aceitasse os negro, porque Deus fica triste. Na bíblia diz isso pais ele fez os 

homens do barro; então porque essas pessoas continua a fazer racismo si nos fomos feito do 

amor de deus”.  J.P.C.	

 

Após a realização do questionário, nos propomos a abordar a temática de maneira 

mais aprofundada, como forma de contribuir para a compreensão desse fenômeno. Sendo 

assim, iniciamos uma série de oficinas visando à abordagem da temática, utilizando como 

recurso material textos literários (poemas, letras de canções populares e um conto da 

literatura africana). Os textos destacam a relevância do tema para a sociedade brasileira e 

que, apesar disso, tem sido negligenciada.	

 

4.5 Das Oficinas 

 

As oficinas seguintes foram inspiradas na obra Letramento Literário: teoria e 

prática, de Rildo Cosson (2014). A proposta sofreu algumas adaptações em relação à ideia 

original, devido às necessidades pontuais de aplicação e às peculiaridades do contexto de 

intervenção, pois o texto de Cosson não contemplava todos os aspectos pensados como os 

que serão aqui apresentados.	
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Segundo a perspectiva de Cosson (2014), uma boa proposta para aplicação com o 

texto literário deve seguir os seguintes critérios básicos: motivar o aluno, introduzir a 

temática que permeia a obra e seu autor, ler e, por fim, interpretar.	

Desse modo, o autor nos apresenta a sequência básica que funciona bem no Ensino 

Fundamental II, fruto de várias pesquisas e experiências bem-sucedidas nessa etapa de 

ensino. A sequência básica atende às necessidades dos alunos e dos professores quanto ao 

contato com a obra, assim como as atividades de preparação e produção de sentidos a partir 

da leitura.	

Seguindo essa perspectiva, a proposta de ensino consistia na realização de oficinas 

de leitura e escrita a partir da compreensão do texto, tendo como recurso principal o conto 

O embondeiro que sonhava pássaros, do escritor moçambicano Mia Couto.	

Além disso, para as etapas de motivação e introdução à temática, utilizamos como 

base uma coletânea de músicas e poemas selecionados por abordarem a história do negro e 

suas raízes africanas, entre eles: Sou negro, de Solano trindade; Encontrei minhas raízes, de 

Oliveira Silveira; Oferenda, de Oswaldo Camargo; Faz muito tempo, Oliveira Silveira; 

Quero ser tambor, de José Craveirinha.	

As oficinas tiveram como fundamento as leituras mediadas pelo professor com 

pequenos intervalos para realização de atividades de escrita, tendo como ponto de partida 

questionamentos relevantes aos textos lidos. Os questionamentos serviram de estímulo para 

a exposição dos aspectos relativos à obra, tais quais: os personagens, conflitos, contexto em 

que ocorreram os fatos que pudessem auxiliar na construção dos sentidos.	

 

Oficina 1 – A Identidade negra em versos (ver Apêndice)	

Duração: duas aulas de 50 min.	

A oficina 1 foi planejada para propor uma reflexão sobre os aspectos referenciais 

da identidade negra. Logo, os fatores culturais (artísticos, religiosos), bem como os traços 

físicos da população negra foram os elementos centrais da discussão. Por isso, nesse 

primeiro momento, visando ampliar a discussão iniciada em aulas anteriores, a partir das 

produções textuais dos alunos, levamos algumas letras de músicas que abordavam, em seus 

versos, a situação do negro no Brasil e na África, a exclusão social, a intolerância religiosa 

e o racismo. Os vídeos com as canções escolhidas foram projetadas para a turma. A maioria 
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da turma respondeu positivamente e mostrou-se interessada em incrementar o enfoque do 

tema. Dentre os recursos selecionados, figuravam as letras e os vídeos das canções: Ogum – 

3030, Eu sou de lá – Dois africanos, além do poema Seu cabelo, de Jairo Pereira. 

 

Ogum – 3030 (Anexo A) – A letra retrata a exclusão social da população negra 

que, em sua maioria, vive à margem da sociedade em comunidades periféricas e sem acesso 

aos meios que conferem à qualidade de vida, levando a uma escassez de oportunidades para 

que esse segmento possa sonhar com almejada elevação social. A música também explora a 

questão política através da crítica ao sistema e à falta de representatividade da maioria da 

população, especialmente os que vivem à margem. A religiosidade também é destacada na 

letra, através da demonstração das crenças nas religiões de matriz africana, expressa já no 

título da canção, visto que é alvo de preconceito por parte de determinados segmentos da 

sociedade. 

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/3030/ogum>. Acesso em: 24 abr. 2016.   Eu sou 

de lá – dois africanos (Anexo A). 

 

A letra exalta a identidade africana e tenta apresentar um contraponto à 

desvalorização comumente relegada à África e a seu povo. Os versos questionam a visão 

equivocada e centrada em expor os problemas sociais vividos em países africanos, oriundos 

de uma sociedade cheia de mazelas e contrastes, em detrimento dos valores e da riqueza do 

povo africano. Os versos procuram desmistificar conceitos negativos imputados à África e 

ao seu povo. 

Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/dois-africanos/eu-sou-de-la.html>. Acesso 

em: 24 abr. 2016. Seu cabelo, de Jairo Pereira (Anexo A). 

 

Nos versos, o eu lírico expõe a dificuldade de uma menina em lidar com os 

padrões de beleza instituídos e o choque ocasionado pela forma como seus traços negros 

são vistos pelas outras crianças. O traço físico evidenciado no poema é o cabelo, que é 

tachado pelas outras crianças como “cabelo ruim”. Assim, o eu lírico propõe questionar 

esse padrão e refuta a ideia de que só os cabelos lisos e claros é que seriam “bons”. A 

aceitação da negritude, isto é, dos traços físicos, frente a uma excessiva valorização das 
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características dos brancos, expõe uma leitura de engajamento que propõe questionar o 

paradigma social e aceitar suas características, valorizando-as.	

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=110c9J0-fY8>. Acesso em: 24 abr. de 

2016. 

Nesta etapa, a proposição teve como foco introduzir a temática de forma que os 

alunos pudessem se familiarizar e compreender a motivações que levaram ao 

aprofundamento do assunto. Nosso intuito era propor, nesse momento, sem maiores 

cobranças, uma discussão apresentando as motivações para atividade, ambientando-os 

através da reflexão para que os próprios alunos pudessem externar suas impressões.	

Em seguida, houve a leitura compartilhada de alguns trechos das canções, seguida 

de debate. Devido às temáticas expressas nas canções apreciadas, os trechos selecionados 

relacionavam-se à situação do negro e à inferiorização relegada a essa parte da população, à 

intolerância religiosa, especialmente advinda do preconceito às religiões de matriz africana 

e, por fim, à inferiorização dos traços físicos negros em comparação à população branca. A 

finalidade dessa oficina era ambientar os alunos, expondo o assunto e propondo uma 

reflexão antes de aprofundar o tema, além de prepará-los para as demais etapas.	

 

Oficina 2 – África: exploração, fé e resistência – Motivação (o plano de aula completo 

consta no Apêndice)	

Duração: duas aulas de 50 min. 

Seguindo a metodologia apresentada por Cosson (2014), escolhemos essa oficina 

como o momento de motivação que antecedeu à leitura do conto de Mia Couto. A proposta 

foi exposta à turma como forma de orientá-la a respeito da proposição inicial e explicar as 

possíveis etapas e atividades. 

Dessa forma, estabelecemos uma relação de proximidade entre os alunos e os 

textos, passo importante para o êxito da sequência. Nesta etapa também foram expostas as 

expectativas até a conclusão das atividades. Visando motivar a turma, também houve a 

leitura dos poemas e a aplicação de atividades relacionadas às temáticas. 

Os alunos, inicialmente, realizaram uma leitura compartilhada dos poemas 

escolhidos previamente. Os poemas foram selecionados por destacarem aspectos 
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importantes da história e da cultura dos negros (africanos e brasileiros), bem como dos seus 

antepassados africanos. Os versos destacam a religiosodade, as práticas anteriores ao 

colonialismo na África, a opressão advinda do processo de exploração da África, assim 

como do continente latino-americano. Além disso, os versos relevam também traços do 

sofrimento, da luta por liberdade e a resistência às imposições do colonialismo. Os poemas 

indicados para a leitura nesse momento foram: Sou negro, de Solano Trindade; Encontrei 

minhas raízes, de Oliveira Silveira; Oferenda, de Oswaldo Camargo; Faz muito tempo, 

Oliveira Silveira; Quero ser tambor, de José Craveirinha (Os poemas podem ser lidos 

integralmente nos anexos – pg. 126). 

Após a leitura, houve uma discussão sobre os aspectos iniciais percebidos. Depois 

da exposição dos alunos, propomos algumas intervenções, visando ampliar a compreensão, 

sempre relacionando-as com os aspectos já apontados em aulas anteriores. Em seguida, 

sugerimos que os alunos  formassem grupos de até 5 (cinco) componentes. Divididos em 

grupos, propusemos que realizassem como atividade de fixação a confecção de murais em 

que ilustrassem as ideias apresentadas nos versos dos poemas, cada grupo pôde escolher um 

ou mais poemas para realizar a atividade. A ideia era que cada grupo pudesse, através da 

montagem do mural, expressar aquilo que considerou importante, destacando-o por meio de 

imagens. Durante a confecção dos murais, os alunos fizeram escolhas baseadas na 

compreensão do tema exposto nos versos, bem como naquilo que apreenderam em todas as 

aulas que antecederam a leitura dos poemas. 

Dessa forma, a imagens vinculadas às estrofes e versos demonstraram a 

perspectiva que os alunos elaboram a partir de tudo o que foi exposto, conversado e 

discutido sobre os assuntos em questão. Assim, foi possível fazer uma avaliação de como 

os alunos receberam a proposta e se envolveram nas atividades. A avaliação foi positiva, 

visto que percebemos o envolvimento dos alunos e a absorção dos temas apresentados.  

 

Oficina 3 – Mia Couto, “um escritor da Terra” – Introdução (o plano de aula completo 

consta no Apêndice) 

Duração: duas aulas de 50 min.	

Essa parte da sequência foi reservada para que os alunos pudessem ter um contato 

inicial com o autor do conto que seria lido como principal recurso da sequência básica, 
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reconhecendo sua história de vida, seu trabalho, suas motivações para a escrita literária, 

suas obras, bem como os temas que permeiam seus textos. Além da apresentação em PPT 

sobre o autor e sua obra, expusemos alguns livros que dispúnhamos do autor, inclusive o 

livro do qual o conto faz parte, passando-os para as mãos dos alunos, que puderam ter o 

contato com a obra, passo fundamental para estimular a leitura. Os alunos folhearam, leram 

as orelhas dos livros e as informações sobre o autor contidas na capa e contracapa.	

Após a apresentação em PPT contendo a biografia do autor na sala de aula, os 

alunos foram convidados a se dirigir à biblioteca, porque o tamanho, a disposição do espaço 

e a ausência de ruídos que pudessem atrapalhar o andamento da ação favoreceriam a 

leitura. Além disso, é importante ressaltar que, mesmo realizando a leitura de um texto que 

não fazia parte do acervo da biblioteca, ainda assim, consideramos importante para a 

experiência leitora dos alunos estarem ambientados em um espaço que propõe novas e 

instigantes leituras.	

 

Oficina 4 – Leitura do conto O embondeiro que sonhava Pássaros (o plano de aula 

completo consta no Apêndice)	

Duração: duas aulas de 50 min.	

No segundo contato com o autor e a obra, foi proposta a leitura do conto O 

embondeiro que sonhava Pássaros – Mia Couto (2013), de forma individual, na escola. 

Propomos que a atividade fosse realizada sem maiores obrigações, tendo em vista o 

primeiro contato e para valorizar a fruição do texto. Orientamos apenas que a leitura fosse 

acompanhada de anotações, grifos e comentários do próprio aluno.  Para alguns alunos, a 

leitura foi rápida, suscitando o interesse de comentar os aspectos percebidos no texto. Nesse 

momento, pudemos sentar com alguns alunos individualmente e conversar sobre suas 

impressões iniciais, tirar dúvidas e incentivá-lo a realizar uma segunda leitura mais 

aprofundada.	

Por se tratar de um texto curto, a leitura foi realizada sem intervalos. Após a 

leitura, reservamos um momento para que os alunos pudessem expor aquilo que destacaram 

inicialmente, bem como realizar pequenas intervenções. No final da aula, fizemos os 

encaminhamentos para o momento seguinte, logo ficou combinado que os alunos deveriam 

fazer uma segunda leitura individualmente, preferencialmente em casa. Nesse momento, 
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pedimos que, ao lerem, realizassem anotações sobre pontos que considerassem importantes 

para compreensão, trechos, parágrafos ou aspectos que tenham despertado a atenção ou 

dúvida durante a leitura, inclusive questões linguísticas. Os apontamentos foram utilizados 

para discussão no momento posterior à leitura. 

É necessário ressaltar que o tempo é um fator importante para o sucesso das 

atividades, logo, foi preciso estabelecer com os alunos os prazos, pois, caso contrário, 

correríamos o risco de fragmentar as ações e, consequentemente, perder o foco, acarretando 

sérios prejuízos à continuidade das etapas das oficinas. 

A princípio, sugerimos que a leitura em casa fosse realizada entre a aula em que 

tiveram o primeiro contato com o conto e a aula seguinte, que, por motivações exteriores, 

só aconteceu na semana seguinte. Vale salientar também que se trata de um conto composto 

por apenas cinco páginas, então, esperava-se que o prazo estabelecido contemplasse a 

leitura e a releitura, caso necessário.	

 

Oficina 5 – Racismo e resistência: o lugar do negro – Mesa-redonda (o plano de aula 

completo consta no Apêndice)	

Duração: duas aulas de 50 min.	

