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RESUMO 

 

A presente pesquisa ―A literatura negro-brasileira como propiciadora de uma educação 

para as relações étnico-raciais: uma fenda no cânone‖ tem como objetivo propor o 

ensino da literatura negro-brasileira como afirmativa de identidades étnico-raciais, uma 

vez que não corrobora as imagens cristalizadas dos sujeitos negros da literatura 

tradicional brasileira, antes problematiza-os, desestabilizando determinados lugares 

ocupados por tais. Assim, a sua abordagem se faz necessária, tendo em vista que o 

ensino de literatura, hoje, nas escolas brasileiras, é pautado em obras que pouco (ou 

nada) representam a comunidade negra sob um aspecto protagonístico; não obstante, em 

alguns casos, a imagem do negro aparece de forma subalterna e subjugada e as questões 

levantadas em torno das atividades não problematizam esses discursos e lugares pré-

estabelecidos socialmente. Para isso, partimos do seguinte questionamento: como 

trabalhar a literatura negro-brasileira no contexto escolar, propiciando uma educação 

para as relações étnico-raciais? Tal questionamento baseia-se na concepção da literatura 

negro-brasileira como um espaço de reflexão acerca do lugar ocupado pelo negro na 

sociedade, seu processo de luta e resistência. A nossa pesquisa aplicada assume o 

caráter de pesquisa-ação, visto que se pauta numa prática reflexiva de ênfase social. 

Para o nosso pontapé inicial, utilizamos um questionário com questões abertas e 

objetivas como instrumento de coleta de dados e, desenvolvemos, como produto final, 

um plano de trabalho com apontamentos e reflexões que objetivam subsidiar os 

docentes que desejarem trabalhar com a perspectiva abordada. Como subsídio teórico, 

nos pautamos, inicialmente, nos Documentos Oficiais: Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (2000) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2006). Por conseguinte, nos utilizamos dos estudos de Cuti (2010) acerca da categoria 

negro-brasileira em detrimento ao termo afro-brasileira e Cosson (2014) com seu 

operacional conceito de letramento literário e sequências didáticas. Também, Deleuze e 

Guattari (2003) foram de extrema importância para a compreensão das literaturas ditas 

menores, ou seja, textos escritos pelas minorias, mas que encontram na coletividade a 

sua razão de existir. A partir disso, esperamos que a nossa pesquisa sirva de subsídio 

motivador para nortear as práticas pedagógicas e metodológicas dos docentes que 

desejam desenvolver um trabalho consistente a partir da leitura e do estudo do texto 

literário, visando o protagonismo negro em sala de aula.      

   

 

Palavras-chave: Ensino. Leitura Literária. Literatura negro-brasileira. Letramento 

Literário.  
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THE ETHNIC RACIAL RELATIONS: a rupture in the literary canon  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The following research ―The negro-brazilian literature pursuing an education to the 

ethnic racial relations: a rupture in the literary canon‖ has as its objective to propose the 

teaching of the negro-brazilian literature to function as an ethnic racial affirmative. 

Since it does not corroborate the crystalized images of the negroes’ figures from the 

traditional brazilian literature, rather it inquires them, disestablishing the pre-determined 

places occupied by them. Thus, this approach is necessary, for the form how the 

literature teaching functions nowadays at the brazilian schools based on books which 

does not represent the negro community under a protagonist aspect; moreover, in some 

cases the negro image appears in a subdued and subaltern form and the questions that 

are made through these activities are not enough to problematize those speeches and 

pre-stabilized social places. To achieve this task, the consecutive question is important: 

how to teach negro brazilian literature in the school context to propitiate an education to 

the ethnic racial relations? This questioning is based on the conception of a negro 

brazilian literature as a reflection space about the place occupied by the negro on the 

society and his resistance and fight process. The present applied analysis assumes the 

research action character, considering it stands on a reflexive practice of a social 

emphasis. Furthermore, as a first action, we used a questionnaire with discursive and 

objective questions as data collection instrument and developed as a final product a 

work plan with reflections and suggestions to subside teachers that want to work with 

the proposed perspective. Initially the theoretical contribution used is based on the 

Official Documents: National High School Curricular Parameters (PCN, 2000) e High 

School Curricular Orientations (2006). Therefore, the studies by Cuti (2010) on the 

differences between the terms afro brazilian and negro brazilian, Cosson (2014) with his 

operational concept on literary literacy and expanded and basic didactic sequence 

approach. Deleuze e Guattari (2003) also were extremely important for the considered 

small literatures comprehension which are texts written by minority groups, however 

they find in the collectivity a reason to exist. Taking this into consideration, we hope 

this research can motivate and guide the methodological and pedagogical teachers’ 

practices to develop a work based on the studying and reading of literary texts on the 

negro protagonism at class.  

 

Key word: Teaching. Literary reading. Negro-brazilian literature. Literary literacy.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O ensino de literatura na educação básica, ainda que tenha avançado devido a 

projetos desenvolvidos com vistas a otimizarem as práticas de trabalho a partir de 

poemas e outros gêneros da esfera literária, ainda constitui uma modalidade de ensino 

engessada e, ao olhar para o ensino médio, é possível observar que essa afirmativa se 

torna mais acentuada. Isso porque, ao invés de se trabalharem habilidades voltadas para 

a leitura do texto literário – vendo-o não apenas como um objeto estético, mas como um 

elemento que favorece o protagonismo social dos sujeitos –, alguns docentes encerram a 

sua abordagem somente através do viés historiográfico; o que reduz o texto literário às 

chamadas escolas literárias, ou seja, o estudo da história literária: período em que foi 

escrito, além da vida e obra dos autores. 

 Por um lado, pode-se conjecturar que isso se deve, em parte, à dificuldade que 

alguns professores possuem em desvencilharem-se dos livros didáticos que, para 

muitos, ainda é o único suporte nas aulas de língua portuguesa. Por outro lado, poderia 

se evidenciar a não diversificação dos textos que circulam em sala de aula, favorecendo 

uma reprodução de obras – ou trechos de obras –, indicadas nos boxes explicativos dos 

livros didáticos. A perspectiva da presente pesquisa, ao levantar essa discussão, não é 

tratar os docentes como réus no processo de ensino-aprendizagem, mas auxiliá-los ao 

propor uma reflexão acerca dessa problemática, identificar as lacunas e buscar medidas 

reparativas para tal. 

 Isto posto, entende-se que o docente que é refém do livro didático, nas suas 

aulas, tende a privilegiar o estudo da literatura em sua perspectiva historiográfica, 

somente através de obras canônicas, muitas vezes estagnadas no tempo; o que promove 

um ensino/estudo limitado do texto literário, tendo em vista que esse aporte, a depender 

da abordagem, servirá apenas de pretexto para evidenciar datas e características das 

escolas literárias, isoladamente; sendo de extrema inadequação enquadrá-lo, cercá-lo, 

prendê-lo e encerrá-lo a um momento histórico através de seis ou dez características; 

principalmente porque grande parte dessas obras traz em suas composições personagens 

não negros e histórias que, pouco (ou nada) retratam a vida da comunidade negra sob a 

sua própria perspectiva. Ao contrário disso, percebe-se a história do negro contada 

apenas sob a ótica do sofrimento.   

 Um marco crucial para a reorientação do ensino de literatura brasileira foi a 

criação da lei 10.639/2003 que alterou a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – a 
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qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –, e incluiu a obrigatoriedade 

de trabalhar a História e Cultura Afro-brasileiras nas escolas de ensino público ou 

privado. A promulgação dessa lei proporcionou uma revisitação da memória histórica 

do país, a fim de favorecer voz aos sujeitos que foram calados há anos e que, ainda hoje, 

vivem uma situação de marginalidade causada, sobretudo, por esses anos de 

silenciamento. Até porque a história mostra que os negros pós-abolição foram vítimas 

de um sistema que, embora tenha lhes proporcionado ―liberdade‖ não lhes deu 

condições de se manterem de forma digna na sociedade, o que fomentou a existência de 

uma população excluída, sem direitos básicos como trabalho e educação. 

Diante disso e tendo conhecimento de que a literatura, sobretudo de cunho 

tradicional, auxiliou a acentuar e perpetuar uma imagem negativa e reducionista do 

negro africano e, por conseguinte, do negro brasileiro, é necessário que os discentes 

entrem em contato com uma literatura que evidencie o protagonismo do negro, reflita 

acerca de seus infortúnios, não como justificativa para o seu fim, mas como ponto de 

reflexão com vistas à mudança; trabalhando, se possível, através de uma perspectiva de 

diálogo, aproximações e também afastamentos a fim de analisar e discutir sobre os 

diferentes discursos evidenciados no texto literário. Ademais, o estudo da linguagem 

literária, sob o aspecto dialógico a partir de textos negro-brasileiros, poderá favorecer o 

autoconhecimento dos alunos negros, tendo em vista que essa literatura aborda questões 

reflexivas acerca da situação do negro na sociedade de hoje, fruto de um passado de 

sofrimento, mas que favoreceu um espírito de resistência, e refletiu numa consciência 

política, social e ideológica, transferindo o negro da senzala para o protagonismo étnico 

do discurso. 

 Desta forma, tal pesquisa justifica-se pelo fato de que, ao chegar ao ensino 

médio, o ensino de literatura contemporânea abre uma fenda para a inserção de textos 

relacionados à literatura africana de língua portuguesa (Moçambique, Angola, Cabo 

Verde...), mas deixa de lado toda uma produção literária de autores negros e que são 

nascidos no Brasil. Não que abordar a literatura africana seja desimportante, mas a 

questão está no fato da necessidade de inserção de autores negros brasileiros no 

ambiente literário, tendo em vista que o objetivo dessa literatura produzida no Brasil 

tem, entre tantas outras, uma função específica: discutir o racismo à brasileira. Já a 

literatura produzida em terras africanas não possui, como fator primordial, esse 

objetivo; visto que está se falando de uma produção vasta, com características diferentes 

e, em grande parte, escrita por autores brancos. 
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 Para tanto, utilizou-se a categoria negro-brasileira estudada por Cuti (2010), 

pseudônimo de Luiz Silva. Para ele, a adoção do termo negro em detrimento de afro 

torna-se mais adequada posto que a inserção do autor negro no meio literário favoreceu 

a necessidade de firmar-se uma literatura voltada para a questão do negro situado na 

sociedade brasileira, seus dramas, experiências, memórias e aspirações. Tal literatura é, 

sobretudo, de denúncia, protesto e resistência. 

 Assim, esta pesquisa pauta-se no seguinte questionamento: como trabalhar a 

literatura negro-brasileira no contexto escolar, propiciando uma educação para as 

relações étnico-raciais?  

 Tal pesquisa partiu da análise e reflexão acerca de como a escola trabalha a 

problemática da vida, trajetória, culturas e história do negro com vistas a propiciar uma 

valorização e autoafirmação por parte da comunidade negra participante do contexto 

escolar em questão, assim como investigar como os demais alunos, não negros, estão 

sendo apresentados a essa história, que também é a sua história, uma vez que brancos e 

negros, mesmo em posições opostas, participaram do processo de construção da nação 

brasileira.  

Também foi necessária a elaboração de um questionário, contendo perguntas 

objetivas e discursivas acerca da leitura do texto literário em sala de aula e, a partir das 

respostas dos alunos acerca do professor de língua materna, sua abordagem 

metodológica e o material utilizado em sala de aula, chegar a um ponto de ação: a 

elaboração de sequências didáticas para servirem de subsídio aos docentes que 

desejarem trabalhar com a temática explicitada. Nas sequências didáticas estão contidas 

sugestões de material, seguidas de direcionamentos que poderão ser aplicados, não 

apenas no 3ª ano do ensino médio, mas adaptados a outras séries da educação básica.  

Como objetivos específicos, a pesquisa pretendeu: 1) Evidenciar a literatura 

negro-brasileira como propiciadora de uma educação para as relações étnico-raciais; 2) 

Proporcionar uma aprendizagem crítico-reflexiva sob a ótica da literatura negro-

brasileira; 3) Evidenciar movimentos de leituras que favoreçam um trabalho intertextual 

entre a literatura negro-brasileira e a literatura de viés tradicional; 4)  Desenvolver 

atividades que auxiliem os professores e alunos negros na sua autoafirmação identitária 

étnica; 5) Favorecer aos alunos não-negros o reconhecimento da história do Outro, 

objetivando o respeito frente à multiplicidade.   

 A fim de fundamentar a pesquisa, utilizou-se como subsídio teórico os 

Documentos Oficiais: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 
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2000) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006), visto que são 

diretrizes norteadoras que estruturam o currículo escolar e definem estratégias que 

visam melhorar e universalizar o ensino através de objetivos que atendam às 

necessidades da educação contemporânea.  

Por conseguinte, como já mencionado anteriormente, a pesquisa pautou-se na 

acepção de literatura negro-brasileira com Cuti (2010), autor que norteia toda a nossa 

pesquisa. Ao fazer um percurso pela literatura canônica, Cuti expõe que é necessário 

não apenas uma ―mudança‖ de nomenclatura, mas também nos paradigmas estético-

ideológicos. Assim, o autor mostra que os problemas enfrentados hoje pela comunidade 

negra, inclusive no campo literário, são reflexos de um ―ontem‖ que, em suas palavras, 

deixou seguidores. Daí a resistência que os autores negros ainda enfrentam ante a 

seletividade que cerceia os textos negro-brasileiros. 

Outro teórico de extrema relevância para essa pesquisa é Cosson (2014), uma 

vez que desenvolve seus estudos baseado no conceito de Letramento Literário, 

tornando-se pertinente às análises realizadas, cujas premissas baseiam-se no texto 

literário como mediador de práticas e eventos sociais, envolvendo uma interação efetiva 

entre leitor e escritor. Nessa perspectiva, o texto literário não é um pretexto para se 

estudar literatura, mas o meio pelo qual são desenvolvidas práticas de leituras que 

favoreçam a humanização dos sujeitos e a sua capacidade de crítica, reflexão e respeito 

a si próprio e ao outro. 

 Tal pesquisa conta, também, com os estudos de David Brookshaw, cuja obra 

Raça e cor na literatura brasileira (1983) apresenta o negro sob diversos vieses e discute, 

entre outros, a posição do negro na literatura como personagem secundário e também 

como autor da sua própria poética. No mais, ainda utilizou-se autores como Deleuze e 

Guattari (2003), no que se refere à discussão em torno das características de uma 

literatura menor; Ludmer (2007), no que concerne às literaturas pós-autônomas e ao seu 

lugar no cenário literário e Freitas (2009), ao levantar reflexões acerca da posição do 

negro como componente da ralé na sociedade. 

A presente dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo – Leitura, letramento e escola – levanta uma reflexão acerca da situação do 

ensino da leitura literária na educação básica, além de discutir o conceito da categoria 

―letramento literário‖ e a sua importância para um estudo da leitura literária com vistas 

a proporcionar um ensino crítico-reflexivo emancipatório, tanto para os alunos negros 

como para os alunos não-negros.  
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O capítulo II – Escola, literatura e diversidade cultural – evidencia a escola 

enquanto um ambiente heterogêneo, mas que não favorece a inclusão dos discentes, ou 

seja, a escola como um espaço que necessita dos discentes, mas que não os representa 

de forma satisfatória. Além disso, propôs-se uma discussão acerca das características da 

categoria negro-brasileiro, posto que ainda se trata de um conceito em construção, e, por 

isso, necessita de uma contextualização e problematização.  

O capítulo III – Caminhos metodológicos – desenvolveu o percurso e motivação 

que favoreceram a escolha do objeto e delineamento da pesquisa; explicitou-se o 

instrumento de intervenção, a abordagem e características da pesquisa e, por 

conseguinte, traçou-se o perfil da escola, campo da pesquisa. Nesse capítulo, também, 

foram explicitadas as perguntas e os resultados do questionário aplicado em sala como 

pontapé inicial para a pesquisa.  

O capítulo IV – Literatura, história e memória: prática em sala de aula – faz uma 

contextualização acerca da importância de sequências didáticas que visem estudar o 

texto literário sob várias perspectivas, sobretudo a partir do letramento literário. 

Também é nesse capítulo que foram apresentadas as sequências propostas, ou seja, o 

produto final e levantaram-se algumas discussões e apontamentos pertinentes à 

compreensão do processo. Além do mais, estabeleceu-se uma relação entre este capítulo 

e alguns dados do questionário, tendo em vista que as análises em torno das respostas 

dos alunos no questionário foram cruciais para o planejamento e execução das 

sequências propostas. 

Por fim, mas não menos importante, encontram-se as Considerações Finais, as 

quais fazem uma retomada de toda a discussão, além de incluir a pertinência e 

observações acerca do produto final.  

A partir disso, espera-se que a pesquisa sirva de subsídio motivador para nortear 

as práticas pedagógicas e metodológicas dos docentes que desejam desenvolver um 

trabalho consistente a partir da leitura e do estudo do texto literário e do protagonismo 

negro em sala de aula.      
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1 LEITURA, LETRAMENTO E ESCOLA  

 

1.1 LITERATURA E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

Ao longo de toda a educação básica, o texto literário se faz presente na vida 

escolar dos estudantes, entretanto, é apenas no ensino médio que a literatura é instituída 

no currículo, efetivamente, como disciplina. Assim, embora nas séries iniciais os alunos 

estudem os gêneros poema, fábula e conto, é somente no ensino médio que os discentes 

veem, de forma mais profunda e sistematizada, as chamadas escolas literárias. Isso, de 

acordo com Cereja (2005), possui bases históricas: 

  

Pela necessidade de alcançar alguns objetivos, tais como a 

continuidade do processo de aquisição de habilidades de leitura de 

textos, agora com a diferença de serem sistematicamente estudados 

textos literários de época; conhecimento da língua padrão e de suas 

capacidades expressivas e artísticas; compreensão e conhecimento da 

cultura brasileira, particularmente no domínio de suas manifestações 

literárias; cultivos de hábitos de leitura. Isso sem citar as razões 

ideológicas de fundo nacionalista-patriótico subjacentes à maior parte 

das leis de ensino e dos programas escolares num período que vai do 

século XIX – como observou Marisa Lajolo em Usos e abusos da 

literatura na escola (1982) e em outros de seres textos – ao início do 

século XXI (CEREJA, 2005, p. 10). 

 

 

Instituído pelos documentos oficiais, o ensino da literatura no ambiente escolar 

ainda é um desafio para os docentes que sempre estão à procura de diversificar as suas 

aulas com vistas a trazer os seus alunos para a aproximação do texto literário. Isso 

porque os documentos oficiais mostram que abordar o texto literário apenas sob os 

vieses das escolas literárias ou vida e obra de autores é de caráter secundário, pois 

confere à literatura um caráter meramente informativo e não formativo.  

O questionamento que permeia a prática de muitos docentes hoje, os quais 

consideram as aulas de literatura como sendo um momento crucial e desafiador, é: se 

abordar vida, obra e período histórico do texto literário é de caráter secundário, o que 

estaria em um plano primário? Essa questão também nos inquieta e sobre ela debruça-se 

a pesquisa. 

Grande parte dos alunos chega e sai do ensino médio apenas com um breve e 

superficial contato com a leitura literária. Se assim não fosse, não teríamos tantos 
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programas oferecidos com vistas a otimizar o processo de ensino-aprendizagem e 

proporcionar o ―gosto‖ pela leitura e pela leitura literária, em específico.  

Com base nisso, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM, 2000) atentam que a escola deve favorecer ao aluno o desenvolvimento da 

sua capacidade crítico-reflexiva, além de habilidades diversas com a linguagem; ou seja, 

―transformar‖ o aluno em um leitor efetivo, capaz de ler o mundo e as diversas culturas 

existentes. Assim, a leitura do texto literário busca atender tal necessidade, uma vez que 

a sua leitura incide no sujeito-leitor, despertando a sua sensibilidade para os dramas do 

Outro, além de favorecer o protagonismo juvenil e a sua autonomia enquanto leitor 

comprometido com as questões atinentes à sociedade, sendo capaz de comunicar-se, 

efetivamente, com o mundo:  

 

Comunicação aqui entendida como um processo de construção de 

significados em que o sujeito interage socialmente, usando a língua 

como instrumento que o define como pessoa entre pessoas. A língua 

compreendida como linguagem que constrói e ―desconstrói‖ 

significados sociais. (BRASIL, 2000, p. 17).  

 

  

Portanto, a escola encontra-se diante de um grande desafio: aproximar os alunos 

do texto literário, pois as lacunas existentes no ensino de literatura são visíveis; também, 

a rejeição dos alunos ante a obra literária não pode ser desconsiderada, pois é a partir 

dela que tentaremos buscar possibilidades que favoreçam a aproximação dos alunos 

com o texto literário.  

Embora os discentes, nas séries iniciais, mantenham contato com os gêneros da 

esfera literária através de atividades de leitura, interpretação e recriação de narrativas 

literárias – por meio de encenações – quando chegam ao ensino médio, apresentam um 

distanciamento tal a ponto de desenvolverem verdadeira rejeição pela literatura. Mas, a 

que se deve isso? 

 Um grande aliado neste processo de aproximação/distanciamento entre o sujeito-

leitor e o texto literário é o livro didático que, em grande parte dos casos, é o único 

aporte metodológico de que alguns docentes dispõem. Porém, muitas vezes, esse 

suporte presta um desserviço ao ensino de literatura, posto que os textos selecionados 

para compor as páginas de atividades ou os boxes explicativos tendem a deixar de fora 

textos (poemas, contos, crônicas) contemporâneos que, além de proporcionarem uma 
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visão ampla do panorama literário de hoje, evidenciam a multiplicidade existente no 

ambiente escolar, a qual não pode e não deve ser desconsiderada.   