Tendo em vista a realização da leitura no primeiro contato com o texto em sala de 

aula e o segundo momento de leitura em casa, propomos algumas questões a serem 

discutidas oralmente com a turma, visando enriquecer a apreensão do conto. Em seguida, 

sugerimos que cada aluno registrasse suas impressões sobre a obra, destacando aquilo que 

mais lhe chamou atenção.	

Relembramos as etapas anteriores e explicitamos a proposta para o momento em 

questão, que consistia na reunião da turma na sala de aula, porém com uma disposição 

diferente e adequada para a junção de todos os grupos e apreciação da turma durante a 

realização de uma mesa-redonda sobre a assimilação do conto, levantamentos realizados 

por cada aluno e uma explanação oral. A turma foi dividida em pequenos grupos – cada 

grupo tinha 5 componentes em média – que tiveram 20 minutos para expor as 

considerações iniciais, propor a leitura de trechos do texto que considerassem relevantes e 

apresentar seus comentários. Ressaltamos que o tempo, apesar do estipulado, considerou o 

envolvimento dos alunos durante a exposição, assim, alguns grupos contaram com tempo 
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adicional, visto a necessidade de concluir suas explanações, visando não mutilar o trabalho 

do grupo, enquanto alguns grupos que não demonstraram a mesma necessidade, puderam 

abreviar por conta própria o tempo concedido. Ao término do tempo estabelecido, outros 

grupos tomavam o lugar. Vale destacar que a apresentação da temática e as intervenções 

durante a mesa-redonda ficaram a cargo do professor. As intervenções foram pontuais, 

tendo em vista a necessidade, em alguns momentos, de elaborar um questionamento inicial, 

estimulando os alunos a fazer suas próprias colocações em seguida. Seguem alguns dos 

questionamentos propostos aos alunos:	

      

Todos os homens são iguais?	

Qual a relação do vendedor de pássaros com o embondeiro? 

Você considera correta a atitude do passarinheiro? 

Qual o motivo do estranhamento dos colonos perante o vendedor de pássaros? 

Ao diferenciar o passarinheiro dos colonos, o narrador mostra algumas características  

marcantes que expõem o estranhamento gerado entre os envolvidos na narrativa, quais 

seriam esses aspectos?	

Por quais motivos os moradores do bairro, visitado todos os dias pelo vendedor de 

pássaros, sentiram-se ofendidos com a sua atitude? 

Por que as crianças se afeiçoaram ao vendedor de pássaros? 

Que fenômeno pode ser percebido no desfecho da história? 

 

A atividade teve como finalidade estimular e, ao mesmo tempo, propor uma 

reflexão sobre as situações expressas no conto e que seriam o foco das atividades em 

momentos posteriores. Sendo assim, a discussão serviu como mola propulsora para as 

demais ações. Além disso, a atividade também proporcionou o contato dos alunos com 

outros pontos de vista, dos direcionamentos do professor-mediador, enriquecendo a 

compreensão do texto, passo fundamental para a próxima etapa.	

Nessa fase, houve espaço também para o reconhecimento dos aspectos históricos e 

geográficos (não classificatórios) relacionados ao texto lido, visando ampliar a assimilação 

da história. Um ponto importante a ser destacado nessa etapa, a fim de compreender o 
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contexto de origem da obra, foi a realização, em conjunto com a professora da disciplina de 

história, de uma aula temática acerca dos aspectos culturais e históricos que permeiam as 

nações africanas de colonização portuguesa, especialmente Moçambique.	

 

Oficina 6 – Construindo o(s) sentido(s) do texto (o plano de aula completo consta no 

Apêndice) 

Devido às especificidades da proposta de interpretação, o tempo, nessa fase da 

sequência, foi um pouco mais flexível, visto que contemplou desde o momento de 

exposição da proposta de atividade final até a consumação do trabalho. 

Após a compreensão do contexto, foi apresentada a proposta de confecção de um 

livro objeto como forma de os alunos exporem suas interpretações sobre o conto, a partir de 

tudo o que foi realizado, debatido e apreendido em etapas anteriores. Vale destacar que o 

livro foi utilizado como um importante instrumento para exposição da compreensão do 

conto, pois através de sua confecção, os alunos apresentaram suas apreensões a respeito da 

obra, assim como as assimilações relativas à leitura. Para a confecção do livro, convidamos 

a professora de artes, que se prontificou a participar da atividade, contribuindo para o 

acréscimo de elementos artísticos à produção. 

Durante a produção, os alunos fizeram escolhas motivadas por aquilo que foi 

apreendido na leitura. Para isso, foi necessário que recontassem a história sob a sua 

perspectiva, ressaltando a sua interpretação. Os textos foram utilizados para “recontar” a 

história com trechos dos próprios alunos. 

A proposição da elaboração do livro objeto consistia na representação de um dos 

elementos, personagem, cena ou espaço contido na obra em forma de elemento tátil. 

Inicialmente, propomos a representação de alguns elementos como o embondeiro, o negro 

nativo, entre outros que absorveriam todas as características referentes à interpretação. 

A construção do livro objeto foi executada em grupos, os mesmos que realizaram a 

mesa-redonda. Antes mesmo da confecção do livro, os alunos tiveram de reescrever a 

história que serviria de base para a construção do artefato. 
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4.6. Questionário investigativo após as oficinas 

 

Ao final da aplicação da sequência didática sobre a temática afro-brasileira, 

solicitamos que a turma respondesse alguns questionamentos, previamente elaborados e 

que tinham como finalidade avaliar o trabalho realizado. Essa avaliação visava montar um 

parâmetro pós-execução, tendo em vista a necessidade de analisar a percepção e aceitação 

da proposta de ensino pela turma ao final dos trabalhos.	

Propomos que respondessem sem se importar com a identificação, por isso 

reservamos espaços no questionário apenas para que houvesse a identificação pessoal 

relacionada às seguintes informações: idade, sexo e série. O número de alunos que 

responderam o questionário totalizou 31(trinta e um).	

Assim, as informações preliminares reforçaram a constatação, observada em 

momentos anteriores, relacionado à grande heterogeneidade que caracteriza a turma, e esse 

fator também expõe que a turma é formada por alunos que já repetiram de ano pelo menos 

uma vez. Esse fato fica evidente ao observamos que a maior parte dos alunos está acima da 

idade inicial proposta para a série, conforme podemos observar no quadro a seguir:	

 

Quadro 1- Demonstrativo de faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor/ dados da pesquisa. 

 

Quanto ao gênero, entre os que realizaram o questionário, foi possível perceber 

uma divisão quase proporcional entre os alunos do sexo masculino e feminino, com uma 

pequena vantagem para os homens. Essa vantagem pode ser pouco relevante, se levarmos 

Idade Total  

14 anos 19% 

15 anos 19% 

16 anos 29% 

17 anos 23% 

18 ou + 10% 



	

99	

em conta que uma pequena parcela da turma, aproximadamente 8 (oito) alunos, não 

realizaram o questionário. Assim, esse quadro revela uma divisão praticamente equivalente 

entre os gêneros. Como sugerem os dados: 

	

Quadro 2- gênero 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor/ dados da pesquisa. 

 

Após as informações preliminares, os alunos responderam de maneira objetiva 

(sim – não – indiferente/não opinou), e justificaram algumas respostas de maneira 

subjetiva. O intuito dos questionamentos era verificar se os alunos já haviam participado de 

atividades semelhantes e se consideraram importante a abordagem da temática. Além disso, 

o questionário revelou a perspectiva dos alunos quanto à metodologia utilizada, bem como 

dos recursos selecionados. A primeira questão objetivava apurar se os alunos perceberam a 

relevância da abordagem do tema afro-brasileiro na escola. Assim, seguem os dados:	

 

Na avaliação da questão 1, interpretamos como positiva a aplicação da sequência 

didática mediante o grande número de afirmações positivas, como pode ser percebido no 

quadro acima. Todos os alunos que responderam ao questionário declararam que sim, isto 

é, de acordo com os dados, pode-se afirmar que todos os alunos consideraram importante o 

tratamento do tema por motivos diversos, como mostram as transcrições a seguir. 

Sexo Total  

Masculino 52% 

Feminino 48% 

1-  A partir da aplicação da sequência de atividades 
envolvendo o tema afro-brasileiro e africano, você 
considera importante a abordagem da história e 
cultura afro-brasileira na escola? 

Total  

Sim 
Não 
Indiferente 

100% 
0% 
0% 
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“Pois tem muitas pessoas racistas em escola por causa da cor da pele; religião entre outros. 
As aulas ajudaria sim a diminuir o racismo.” 
“Sim, é importante porque é um tema não trazido, mas que deveria.” 
“Porque eu acho importante aplicar as cultura afro-brasileira nos alunos para que possamos 
levar essa noção na nossa vida social e futura.” 
“Sim, porque incentiva a gente não fazer isso principalmente no colégio que a gente possa 
aplicar nas nossas vida não ao racismo.” 
“Foi muito legal porque  nós aprendemos da cultura afro africano e aprendemos a história 
deles.” 
“Porque esclarece mais a relação de brasileiros com africanos e evita casos de racismo.” 
“Ajuda as pessoas a acabarem o preconceito sobre essas pessoas. Nos faz repensar que elas 
são iguais  a todos.” 
“Sim, porque eu entendi mais sobre a sua cultura e religião e foi melhor essas atividades para 
nos relacionar a vida das pessoas de várias cor e raças etc...” 
“Sim, porque tem muita gente que é racista que não sabe respeitar as pessoas.” 
“Porque assim você sabe como é aquele país e quais suas culturas.” 
“Sim, pois o racismo ainda é um assunto importantes nos dias de hoje e sabendo nosso 
passado nós podemos se conscientizar sobre nossos atos.” 
“Para harmonizar p preconceito e dar entendimento, e formalizar  os alunos para darem suas 
ideologias.” 
“Então sim, porque vai influenciar as pessoas a não ter preconceitos viver em igualdade sem 
querer ser superior uns aos outros e assim convivemos bem.” 
‘Porque é muito bom saber de culturas de outros países, religiões etc. Porém alguns países 
são bastante diferente.” 
“Eu acho uma ótima ideia porque isso ajuda conhecer mais outras culturas.” 
“Ajuda a enxergar o que acontece no mundo em que vivemos a mostra que todos são iguais. 
Sem preconceitos com o próximo.” 
“Foi muito bom! Pois várias pessoas sofrem o racismo até hoje e é bom porque abre muitas 
mentes de alunos contra essas aumentos em nosso país.” 
“Sim, é muito importante nós estudar sobre esses assuntos, porque hoje em dia ainda tem 
gente que faz esse tipo de coisa.” 
“Sim porque e a nossa cultura; a cultura brasileira de todos nós.” 
“Sim, para se passar na escola a realidade dos fatos, o que se passa dentro e fora da escola.” 
“Porque nós somos de um país que jamais devíamos ter preconceito, só pelo simples fato de 
não sermos puros de forma em geral.” 
“Sim pois o tema afro-brasileiro é muito importantes para que os alunos que não conhecia 
bem esse tema agora estão por dentro de tudo.”  
“Porque o racismo com os negros e muito grande e importante por causa disso para respeitar 
porque não importa a cor nos somos todos iguais.” 
“Porque para destacar esse preconceito que envolvem e também para demonstrar o quanto 
nos somos parecidos como cultura, raça entre outros.” 
“Pois tem muitas pessoas racistas na escola, por causa de cor da pele, religião e outros.” 
“Sim, pois é sempre bom que os alunos conheçam diferentes culturas.” 
“Sim, porque aprendemos muito ao longo das atividades. Também aprendemos a viver com 
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as diferenças do próximo.” 
“É um tema que no meu ponto de vista deve ser sempre falado nas salas de aula, muito 
preconceito com as negras africanas e isso é importante para nossa cultura.” 
“Para a agente ter mais ideias do que essa pessoas vivem no seu dia adia, suas culturas, seus 
costumes etc.” 
“Porque eu acho bem importante e é sempre muito bom saber mais das outras culturas.” 
“Porque isso vai servir para abrir as mentes das pessoas para esse tema e para ver se as 
pessoas ficam mais atentas.” 

 

Evidencia-se claramente, a partir das transcrições, que a totalidade dos alunos 

pesquisados percebeu a necessidade de ampliar o debate sobre o tema, diante da 

importância que a temática possui na sociedade brasileira. Outra importante constatação foi 

a de que os alunos, de uma maneira ou de outra, reconhecem a necessidade da erradicação 

do preconceito. Essa ideia é defendida em quase todas as justificativas. Conforme verifica-

se nos exemplos abaixo: 

	

“[...] o tema afro-brasileiro é muito importantes para que os alunos que não conhecia 
bem esse tema agora estão por dentro de tudo”.	

“[...] eu acho importante aplicar as cultura afro-brasileira nos alunos para que 
possamos levar essa noção na nossa vida social e futura”.	

“[...] incentiva a gente não fazer isso principalmente no colégio que a gente possa 
aplicar nas nossas vidas não ao racismo”.	

 
Por outro lado, chama-nos atenção e vale mencionar que alguns destacam o 

problema como se essa realidade estivesse distante, como se fosse a realidade apenas do 

outro, não a sua. Esse fator deve servir de apontamento para futuras atividades, pois 

esperávamos que a problemática pudesse ser vinculada à própria vivência dos alunos, ao 

seu contexto de vida. Sobre esse aspecto, ponderamos que os motivos mais evidentes que 

embasaram as respostas dos alunos é a dificuldade que possuem em assumir que o 

problema não é apenas do outro, mas seu também. Esse aspecto denota o que já 

defendemos em tópicos anteriores; o quão delicado é tratar da questão racial no Brasil. 

Assim, algumas respostas, expressam esse distanciamento, como nos exemplos destacados 

a seguir: 
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“Porque o racismo com os negros e muito grande e importante por causa disso para 
respeitar porque não importa a cor nos somos todos iguais”.	