É imprescindível lembrar que, com base nas OCEM (2006), a escolha dos livros 

didáticos não é aleatória, feita ―anarquicamente‖, visto que passam por filtros que 

―variam segundo o letramento literário das comunidades, antes mesmo que os livros 

tomem lugar nas estantes‖ (BRASIL, 2006, p. 62). Sendo assim, as escolhas feitas com 

base em parâmetros ou necessidades diferenciadas fazem com que o livro didático seja 

também um elemento que centraliza e potencializa, de maneira sutil e velada, relações 

de poder na sala de aula. Tal questão torna-se evidente pelo fato de o livro didático 

selecionar os textos de acordo com determinado padrão, privilegiando textos conhecidos 

e recomendados pela crítica em detrimento de outros textos.  

Assim, vê-se as mesmas obras e fragmentos sendo reproduzidos em vários livros 

didáticos de inúmeras editoras, as quais não demonstram preocupação em 

diversificarem os textos de forma que reflitam ou proporcionem um contato maior com 

a sociedade contemporânea, com seus dramas, questionamentos e potencialidades. 

Ademais, os docentes que se utilizam desses livros, também acabam reproduzindo tais 

textos, muitas vezes sem questioná-los e problematiza-los, fazendo deles verdades 

inquestionáveis.  

Ainda, as OCEM (2006) pontuam a necessidade que há em levar os alunos aos 

mais diversos textos da esfera literária, a fim de minimizar a lacuna direta existente no 

ensino médio entre o aluno e a leitura dos textos literários.  Mas, como levar os alunos 

aos mais diversos textos se o próprio livro didático não o faz? Essa preciosa tarefa, 

então, deverá ficar a cargo do professor mediador. Isso porque, por mais que as 

propagandas governamentais afirmem que, hoje, o discente possui acesso a diversas 

ferramentas de estudo, incluindo computadores de última geração com acesso à internet, 

sabe-se que muitas comunidades não estão incluídas nesse contexto. Assim, o livro 

didático continua, em muitos casos, sendo o principal elemento de consulta de uma 

parcela de alunos que não está digitalmente incluída.  

Tal afirmação evidencia a responsabilidade do livro didático em veicular, através 

da sua seleção de textos literários, determinados valores excludentes e elitistas. Por 

conseguinte, as OCEM (2006) enfatizam visivelmente o texto literário enquanto valor 

estético, corroborando o padrão canônico literário, o que mostra que devem ser lidas nas 

escolas obras que sejam legitimadas e reconhecidas por seu valor estético, afastando 
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assim as inúmeras produções contemporâneas de escritores autônomos
1
 que trazem em 

suas temáticas as vozes das periferias e de perfis que, outrora, foram silenciados pela 

hegemonia literária nacional. Sendo assim, a questão da escolha das obras constantes 

nos livros didáticos parece estar mais no prestígio de seus autores do que em seu 

contexto, temática, função. Assim, enquanto a escolha do livro didático, para chegar às 

prateleiras e às escolas, passa pelos filtros que convêm ao sistema editorial, os textos 

que compõem os livros também seguem essa mesma regra e, consequentemente, os 

textos literários que ―fogem‖ aos padrões estéticos literários continuam encontrando 

resistência nesse espaço e no espaço escolar como um todo, tendo em vista a afirmação 

inicial de que, muitas vezes, o livro didático é o único manual de que o professor se 

utiliza e o que o norteia em sua prática pedagógica. 

Desta forma, diante de tantas inquietações, é pertinente levantarmos as seguintes 

hipóteses que podem nortear as nossas reflexões: (1) a literatura não atende mais às 

expectativas dos alunos ansiosos por novidades e cansados de textos densos, descritivos 

e ―ultrapassados‖; (2) os alunos não se interessam pelos estudos e veem nas aulas de 

literatura um momento difícil e maçante. Ou, ainda, (3) as práticas utilizadas pelos 

professores em sala de aula não proporcionam aos alunos uma interação efetiva com o 

texto literário e isso os distancia do universo literário. Conforme esse panorama, uma 

coisa é certa: é preciso buscarmos uma redefinição para o lugar da literatura no processo 

de ensino-aprendizagem, assim como estabelecer uma análise atenta para o que, 

realmente, é relevante a fim de que essa atual conjuntura possa mudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Não estamos dizendo que essas obras autônomas não possuem valor estético, mas que a sua estética, 

muitas vezes, difere dos padrões canônicos. O que faz com que muitos, inclusive críticos literários, vejam 

essas produções como sendo de menor valor.   
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1.2 LEITURA E FORMAÇÃO DE LEITORES: A PERSPECTIVA DO 

LETRAMENTO LITERÁRIO  

 

Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte? 

- O que vejo é o beco.  

Manuel Bandeira  

 

 

A fim iniciar as discussões, é importante refletir acerca dos versos do ―Poema do 

beco‖, de Manuel Bandeira (1886-1968), o qual abre o subcapítulo para tentar entender 

em que ponto ele dialoga com as concepções de leitura e letramento literário que a 

pesquisa em questão se propõe a refletir.  

No poema, o eu-lírico menciona quatro espaços, em uma ordem progressiva: 

paisagem, Glória, baía, linha do horizonte. Enquanto essas imagens aludem à sensação 

de liberdade, o eu-lírico parece estar diante de um grande dilema e deixa isso claro ao 

dizer ―que me importa...‖ tudo isso se a minha realidade é um beco: ambiente estreito, 

sem perspectiva, que aprisiona e reduz. Sendo assim, essa oposição estabelecida entre 

paisagem/Glória/baía/linha do horizonte e beco denota a sensação de incapacidade e 

nulidade do sujeito frente a sua realidade.  

Trazendo essas imagens para a problemática acerca da formação de leitores, a 

escola é considerada um lugar de agenciamento de leituras, principalmente se levar em 

consideração que grande parte dos alunos não possui em casa esse ambiente de 

incentivo, visto que os pais também, em sua maioria, não têm a prática leitora. Porém, à 

revelia do seu objetivo, o que se vê é uma escola-beco que limita as práticas e delimita 

as capacidades dos sujeitos. Por conseguinte, o aluno é esse sujeito sem expectativas e, 

portanto, sem condições de ultrapassar as paredes do beco devido à falta de 

oportunidades.  

Além disso, o eu-lírico do poema de beco apenas observa que existem outros 

limites: paisagem, Glória, baía e linha do horizonte, mas eles estão, aparentemente, fora 

do seu desejo, tendo em vista que não há a possibilidade efetiva de alcance, o que gera 

um emparedamento expresso em ―que importa‖. Para ele, ―tanto faz‖ ter tantas 

possibilidades, tantos lugares, um horizonte de conhecimentos novos se, em sua 

perspectiva, o que sobressai é o beco.  

No que concerne à leitura na escola, e, principalmente, à leitura literária, logo vem 

à mente projetos de incentivo com rodas de leitura, inúmeros livros infanto-juvenis ou 

clássicos de literatura e, como forma de controle, fichamentos, resumos, releituras ou 
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encenações. Obviamente, todas essas atividades podem ser pertinentes, desde que a 

escola tenha em seu projeto político a leitura enquanto prática social; do contrário, elas 

servirão apenas como meio para se chegar a alguma nota bimestral. Ou seja, serão 

atividades disfarçadas de horizontes e becos que cerceiam a capacidade crítico-reflexiva 

dos alunos.       

A leitura como prática social possibilita uma formação que favorece aos alunos 

conhecer, compreender e agir sobre as várias realidades, de forma crítica. Assim, 

compreende-se que cada esfera da sociedade é rodeada por diversas produções 

discursivas; daí a importância de entender a leitura para além da sala de aula; como 

parte de um processo mais complexo: o letramento. 

No caso da leitura do texto literário, como visto em ―Poema do beco‖, a questão 

torna-se mais complexa, tendo em vista que o texto literário, seja em qual gênero estiver 

representado, necessita de movimentos de leituras apropriados diferentes de outros 

textos que circulam na esfera social. Isso porque a leitura literária tem um estatuto que 

lhe é próprio. Assim, mais do que conhecer as inúmeras figuras de linguagem, é 

fundamental compreender: quem fala? Para quem fala? De que lugar fala? Quem é 

silenciado? Ademais, um simples ―beco‖ pode não estar representando apenas o seu 

valor real; tudo o que preside a composição de um texto literário está lá por alguma 

razão que nem sempre é tão óbvia, tão real e concreta. É nessa perspectiva que se 

compreende o estudo do texto literário a partir do letramento literário. 

Letramento é um processo de apreensão em que os sujeitos se apropriam de 

práticas, sendo capazes de fazer uso delas das mais variadas formas. Portanto, quando 

falamos em letramento literário, entende-se que isso se trata do processo de apropriação 

da linguagem literária, em outras palavras, das regras e estatutos de uma instituição 

discursiva; não meramente identificação de figuras de linguagem, enquadramento em 

escolas literárias ou análise de perfis de personagens: ensinar e aprender sob a 

perspectiva do letramento literário é, sobretudo, compreender o texto literário enquanto 

construto social e institucional, o qual possui instâncias de significação que lhe são 

próprias, uma vez que envolvem relações sociais e de poder; para, assim, promover essa 

quota de humanização evidenciada por Cândido (2011, p. 182), a qual é entendida: 

 

Como o processo que confirma no homem aqueles traços que 

reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do 

saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da 
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beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo 

do humor. A literatura desenvolve em nós, a quota de humanidade na 

medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 

natureza, a sociedade, o semelhante.  

 

 Desta forma, a literatura deve ser estudada sob uma perspectiva mais ampla, 

posto que tratá-la como mero elemento de escolarização é reduzi-la ao mínimo do seu 

potencial e de suas relações com os discursos; o que, na maior parte das vezes, a escola 

tem feito ao favorecer aos alunos um ensino engessado e pautado em conhecimentos 

técnicos, formando ―leitores‖ que apenas assimilam sentidos previamente repassados a 

eles. 

 Muitas vezes isso acontece porque a noção que se tem acerca da ―leitura‖ 

encontra-se amparada na conduta que o leitor – que, nesse caso, poderá ser o 

professor/leitor ou o aluno/leitor – assumirá diante do texto. Ou seja, a concepção sobre 

determinado objeto norteará a postura e objetivos diante dele. Ou, como diz Geraldi 

(2012, p. 92), há várias posturas que o leitor poderá assumir ante o texto, as quais são 

imprescindíveis para entendermos que cada postura revela a concepção ou concepções 

de leitura e texto que o leitor possui: a leitura como busca de informações; a leitura 

como estudo do texto; a leitura do texto como pretexto; a leitura como fruição do texto. 

Assim, a questão central do processo de leitura é o texto, o texto é a porta e o leitor a 

chave.  

Estabelecendo uma alusão entre o processo de leitura e um jogo de futebol, têm-

se alguns elementos que podem funcionar analogamente: quando um jogador está em 

ato, a sua interação acontece com a bola. O treinador, embora outra peça importante 

nesse contexto, participa desse processo no plano da mediação, a qual, se não acontecer 

de maneira satisfatória, provavelmente, não logrará êxito. Todos possuem a sua parcela 

de importância nesse processo.  

A mesma situação se dá no contexto da leitura, em que o professor é o mediador 

desse processo, tendo em vista que as suas orientações levarão o aluno leitor ao êxito da 

produção, movimentação de significados. Isso porque não há experiência leitora sem a 

manipulação e conhecimento do objeto com o qual se deseja interagir, assim como não 

há aula de leitura do texto literário na escola sem o seu manuseio, discussão, análise, 

interação e troca de sentidos. 

 Diante de tantas formas de interlocução com o texto, se o docente se detiver 

apenas a uma delas, poderá perder a sua dimensão mais profunda. Contudo, a escola 
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precisa mostrar ao leitor que o texto literário pede movimentos de leitura diferentes a 

fim de experienciar novos significados atinentes a novas demandas sociais, culturais, 

subjetivas, contemporâneas. 

Sendo assim, é pertinente pensar no ensino da leitura literária através de 

estratégias e abordagens a partir do texto literário em sala de aula, salientando a sua 

potencialização em termos de significados para o favorecimento de uma prática de 

leitura significativa e autônoma. O conhecimento deve partir da leitura do texto literário, 

enquanto construção de significados e interação entre leitor/texto, para poder alcançar 

outros limites; assim, história e características devem ser analisadas sempre que forem 

pertinentes à construção de sentidos, mas elas não devem ser o ponto de partida da 

leitura. 

De acordo com Cosson (2014, p. 41), ―interpretar é dialogar com o texto tendo 

como limite o contexto‖. Pensando nisso, ele desenvolve três modos de compreender a 

leitura os quais devem ser pensados de forma linear, a saber: 

 

A primeira etapa, que vamos chamar de antecipação, consiste nas 

várias operações que o leitor realiza antes de penetrar no texto 

propriamente dito. Nesse caso, são relevantes tanto os objetivos da 

leitura, que levam o leitor a adotar posturas diferenciadas ante o texto 

– não lemos da mesma maneira um poema e uma receita de bolo – 

quanto os elementos que compõem a materialidade do texto, como a 

capa, o título, o número de páginas, entre outros. A leitura começa 

nessa antecipação que fazemos do que diz o texto. A segunda etapa é a 

decifração. Entramos no texto através das letras e das palavras. 

Quanto maior é a nossa familiaridade e o domínio delas, mais fácil é a 

decifração. Um leitor iniciante despenderá um tempo considerável na 

decifração e ela se configurará como uma muralha praticamente 

intransponível para aqueles que não foram alfabetizados. Um leitor 

maduro decifra um texto com tal fluidez que muitas vezes ignora 

palavras escritas de modo errado e não se detém se desconhece o 

significado preciso de uma palavra, pois a recupera no contexto. Aliás, 

usualmente ele nem percebe a decifração como uma etapa do processo 

da leitura. Denominamos a terceira etapa de interpretação. Embora a 

interpretação seja com frequência tomada como sinônimo da leitura, 

aqui queremos restringir seu sentido às relações estabelecidas pelo 

leitor quando processa o texto. O centro desse processamento são as 

inferências que levam o leitor a entretecer as palavras com o 

conhecimento que tem do mundo. Por meio da interpretação, o leitor 

negocia o sentido do texto em um diálogo que envolve autor, leitor e 

comunidade. (COSSON, 2014, p. 40-41). 

 

 Ao analisar tais estratégias, torna-se evidente que um dos objetivos do 

letramento literário é desvencilhar-se dos modelos tradicionais que tanto engessaram as 

abordagens de docentes em sala de aula, sob a prerrogativa de estarem ensinando 



24 

 

literatura, mas que, na verdade, esse ensino sempre esteve calcado em um saber sobre a 

literatura, refletindo apenas a sua história e na vida/obra dos seus autores. Daí, até o 

aluno chegar à leitura efetiva do texto literário, encontra uma grande barreira: a leitura 

obrigatória e não significativa de obras clássicas. Assim, é dever da escola favorecer ao 

aluno a compreensão da literatura como fruição, mas também como aquela que pode 

atuar em sua existência, auxiliando-os a exercerem a sua cidadania, formando sujeitos 

questionadores. Ou seja, a literatura enquanto um espaço que repensa, combate e/ou 

desestabiliza determinados lugares sedimentados em um discurso preconceituoso e 

hegemônico veiculado, quase sempre, pelo próprio cânone brasileiro. A respeito disso, 

Cosson (2014) nos mostra que: 

 

Aceitar a existência do cânone brasileiro como herança cultural que 

precisa ser trabalhada não implica prender-se ao passado em uma 

atitude sacralizadora das obras literárias. Assim como a adoção de 

obras contemporâneas não pode levar à perda da historicidade da 

língua e da cultura. É por isso que ao lado do princípio positivo da 

atualidade das obras é preciso entender a literatura para além de um 

conjunto e obras valorizadas como capital cultural de um país. A 

literatura deveria ser vista como um sistema composto de outros tantos 

sistemas. Um desses sistemas corresponde ao cânone, mas há vários 

outros, e a relação entre eles é dinâmica, ou seja, há uma interferência 

permanente entre os diversos sistemas. A literatura na escola tem por 

obrigação investir na leitura desses vários sistemas até para 

compreender como o discurso literário articula a pluralidade da língua 

e da cultura. (COSSON, 2014, p. 34). 

 
 Outro fator que favorece o aprendizado do aluno leitor ante a leitura da obra é 

um espaço compartilhado de leituras, onde o aluno deverá ter um ambiente propício a 

esse momento. Então, a escola deverá favorecer, além de um cardápio de obras 

selecionadas, de acordo com seu projeto político de leitura, um espaço adequado para 

que o professor possa levar adiante a sua mediação. Também é importante que o aluno 

participe dessa escolha para que ele entenda que faz parte daquele planejamento, não 

apenas como destinatário final do processo, mas como um participante efetivo. Assim, o 

professor enquanto mediador participa de todo o processo – início, meio e fim – pois 

deve estar apto para introduzir seus alunos no universo da leitura através de estratégias 

dinâmicas, motivadoras, que antecipem a temática em questão; saber conduzir o 

processo quando os alunos mostrarem-se ―insatisfeitos‖ ou resistentes diante da leitura; 

e, por fim, desenvolver atividades sistematizadas que proporcionem um feedback, um 

retorno do que possivelmente foi apreendido pelos leitores, assim como dúvidas ou 

significados diversos e adversos.  
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 Portanto, ensinar sob a perspectiva do letramento literário é compreender a 

leitura enquanto um processo mais amplo e complexo, como prática social e, embora se 

trate de uma experiência individual, é uma prática dialógica no momento em que 

dialoga com outros sentidos evocados no ato da leitura, tanto aqueles pretendidos pelo 

autor, como os que são recuperados de outros momentos de leituras passadas ou fatos 

vividos pelo leitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2 ESCOLA, LITERATURA E DIVERSIDADE CULTURAL 

 

2.1 ESCOLA E DIVERSIDADE: UM OLHAR SOBRE AS QUESTÕES ÉTNICO-

RACIAIS 

 

O ambiente escolar, ainda que procure atender às necessidades dos discentes, é 

um lugar de conflitos, pois nele coexistem diversos sujeitos carregados de demandas 

sociais e, ao mesmo tempo, únicos. Diante disso, torna-se desafiador para a escola atuar 

de forma a agregar tal multiplicidade de contextos, a fim de quebrar os muros que 

bloqueiam e, ao mesmo tempo, separam o aluno do conhecimento, sobretudo, do 

autoconhecimento. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (2013, p. 152), 

 

A educação escolar, comprometida com a igualdade de acesso ao 

conhecimento a todos e especialmente empenhada em garantir esse 

acesso aos grupos da população em desvantagem na sociedade, é uma 

educação com qualidade social e contribui para dirimir as 

desigualdades historicamente produzidas. 

 

Isto posto, percebe-se que a educação escolar parece comprometida, mas apenas 

teoricamente, uma vez que tem sido omissa no que lhe é proposto: proporcionar um 

acesso igualitário ao ensino, especialmente no que concerne ao acesso de determinados 

grupos que sofreram desvantagem histórica considerável e que hoje permanecem, 

muitas vezes, à margem desse ambiente. O mais inquietante é que muitos desses 

sujeitos sociais estão incluídos no ambiente escolar, mas esse ambiente não os reflete, 

delimitando e demarcando uma barreira simbólica, porém determinante na sua 

permanência e sucesso escolar. 

Desta forma, a educação escolar parece desconsiderar fatos históricos e sociais 

relativos aos saberes que ela oferece aos alunos, desprezando conteúdos que, realmente, 

são válidos para o processo de inclusão, conhecimento e autoafirmação de determinados 

sujeitos sociais. Assim, é necessário que ela saia desse momento contemplativo – visto 

que os diagnósticos já foram determinados – e compreenda que uma Educação de 

qualidade parte, em princípio, de uma aprendizagem significativa, atendendo às 

necessidades e características dos discentes oriundos de diversos contextos 

socioculturais. 
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Desde a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997, a 

questão da pluralidade cultural vem sendo tratada na escola como um dos temas 

transversais. Assim, a ideia de que existe um multiculturalismo
2
 nesse ambiente fez com 

que inúmeros projetos, sob a égide de ações afirmativas, fossem desenvolvidos a fim de 

atenderem às necessidades das minorias étnicas, com vistas a discutir, refletir e 

minimizar os impactos advindos do convívio com as diferenças.  

A partir disso, a busca por uma convivência democrática entre os mais variados 

grupos favoreceu discussões necessárias acerca das noções de alteridade, uma vez que 

conviver em sociedade é, sobretudo, reconhecer-se no Outro. Embora existam diversas 

acepções dessa categoria, a presente pesquisa baseia-se na noção discutida pela 

filosofia/antrolopologia, a qual afirma que estabelecer relação de alteridade é, por assim 

dizer, ―ser outro, pôr-se ou constituir-se como outro‖ (ABBAGNANO, 1998, p. 43).   

Seguindo tal perspectiva, Lévinas (2009, p. 50) mostra que a relação e interação 

com o Outro, independentemente das diferenças, suscita questionamentos, os quais 

favorecem a descoberta de novas possibilidades. Contudo, a sociedade contemporânea 

tem passado por um processo de individuação do sujeito, reflexo das transformações 

econômicas e do progresso técnico-científico, que culminou em uma totalidade do Eu; 

por assim dizer, a negação e não reconhecimento do Outro. Portanto, pensar em uma 

relação de alteridade é entender que as interações dos sujeitos não se dão apenas do eu 

para o Eu, mas do eu para o Outro e para os Outros. 