“Ajuda as pessoas a acabarem o preconceito sobre essas pessoas. Nos faz repensar que 
elas são iguais  a todos”.	

 
 Através da segunda pergunta, buscamos averiguar se os alunos já haviam 

percebido o enfoque do tema afro-brasileiro ou africano em momentos anteriores, ou se 

perceberam o tratamento do tema como conteúdo nas demais disciplinas. Vejamos os 

dados: 

 

	

 
 

 

 

 

 

 

De acordo com as informações apresentadas, no quadro acima, nesse 

questionamento, as respostas apresentaram grande variação. Isso demonstra que o assunto é 

tratado de maneira fragmentada, expondo que não há um tratamento sistemático do assunto, 

mas apenas algumas referências, de acordo com as necessidades das disciplinas e, claro, do 

profissional, ou o tema nunca é abordado. Os números expõem o distanciamento entre a 

atividade pedagógica e o ensino das relações étnico-culturais. Diferente da questão 01, 

nesse questionamento não houve necessidade de justificarem a resposta. 

A terceira pergunta do questionário teve como intuito perceber como os alunos 

avaliaram as oficinas, destacando se consideraram positivo, negativo ou se preferiam não 

opinar. Assim, os dados revelaram que a maioria, ou melhor, 77% dos 31 alunos 

entrevistados, consideraram a atividade positiva, sendo esse número bem expressivo. 

Nenhum dos entrevistados classificou as oficinas de forma negativa, e apenas 23% não 

quiseram informar sua opinião. Desse modo, temos: 

2-    Antes da aplicação da referida sequência 
de atividades, o racismo, a histórica do negro e 
a cultura afro-brasileira ou africana tinha 
espaço na escola? 

Total  

a) Sim, apenas no Dia da Consciência Negra, em 
novembro. 
b) Sim, como conteúdo, nas várias áreas que 
possibilitam tratar o assunto. 
c) Não é estudada. 

32% 
39% 

29% 
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Entre as justificativas para as informações demonstradas acima, consideramos 

mais relevantes transcrever aquelas que apresentam um posicionamento positivo, visto que 

os demais preferiram não informar sua opinião. Sendo assim, selecionamos: 

	

“Pois somos a maior parte dos habitantes”.	

‘Pois trará mais conhecimento e podemos melhorar nosso ponto de vista, também 
pode nos esclarecer em provas de cursos e etc.”.	

“Porque achei bastante interessante este tema”.	

“Pois é bom nos termos contato para uma relação mais ampla e além disso se 
aprofundar mais”.	

“Positiva né, porque assim aprendemos a conhecer mais sobre o nosso país.” 

“Bem importante estuda sobre esse tipo de assunto”.	

“Pelo fato da pessoa expandir seus conhecimentos, para obtermos uma mente mais 
aberta sobre o assunto”.	

“Ajuda a entender o porque que acontece tantas mortes de pessoas negras com a 
compaixão das pessoas. O sofrimento entre outras coisas”.”	

“É muito bom aprender um pouco mais de cada país e do nosso mesmo porque nem 
tudo a gente conhece do nosso país”.	

“Foi ótimo, creio que várias mentes abriram, amadureceram mais através desse 
assunto.” 

“Um assunto bom de se estudar em que pra mim me fez ver realmente a realidade no 
dia  a dia”.	

“Sim, foi apesar que é o tema com história bastante negativa, mas foi bem legal e 
interessante”.	

3- Como você classificaria as oficinas de leitura e 
escrita com a temática afro-brasileira? Total  

Positiva 77% 
Negativa 0% 
Prefiro não opinar          23% 
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“Positiva, pois nos dá o lado menos afortunado da sociedade, e nos faz refletir.” 

“Incentivar e colocar na cabeça das pessoas que agente é igual”. 

“Muito bom porque nos aprendemos muito com isso”.	

“Ajuda a que pessoas parem com tanto preconceito de cor, de forma, somos todos 
iguais”. 

“Ajuda a conhecer a cultura africana e deixar o racismo de lado”. 

“Positiva; porque as pessoas devem entender que nós somos todos iguais”.	

“Porque agente trabalhou e estudou o racismo e as diferenças”. 

 
 

As transcrições das justificativas revelam que a maioria dos alunos considerou 

positiva a discussão sobre o tema afro-brasileiro. Entre as principais justificativas, 

sobressaíram-se a absorção do conhecimento como mecanismo para a desconstrução de 

certos paradigmas sociais que são responsáveis pelo racismo, conhecer outras culturas e 

ampliar o conhecimento sobre a própria cultura, enxergar e entender como o outro se sente 

com relação à inclusão/exclusão social. Novamente, ao declarar ser importante conhecer 

outras culturas, observamos como alguns alunos avaliam o problema de maneira 

distanciada. Como apontam as justificativas selecionadas:	

 

 “Muito bom porque nos aprendemos muito com isso”.  

“Positiva né, porque assim aprendemos a conhecer mais sobre o nosso país”.  

“Pelo fato da pessoa expandir seus conhecimentos, para obtermos uma mente mais 

aberta sobre o assunto”.	

 

A quarta questão foi utilizada para auferir se os recursos utilizados serviram para 

aproximar os alunos do tema explorado. Os recursos empregados, como exposto em 

capítulos anteriores, foram poemas, músicas e um conto da literatura de Moçambique. Os 
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alunos puderam escolher entre as 3 (três) opções oferecidas sem a necessidade de justificar 

sua escolha. Tal como expresso no quadro a seguir:	

 

De acordo com os dados, a maior parte dos alunos considerou que os recursos 

empregados (conto, poemas, músicas) aumentaram o interesse sobre o assunto, sendo um 

total de 97% das respostas, contra apenas 3% que afirmaram não ter aumentado nem 

diminuído o interesse sobre a temática. Os números revelaram ainda que a escolha foi 

adequada, pois os alunos, de posse dos textos, perceberam as situações expressas sem 

grandes dificuldades ou travamentos, possibilitando um envolvimento considerável, 

retratando de maneira consistente a questão racial.	

Com a quinta e última pergunta do questionário final, buscamos avaliar o processo 

como todo e de que maneira as oficinas foram recepcionadas pelos alunos, bem como os 

materiais utilizados em cada etapa. Nessa questão não oferecemos opções para escolha dos 

alunos, tendo em vista a necessidade de obter uma resposta que expusesse de maneira 

fidedigna suas impressões sobre cada momento de atividade, por isso propomos que as 

respostas fossem escritas de maneira subjetiva. Assim, poderíamos auferir se as escolhas e 

o maneira como o trabalho foi encaminhado surtiram o efeito desejado inicialmente. 

Observemos as respostas apresentadas para o questionamento 5: 

 

5- Destaque o momento que considerou mais atrativo durante às oficinas. 

“O livro de Mia Couto que fala do passarinheiro muito interessante etc. E também com a 
turma que contribuiu.” 
‘O que mais achei de interessante foi os vídeos, as músicas e etc.” 
“O momento em que o professor levou todos os alunos para a quadra e lá todos se 
reuniram e falaram o que entenderam sobre o poema do menino da gaiola.” 

- A escolha e o uso dos recursos selecionados 
durante às oficinas ( textos, livros, poemas, 
músicas) contribuiu para 

Total em % 

a)     Aumentar o interesse sobre a temática 97% 

b)     Diminuir o interesse sobre o tema 0% 

c)     Não aumentou nem diminuiu o interesse 3% 
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“Fazer trabalho em grupo foi bastante legal, pois nos diz perceber que juntas e unidas 
podemos fazer algo melhor. Reunir-se com os amigos foi bem legal, pois cada um deu sua 
opinião, e todas interagiram. Para mim a melhor oficina foi a construção da árvore.” 
“O momento onde percebemos que como uma pessoas não tem importância só por causa 
de uma simples origem.” 
“O momento mais atrativo foi a criação de cartazes relembrando a nação negra de todo o 
mundo com músicas, textos falando sobre o negro, falando sobre o racismo etc.” 
“Os textos que eram muito interessantes e os poemas também.” 
“Na parte que começou concentrar nessas aulas também o trabalho do livro que aumentou 
meu interesse por esse lado dos africanos “ da gramática em geral.” 
“No dia em que fizemos os livro.” 
“Na minha opinião, achei mais atrativo foi quando estudamos o racismo, pois foi muito 
bom para refletimos.” 
“Os momentos que discutimos sobre os poemas, onde cada um pode opinar.” 
“Foi o poema de Mia Couto.” 
“No dia que agente fez o livro.” 
“Quando falamos da cultura do povo, da raiz do povo africano e da luta dos africanos.” 
“A dedicação que tiveram no trabalho e o ânimo apresentando os trabalhos.” 
‘O livro pois foi o trabalho mais bem preparado e foi legal, pois envolveu todo nosso 
conhecimento.” 
“Então, a parte sobre os negros, as linguagens corretas então não só sobre isso mas como 
tudo que estudei.” 
“Todas elas foram muito atrativas. As músicas, os trechos e os poemas.” 
“O momento em que o professor relatou o tema em vídeos de músicas... mas todas as 
outras coisas foram bem interessantes.” 
“No dia em que a gente foi pra quadra falar sobre os poemas explicar cada um deles.” 
“Aprendi com os africanos sobre o preconceito e racismo foi muito bom e aprender o lado 
deles, os sentimentos etc...” 
“A partir do racismo, Acho que deveríamos falar mais sobre isso!” 
“Foi o dia em nos reunimos para falar um pouco sobre o assunto que debatemos um 
pouco o assunto.” 
“A última etapa que era para fazer a árvore ou livro, porém todas foram boas.” 
“A leitura do texto de Mia Couto onde mostra um lado que não conhecia.” 
“De todas foi os poemas que chamaram minha atenção.” 
“A parte do texto do embomdeiro que fizemos uma árvore que ficou muito bom.” 
“O trabalho sobre isso que precisamos fazer uma árvore e as músicas.” 
“Quando o professor passou poemas.” 
“Os poemas , o livro de tudo que nós fizemos. eu gostei muito de tudo que participei.” 
“Sobre o racismo porque isso é muito importante para a sociedade e bom mostrar que não 
pode ser racista.” 

	

 Como explicitado no quadro acima, as exposições dos alunos corroboraram a 

metodologia utilizada, bem como a escolha dos recursos. 	
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 A leitura dos poemas, que apresentavam um pouco da história e cultura afro-

brasileira, foi um ponto bastante destacado pela turma. Nessa etapa, os alunos expuseram 

seus pontos de vista oralmente e através da confecção dos cartazes temáticos. Esses 

momentos foram evidenciados em diversas exposições:	

 	

Outro ponto importante e que, mediante as justificativas dos alunos, consideramos 

exitoso foi a apresentação do autor moçambicano Mia Couto, pois a maioria desconhecia o 

autor e, portanto, não tinha contato com os seus textos. 

As oficinas relacionadas à prática de escrita também renderam bons comentários, 

pois durante a realização dessas etapas, houve um entrelaçamento entre as leituras, 

discussões e a produção escrita. Sendo assim, boa parte dos comentários expôs algo 

relacionado a essa etapa da sequência, vejamos: 

	

“A última etapa que era para fazer a árvore ou livro, porém todas foram boas.” 
“No dia que agente fez o livro.” 
“A parte do texto do embomdeiro que fizemos uma árvore que ficou muito bom.” 
 

Por fim, a partir das justificativas apresentadas, traçamos um parâmetro entre o 

início das atividades, seu percurso e a culminância. Desse modo, concluímos que, de modo 

geral, os aspectos positivos da proposta foram preponderantes. A aplicação demonstrou 

também que a abordagem da temática é necessária e, mediante os recursos apropriados, 

pode render frutos para o futuro, além de proporcionar a realização de excelentes 

discussões e a confecção de ricas produções em sala de aula. Ressaltamos que as demais 

considerações relacionadas à aplicação constam no capítulo reservado à discussão teórica.	

 

 

  

“Quando o professor passou poemas.” 
“No dia em que a gente foi pra quadra falar sobre os poemas explicar cada um deles.” 
“Os poemas , o livro de tudo que nós fizemos eu gostei muito de tudo que participei.” 
“De todas foi os poemas que chamaram minha atenção.” 
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5 RELATO DE EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Uma comunidade que se constrói na sala de aula, mas 
que vai além da escola, pois fornece a cada aluno e ao 
conjunto dela uma maneira própria de ver e viver o 
mundo.	
 

(Cosson, 2014).	
 

No item anterior, traçamos um parâmetro do contexto de intervenção e do perfil 

dos sujeitos envolvidos, explicitamos os métodos empregados, o percurso da proposta 

pedagógica e o impacto ocasionado pela pesquisa/intervenção, desde seu início até a 

culminância. Além disso, analisamos os dados coletados através dos questionários  -

preliminar e subsequente às oficinas.	

O objetivo deste tópico é retratar as ocorrências durante a intervenção, comparar 

as expectativas iniciais com a culminância, demonstrar os êxitos e as dificuldades ao longo 

do processo, ampliando a discussão sobre a aplicação, relacionando-a com as respectivas 

teorias. 	

Conforme relatado em tópicos anteriores, a intervenção foi realizada tendo como 

aporte principal um conto da literatura africana, unindo, dessa forma, uma aplicação que 

pudesse suprir a necessidade de integrar a literatura no cotidiano dos alunos, mas também 

trazer o debate sobre racismo, como forma de contribuir para diminuição do preconceito 

racial em conformidade com a Lei nº 10.639/2003. O conto em questão integra a obra Cada 

homem é uma raça, do escritor moçambicano Mia Couto. Além do conto, foram utilizados 

poemas e canções que realçam a história e fazem referência às questões raciais e ao 

preconceito dirigido à população afro-brasileira.	