 O Brasil é um país historicamente multiétnico, logo, a escola torna-se um espaço 

da diversidade, de relações necessariamente interculturais, que potencializam, não raro, 

enfrentamentos discriminatórios, e é também nesse ambiente que as identidades são 

ressignificadas através das interações entre os sujeitos, os quais constroem e se 

constroem na inter-relação.  

Para Hall (2000), não se pode falar de identidade como algo fixo, pois essas 

identidades construídas ao longo de uma existência são ―produtos‖ históricos e nascem 

das relações sociais. Ademais, a identidade está relacionada ao que o sujeito constrói ao 

longo do tempo, através das interações com o mundo e com as suas leituras, vivências, 

daí ela ter um caráter de ―não-concluída‖, tendo em vista que poderá ser moldada de 

acordo com as experiências de cada sujeito. Deste modo, discutir relações identitárias é, 

sobretudo, articular força e relações de poder.  

                                                           
2
 De acordo com Gutmann, citada em Isham; Garret; Shaughnessy (2002), ―o multiculturalismo é o fato 

de haver muitas culturas numa sociedade singular e no mundo em que elas interagem‖. 
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 A escola enquanto mediadora do conhecimento, não apenas intelectual, deve 

conceber as identidades enquanto forças cambiantes a fim de entender as diferenças sob 

a égide da alteridade. É isso que orienta uma educação democrática, a qual ―deveria 

preparar todos os adultos numa sociedade para participarem deliberativamente como 

pessoas politicamente iguais, da formação do futuro de sua sociedade‖ (ISHAM; 

GARRET; SHAUGHNESSY, 2002, p. 116). Embora a democracia e a educação sejam 

processos e, portanto, estejam em andamento, cabe à escola, sobretudo, o engajamento 

nesse projeto baseado nos três pilares que fundamentam o ideal da educação 

democrática: educação não-repressiva, não-discriminatória e possuidora de práticas 

democráticas de deliberação e de tomada de decisão; as quais, de acordo com Gutmann 

(2002), referem-se à liberdade de pensamento, liberdade étnica e liberdade e autonomia 

de decisões.  

A partir disso, uma educação para a diversidade tem como foco a consciência 

das diferenças e a construção de projetos diferenciados que atendam tais necessidades. 

Contudo, o que vemos são precariedades de materiais didáticos e, por conseguinte, na 

formação dos docentes que, por sua vez, possuem dificuldade em agir de acordo com a 

multiplicidade existente no âmbito escolar. Desta forma, a escola torna-se um território 

que mais exclui do que inclui, separa os que pertencem dos que não pertencem e, ainda, 

demarca fronteiras de exclusão. Entretanto, não se pode esquecer que: 

 

A escola deverá permitir que os conflitos e as diferenças se 

explicitem, pois, dessa maneira, caminharemos para a construção de 

novas formas de ver, entender, organizar e representar o mundo, 

respeitando as diferentes visões dos indivíduos. (MEC, 1998, p. 19). 

 

 Dito isso, fica claro que uma das funções da escola não é escamotear as 

diferenças, mas explicitá-las a fim de que os sujeitos atuantes no ambiente escolar 

considerem a diversidade característica e desenvolvam um sentimento de respeito 

mútuo, enxergando no outro um sujeito diverso e capaz de contribuir, também, com o 

desenvolvimento das suas identidades. Obviamente, a mudança que se espera deve 

partir de um currículo que possibilite ao aluno um protagonismo intelectual, 

percebendo-se como parte integrante do processo e dos resultados. Ademais, é 

necessário que o aluno tenha as suas formas de vida valorizadas, assim como as ―suas 

formas próprias de pensar, de agir e de se expressar, sem desconsiderar o intercâmbio 

entre diferentes culturas‖ (BRASIL, 1998, p. 20). 
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 O sociólogo Jessé de Souza, em sua obra ―A ralé brasileira: quem é e como 

vive‖, analisa as relações que se dão nas instituições brasileiras e aponta a invisibilidade 

da ralé como um problema grave no Brasil moderno, relacionando a isso outros 

problemas como a segurança pública, trabalho informal, preconceito regional, racismo. 

Em sua perspectiva, o que acontece no Brasil é a naturalização do preconceito, o qual 

atinge todas as esferas sociais e instituições e a escola não fica aquém disso. Nessa 

mesma obra, Lorena Freitas, no artigo ―A instituição do fracasso: a educação da ralé‖, 

caracterizada a escola como cruel e de má-fé, uma vez que agencia preconceitos, 

sobretudo porque, em sua visão, a função da escola: 

 

Está em garantir a permanência da ralé na escola, sem isso significar, 

contudo, sua inclusão efetiva no mundo escolar, pois sua condição 

social e a própria instituição impedem a construção de uma relação 

afetiva positiva com o conhecimento‖ (FREITAS, 2009, p. 301). 

 

Desde o Brasil colônia, a educação era restrita às elites, não oferecendo espaço à 

―ralé‖ que, hoje, faz parte de um sistema educacional que movimenta relações de poder 

e que, através de recursos materiais e simbólicos, oprime os sujeitos e os marginaliza, 

refletindo em números altos de repetência e evasão. Portanto, Freitas (2009, p. 299) 

avalia e justifica que: 

 

Nosso sistema de ensino é historicamente marcado pelo fracasso em 

massa da ralé, que jamais foi vista pelo Estado como uma classe 

específica, já que, por ter sempre estado à margem das profissões 

valorizadas pela sociedade competitiva, não foi capaz de reivindicar 

do Estado políticas públicas que a beneficiassem diretamente. A 

consequência da não percepção da ralé como classe é a culpabilização 

individual de seus membros pelo fracasso de uma classe inteira. Uma 

vez que não consegue problematizar as condições sociais de produção 

dessa classe de ―indignos‖, a instituição escolar, ao se deparar com 

aqueles que não possuem essas disposições que garantem a 

―dignidade‖ dos indivíduos, age operacionalmente, no dia a dia, de 

forma completamente destoante daquela que propõe oficialmente. 

 

 

Nessa perspectiva, a autoridade e o poder institucional, materializados nos 

agentes que compõem as instituições, os professores e suas práticas pedagógicas, o 

ensino oferecido, agem como força oposta à presença dos sujeitos, ou da ralé, 

desfavorecendo e impossibilitando que eles conheçam e se autoconheçam em seus 

limites e em suas potencialidades. A aprendizagem, nesse sentido, deve se dar por meio 

de questões desafiadoras que evidenciem os mais variados contextos sociais e 
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multiculturais, estimulando a produção autônoma de subjetividade, o sentimento de 

coletividade, valores de tolerância, respeito mútuo, visto que ―a educação e a 

democracia em seu melhor estado são processos contínuos de aprendizagem, com 

experimentos e cooperação para uma aprendizagem conjunta‖ (ISHAM; GARRET; 

SHAUGHNESSY, p. 127). Com base nesse pensamento, é possível pensar no ambiente 

escolar como um lugar onde as diferenças deveriam ser observadas sob um aspecto 

positivo, pois é a sua presença que favorece o crescimento e as formações identitárias 

dos sujeitos. 

Diante dessa afirmação e da multiplicidade inerente ao ambiente escolar, é de 

extrema importância projetos que potencializem a voz dos marginalizados nesse espaço 

e é dever da escola acolher os alunos das mais variadas esferas sociais e culturais, além 

de fazer com que esses alunos se sintam representados positivamente nesse ambiente 

diverso. 

 

2.2 LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA: APROXIMAÇÕES   

 

 O surgimento do autor e da personagem negros na literatura brasileira vem 

mudando os rumos do cenário literário contemporâneo. Isso porque, a partir de então, 

novas formas culturais, sociais e ideológicas aparecem delineadas nas narrativas através 

dos temas propostos pelas mais diversas obras. Com isso, alguns temas que outrora 

foram apregoados pela literatura canônica, branca e elitista, como a exemplo da questão 

inter-racial, reaparecem, agora, descortinados pelo sujeito étnico do discurso
3
.  

Esta pesquisa, dentro do contexto das produções contemporâneas, tem como foco 

a literatura negro-brasileira, a qual é estudada como categoria pelo escritor Luiz Silva
4
. 

Para ele, embora muitos estudiosos da literatura brasileira utilizem a expressão afro-

brasileiro para designar as narrativas que trazem em suas temáticas questões atinentes 

ao negro e sua resistência histórica, semanticamente, o termo afro remete-nos a uma 

África que, mesmo estando na origem do povo brasileiro, não corresponde mais à sua 

realidade por não possuir um comprometimento com as reais problemáticas brasileiras, 

principalmente no que concerne ao racismo que permeia a nossa sociedade.  

                                                           
3
Expressão utilizada por Luiz Silva (CUTI, 2010). 

4
 Luiz Silva formou-se em 1980 em Letras (Port-Frac) pela Universidade de São Paulo. É mestre em 

Teoria da Literatura e Doutor em Literatura Brasileira pelo Instituto de Estudos da Linguagem – 

UNICAMP (1999-2005). Além disso, fundou, juntamente com outros colegas, o Quilombhoje-Literatura 

(1983-1994) e foi, também, um dos criadores e mantenedores da série Cadernos Negros, de 1978 a 1993. 

Disponível em:<http://www.geledes.org.br/luiz-silva-cuti/#gs.otRg4qE> Acesso em: 04 de março de 17. 

http://www.geledes.org.br/luiz-silva-cuti/#gs.otRg4qE
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De acordo com Cuti (2010), o uso da categoria negro-brasileira em detrimento de 

afro-brasileira não favorece a quebra do laço ancestral entre África e Brasil, mas, para 

entender o uso de um termo e não de outro, é necessário analisar os contextos das 

literaturas desenvolvidas em determinados países africanos, como a exemplo de Angola, 

Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, as quais se libertaram recentemente 

do colonialismo que se deu no final do século XIX e perdurou até o final do século XX. 

 Acerca da literatura africana de língua portuguesa, e aqui é crucial estabelecer 

essa ponte a fim de justificar a pertinência da categoria negro-brasileira, o escritor 

Chabal (1994) estabelece uma divisão em quatro períodos, os quais auxiliam a entender 

como se deu o processo da autonomia literária nesses países.  

O primeiro período refere-se à Assimilação, quando os autores africanos 

assumiam a escrita do colonizado como referência e, assim, imitavam-na, pois ainda 

não possuíam uma identidade própria. O segundo período é denominado Resistência, no 

qual o autor fazia o papel de defensor da cultura africana, consequentemente da sua 

africanidade. O terceiro período ocorre já no pós-independência e refere-se à 

Consolidação do Escritor. Já o quarto período reflete o terceiro, visto que se caracteriza 

pela Consolidação da Literatura relativa a cada país, seus temas, linguagens e, 

principalmente, seu lugar no cenário literário universal. Assim, o escritor sai do 

momento de alienação para a percepção da realidade que o cerca, adquirindo, aos 

poucos, sentimento nacional, orgulho cultural, além de assumir um discurso de revolta 

frente à sua condição, consolidando a sua identidade de escritor africano, livre e 

autônomo em sua criação artística. Desta forma, a escrita africana aparece como esse 

espaço de tensão e afirmação frente ao desafio de buscar a consolidação escrita de 

culturas, prioritariamente, orais. 