Durante a realização da sequência de atividades, algumas hipóteses puderam ser 

confirmadas, outras, no entanto, foram descartadas quanto à inclusão da literatura no 

Ensino Fundamental II, além de inúmeras outras surpresas com as quais nos deparamos ao 

longo da aplicação. Dentre os principais aspectos que foram observados e que são relatados 

aqui, destacamos: a confluência entre as expectativas iniciais, a aplicação das atividades e a 

conclusão da proposta em si; a recepção da temática pela turma – passo crucial para o 
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comprometimento dos alunos com a ação – e a avaliação por parte dos alunos ao final de 

cada oficina realizada.	

Esses fatores foram preponderantes, pois a execução da proposta levou quase dois 

meses para ser concluída, em razão das dificuldades encontradas no contexto de 

intervenção, mas também pela realização das demais atividades pedagógicas da escola e a 

escassez dos recursos materiais.	

Inicialmente, contamos com a participação efetiva da turma, composta por 39 

alunos assíduos. Ressaltamos que esse fator foi de extrema relevância, pois o engajamento 

dos alunos possibilitou que, em meio a outros tantos afazeres, pudéssemos concluir com 

êxito as atividades com algumas ressalvas, e também contribuiu para que não houvesse uma 

dispersão do trabalho. Logo, podemos afirmar que as dificuldades no decorrer da aplicação 

acarretaram alguns obstáculos, no entanto, foram contornadas em tempo hábil.	

Quanto à escolha do fio condutor que direcionou as leituras e atividades, a 

princípio, ficamos apreensivos e esperávamos um certo estranhamento, pois explora um 

viés extremamente polêmico da sociedade brasileira e que, muitas vezes, permanece 

intocável na escola. Como já exposto, a temática que norteou as leituras, análises e 

discussões, relaciona-se com a situação da população afro-brasileira, sua história e as suas 

tradições culturais provenientes do continente africano.	

O impulso para a abordagem do tema, por meio da literatura, partiu de uma 

inquietação fruto da constatação de uma problemática evidenciada no primeiro contato com 

a turma. Logo, constatamos que havia pouco interesse relacionado à leitura literária, muito 

menos o desejo de que esses textos fizessem parte da rotina escolar, salvo algumas 

exceções.	

A problemática se evidenciou a partir da leitura de um pequeno conto de pouco 

mais de duas páginas. O conto em questão era Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. 

Ao iniciarmos a leitura, observamos que muitos alunos mostravam-se alheios à leitura e 

questionaram a proposta, porque consideraram o texto “extenso demais” para o momento 

da aula.	

O estranhamento ocorrido durante a leitura proporcionou a realização de uma 

conversa, visando sondar as justificativas que fundamentavam tais reações. Muitos 

alegaram que não gostavam de ler na escola porque não tinham o hábito. Alguns 
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declararam que sequer frequentavam a biblioteca da escola, exceto em algumas situações 

quando os professores solicitavam alguma atividade que exigisse a consulta de um livro 

didático.  Outros expuseram que não tinham o menor incentivo por parte de seus familiares, 

muito menos acesso aos livros em casa. Entre as exposições, houve várias referências à 

metodologia proposta pelo professor nas aulas direcionadas à leitura. Essas situações são 

mais comuns do que se imagina, por isso, apesar da complexidade, já eram esperadas.	

Por outro lado, notamos que em meio a essa situação desafiadora, houve alunos 

que se mostraram mais receptivos e empolgados para a leitura. Além do que, nos 

deparamos também com um pequeno grupo de alunos leitores que abraçaram a ideia desde 

o princípio. Esse fato coincide com o ponto de vista de Rouxel (2013), quando expõe que 

além do pouco contato do alunos com a leitura literária, as metodologias também são 

responsáveis por esse distanciamento, visto que o procedimento escolhido pelo professor 

pode aumentar ou diminuir o interesse.	

Sendo assim, como forma de motivá-los, propomos que selecionassem temas que 

considerassem importantes para serem abordados em sala de aula. Diante do desejo de 

proporcionar um contato prazeroso e que pudesse levá-los a uma ampla reflexão sobre a 

leitura, buscamos, então, a partir dos temas elencados, um meio para inserir outros textos 

literários na sala de aula. Willian Roberto Cereja5 (2005, p. 35), analisando os questionários 

aplicados com alunos e professores, fruto de sua pesquisa em torno do ensino de literatura 

em escolas públicas e privadas do estado de São Paulo, alerta que os alunos não valorizam 

aquilo que chamamos de “conteúdos significativos”. Assim, segundo autor, o estudo da 

literatura precisa se relacionar “com outras áreas do conhecimento, com outras artes e 

linguagens e com situações do mundo contemporâneo”.	

Dentre os temas apontados na pesquisa prévia, os que mais se destacaram foram: 

racismo, intolerância religiosa, homofobia, aborto, feminismo e machismo. Nesse 

momento, verificamos que a turma era marcada por uma atmosfera bastante heterogênea, 

fato revelado já na apreciação dos temas escolhidos pelos alunos. Ademais, os temas 

citados refletiram o contexto vivido pelo país, uma vez que os assuntos indicados têm 

motivado intensas discussões na sociedade brasileira atual. Sobre a importância da 
                                                
5 CEREJA, Willian Roberto. Ensino de literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com literatura. São 
Paulo: Atual, 2005.	
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participação do aluno nas escolhas, Rouxel (2013, p. 30) acredita que a “[...] proposição do 

aluno deve ser acolhida para dar lugar à investigação”.	

A partir da seleção dos temas, impulsionamos os alunos a produzir um texto que 

evidenciasse seus posicionamentos sobre a temática escolhida. O passo seguinte foi 

perceber, dentre os temas citados, os mais relevantes para o contexto através das exposições 

dos alunos. A prática de sondagem também é defendida por Boberg e Stopa (2012, p. 47), 

quando propõem que: 

 
O professor sonda as carências e gostos dos alunos, definindo o tema que 
lhes interessa. Essa conversa inicial pode ser alimentada, por exemplo, por 
impressões a respeito do assunto em pauta, tratado pela mídia ou qualquer 
outro veículo.	

 

A sugestão dos autores, a princípio, apresenta-se como alternativa para o trabalho 

com a sequência rizomática 6 e, embora tenhamos escolhido ancorarmo-nos na sequência 

básica, de Cosson, analisamos que a proposta poderia ser agregada sem danos à 

metodologia escolhida, tendo em vista a eficácia do método para aproximação do texto à 

turma.	

O procedimento seguinte foi filtrar os temas indicados a partir da relevância. Entre 

os temas sugeridos, alguns se sobressaíram, assim, os mais indicados foram: o racismo e a 

intolerância religiosa, sobretudo quando direcionada às religiões de matriz africana. A 

abordagem dessas questões constituiu-se em uma tarefa complexa, posto que, como declara 

Santos (2016, p. 11), “A questão do negro brasileiro está presente na sala de aula”, e, “para 

tratar dela, porém, primeiro precisamos entender que nós, brasileiros, não gostamos de 

tocar nessa questão [...]”.	

Em consequência disso, consideramos necessária uma explanação inicial, visando 

destacar a relevância e excluir possíveis distorções. Em seguida, propomos uma discussão 

mais ampla e recebemos como resposta uma imediata pretensão de estender o enfoque, 

dada a importância que o tema absorveu. 	

                                                
6	Metodologia	de	ensino	do	texto	 literário	que	propõe	a	união	de	elementos	da	estética	da	recepção	e	
transversalidade,	de	rizoma.	
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Posteriormente, aplicamos um questionário (como demonstrado no capítulo 

dedicado às oficinas), que teve como finalidade traçar um parâmetro inicial da turma 

quanto à temática. O questionário baseava-se nas exposições das produções textuais dos 

alunos solicitadas anteriormente.	

O questionário evidenciou pontos importantes para a continuidade das atividades, 

porque ratificou a importância da abordagem, pois, “[...] mesmo dando a entender que o 

assunto saturou, os casos de racismo ainda permanecem bem evidentes”. Por isso, “o 

assunto está permanentemente em pauta: seja por sua omissão, seja pela fala preconceituosa 

de manuais didáticos ou do professor que a reproduz, seja pela delicada questão das cotas” 

(SANTOS, 2016, p. 14). Embora os dados coletados nos questionários constituam uma 

importante ferramenta de avaliação do processo e das apreensões dos alunos, é preciso ter 

cautela ao interpretar os dados, pois, como propõe Cereja (2005, p. 35), “não é prudente 

tomar as declarações dos alunos como absolutamente verdadeiras ou como a legítima 

expressão de suas aspirações”. Mesmo assim, foi possível, através das respostas, 

projetarmos algumas conclusões. Portanto, não podemos descartar os apontamentos feitos 

pelos alunos.	

Outro ponto analisado no questionário foi a influência que o professor possui na 

sala de aula, visto que boa parte das opiniões expressas apresentaram fortes evidências das 

mediações realizadas pelo professor. Alguns abordavam mais um aspecto, outros 

justificavam analisando a partir de outra perspectiva, mas na maioria das respostas, 

notamos que houve uma junção entre as concepções de base, fundamentada na formação 

individual de cada um, aliada às intervenções feitas durante as aulas.	

Essa constatação mostrou o quanto o engajamento do profissional constitui-se em 

um importante componente da ação pedagógica. A atuação do professor perpassa as 

opiniões formalizadas no questionário. Sobre esse aspecto Rouxel (2013, p. 31) revela que	

 

A importância do clima estabelecido no interior da comunidade 
interpretativa (a classe, o professor) é enfatizada: um contexto onde 
reinam a confiança, o respeito e escuta mútuos é propício ao encontro com 
os textos literários – e é mesmo determinante.	
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O bom relacionamento professor/aluno pode proporcionar um maior ou menor 

envolvimento em sala de aula que se converterá, evidentemente, em uma importante 

ferramenta motivacional para todas as ações pedagógicas.	

Nas etapas seguintes, partimos, então, para a aplicação da sequência básica, de 

Cosson (2014). A proposta sugere como etapas fundamentais: a motivação, a introdução, a 

leitura e a interpretação. Já para seleção dos recursos pedagógicos, levamos em 

consideração a temática sugerida durante as aulas: o racismo e a intolerância.	

Para a etapa inicial, optamos por letras de músicas e poemas que apontavam para a 

questão racial, a história, a cultura e a valorização da população afro-brasileira. “Nesse 

sentido, cumpre observar que as mais bem-sucedidas práticas de motivação são aquelas que 

estabelecem laços estreitos com os textos que se vai ler a seguir” (COSSON, 2014, p. 54).	

As canções selecionadas para esse momento foram bem recebidas, impulsionando-

nos ainda mais na exploração dos recursos. A utilização das canções como instrumento 

motivador cumpre um papel de facilitador para que a leitura do texto principal possa ser 

bem recepcionada pelos alunos. Como declara Cosson (2014, p. 56), “Acreditamos 

firmemente que o elemento lúdico que elas contêm ajudaram a aprofundar a leitura da obra 

literária.” Além disso, “A inventividade do professor é consultada para elaborar um 

dispositivo capaz de interpelar os alunos. A relação da obra com outros objetos semióticos 

da mesma época - um poema, um quadro, uma música [...]” (ROUXEL, 2013, p. 27).	

Após a apreciação dos vídeos e das letras das canções, houve uma pausa para que 

os alunos pudessem assinalar seu entendimento e perceber a relação das músicas com o 

tema proposto. Novamente, após as exposições dos alunos, houve uma complementação a 

fim de enriquecer os pontos de vista apresentados.	

Entretanto, ressaltamos que, apesar de importante, a apresentação do 

posicionamento do professor deve vir sempre acompanhada do estímulo para que os alunos 

possam construir sua própria perspectiva da leitura. Nesse ponto, encontramos um paralelo 

com as considerações de Rouxel (2013, p. 29), quando afirma que o professor, devido a sua	

 
[...] “ética profissional” precisa efetuar acomodações (no sentido óptico e 
fotográfico do termo) e antecipar as dificuldades dos alunos. É preciso 
também renunciar a algumas singularidades de sua leitura pessoal. Ainda 
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segundo a autora é possível sim ao professor oferecer à turma sua leitura, 
mas sem imposições respeitando as visões dos alunos.	

 

Contudo, vale salientar que “cabe ao professor, portanto, interferir no 

planejamento ou na execução da motivação [...]” (COSSON, 2014, p. 57). O envolvimento 

dos alunos com a atividade foi surpreendente, ali, estabeleceu-se um pacto para a realização 

das demais etapas e atividades. Nesse sentido, “o entretenimento e a compreensão e a 

interpretação do texto esperados em classe resultam de uma negociação que se espera 

suficientemente liberal, capaz de admitir variações que não alterem o núcleo semântico do 

texto, de modo a deixar aberta a polissemia” (ROUXEL, 2013, p. 29).	

O momento seguinte foi reservado para a leitura e compreensão de poemas 

envolvendo o mesmo assunto, tendo em vista a preparação para a leitura do conto. A 

atividade proposta para o momento posterior à leitura foi a confecção de murais ilustrativos 

sobre os temas pautados nos versos. Nessa atividade também contamos com uma 

participação efetiva de toda a turma, que pôde, através das ilustrações, expor suas 

interpretações dos versos lidos. Essa metodologia dialoga com Cosson (2014, p. 135), que 

aponta: “[...] por lustrações, estamos recobrindo uma série de atividades que tem por fim 

ilustrar a leitura do texto. O Aluno é convidado a desenhar uma cena, ou personagem 

favorita ou representá-las por meio de recortes”.	

O passo seguinte foi a leitura do conto O embomdeiro que sonhava pássaros, de 

Mia Couto, posto que as atividades realizadas constituíram uma preparação para a leitura, 

além de possuírem uma estreita relação com o conto. A leitura, a princípio, foi realizada de 

maneira silenciosa na escola, mais especificamente na biblioteca. Nesse momento, por não 

terem uma rotina de leitura, alguns alunos mostraram-se dispersos, sendo necessária uma 

conversa motivacional.	

O conto apresenta uma linguagem clara, tendo em vista tratar-se de um escritor de 

língua portuguesa, mas em alguns trechos foge um pouco do padrão do português 

brasileiro, visto que em seu país, Moçambique, há alguns termos oriundos dos dialetos 

locais. Por esse motivo, o professor precisa “acompanhar o processo de leitura para auxiliá-

lo em suas dificuldades, inclusive aquelas relativas ao ritmo da leitura” (COSSON, 2014, p. 

62).	
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Desse modo, foi necessário monitorar a leitura e intervir sempre que solicitado 

para não frustrar a fruição e, consequentemente, a compreensão. Segundo Rouxel (2013, p. 

29), o professor “também pode guiar a atenção para o texto e fazer com que os alunos 

levantem hipóteses e cheguem a interpretações aceitáveis ou satisfatórias”.	

Como continuidade, sugerimos que os alunos fizessem uma segunda leitura 

sozinhos em casa, combinamos para a aula seguinte a realização de uma mesa-redonda com 

a explanação dos pontos mais relevantes do conto. A atividade foi realizada em grupos 

previamente divididos.	

A mesa-redonda foi bastante produtiva, observarmos as primeiras interpretações 

realizadas pelos alunos em uma discussão ampliada para toda a sala de aula, que pôde 

participar e intervir em momento oportuno. Cada grupo apresentou sua perspectiva da 

história, fazendo uma leitura de trechos que consideraram importantes, ou propondo uma 

análise sobre determinados aspectos. A execução da tarefa foi extremamente enriquecedora 

para a compressão dos demais interlocutores. Esse foi um dos momentos mais 

esclarecedores, pois os pontos de vista apresentados expuseram a maneira como os alunos 

assimilaram a leitura. Dessa forma, pode-se avaliar a eficácia das ações que antecederam à 

leitura (motivação e introdução), reconhecer se os alunos fruíram, ou apenas realizaram a 

leitura por exigência, e se a temática em questão associou-se com a realidade.	

Durante esse exercício, pôde-se evidenciar o que Cosson (2014, p. 65) chama de 

“momento externo”, que, segundo o autor,	

 
[...] é a concretização da interpretação como ato de construção de sentido 
em uma determinada comunidade. É aqui que o letramento literário feito 
na escola se distingue com clareza da leitura literárias que fazemos 
independente dela.	

 

Após a execução da mesa-redonda, houve algumas interposições, ressaltando 

pontos que os próprios alunos trouxeram, acrescentando novas hipóteses que não foram 

apresentadas e abrindo  espaço para perguntas e discussão no grande grupo. Ao final dessa 

etapa, averiguamos o êxito na execução da atividade, dado o envolvimento demonstrado, 

através da participação e explanação da turma sobre a leitura. Em seguida, acertamos os 
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últimos detalhes para a concretização da última atividade relacionada à leitura que 

expusesse concretamente a interpretação construída do texto.	

A proposta consistia na recontagem da história, através de um texto elaborado 

pelos próprios alunos, seguida da construção de um artefato que demonstrasse alguns 

elementos da história de forma tangível. Houve uma sugestão inicial, mas permitimos que 

os alunos opinassem. Explicamos em detalhes a proposta, que envolvia a confecção de um 

livro de sentidos (a recontagem da história através de elementos que estimulassem a 

percepção tátil do leitor), ou a construção de um elemento da narrativa para, através dele, 

recontarem a história.	

Ambas as ideias necessitavam de habilidades artísticas e de mais tempo para serem 

executadas, por isso convidamos a professora da disciplina de artes, que prontamente se 

dispôs a participar e contribuir para efetivação do trabalho.	

A produção dos trabalhos finais foi marcada por intensas dificuldades, pois houve 

uma grande dispersão do trabalho, ocasionada por alguns contratempos. Entre os maiores 

complicadores, a eventualidade da realização das atividades em meio à semana de 

aplicação das avaliações bimestrais, levando os alunos a se dividir entre a dedicação ao 

trabalho proposto e os estudos para a realização das provas das demais disciplinas. Assim, 

alguns trabalhos não puderam ser realizados conforme o combinado, deixando algumas 

lacunas expressas na proposição inicial. Contudo, tendo em vista que as irregularidades 

fazem parte do processo pedagógico, essas complicações dificultaram, porém não 

inviabilizaram a conclusão dos trabalhos.	

A última tarefa da sequência básica, centralizada na aplicação de um questionário, 

teve como intuito avaliar a recepção do processo pedagógico, assim como observar se a 

metodologia, os recursos e as ações propostas em sala de aula foram condizentes com as 

necessidades da turma e se causaram o entusiasmo esperado. As análises dos questionários 

(a descrição detalhada das aulas consta no capítulo 4, a partir da página 65) revelaram que 

os procedimentos atenderam aos objetivos inicialmente propostos, aproximando a turma da 

leitura literária.	

Além de tudo, o questionário também serviu para avaliar se a questão central que 

entremeava os textos escolhidos foi explorada adequadamente. Entretanto, os dados, apesar 

de animadores, precisam ser encarados com cuidado, porque “é preciso considerar que, 
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quando os alunos se colocam numa situação formal para avaliar um curso escolar e se 

autoavaliar, podem ocorrer distorções que fogem ao controle da pesquisa” (CEREJA, 2005, 

p. 35). De todo modo, o retorno expresso nas respostas e suas respectivas justificativas 

revelaram a importância da proposta pedagógica ao tratar do racismo, suas origens, e 

discutir maneiras de se contrapor a esse problema social.	

Concluímos que, por ser um problema que ocasiona tantas injustiças sociais, esse 

assunto precisa integrar o currículo escolar, pois, como afirma Gomes (2005, p. 147),	

 
Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes 
escolares/realidade social/diversidade étnico-cultural é preciso que os(as) 
educadores(as) compreendam que o processo educacional também é 
formado por dimensões como a ética, as diferentes identidades, a 
diversidade, a sexualidade, a cultura, as relações raciais, entre outras.	

 

Esse ponto de vista foi ratificado pelos posicionamentos dos alunos no 

questionário final após as oficinas. Esse respaldo serviu como feedback favorável ao 

trabalho pedagógico realizado.	

Os trabalhos foram executados satisfatoriamente, tanto no que tange à proposta 

didática em si, pensada e executada a partir objetivos claros e mediante o contexto e às 

necessidades da turma, quanto à receptividade e envolvimento dos alunos, que acolheram a 

intervenção, percebendo a valiosa contribuição que a leitura literária pode proporcionar à 

ação pedagógica, assim como as reflexões a partir da leitura.	
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, nosso intuito é poder apresentar uma reflexão derradeira sobre a 

aplicação, seus êxitos e dificuldades durante a intervenção, que teve como objetivo 

principal sistematizar uma proposta a fim de ampliar a presença da literatura no Ensino 

Fundamental II, mais especificamente na turma do 9º ano B, da Escola Estadual Almirante 

Tamandaré, a partir da temática afro-brasileira, de acordo com a Lei nº 10.639.  	

Através da aplicação da sequência pedagógica, foi possível perceber o grau de 

dificuldade que ainda se enfrenta quando se muda o foco da aula de língua materna, 

passando a valorizar a presença da leitura literária, pois há um engessamento do ensino de 

língua portuguesa voltado às questões da gramática normativa difícil de ser contornado. 

Essa constatação é reconhecida tanto pela postura de alguns profissionais, evidenciado 

tanto pelas inúmeras bibliografias (como relatado no capítulo reservado à discussão teórica) 

quanto pela recorrente solicitação dos alunos que acreditam ser a única e efetiva maneira de 

apreenderem a língua como mecanismo que facilitaria sua ascensão por meio de concursos 

e exames escolares.	

Constatamos, com base na aplicação da intervenção apresentada em capítulos 

anteriores, que a inclusão da literatura e do enfoque da história e cultura afro-brasileira, no 

Ensino Fundamental II, é necessária e que para isso é preciso criar um mecanismo de 

motivação que envolva os alunos, visto que de outra forma o processo de ensino- 

aprendizagem se tornaria nulo e sem importância para o alunado.	

Esse aspecto foi uma das mais expressivas verificações durante a realização da 

intervenção porque havia uma necessidade de trazer a leitura para a rotina dos alunos, de 

modo que essa leitura fosse significativa para a turma. A partir dessa constatação, 

ressaltamos a importância das atividades preliminares que serviram de sondagem para 

descobrir os temas mais relevantes para a abordagem em sala de aula. A disposição e 

abertura para ouvir as demandas dos alunos, mesmo que fossem feitas adequações de 

caráter construtivo, proporcionou uma expressiva dedicação e envolvimento da turma.	

Quanto à metodologia empregada, consideramos que surtiu o efeito desejado, 

sendo bem-sucedida, e permitiu gerar dados para análise que proporcionaram um 
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aperfeiçoamento constante a cada etapa realizada. Esses dados também serviram como um 

importante instrumento de avaliação do trabalho pedagógico.	

Todos os momentos foram reveladores, mas algumas atividades expuseram traços 

específicos durante a execução da proposta, por isso convém destacar: a conversa inicial 

com a turma para sondar os interesses, a apresentação da proposta, os questionários 

investigativos inicial e final sobre o tema afro-brasileiro, bem como os momentos de leitura 

e produção escrita.	

O questionário inicial evidenciou algumas complicações quanto à temática. O 

primeiro aspecto revelado foi que o tema provocava uma certa indignação, pois discorrer 

sobre a questão racial no país – ou fora dele – acaba ressaltando também o preconceito 

imposto aos afrodescendentes. Por isso, avaliamos que as respostas corroboraram a 

intenção inicial de discutir a situação dos afro-brasileiros e suas raízes africanas como meio 

de contribuir para a erradicação do preconceito racial ainda presente na sociedade.	

Outro fator importante foi a espontaneidade dos alunos durante as discussões, 

especialmente no momento posterior à primeira leitura, ou seja, durante a apreciação das 

músicas e poemas, porque houve uma identificação imediata por parte de alguns deles. Esse 

aspecto ficou evidente ao discorrerem sobre o conteúdo explorado nas canções, de maneira 

que muitos alunos articularam suas explanações em primeira pessoa. Esse fator tornou a 

atividade ainda mais expressiva para a turma. Por outro lado, ressaltamos que nem todos 

tiveram a mesma perspectiva dos recursos utilizados, isso era esperado, visto que em numa 

turma com 39 alunos seria difícil constatar uma homogeneidade tão aguda.	

A aplicação da metodologia baseada na sequência básica, de Cosson (2014), foi 

exitosa, dado que nas execuções das partes defendidas pelo autor para o tratamento do texto 

literário (motivação, introdução, leitura e interpretação), verificamos uma eficácia do 

método, sempre respaldado pela recepção dos alunos. É preciso destacar que a boa 

aceitação do método proporcionou a continuidade da aplicação. Ainda durante a aplicação 

da sequência básica, reconhecemos a importância da introdução (autor e obra), como passo 

importante para a aproximação entre os alunos/leitores e a obra que seria lida na sequência, 

pois ao conhecer o autor, suas experiências de vida e motivações, a aplicação pedagógica 

ganhou um importante componente responsável por fomentar o interesse do aluno pela 

leitura.	
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 Durante essa parte da execução, pôde-se efetivar aquilo que já havíamos 

destacado durante a motivação, além disso, houve uma intensa aproximação 

professor/aluno, uma vez que, ao levar para sala de aula outros livros do mesmo autor e 

expor de forma intimista uma apresentação do autor e suas obras, observou-se um maior 

envolvimento da turma, pois o trato com o texto literário ganhou um considerável aliado, a 

partir do momento em que o aluno teve a percepção de que a leitura não foi simplesmente 

imposta, mas propúnhamos uma leitura com base nas nossas experiências de vida.  	

Ressaltamos que nem todos os estágios e atividades ocorreram como o esperado. 

Houve diversos eventos complicadores que precisaram ser contornados como, por exemplo, 

o momento reservado às últimas atividades da sequência básica e que foram pautadas na 

produção escrita; a execução foi bem conturbada porque o tempo tornou-se escasso, a 

competição com outras atividades exigidas por outras disciplinas em fase final do bimestre 

escolar, a ausência de atividades pedagógicas na escola por problemas estruturais que 

ocasionaram muitos atrasos e, até mesmo, a dispersão da turma durante alguns momentos, 

sendo necessário reorganizar os trabalhos e redefinir os prazos para finalização.	

É preciso destacar que mesmo após a reorganização, ainda houve uma dispersão 

por parte da turma, por isso muitos não realizaram a atividade final a contento. Essa 

complicação expôs a relevância da análise do tempo como elemento crucial do 

planejamento em todas as etapas e ações, pois ambos precisam estar em sintonia, ou corre-

se o risco de dissipar o trabalho, acarretando um enfraquecimento das atividades em 

andamento.	

Contudo, percebemos que, apesar das dificuldades, a proposta cumpriu seu papel 

de fomentar ações que propiciassem um contato com o texto literário, aguçando o interesse 

do aluno, sempre associado com discussões que propunham uma reflexão acentuada sobre a 

leitura, aliada com as atividades de produção escrita.	

A carga simbólica acarretada pelo contato com os textos, assim como as atividades 

anteriores e posteriores à leitura, proporcionou uma necessária reflexão acerca dos fatores 

responsáveis pela exclusão dos negros, assim, os alunos foram convidados a participar de 

uma incursão não apenas pelo contexto atual, mas por todos os momentos e locais que 

poderiam revelar resquícios preciosos para a compreender a marginalização que acompanha 

aqueles que trazem na pele as cores da África.	
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Ademais, o simples fato de propor uma aproximação com os elementos alusivos 

aos negros e à África, buscando compreender o percurso que nos trazem ao quadro social 

que conhecemos hoje, contribuiu para dar voz àqueles que se percebem privados do direito 

à narrativa.  E esse olhar, esse ponto de vista, ganhou uma importância não só para os que 

se identificam com a visão apresentada, mas para todos os envolvidos, pois gerou um olhar 

menos negativo em relação aos afro-brasileiros e à África, levando-os a uma compreensão 

maior do outro e observando as relações existentes com mais respeito, mais valorização e, 

por conseguinte, menos rejeição, colaborando para a atenuação do olhar deturpado que gera 

a exclusão social baseada na cor da pele.	