 Portanto, embora a literatura negro-brasileira também esteja em busca de uma 

consolidação no cenário literário brasileiro, as suas aspirações divergem das aspirações 

da literatura afro, visto que a literatura negra busca, dentre outras coisas, o combate ao 

racismo, o qual é uma das causas dos embates, separações e conflitos entre negros e 

não-negros; além do combate à negação, folclorização e sentimento de impotência 

relegados à população negra no Brasil. A partir disso, Cuti salienta que: 

 

A literatura negro-brasileira nasce na e da produção negra que se 

formou fora da África, e de sua experiência no Brasil. A singularidade 

é negra e, ao mesmo tempo, brasileira, pois a palavra ―negro‖ aponta 

para um processo de luta participativa nos destinos da nação e não se 

presta ao reducionismo contribucionista a uma pretensa brancura que 
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a englobaria como um todo a receber, daqui e dali, elementos negros e 

indígenas para se fortalecer. Por se tratar de participação na vida 

nacional, o realce a essa vertente literária deve estar referenciado à sua 

gênese social ativa. O que há de manifestação reivindicatória apoia-se 

na palavra ―negro‖. (CUTI, 2010, p. 44-45). 

No ensaio intitulado ―Um território contestado: literatura brasileira 

contemporânea e as novas vozes sociais‖
5
, Dalcastagné apresenta o universo literário 

como sendo um espaço de disputa. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa
6
 

(2011), há, no mínimo, duas acepções para o termo ―contestado‖ que se mostra 

pertinente para as nossas discussões: 1) refutação e, 2) recusa do reconhecimento de um 

direito.  

De um lado, os escritores contemporâneos que não fazem parte dessa parcela de 

autores que ocupam um lugar áureo no cenário literário refutam, reclamam esse espaço, 

muitas vezes, negado a eles. De outro lado, parte da crítica literária recusa-se a 

reconhecer esse espaço peculiar, autônomo das literaturas contemporâneas. É o que 

declara Dalcastagné (2012, p. 13) ao afirmar que ―é difícil pensar a literatura brasileira 

contemporânea sem movimentar um conjunto de problemas, que podem parecer 

apaziguados, mas que se revelam em toda a sua extensão cada vez que algo sai do seu 

lugar‖. Isso mostra que esse ―lugar‖ evidenciado pela autora, embora ainda muito 

rígido, encontra-se fragilizado tendo em vista que as produções contemporâneas já são 

um grande ―problema‖ para os discursos de exclusão, pois propõe, sobretudo, revisitar 

os discursos apregoados pelo cânone, desestabilizando-os e favorecendo, aos poucos, 

uma fenda, uma cisão em sua estrutura canônica.      

Pensar no espaço literário contemporâneo é compreender que estamos diante de 

algo bastante complexo, tendo em vista que há um jogo de forças, uma luta simbólica de 

diversos grupos sociais para conquistarem seu espaço e terem voz. Esse sentimento, 

provavelmente, surge da necessidade de revisitação de um passado de exclusão que 

refletiu, hoje, em um presente também de exclusão. É bem verdade que alguns grupos, 

devido a organizações em movimentos, muitos deles disseminados pelas redes sociais e 

mídias, já alcançaram determinados espaços sociais – inclusive o fato de contestar 

sugere a proporção e potencialidade da força dessas vozes. Porém, ainda há um longo 

caminho que precisa ser discutido e debatido, quando se fala em cenário literário 

brasileiro. Isso porque, para que, efetivamente, haja uma inclusão literária, é preciso que 

                                                           
5
 Disponível em: <http://iberical.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2012/03/002-02.pdf>. Acesso em: 

18 de fevereiro de 2017. 
6
 BECHARA, Evanildo. Dicionário da Língua Portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 

2011.  

http://iberical.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2012/03/002-02.pdf
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esses atores sociais saiam da coxia para a cena; que falem acerca de si, para si e para os 

outros, que ocupem o lugar de fala. Entretanto, não tem sido tão simples assim como 

parece, visto que, nas palavras de Dalcastagné, o campo literário ainda é bastante 

homogêneo e resistente, embora a ampliação dos espaços de publicação seja 

considerável. Segundo a autora, escrever um livro não torna o sujeito um escritor 

reconhecido e lido; pelo menos não lhe garante espaço nas livrarias, participação em 

prêmios, resenhas de jornais e/ou revistas, entre outros.               

Portanto, como a literatura negro-brasileira faz parte das produções realizadas no 

contexto contemporâneo, visto que, como categoria, seu estudo é bastante recente, ela 

também é alvo de resistência e recusa de um espaço adquirido, posto que objetiva, entre 

outros, discutir e contestar a situação do negro, não apenas na sociedade brasileira, mas 

também no próprio espaço literário. Para isso, a literatura negro-brasileira, muitas vezes, 

se utiliza de discursos canônicos, não para apoiá-los ou para apoiar-se neles a fim de 

obter prestígio, mas para desestabilizá-los, questioná-los.    

Na crônica ―Preconceito cultural‖, o autor e crítico literário Ferreira Gullar ataca 

diretamente tal categoria ao afirmar que é incoerente falar em uma literatura de negros, 

tendo em vista que: 

 

Os negros, que para cá vieram na condição de escravos, não tinham 

literatura, já que essa manifestação não fazia parte de sua 

cultura. Consequentemente, foi aqui que tomaram conhecimento dela 

e, com os anos, passaram a cultivá-la
7
. 

 

Tal afirmação torna-se equívoca e reflete o preconceito no discurso do autor do 

―poema sujo‖ que, inclusive, faz parte da parcela de autores consagrados pela crítica 

literária. Contudo, o que ele desconhece é que o negro africano foi um exímio cultivador 

de uma literatura oral e, quando trazido para o Brasil, embora refém das inúmeras 

tentativas de apagamento, não trouxe bagagens, mas trouxe a sua memória e histórias 

ancestrais como forma de resistência. Ademais, ao fazer tal afirmação, o autor nega a 

existência dos Griots, velhos contadores de histórias que ainda hoje vivem em muitos 

lugares da África Ocidental. Para ele, é inaceitável os negros reclamarem para si uma 

literatura negra, visto que o processo de miscigenação proporcionou ao Brasil uma 

hegemonia de povos e culturas. Assim, de acordo com Gullar (2016), 

 

                                                           
7
GULLAR, Ferreira. Preconceito cultural. Disponível em: <http://www.buala.org/pt/a-ler/polemica-

acerca-de-literatura-negra-brasileira> Acesso em: 05 de junho de 2016. 

http://www.buala.org/pt/a-ler/polemica-acerca-de-literatura-negra-brasileira
http://www.buala.org/pt/a-ler/polemica-acerca-de-literatura-negra-brasileira
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O Brasil não seria o país que o mundo conhece -e que nós amamos- 

sem a música que tem, sem a dança que tem, criada em grande parte 

pelos negros. Ninguém hoje pode imaginar este país sem os desfiles 

de escolas de samba, sem a dança de suas passistas, o ritmo de sua 

bateria, a beleza e euforia que fascinam o mundo inteiro. 

  

 Como fica claro no discurso, há uma tentativa de unificação dos povos, mas, 

nesse sentido, unificar é apagar ou afirmar que tudo está sob ordem e que não há 

diferenças porque trata-se de um só povo. Assim, sabe-se que o samba, o futebol e até 

mesmo a música, também evidenciada por ele, historicamente, serviram para afirmar o 

lugar folclórico do negro e para que uma parcela de não-negros pudesse se beneficiar 

desse suor.  

Portanto, diferente do que o crítico acredita ao afirmar que não há fundamento 

que justifique uma literatura negra, é crucial que se entenda a pertinência de tal 

categoria, tendo em vista que, muitas vezes, algumas formas de fazer literário acabam 

por reproduzir um discurso socialmente sedimentado de que o negro é um ser inferior, 

que precisa sempre se apoiar em algo ou alguém para poder ter um espaço na sociedade 

ou, no mais, não possui inteligência e, portanto, é relegado ao insucesso.  

Em sua dissertação de mestrado, a professora, hoje doutora, Maria Anória de 

Jesus Oliveira (2003) desenvolveu um percurso pela literatura brasileira infanto-juvenil 

entre os anos de 1979/1989 e, em suas análises, identificou que grande parte das 

narrativas retratava o negro sob a ótica da sujeira, submissão, ignorância, ingenuidade, 

desamparo. De acordo com Oliveira, a literatura como aquela que atua no imaginário 

social e incide na vida do sujeito leitor gera nesses leitores jovens negros uma 

autopercepção inferiorizada, autonegação do saber, auto rejeição, além da naturalização 

do sofrimento. Já em leitores jovens não-negros, as obras podem favorecer uma visão 

negativa e, portanto, estereotipada do outro.  

Na obra ―Raça e Cor na Literatura Brasileira‖ (1983), David Brookshaw, ao 

escrever sobre a tradição do escritor negro, estabelece razões que propiciaram a 

ausência de uma tradição literária negra no Brasil, em oposição à literatura norte 

americana feita por negros. Em primeiro plano, ele atribui isso a uma maior adversidade 

sofrida pelos negros nos Estados Unidos, visto que, quanto mais repressão, mais os 

oprimidos unem-se e resistem. Brookshaw (1983) não afirma que no Brasil não há – 

nem houve – repressão, mas que as dominações se deram – e se dão – no plano 
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simbólico
8
 e isso fez e faz com que os oprimidos tenham a impressão de que não estão 

sendo oprimidos e que fazem parte também de uma classe dominante.  

Por conseguinte, há o fato da criação de entidades autônomas com vistas a 

favorecerem os negros; negócios criados por e para os negros. Essa repressão fez com 

que houvesse uma unidade entre a população negra norte americana e, por conseguinte, 

a conquista de um espaço característico. Por mais que no Brasil tivesse havido um 

auxílio do branco ao negro, o interesse dos brancos estava mais na cultura negra e no 

que ela poderia proporcionar de lucro do que nas inspirações sociais da população negra 

e isso bloqueou a evidência do negro no cenário brasileiro.  

Outro fator que impediu a consolidação de uma intelectualidade negra, de acordo 

com Brookshaw (1983), foi o regionalismo. Segundo ele, em um país tão diverso, fica 

difícil estabelecer uma unidade de interesses. E, por fim, mas nem por isso menos 

importante, está a questão de que nem todos os autores negros se autoafirmam enquanto 

negros; pois: 

 

Um sistema social, onde se espera que um grupo assimile os hábitos e 

aspirações culturais de outro, inevitavelmente, produziu o escritor 

―assimilado‖, ou como é colocado por Degler, o mulato que ―escapa‖ 

para a sociedade branca. (BROOKSHAW, 1983, p. 203). 