Por fim, reiteramos a necessidade de ações que apontem para metodologias 

inovadoras relacionadas à leitura literária no Ensino Fundamental II, bem como da 

ampliação da discussão sobre o racismo direcionado aos afro-brasileiros e os elementos 

representativos da sua cultura, assim como proporcionar um contato com autores africanos 

e afro-brasileiros, que revelam de maneira singular e simbólica sua história e cultura como 

elementos fundamentais para a formação da nação brasileira. 
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Planos de Aula 

 

Oficina 1 – A Identidade negra em versos	

Assunto explorado: Aspectos culturais e físicos que caracterizam a identidade negra	

Objetivo geral: 

Compreender a necessidade de valorização da cultura negra no Brasil, 

relacionando-a com o passado de opressão à exclusão da atualidade, através das letras das 

canções: Ogum – 3030 e Eu sou de lá – Dois africanos e do poema Seu cabelo, de Jairo 

Pereira.	

Objetivos específicos: 

• Perceber a presença de elementos da cultura africana no Brasil 

• Entender a origem da cultura Afro no país	

• Discutir a desvalorização histórica da população afro-brasileira e sua cultura	

• Desmistificar “pré-conceitos” relacionados às religiões afro-brasileiras	

 

Materiais necessários: 

• Pen drive com os vídeos selecionados 

• Projetor multimídia 

• Cópias das letras e poemas escolhidos	

• Folha de papel A4 

 

Procedimentos metodológicos: 

• Audição das músicas selecionadas	

• Apreciação dos vídeos com as canções selecionadas	

• Conversa no grande grupo sobre as temáticas expostas nas canções	

• Discussão monitorada acerca das temáticas expressas nos vídeos e letras	
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Atividade proposta:	

Após a apreciação dos vídeos e letras, os alunos foram convidados a debater as 

questões expostas nos versos, de maneira que o debate pudesse incentivá-los a se posicionar 

sobre cada uma das canções. Dessa forma, a intenção era de que a turma pudesse destacar 

as marcas textuais e visuais que remetem à questão racial, à valorização da África, dos 

elementos constituintes de sua cultura e dos traços físicos.	

	

Oficina 2 – África: exploração, fé e resistência	

Assunto explorado: O negro: do passado de opressão à luta na atualidade	

Objetivo geral: 

• Valorizar a história do negro, através da leitura de poemas que abordam a história e 

a cultura da população afro-brasileira, preparando-os para a leitura do conto O 

Embomdeiro que sonhava pássaros, de Mia Couto.	

 

Objetivos específicos: 

• Ler poemas de autores diversos que representam aspectos relevantes da história da 

população afro-brasileira;	

• Analisar oralmente as temáticas expressas nos poemas; 

• Relacionar os temas abordados nos versos com a história do negro no Brasil, bem 

como a sua cultura; 

• Confeccionar murais ilustrativos dos aspectos analisados nos poemas;	

 

Materiais necessários: 

• Cópias dos poemas selecionados 

• Projetor multimídia 
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• Papel madeira ou cartolina	

• Fotos selecionadas em jornais, revistas e internet	

• Tesoura, cola, lápis de cor, canetas hidrográficas 

 

Procedimentos metodológicos: 

• Leitura individual 

• Compartilhamento dos textos 

• Leitura em grupo 

• Discussão 

• Confecção dos murais representativos a partir do versos dos poemas	

 

Atividade proposta: 

Elaboração de murais contendo ilustrações relativas aos temas evidenciados nos 

poemas, de modo que revelem as apreensões da leitura, a partir da leitura dos poemas.	

 

Oficina 3 – “Mia Couto um escritor da terra”	

Assunto explorado: Apresentação do autor e da obra. Segregação racial e a luta pelo seu 

espaço.	

Objetivo geral: 

• Ler um conto da literatura de Moçambique, identificando os aspectos referentes à 

história, às tradições e às correspondências que revelam um pouco da constituição 

da história de Moçambique.	

 

Objetivos específicos: 

• Conhecer a biografia do escritor moçambicano Mia Couto	

• Ler poemas metalinguísticos que remetem à escrita do autor	
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• Ler individualmente o conto O Embomdeiro que sonhava pássaros, de Mia Couto	

 

Materiais necessários: 

• Cópias do conto O Embomdeiro que sonhava pássaros	

• Projetor multimídia 

• Projeção em ppt previamente preparada com a biografia do autor e alguns poemas 

que caracterizam sua escrita. 

 

Procedimentos metodológicos: 

• Exposição oral acerca da vida e obra do escritor Mia Couto	

• Espaço para debater questões relacionadas à exposição	

• Apreciação de obras do autor 

• Entrega das cópias do conto 

• Leitura individual 

• Conversa informal sobre a leitura	

 

Atividade proposta:	

Após o primeiro contato dos alunos com o texto, realizamos uma roda de 

conversa, onde os alunos puderam expor a síntese da narrativa, as primeiras impressões 

acerca do fio condutor do conto e sua ligação com o tema explorado em aulas anteriores. A 

ação foi dividida em dois momentos; o primeiro foi reservado à expressão individual, 

através de uma conversa entre aluno e professor; o segundo foi realizado em conjunto, 

assim, pôde-se intercalar as falas de cada aluno com intervenções.	

 

Oficina 4 – Racismo e resistência: o lugar do negro	

Assunto explorado: Os mecanismos de resistência: colonizador x colonizado	

Objetivo geral: 
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• Identificar e registrar as impressões iniciais sobre a leitura do conto O Embomdeiro 

que sonhava pássaros.	

 

Objetivos específicos: 

• Apresentar trechos que evidenciam a experiência leitora; 

• Propor a releitura de trechos escolhidos previamente para discussão;	

• Discorrer sobre a personagem principal do conto, a relação do negro, nativo de 

Moçambique, com os colonos portugueses e os mecanismos utilizados por cada 

uma das partes para prevalecer.	

 

Materiais necessários: 

• Cópias do conto O Embomdeiro que sonhava pássaros com as devidas marcações	

• Marcador para quadro branco 

• Caderno 

 

Procedimentos metodológicos: 

• Retomada dos apontamentos iniciais realizados na aula anterior	

• Debate inicial proposto pelo professor	

• Apresentação e discussão dos pontos da obra selecionados pelos alunos 

individualmente	

• Registros através de comentários sobre a experiência leitora	

 

Atividade proposta:	

Após a leitura na escola e a possível releitura do conto em casa, sugeriu-se a 

divisão da sala em pequenos grupos, sentados de frente à turma, para realização da 

exposição da síntese da narrativa e discussão ampliada dos fenômenos apreendidos no 

conto. A atividade visava fortalecer a apreensão da leitura, de modo a facilitar a elaboração 

do trabalho escrito.	
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Oficina 5 – Construindo o sentido do texto	

Assunto explorado: Demarcações da apreensão da leitura	

Objetivo geral: 

• Interpretar o conto assinalando as percepções sobre a obra a partir da reescrita da 

história.	

	

Objetivos específicos: 

• Demarcar as impressões sobre a obra em atividade escrita	

• Compartilhar as interpretações atribuídas durante a realização da atividade	

 

Materiais necessários: 

• Cópias do conto O Embomdeiro que sonhava pássaros com as devidas marcações	

• Cópias de atividade escrita previamente preparada pelo professor	

 

Procedimentos metodológicos:	

• Debate inicial proposto pelo professor	

• Conversa informal focalizando novos aspectos não contemplados aula anterior 

• Realização da atividade de interpretação em grupo	

 

Atividade proposta: 

Depois da realização da primeira leitura, da conversa informal e da discussão 

ampliada, os alunos estão aptos a recontar o conto através da produção escrita, ressaltando a 

sua interpretação do conto, que servirá de base para a confecção de um livro objeto. 
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Questionário: 
 

1) Questionário Preliminar ( subjetivo) 
 

2) Questionário avaliativo após às oficinas sobre a temática Afro-brasileira e africana 

IDADE:________ 

SEXO:_________  

1 - A partir da aplicação da sequência de atividades envolvendo o tema afro-brasileiro 
e africano, você considera importante a abordagem da história e cultura afro-
brasileira e africana na escola? 

a) Sim.  
b)         Não.  
c)         Indiferente. 
Justifique_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

2- Antes da aplicação da referida sequência de atividades, o racismo, a histórica 
do negro e a cultura afro-brasileira ou africana tinha espaço na escola? 
 
a) Sim, apenas no Dia da Consciência Negra, em novembro. 

1) Com bases nas informações apresentadas durante o seminário sobre racismo, comente 

a cerca dos fatores responsáveis pela interiorização da população negra? 

 2) A partir de sua percepções, você considera a sociedade brasileira racista? por quê? 

3) Mesmo com leis rígidas contra o crime de racismo, atos de discriminação ainda 

ocorrem no país. Que ações poderiam contribuir para a diminuição desse problema? 
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b) Sim, como conteúdo, nas várias áreas que possibilitam tratar o assunto.  
c) Não é estudada. 

3- Como você classificaria as oficinas de leitura e escrita com a temática afro-
brasileira? 
a) Positiva 
b) Negativa 
c) Prefiro não opinar 

Justifique sua resposta   
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4- A escolha e o uso dos recursos utilizados durante às oficinas( textos, livros, po-
emas, músicas) contribuiu para 
a) Aumentar o interesse sobre a temática 
b) Diminuir o interesse sobre o tema 
c) Não aumentou nem diminuiu o interesse 
 
5- Destaque o momento que considerou mais atrativo durante às oficinas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexo A – Recursos utilizados durante a primeira oficina para ambientação da turma com o 

tema: A Identidade Negra em Versos 

 
Letras das músicas 

Ogum- 3030 
 
Ogum 
Leva 
Leva essa maldade 
Ogum 
Leva esse rancor do homem 
Leva essa maldade Oxumaré, Oxum e Ogum que abre os caminhos para mim 
 
Hoje eu os encontrei no mundo errado 
Talvez seja rotina 
Não lembro a última vez que abri a janela e achei o contrário 
Fecho a cortina para não analisar o conjunto 
Me pergunto quantos raps ainda são necessários 
Pra que haja um mínimo que seja de efeito 
Um impacto nesse caso é tão raro 
Eu tô um pouco neguin', isso é tão louco 
Não querem me escutar, mano, eu vou acabar rouco 
Na cidade da maldade maldade contra o povo 
No país da impunidade do político e do porco 
Eles não querem mais que eu gere desconforto 
E caso eu consiga atenção, mermão, eu vou acabar morto 
 
E a máfia é lá, na cidade avião do Brasil 
Onde terrorismo tá tramando e ninguém vê 
Tomaram e ninguém viu 
 
Uma reza pro Orixá 
Leva, leva 
Ogum 
Ogum 
Leva 
Leva essa maldade 
 
Ogum 
Leva esse rancor do homem 
Leva essa maldade Oxumaré, Oxum e Ogum que abre os caminhos para mim 
 
Flores para a mãe Iemanjá 
Eu vim de lá de Luanda, eu vim 
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Eu vim de Angola 
Meu terço é um patuá 
Sou filho de Ogum e Oxóssi 
E do meu pai Oxalá 
Carrego em meu peito 
Toda mandinga e esperança de um povo que sofre demais 
Só peço respeito e proteção a meu pai 
Pros loucos em busca de paz 
Minha fé minha oração, eu só preciso entender 
Por que tanta maldade? 
 
O sistema vende sonhos que a gente não compra 
Isso porque os pesadelos a gente nem conta 
Eu vejo o Zumbi dos Palmares me encarar com olhares 
Eu vejo vários Che Guevara se perdendo em bares 
Assim como vi navios que se perdem em mares 
Vi que versos vazios com o tempo se esvaem 
Sentimentos mundanos já foram pelos ares 
O 3030 é uma só voz falando por milhares 
Reis querem coroas outros ser um mártir 
Desses o governo mata tipo Malcom ou Martin 
Sabota ou Pac, um trem fora do trilho 
É esse mundo que tu quer pra tu criar seu filho? 
Eu não, tento trazer uma opinião 
Diferente que possa expressar toda uma geração 
Ou não, meios de comunicação 
Trazendo mais confusão pra terra da ambição 
 
Leva, leva, leva 

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/3030/ogum>. 
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Eu sou de lá- Dois africanos 
 
Eu sou de lá, sou da África 
Sou filho de lá, filho da África 
Cada sonho tem um preço 
O meu me fez deixar minha terra, o meu lindo reino 
 
Eu sou de lá, sou da África 
Sou filho de lá, filho da África 
Cada sonho tem um preço 
O meu me fez deixar minha terra, o meu lindo reino 
 
A Tv fala duma vida que não conhece 
Ela é mais difícil que ela te parece 
Na Tv, atrás das câmeras, é fácil contar 
Coisas ruins sobre a terra mãe África 
A Tv gosta de ser olhada sem olhar ninguém 
Sem identidade, você é só alguém 
O mundo adora demonstrar nossa pobreza 
Mas pra nós, África, é nossa riqueza 
 
Eu sou de lá, sou da África 
Sou filho de lá, filho da África 
Cada sonho tem um preço 
O meu me fez deixar minha terra, o meu lindo reino 
 
Eu sou de lá, sou da África 
Sou filho de lá, filho da África 
Cada sonho tem um preço 
O meu me fez deixar minha terra, o meu lindo reino 
 
Calor de um continente 
Trago lembranças pesadas na mente 
Se diz, que liberdade é aceitar 
As realidades, mas será? 
Fala pra eles: ninguém vai nos ajudar 
Temos que conseguir sozinhos na luta 
Nada não é fácil nessa vida tem que saber 
Quantos sacrifícios foram feitos 
Para que hoje tenha orgulho no peito 
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Levanta e anda, África 
Com todas suas forças, África 
 
Eu sou de lá, sou da África 
Sou filho de lá, filho da África 
Cada sonho tem um preço 
O meu me fez deixar minha terra, o meu lindo reino 
 
Eu sou de lá, sou da África 
Sou filho de lá, filho da África 
Cada sonho tem um preço 
O meu me fez deixar minha terra, o meu lindo reino	
 
Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/dois-africanos/eu-sou-de-la.html>.	
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Seu cabelo- Jairo Pereira 

Ela tem trança 
Sabe dançar de tudo 
Brinca com sua infância 
Embaralha seus sonhos a seu mundo 
Tem muitas amiguinhas 
Pulam corda, amarelinha 
Enxerga a vida com seus olhos lindos 
Olhos que não virão à maldade ainda 
Corre na rua, é bagunceira 
Da trabalho demais 
Sacode a saia, levanta poeira 
Sonha em ser dançarina, atriz 
advogada, professora, enfermeira 
Coloca toalha na cabeça 
Quando vai brincar com as amigas 
Disseram pra ela que seu cabelo é feio 
Então ela finge ter o cabelo liso e se sente linda 
Gosta de pentear o cabelo das amiguinhas 
Aquelas que tem o cabelo diferente do seu 
Deseja alisar seu caixinhos 
Mal sabe que eles são um presente de Deus 
Essa gente mal informada 
Vive dizendo que é cabelo ruim, é cabelo duro 
Mas vou dizer a menina: 
 
- Seu cabelo é o melhor do mundo! 
 
Só ele pode ficar liso 
Só ele pode ficar enrolado 
Só ele pode ficar Black Power 
Só ele pode ficar levemente encaracolado 
Ele fica bem curtinho 
Ele fica ótimo de trança 
Ele é maravilhoso cumprido 
Ele é o único que dança qualquer dança 
Então me pergunto como pode ser ruim 
um cabelo tão flexível assim 
Uma mulher que nasce com o cabelo liso 
não tem tanta variedade e ai: 
 
Ele sofre com o permanente 
Sofre com o baby liss 
Não consegue ter um Black Power 
Então como dizer que o cabelo da menina de ruim? 
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Isso é coisa de gente sem informação 
Coisa de gente sem cultura 
Condenar um cabelo dizendo que é feio e ruim 
Isso é coisa de gente burra! 
Vou dizer isso a menina 
Provar por A mais B o quanto ela é inteiramente bela 
Pra ver se ela deixa a toalha de lado 
Pra começar a entender que todas invejam o cabelo dela.	
 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=110c9J0-fY8>.	
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Anexo B – Coletânea de poemas utilizados durante a oficina 2: África: exploração, fé e 

resistência–motivação.

Oferenda 
Que farei do meu reino: um terreno 
no peito 
onde pensei pôr minh’África, 
a dos meus avós, a do meu povo de lá e que me 
deixam 
tão sozinho? 
Como sonhei falar minha mamãe África, 
oferecer-lhe, em meu peito, nesta noite turva, 
os meus pertences de vento, sombra e 
relembrança, 
o meu nascimento, a minha 
história e o meu tropeço 
que ela não sabe, nem viu e eu sendo filho dela! 
— Oh, mamãe, as minhas fraldas estão sujas de 
brancor 
e ele cheira tanto! 
Às vezes penso, em minha solidão, na noite turva, 
que você me está me chamando com o tambor do 
vento. 
Abro a janela, olho a cidade, as luzes me 
trepidam 
e eu perco o condão de te achar 
entre estes odores vários 
e tanta dor de gente branca, preta, variada 
gama e tessitura de almas, ânsias, medo! 
Como sonhei falar, sozinho, à minha mamãe 
África, 
e oferecer-lhe, em meu peito, nesta noite turva, 
os meus presentes de vento, sombra e 
relembrança, 
o meu nascimento, a minha história, o meu 
tropeço 
que ela não sabe, nem viu e eu sendo filho dela! 
Oswaldo de Camargo - Antologia da poesia 
negra brasileira: o negro em versos, (2005) 
 

Quero Ser Tambor 
 
Tambor está velho de gritar 
Oh velho Deus dos homens 
deixa-me ser tambor 
corpo e alma só tambor 
só tambor gritando na noite quente dos trópicos. 
 
Nem flor nascida no mato do desespero 
Nem rio correndo para o mar do desespero 
Nem zagaia temperada no lume vivo do 
desespero 
Nem mesmo poesia forjada na dor rubra do 
desespero. 
 
Nem nada! 
 
Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha 
terra 
Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra 
Só tambor cavado nos troncos duros da minha 
terra. 
Eu 
Só tambor rebentando o silêncio amargo da 
Mafalala 
Só tambor velho de sentar no batuque da minha 
terra 
Só tambor perdido na escuridão da noite perdida. 
 
Oh velho Deus dos homens 
eu quero ser tambor 
e nem rio 
e nem flor 
e nem zagaia por enquanto 
e nem mesmo poesia. 
Só tambor ecoando como a canção da força e da 
vida 
Só tambor noite e dia 
dia e noite só tambor 
até à consumação da grande festa do batuque! 
Oh velho Deus dos homens 
deixa-me ser tambor 
só tambor!  

José Craveirinha 
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SOU NEGRO 
A Dione Silva	

Sou Negro 
meus avós foram queimados 
pelo sol da África 
minh'alma recebeu o batismo dos tambores atabaques, 
gonguês e agogôs 
Contaram-me que meus avós 
vieram de Loanda 
como mercadoria de baixo preço plantaram cana pro 
senhor do engenho novo 
e fundaram o primeiro Maracatu. 
Depois meu avô brigou como um danado nas terras de 
Zumbi 
Era valente como quê 
Na capoeira ou na faca 
escreveu não leu 
o pau comeu 
Não foi um pai João 
humilde e manso 
Mesmo vovó não foi de brincadeira 
Na guerra dos Malês 
ela se destacou 
Na minh'alma ficou 
o samba 
o batuque 
o bamboleio 
e o desejo de libertação...	
	

Solano Trindade	
	

Encontrei minhas origens 

Encontrei minhas origens 

Em velhos arquivos 

Livros 

 Encontrei 

Em malditos objetos 

Troncos e grilhetas 

 Encontrei minhas origens 

No leste 

No mar em imundos tumbeiros 

 Encontrei 

Em doces palavras 

Cantos 

Em furiosos tambores 

Ritos 

 Encontrei minhas origens 

Na cor de minha pele 

Nos lanhos de minha alma 

Em mim 

Em minha gente escura 

Em meus heróis altivos 

 Encontrei 

Encontrei-as enfim 

Me encontrei 

 Oliveira Silveira	
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Faz muito tempo 

Já faz muito tempo 

E o tempo mudou. Mas eu assumo a dor De meu tataravô 

A dor da chibata 

E do banzo que mata. 

Já faz muito tempo. 

Já faz muito longe. 

Eu não vi 

Não ouvi 

Mas ecoou em mim 

E eu não esqueci. 

(Faz muito tempo, Oliveira Silveira- 1970).	
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Anexo C – Conto – O embondeiro que sonhava pássaros, Mia Couto. 

 

Pássaros, todos os que no chão desconhecem morada.	

 

Esse homem sempre vai ficar de sombra: nenhuma memória será bastante para lhe 

salvar do escuro. Em verdade, seu astro não era o Sol. Nem seu país não era a vida. Talvez, 

por razão disso, ele habitasse com cautela de um estranho. O vendedor de pássaros não 

tinha sequer o abrigo de um nome. Chamavam-lhe o passarinheiro.	

Todas manhãs ele passava nos bairros dos brancos carregando suas enormes 

gaiolas. Ele mesmo fabricava aquelas jaulas, de tão leve material que nem pareciam servir 

de prisão. Parecia eram gaiolas aladas, voláteis. Dentro delas, os pássaros esvoavam suas 

cores repentinas. À volta do vendedeiro, era uma nuvem de pios, tantos que faziam mexer 

as janelas: – Mãe, olha o homem dos passarinheiros!	

E os meninos inundavam as ruas. As alegrias se intercambiavam: a gritaria das 

aves e o chilreio das crianças. O homem puxava de uma muska (Muska – nome que, em 

chissena, se dá à gaita-de-beiços.) e harmonicava sonâmbulas melodias. O mundo inteiro se 

fabulava.	

Por trás das cortinas, os colonos reprovavam aqueles abusos. Ensinavam suspeitas 

aos seus pequenos filhos –  aquele preto quem era? Alguém conhecia recomendações dele? 

Quem autorizara aqueles pés descalços a sujarem o bairro? Não, não e não. O negro que 

voltasse ao seu devido lugar. Contudo, os pássaros tão encantantes que são – insistiam os 

meninos. Os pais se agravavam: estava dito.	

Mas aquela ordem pouco seria desempenhada. Mais que todos, um menino 

desobedecia, dedicando-se ao misterioso passarinheiro. Era Tiago, criança sonhadeíra, sem 

outra habilidade senão perseguir fantasias. Despertava cedo, colava-se aos vidros, 

aguardando a chegada do vendedor. O homem despontava e Tiago descia a escada, trinta 

degraus em cinco saltos. Descalço, atravessava o bairro, desaparecendo junto com a 

mancha da passarada. O sol findava e o menino sem regressar. Em casa de Tiago se poliam 

as lástimas: Descalço, como eles.	
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O pai ambicionava o castigo. Só a brandura materna aliviava a chegada do miúdo, 

em plena noite. O pai reclamava nem que fosse esboço de explicação: 

– Foste a casa dele? Mas esse vagabundo tem casa?	

A residência dele era um embondeiro, o vago buraco do tronco. Tiago contava: 

aquela era uma árvore muito sagrada, Deus a plantara de cabeça para baixo. 

– Vejam só o que o preto anda a meter na cabeça desta criança. 

O pai se dirigia à esposa, encomendando-lhe as culpas. O menino prosseguia: é verdade, 

mãe. Aquela árvore é capaz de grandes tristezas. Os mais velhos dizem que o embondeiro, 

em desespero, se suicida por via das chamas. Sem ninguém pôr fogo. É verdade, mãe. – 

Disparate – suavizava a senhora.	

E retirava o filho do alcance paterno. O homem então se decidia a sair, juntar as 

suas raivas com os demais colonos. No clube, eles todos se aclamavam: era preciso acabar 

com as visitas do passarinheiro. Que a medida não podia ser de morte matada, nem coisa 

que ofendesse a vista das senhoras e seus filhos. O remédio, enfim, se haveria de pensar.	

No dia seguinte, o vendedor repetiu a sua alegre invasão. Afinal, os colonos ainda 

que hesitaram: aquele negro trazia aves de belezas jamais vistas. Ninguém podia resistir às 

suas cores, seus chilreios. Nem aquilo parecia coisa deste verídico mundo. O vendedor se 

anonimava, em humilde desaparecimento de si – Esses são pássaros muito excelentes, 

desses com as asas todas de fora.	

Os portugueses se interrogavam: onde desencantava ele tão maravilhosas 

criaturas? onde, se eles tinham já desbravado os mais extensos matos? 

O vendedor se segredava, respondendo um riso. Os senhores receavam as suas 

próprias suspeições – teria aquele negro direito a ingressar num mundo onde eles careciam 

de acesso? Mas logo se aprontavam a diminuir-lhe os méritos: o tipo dormia nas árvores, 

em plena passarada. Eles se igualam aos bichos silvestres, concluíam. 

Fosse por desdenho dos grandes ou por glória dos pequenos, a verdade é que, aos pouco-

poucos, o passarinheiro foi virando assunto no bairro do cimento. Sua presença foi 

enchendo durações, insuspeitos vazios. Conforme dele se comprava, as casas mais se 

repletavam de doces cantos. Aquela música se estranhava nos moradores, mostrando que 

aquele bairro não pertencia àquela terra. Afinal, os pássaros desautenticavam os residentes, 
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estrangeirando-lhes? Ou culpado seria aquele negro, sacana, que se arrogava a existir, 

ignorante dos seus deveres de raça? O comerciante devia saber que seus passos descalços 

não cabiam naquelas ruas. Os brancos se inquietavam com aquela desobediência, acusando 

o tempo. Sentiam ciúmes do passado, a arrumação das criaturas pela sua aparência.	

O vendedor, assim sobremisso, adiantava o mundo de outras compreensões. Até os 

meninos, por graça de sua sedução, se esqueciam do comportamento. Eles se tornavam 

mais filhos da rua que da casa. O passarinheiro se adentrara mesmo nos devaneios deles: – 

Faz conta eu sou vosso tio.	

As crianças emigravam de sua condição, desdobrando-se em outras felizes 

existências. E todos se familiavam, parentes aparentes. – Tio? Já se viu chamar de tio a um 

preto?	

Os pais lhes queriam fechar o sonho, sua pequena e infinita alma. Surgiu o mando: 

a rua vos está proibida, vocês não saem mais. Correram-se as cortinas, as casas fecharam 

suas pálpebras. 

Parecia a ordem já governava. Foi quando surgiram as ocorrências. Portas e 

janelas se abriam sozinhas, móveis apareciam revirados, gavetas trocadas. 

Em casa dos Silvas: – Quem abriu este armário?	

Ninguém, ninguém não tinha sido. O Silva maior se indignava: todos, na casa, 

sabiam que naquele móvel se guardavam as armas. Sem vestígios de força quem podia ser o 

arrombista? Dúvida do indignatário. Em casa dos Peixotos: – Quem espalhou alpista na 

gaveta dos documentos?	