 

Portanto, nas palavras de Brookshaw (1983) e Cuti (2010), há uma necessidade de 

união em torno de um ideal comum a fim de que os negros lutem para obterem o seu 

lugar no cenário literário, com base em uma escrita negra que combata o ranço do 

racismo em suas mais diversas manifestações e, sobretudo, unam-se para defenderem-se 

do genocídio cultural. 

Assim, falar em uma literatura negro-brasileira ainda causa desconforto em grande 

parte da crítica literária, como já foi citado a partir da exposição do discurso do poeta e 

crítico literário Ferreira Gullar. Isso porque se trata de uma categoria que soa como 

ambivalente, porém, possui muito determinado o lugar que ocupa: através do 

protagonismo étnico do discurso literário, levantar a discussão da temática de ordem 

racial a fim de neutralizar, minimizar ou bloquear as manifestações do preconceito 

racial, a saber: exclusão, anulação do sujeito, negação de oportunidades, naturalização 

do sofrimento, entre outros. 

                                                           
8
 Tal categoria é evidenciada por Pierre Bourdieu em sua obra ―A dominação masculina‖ (2009). 
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 Embora muitos considerem a lei 10.639/2003 como a propulsora dessa inserção 

negra no meio intelectual acadêmico, é necessário compreender que a sua importância 

se deu pelo fato de ela marcar um avanço considerável no ensino brasileiro ao propor o 

estudo e o ensino da cultura afro-brasileira em sala de aula e dar subsídios para a sua 

realização através de sites
9
, contendo materiais importantes que mostram o negro sob 

uma ótica real, desmistificando e possibilitando uma nova perspectiva historiográfica 

nacional; porém, a presença do autor e, consequentemente, da personagem negra no 

cenário literário deveu-se, sobretudo, à inserção social e ao aperfeiçoamento intelectual 

da comunidade, assumidamente, negra - favorecida pelas políticas públicas de ações 

afirmativas -, assim como aos estudos sociológicos e antropológicos. Pode-se, inclusive, 

oferecer um lugar de destaque à internet dentro desse processo, tendo em vista a 

seletividade do mercado editorial, o que faz da internet, com seus blogs e páginas de 

redes sociais, um espaço irrestrito para escritores que, sem recursos, desejam entrar no 

mercado literário e com a disseminação em massa de suas produções, acabam sendo 

vistos pelo público em geral.   

 Esses novos segmentos literários são reflexos da participação de sociólogos, 

ativistas políticos e escritores negros, posto que o surgimento desses agentes coincidiu 

com os crescentes movimentos em torno da defesa dos direitos civis da população 

negra, direitos sociais, sobretudo de moradores das periferias, os quais tornam-se as 

vozes que denunciam os seus próprios dramas e, por outro lado, expõem suas 

potencialidades.  

Um passo importante para a consolidação de textos literários de autoria negra está 

na coletânea de textos Cadernos Negros, cuja primeira edição data de 1978. Dois anos 

mais tarde, surge o Quilombhoje Literatura, criado por um grupo paulistano de 

escritores, dentre eles: Cuti, Oswald de Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues. 

Seu objetivo primordial foi divulgar estudos relacionados à literatura e cultura negra; 

daí esse espaço ser de grande relevância para a divulgação do Cadernos Negros entre 

outros materiais necessários para a discussão de questões atinentes à comunidade negra 

no Brasil.  

É importante ressaltar que esse ativismo e organização em torno de um espaço 

prioritariamente negro proporcionou um sentimento, e mais que isso, uma ação negra 

                                                           
9
 A exemplo de sites importantes que contêm materiais que podem subsidiar o trabalho do professor em 

sala de aula ver a página Literafro da UFMG, Disponível em: <http://150.164.100.248/literafro/>. Acesso 

em 06 de setembro de 2016.    

http://150.164.100.248/literafro/
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com vistas a desenvolver uma literatura, sobretudo politizada, que discutisse e 

problematizasse, do ponto de vista axiológico, o discurso literário canônico, o qual 

aborda o negro sob a perspectiva do objeto e não do sujeito do processo de escrita, 

fazendo surgir a necessidade, não apenas semântica, mas também ideológica, de se 

propor o estudo da categoria negro-brasileira, a qual abrange toda uma produção 

artística literária desenvolvida por autores negros.  

Tal categoria ainda sofre críticas de autores que, a exemplo de Ferreira Gullar, 

também a entendem como problemática, ambivalente e desnecessária, tendo em vista 

que, em suas perspectivas, o termo daria margem a inúmeras questões. Uma delas 

estaria no fato de que a criação de uma categoria literária específica poderia criar uma 

segregação em relação a outros textos, inclusive os denominados afro-brasileiros. 

Assim, ao contrário do que se quer combater, o racismo, tal categoria estaria 

reafirmando o preconceito ao se isolar das demais. Outro problema, de cunho 

ambivalente, estaria na ordem conceitual, posto que uma literatura negro-brasileira 

poderia referir-se a textos escritos por negros sobre negros ou textos escritos por não-

negros, mas que abordassem o universo da comunidade negra. A terceira questão estaria 

relacionada à possível não necessidade de uma literatura dita negra, tendo em vista a 

existência da literatura afro e isso, por si só, englobaria todos as formas de fazer literário 

voltadas para a questão negra; a exemplo de autores consagrados como Machado de 

Assis, Cruz e Sousa, Castro Alves, Mia Couto, João Agualusa, Ondjáki; não fazendo 

distinção espacial dessa literatura. 

Sobre isso, o autor Domício Proença Filho, a fim de esclarecer e, talvez, 

minimizar esse impasse, assim define a literatura negra brasileira: 

 

À luz dessas observações, será negra, em sentido restrito, uma 

literatura feita por negros ou descendentes assumidos de negros e, 

como tal, reveladoras de visões de mundo, de ideologias e de modos 

de realização que, por força de condições atávicas, sociais e históricas, 

se caracteriza por uma certa especificidade, ligada a um intuito claro 

de singularização cultural. Lato sensu, será a arte literária feita por 

quem quer que seja, desde que reveladora de dimensões peculiares aos 

negros ou aos descendentes de negros. (PROENÇA FILHO, 1988, 

p. 78. Grifos de autor). 
 

 Desta forma, o autor busca uma explicação que atenda às questões atinentes à 

problemática do termo que, para Brookshaw (1983) e Cuti (2010) está muito claro, pois 

ambos defendem a criação de uma categoria que abranja as produções literárias feitas 
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por autores negros ou que se assumem enquanto negros. Nessa perspectiva, a literatura 

negro-brasileira é aquela escrita por negros e que tem como objetivo, entre outros, 

levantar discussões acerca da situação da comunidade negra do Brasil, com vistas a 

questionar e desestabilizar os discursos que permeiam a literatura canônica, a qual 

sempre evidenciou o negro sob a ótica da subalternidade. 

 Outra questão que se discute acerca da literatura negro-brasileira, assim como 

acerca de alguns textos contemporâneos, é com relação à estética. Isso porque tal 

literatura se difere dos textos consagrados, pois, grande parte dessas produções, de 

cunho independente, são histórias que se assemelham a testemunhos, autobiografias, 

reportagens jornalísticas; o que, na ótica de Ludmer (2007), no ensaio intitulado 

―Literaturas pós-autônomas‖,  é característico das escritas da contemporaneidade porque 

são literaturas que ―fabricam o presente‖, não sendo importante se são realidade ou 

ficção, pois atravessam a fronteira da literatura ou o que define a Literatura. Portanto, 

 

La postautonomía sería la condición de la literatura en la actualidad: el 

modo en que se podría imaginar el objeto literario, y también la 

institución literaria. Uso la idea, la palabra si se quiere, de 

postautonomía para marcar que lo central es la relación con la 

autonomía, con el pasado en el presente. La tensión y la oscilación 

entre postautonomía y autonomía definiría este presente. (LUDMER, 

2007). 

 

 Para a autora, a escrita literária pós-autônoma é caracterizada por uma 

autonomia em relação ao seu passado/presente, o que favorece uma dessacralização das 

concepções de texto literário enquanto objeto estético, arte pela arte ou fruição. 

 

2.2.1 A literatura no âmbito escolar e a discussão étnico-racial em questão.  

 

Em março de 2003, foi aprovada a Lei Federal 10.639/03
10

 que torna obrigatório 

o ensino da História e Culturas Africanas e Afro-brasileiras em todas as escolas de 

Ensino Fundamental e Médio. Essa lei foi pensada com vistas a promover uma 

educação que valorizasse a diversidade existente tanto no âmbito escolar quanto no 

Brasil como um todo. A sua promulgação foi de extrema importância para os estudos 

étnico-raciais e favoreceu o surgimento de inúmeras políticas voltadas para a 

aplicabilidade de estratégias que objetivassem aos alunos negros o conhecimento da sua 

                                                           
10

 Disponível em: <http://www.afroeducacao.com.br/images/stories/artigos/10639.jpg>. Acesso em: 10 de 

julho de 2015. 

http://www.afroeducacao.com.br/images/stories/artigos/10639.jpg
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cultura e a sua autoafirmação étnica, além de proporcionar aos alunos não-negros o 

conhecimento de uma história real, que influenciou a nossa consolidação enquanto país.  

Assim, por mais que a história oficial tivesse tentado apagar toda uma história de 

genocídio negro, evidenciando o mesmo como um povo sem história e sem memória, a 

literatura mostra que, mesmo à revelia do discurso hegemônico, houve e há um querer 

coletivo negro de autores que utilizam a escrita como resistência, para reivindicar 

direitos, denunciar e tornarem-se sujeitos protagonistas de suas próprias histórias.  

Já na década de 60, veem-se os primeiros indícios de uma literatura dita negra, 

na pessoa de Carolina Maria de Jesus (1914-1977) a qual escreveu Quarto de despejo 

(1960); uma obra de cunho sociológico que, através de uma voz negra-feminina, 

denuncia a situação sócio-política e pobreza vivida pelas pessoas que, como ela, 

encontravam-se à margem da sociedade. Além de Carolina Maria de Jesus, temos os 

poetas Lino Guedes (1897-1951), Eduardo de Oliveira (1926-2012), Oswaldo de 

Camargo (1936), Solano Trindade (1908-1974), os quais, em sua poesia, não negaram a 

sua etnicidade, fazendo um retorno à África, como a busca por uma identidade. 

 Desta forma, os escritores que se afirmam negros utilizam o próprio preconceito 

sofrido (racial, social, cultural) como matéria para as suas narrativas, como forma de 

resistência, a fim de ocupar um lugar de ―fala‖ que antes lhes fora negado. Isso 

proporcionou aos autores reclamarem para si a autonomia de uma literatura negro-

brasileira, tendo em vista que a mudança de nomenclatura implica, sobretudo, em uma 

mudança nos paradigmas estético-ideológicos, pois: 

 

Identificar-se com essa palavra é comprometer a sua consciência na 

luta antirracista, é estar atento aos preconceitos e à consequente 

cristalização de estereótipos, é dar mais ênfase à criação diaspórica do 

que à origem de seus produtores ou o teor de melanina em suas peles. 