O qual, ninguém, nenhum, nada. O Peixoto máximo advertia: vocês muito bem 

sabem que tipo de documentos tenho aí guardados. Invocava suas secretas funções, seus 

sigilosos assuntos. O alpisteiro que se denunciasse. Merda da passarada, resmungava. 

No lar do presidente do município:- Quem abriu a porta dos pássaros? 

Ninguém abrira. O governante, em desgoverno de si: ele tinha surpreendido uma ave dentro 

do armário. Os sérios requerimentos municipais cheios de caganitas. 

– Vejam este: cagado mesmo na estampilha oficial.	

No somado das ocorrências, um geral alvoroço se instalou no bairro. Os colonos se 

reuniram para labutar em decisão. Se juntaram em casa do pai de Tiago. O menino iludiu a 
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cama, ficou na porta escutando as graves ameaças. Nem esperou escutar a sentença. 

Lançou-se pelo mato, rumo ao embondeiro. O velho lá estava ajeitando-se no calor de uma 

fogueira. – Eles vem aí, vêm-te buscar. Tiago ofegava. O vendedor não se desordenou: que 

já sabia, estava à espera. O menino se esforçava, nunca aquele homem lhe tivera tanto 

valor.- Foge, ainda dá tempo.	

Mas o vendedor se confortava, em sonolentidão. Sereno, entrou no tronco e ali se 

ademorou. Quando saiu já vinha gravatado, de fato mesungueiro (Mesungueiro – de 

“mesungo”, homem branco.). De novo, se sentou, limpando as areias por baixo. Depois, 

ficou varandeando, retocando o horizonte. – Vai, menino. É noite. 

Tiago deixou-se. Espreitava o passarinheiro, aguardando o seu gesto. Ao menos, o velho 

fosse como o rio: parado mas movente. Enquanto não. O vendedeiro se guardava mais em 

lenda que em realidade. – E porquê vestiste o fato?	

Explicou: ele é que era natural, rebento daquela terra. Devia de saber receber os 

visitantes. Lhe competia o respeito, deveres de anfitrião - Agora, você vai, volta na sua 

casa. Tiago levantou-se, difícil de partir. Olhou a enorme árvore, conforme lhe pedisse 

protecção. – Está a ver a flor? – perguntou o velho. E lembrou a lenda. Aquela flor era 

moradia dos espíritos. Quem que fizesse mal ao embondeiro seria perseguido até ao fim da 

vida.	

Barulhosos, os colonos foram chegando. Cercaram o lugar. O miúdo fugiu, 

escondeu-se, ficou à espreita. Ele viu o passarinheiro levantar-se, saudando os visitantes. 

Logo procederam pancadas, chambocos, pontapés. O velho parecia nem sofrer, vegetável, 

não fora o sangue. Amarram-lhe os pulsos, empurraram-lhe no caminho escuro. Os colonos 

foram atrás deixando o menino sozinho com a noite. A criança se hesitava, passo atrás, 

passo adiante. Então, foi então: as flores do embondeiro tombaram, pareciam astros de 

feltro. No chão, suas brancas pétalas, uma a uma, se avermelharam.	

O menino, de pronto, se decidiu. Lançou-se nos matos, no encalço da comitiva. 

Ele seguia as vozes, se entendendo que levavam o passarinheiro para o calabouço. Quando 

se ensombrou por trás do muro, no próximo da prisão, Tiago sufocava. Valia a pena rezar? 

Se, em volta, o mundo se despojara das belezas. E, no céu, tal igual o embondeiro, já 

nenhuma estrela envaidecia.	
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A voz do passarinheiro lhe chegava, vinda de além-grades. Agora, podia ver o 

rosto de seu amigo, o quanto sangue lhe cobria. Interroguem o gajo, espremam-no bem. Era 

ordem dos colonos, antes de se retirarem. O guarda continenciou-se, obediente. Mas nem 

ele sabia que segredos devia arrancar do velho. Que raivas se comprovavam contra o 

vendedor ambulante? Agora, sozinho, o retrato do detido lhe parecia isento de suspeita. - 

Peço licença de tocar. É uma música da sua terra, patrão.	

O passarinheiro ajeitou a harmónica, tentou soprar. Mas recuou da intenção com 

um esgar. – Me bateram muito-muito na boca. É muita pena, senão havia de tocar. 

O polícia lhe desconfiou. A gaita-de-beiços foi lançada pela janela, caindo junto do 

esconderijo de Tiago. Ele apanhou o instrumento, juntou seus bocados. Aqueles pedaços lhe 

semelhavam sua alma, carecida de mão que lhe fizesse inteira. O menino se enroscou, 

aquecido em sua própria redondura. Enquanto embarcava no sono levou a muska à boca e 

tocou como se fizesse o seu embalo. Dentro, quem sabe, o passarinheiro escutasse aquele 

conforto?  	

Acordou num chilreino. Os pássaros! Mais de infinitos, cobriam toda a esquadra. 

Nem o mundo, em seu universal tamanho, era suficiente poleiro. Tiago se acercou da cela, 

vigiou o calabouço. As portas estavam abertas, a prisão deserta. O vendedor não deixara 

nem rasto, o lugar restava amnésico. Gritou pelo velho, responderam os pássaros.	

Decidiu voltar à árvore. Outro paradeiro para ele já não existia. Nem rua nem casa: 

só o ventre do embondeiro. Enquanto caminhava, as aves lhe seguiam, em cortejo de 

piação, por cima do céu. Chegou à residência do passarinheiro, olhou o chão coberto de 

pétalas. Já vermelhas não estavam, regressadas ao branco originário. Entrou no tronco, 

guardou-se na distância de um tempo. Valia a pena esperar pelo velho? No certo, ele se 

esfumara, fugido dos brancos. No enquanto, ele voltou a soprar na muska. Foi-se 

embalando no ritmo, deixando de escutar o mundo lá fora. Se guardasse a devida atenção, 

ele teria notado a chegada das muitas vozes. – O sacana do preto está dentro da árvore. Os 

passos da vingança cercavam o embondeiro, pisando as flores. - É o gajo mais a gaita. 

Toca, cabrão, que já danças!	

As tochas se chegaram ao tronco, o fogo namorou as velhas cascas. Dentro, o 

menino desatara um sonho: seus cabelos se figuravam pequenitas folhas, pernas e braços se 
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madeiravam. Os dedos, lenhosos, minhocavam a terra. O menino transitava de reino: 

arvorejado, em estado de consentida impossibilidade. E do sonâmbulo embondeiro subiam 

as mãos do passarinheiro. Tocavam as flores, as corolas se envolucravam: nasciam 

espantosos pássaros e soltavam-se, petalados, sobre a crista das chamas. As chamas? De 

onde chegavam elas, excedendo a lonjura do sonho? Foi quando Tiago sentiu a ferida das 

labaredas, a sedução da cinza. Então, o menino, aprendiz da seiva, se emigrou inteiro para 

suas recentes raízes. 

	

Mia Couto, Cada Homem é uma Raça (2013).	
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Anexo D – Apresentação em PPT para apresentação do autor e da obra – Mia Couto “um 

escritor da terra” – Oficina 3 – Introdução 

 
 Antônio Emílio Leite Couto, mais 

conhecido por Mia Couto, é um autor 

moçambicano que tem se destacado 

por suas obras que retratam de 

maneira singular o imaginário, a 

história e as tradições do povo 

moçambicano. Através da sua ficção, 

o autor explora, denuncia e festeja a 

sua terra, seu povo, sua tradições, ou 

seja, a sua identidade. 

 Mia Couto é autor de contos, 

poemas e crônicas e romances. 

POETA 
 
O poeta não gosta de palavras 
escreve para se ver livre delas. 
  
A palavra 
torna o poeta 
pequeno e sem invenção. 
  
Quando 
sobre o abismo da morte, 
o poeta escreve terra, 
na palavra ele se apaga 
e suja a página de areia. 
  
Quando escreve sangue 
o poeta sangra 
e a única veia que lhe dói 
é aquela que ele não sente. 
  
Com raiva 
o poeta inicia a escrita 
como um rio desflorando o chão. 
Cada palavra é um vidro em que se corta. 
  
O poeta não quer escrever. 
Apenas ser escrito. 
  
Escrever, talvez, 
apenas enquanto dorme. 
- Mia Couto, em "Idades cidades 
divindades". Lisboa: Editorial Caminho, 2007. 
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Mia Couto nasceu em 1955 na Cidade da beira, em Moçambique . É Filho de de 

imigrantes portugueses, mas possui uma relção intesa com sua terra. 

 

Em 1972, chegou a estudar medicina, sua incursão na curso de medicina não 

durou muito, após dois anos abandonou para exercer a função de jornalísta, 

profissão que abraçou e exerceu até meados de 1985. Durante o período em 

que atuou no jornalísmo, chegou a ser repórter e diretor da Agência de 

Informação de Moçambique( AIM). 

 

 Em 1985, abandonou a carreira no jornalísmo para cursar biologia. Es 

pecializaou-se em ecologia,  área em que tornou-se professor em várias 

faculdades locais. 

Mas foi na literatura que o escritor encontrou-se com a sua maior paixão; 

contar histórias. 

 

 

 

 

“Mia Couto é um “escritor da terra”, escreve e descreve as próprias 
raízes do mundo, explorando a própria natureza humana na sua 
relação umbilical com a terra. A sua linguagem extremamente rica e 
muito fértil em neologismos, confere-lhe um atributo de singular 
percepção e interpretação da beleza interna das coisas. Cada 
palavra inventada como que adivinha a secreta natureza daquilo a 
que se refere, entende-se como se nenhuma outra pudesse ter sido 
utilizada em seu lugar. As imagens de Mia Couto evocam a intuição 
de mundos fantásticos e em certa medida um pouco surrealistas, 
subjacentes ao mundo em que se vive, que envolve de uma 
ambiência terna e pacífica de sonhos – o mundo vivo das histórias. 
Mia Couto é um excelente contador de histórias.” 
 
COUTO, MIA. IN: http://www.miacouto.org/biografia-bibliografia-e-
premiacoes/ 

Sotaque da terra 
Estas pedras 
sonham ser casa 
sei 
porque falo 
a língua do chão 
nascida 
na véspera de mim 
minha voz 
ficou cativa do mundo, 
pegada nas areias do Índico 
agora, 
ouço em mim 
o sotaque da terra 
e choro 
com as pedras 
a demora de subirem ao sol  
 
 
- Mia Couto, em  "Raiz de orvalho e outros 
poemas". Lisboa: Editorial Caminho, 1999. 
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Mia Couto tornou-se o maior expoente da 

literatura Moçambicana e um dos maiores 

escritores de língua portuguesa, ganhando 

prêmios por diversos trabalhos. 

 Atualmente, suas obras são publicadas 

em mais de 23 paises, e traduzidas em 

diversos idiomas, além disso, vários de 

seus trabalhos já foram adaptadas para o 

cinema e para o teatro. 

É o único escritor africano a ter uma 

cadeira na Academia Brasileira de Letras. 

Sua romance Terra sonâmbula figura entre 

os dez livros africanos do século XX. 

O Autor também recebeu o prêmio pelo 

conjunto da obra da União Latina de 

Literaturas Românicas. 

Obras de Mia Couto: 
 
2003 – Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra  
[romance]. 
2005 – O Último Voo do Flamingo  [romance]. 
2006 – O Outro Pé da Sereia  [romance]. 
2007 – A Varanda do Frangipani  [romance]. 
2007 – Terra Sonâmbula [romance]. 
2008 – O Gato e o Escuro  [romance]. 
2008 – Venenos de Deus Remédios do Diabo. 
2009 – Antes de Nascer o Mundo. [título original “Jesusalém”]. 
2009 – O Fio das Missangas  [contos]. 
2011 – E Se Obama Fosse Africano? 
2012 – A Confissão da Leoa [romance]. 
2012 – Estórias Abensonhadas [contos]. 
2013 – Cada homem é uma raça [contos]. 
2013 – A menina sem palavra [romance]. 
2013 – Vozes Anoitecidas [contos]. 
 
 Fonte: 
http://www.miacouto.org/biografia-bibliografia-e-premiacoes/ 
 http://portugues.uol.com.br/literatura/cinco-poemas-mia-couto.html 

 

Romances, Contos e Crônicas 
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Romances, Contos e Crônicas 

Poemas 

Romances, Contos e Crônicas 
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Anexo E – Registros das produções realizadas durante a oficina 1: África: exploração, fé e 

resistência Atividade: 

Oferenda, Oswaldo de Camargo	

Faz muito tempo, Oliveira Silveira	
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Faz muito tempo, Oliveira Silveira	

Sou negro, Solano Trindade	
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Fonte: Registros realizados pelo próprio autor.	

Sou negro, Solano Trindade	

  Encontrei minhas origens, Oliveira Silveira	

 Faz muito tempo, Oliveira Silveira	
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Anexo F – Registros realizados durante a Introdução ao autor e a obra – “Mia Couto um 

escritor da terra”. 
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Fonte: registros realizados pelo próprio autor. 
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Anexo G – Oficina 3: Leitura – Registros do momento reservado à leitura do conto O 

embondeiro que sonhava pássaros. 
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Fonte: registros realizados pelo próprio autor.	
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Anexo H – Oficina 4: Racismo e resistência na África – Registros do momento reservado à 

discussão ampliada sobre a leitura – Mesa-redonda 
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Anexo I – Oficina 5 – Construindo o(s) sentido(s) do texto – Registros do momento 

reservado à produção textual – Recontando a história através do livro objeto. 
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Fonte: registros realizados pelo próprio autor.	
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Anexo J – Registros dos trabalhos realizados – Produção do livro-objeto durante a oficina 

5. 
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Fonte: registros realizados pelo próprio autor.	
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: registros realizados pelo próprio autor.	