Não há cordão umbilical entre a literatura negro-brasileira e a 

literatura africana (de qual país?). (CUTI, 2010, p. 44). 

 

Com base nisso, entende-se que a leitura literária, caracterizada como a interação 

entre leitor-livro e leitor-mundo, é responsável também pela interação com o outro e 

com o mundo para que, a partir disso, seja possível construir as identidades. Sendo 

assim, a escolha das obras literárias no processo de ensino-aprendizagem deve ser algo 

atentamente analisado, visto que elas influenciarão, certamente, na formação leitora dos 

alunos ―por isso, faz-se necessário e urgente o letramento literário: empreender esforços 
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no sentido de dotar o educando da capacidade de se apropriar da literatura, tendo dela a 

experiência literária‖ (BRASIL, 2006, p. 55). 

A citação que segue, de Augusto Meyer, abre o capítulo ―Leitura e cidadania‖ da 

obra de Silva (2009). 

 

Ler um livro é desinteressar-se da gente deste mundo comum e 

objetivo para viver noutro mundo. A janela iluminada noite adentro 

isola o leitor da realidade da rua, que é o sumidouro da vida subjetiva. 

Árvores ramalham. De vez em quando passam passos. Lá no alto 

estrelas teimosas namoram inutilmente a janela iluminada. O homem, 

prisioneiro do círculo claro da lâmpada, apenas ligado a este mundo 

pela fatalidade vegetativa de seu corpo, está suspenso no ponto ideal 

de uma outra dimensão, além do tempo e do espaço. No tapete voador 

só há lugar para dois passageiros: leitor e autor. (MEYER apud 

SILVA, 2009) 

 

  

Ao analisar a concepção de literatura que o discurso mostra, entende-se que tal 

visão baseia-se na concepção de literatura enquanto objeto artístico que age no sujeito 

leitor e o neutraliza diante da sua beleza; contudo, é necessário entender a literatura, não 

apenas sob o viés da fruição, visto que ela é apenas uma dentre tantas outras 

experiências literárias. Isso porque o norteamento que se dá ao texto literário em sala de 

aula, ou em qualquer outro contexto, está intimamente ligado à concepção de literatura 

de quem está na mediação do processo: o docente.  

Utilizando as próprias palavras de Meyer ―desinteressar-se da gente deste mundo‖ 

é criar um isolamento ao transpor ao leitor para um planeta fantástico, isolando-o 

também da rua, da sociedade, do mundo; afinal, nesse tapete voador só há lugar para 

leitor e autor. Agindo assim, como um prisioneiro que se utiliza da leitura literária como 

um transporte que favorecerá a sua fuga da realidade, como é possível trabalhar a leitura 

sob a ótica cidadã como propõe Silva (2009) em seu capítulo seguinte? 

Lígia Chiapinni de M. Leite (2012, p. 21), em ―O texto na sala de aula‖, elenca 5 

concepções de literatura que podem incidir sobre o direcionamento que se dá ao texto 

literário no que concerne ao contexto escolar: literatura como instituição nacional, 

patrimônio cultural; literatura como sistema de obras, autores e público; literatura como 

disciplina escolar que se confunde com a história literária; cada texto consagrado pela 

crítica como literário; qualquer texto, mesmo não sendo consagrado, com intenção 

literária visível num trabalho da linguagem e da imaginação, ou simplesmente esse 

trabalho enquanto tal.  
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Pensar nessas concepções como reflexões necessárias para a abordagem e estudo 

do texto literário em sala, é pensar, sobretudo, que, a depender da/s concepção/es que o 

docente possui, assim ele norteará as suas aulas. É evidente que o professor não deve 

estar aprisionado a concepções, pois esse é um dos fatores que engessa o ensino/estudo 

do texto literário, mas ele precisa ter em mente objetivos bem traçados acerca do que 

pretende desenvolver em sala de aula. 

Tal discussão não está pautada em dessacralizar o texto literário ou ―retirar‖ o seu 

lugar de fruição, de espaço onírico, mas visa, sobretudo, não fechá-lo apenas nisso, 

entendendo que o campo literário é vasto e nele observa-se diversas manifestações 

literárias a fim de favorecer aos alunos que estão em processo de desenvolvimento 

crítico-reflexivo, através do texto literário, uma leitura também voltada para as questões 

de ordem social e étnica. A ideia de uma literatura que isole o sujeito da realidade que o 

cerca, apenas com o intuito de levá-lo a outros mundos, vai de encontro ao caráter das 

escritas contemporâneas e, por conseguinte, da literatura negro-brasileira; sobretudo se 

pensar que leitor a escola deseja formar. 

Desta forma, pode-se caracterizar a literatura negro-brasileira sob os aspectos 

temático e de autoria, evidenciando-os como relevantes no processo de emancipação 

crítico-reflexiva dos discentes. No aspecto temático, há claramente a necessidade de 

pertencimento; neutralizar ou bloquear o avanço do preconceito, discriminação e 

racismo; levantar discussões acerca do lugar do negro na sociedade brasileira e em suas 

políticas públicas; discutir os fatores que sustentaram ações discriminatórias e 

legitimadoras de estereótipos; entre outros. No plano de autoria, tem-se um sujeito 

étnico do discurso que narra a sua história, posicionando-se enquanto representante de 

uma determinada comunidade. Porém, o aspecto mais relevante que se pode evidenciar 

nesse contexto é o caráter crítico e humanizador dessa literatura. 

Se o docente tem em mente a importância da leitura literária como uma 

necessidade universal, ele, provavelmente, irá evidencia-la pelo seu caráter 

humanizador, pois a literatura vista sob essa perspectiva enriquece a percepção a 

respeito do mundo, fazendo refletir acerca dele e das relações que o engendram; ou 

ainda, nas palavras de Cândido (2011, p. 85) ―não corrompe nem edifica, portanto; mas 

trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza 

em sentido profundo, porque faz viver‖. 

Priorizar apenas uma visão literária em detrimento de outras é não atender aos 

movimentos de leitura necessários ao estudo do texto literário. Isso porque, dependendo 
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da obra e do texto que se leve para a sala de aula, outros direcionamentos podem ser 

necessários à compreensão e, caso o docente permaneça estático ante às inúmeras 

possibilidades favoráveis ao texto em questão, muito dos prováveis significados pode 

ser perdido ou não percebido.   

Atentando à importância do texto literário na formação identitária dos alunos, 

justifica-se a pertinência de textos negro-brasileiros visto que refletem as vivências, 

costumes, além de apoiarem-se em espaços diversos como as periferias e comunidades, 

assim como nos dramas e potencialidades dos sujeitos que cerceiam a sociedade; os 

quais, muitas vezes, situam-se à margem dela. Além disso, estabelece o desejo de 

afirmação identitária negra, a qual vai muito além da aceitação da cor da pele ou traços 

fenotípicos, mas uma aceitação através das artes e da literatura enquanto espaço de 

conflitos, tensões e denúncia da realidade.  

 Os autores negros
11

 que desenvolvem uma literatura voltada para as questões 

sociais relacionadas aos negros da nossa realidade periférica brasileira utilizam a 

palavra – muitas vezes a memória através da palavra – como forma de resistência, a fim 

de proporcionar um resgate da sua dignidade. Para isso, levantam problemáticas 

concernentes às questões, sobretudo de natureza sociocultural.  

É preciso entender a literatura enquanto um lugar de representação da realidade, 

daí ela ter um caráter ambivalente, posto que realidade e ficção misturam-se a fim de 

questionar a sociedade e as instituições.  

Ludmer (2007) chama a atenção para o caráter real dessas literaturas 

contemporâneas, as novas condições de produção e circulação, o que também influencia 

nos modos de ler; visto que o seu suporte deixa de ser apenas o livro e encontra lugar 

nas redes sociais; sendo disseminado com mais facilidade. Assim, o caráter ambivalente 

das literaturas contemporâneas favoreceu uma literatura voltada, não apenas para a 

subjetividade de um indivíduo, mas para um sujeito coletivo.  

Desta forma, a partir de leituras de produções literárias negro-brasileiras no 

ambiente escolar, será possível proporcionar aos discentes um encontro com os 

múltiplos que fazem parte da sociedade. Afinal, a escola também é uma sociedade.  

 O espaço escolar enquanto lugar de construção, não apenas de conhecimentos, 

mas de identidades, abriga e abrange culturas diversas as quais devem ser valorizadas, a 

fim de que os sujeitos se sintam contemplados e integrados no processo de ensino 
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A nossa pesquisa abordará apenas textos de autoria negra. 
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aprendizagem. Além disso, a escola deve promover o diálogo cultural entre realidades 

diferentes, refletindo, através de variadas perspectivas, o trabalho com as relações 

sociais e inter-raciais. 

Osakabe citado por Brasil (2006, p. 49) esclarece quanto à relevância da 

literatura na formação dos discentes: 

  

E nisso reside sua função maior no quadro do ensino médio: pensada 

(a literatura) dessa forma, ela pode ser um grande agenciador do 

amadurecimento sensível do aluno, proporcionando-lhe um convívio 

com um domínio cuja principal característica é o exercício da 

liberdade. Daí, favorecer-lhe o desenvolvimento de um 

comportamento mais crítico e menos preconceituoso diante do mundo. 

(OSAKABE, 2004 apud BRASIL, 2006, p. 49). 

 

 De acordo com a concepção interacionista da linguagem dos estudos de Bakhtin 

e do seu círculo, ler é produzir significados e a linguagem deve ser entendida como uma 

prática social, constitutiva da realidade social enquanto discurso (BAKHTIN, 2000). 

Assim, a leitura do texto literário não pode ser desvencilhada de seu contexto social 

pois, ler, neste caso, é acima de tudo estabelecer relações necessárias de determinadas 

enunciações com outras enunciações, produzindo conhecimento. Nisto consiste a leitura 

dialógica: um espaço de tensões que reflete e refrata o seu contexto, pois o dialogismo é 

uma característica constitutiva da linguagem, a qual integra diversas vozes sociais 

 Diante disso, a escola enquanto aquela que abriga uma diversidade de sujeitos, 

torna-se um ambiente heterogêneo e múltiplo e, portanto, um espaço de 

desenvolvimento de atividades cognitivas e local da consciência, no qual sujeitos 

―falam‖ de lugares e identidades distintos e devem sentir-se representados nela. É 

justamente por isso que a escola não pode reforçar as desigualdades. 

 Portanto, o estudo de textos literários negro-brasileiros no contexto escolar busca 

proporcionar aos alunos um encontro consigo mesmos e com os outros, visto que essa 

literatura favorece um espaço de denúncia, sobretudo por expor discursos agenciadores 

da hegemonia, os quais funcionam como entraves dos projetos de alteridade, não os 

perpetuando, mas com vistas a neutralizá-los.  

 

2.2.2 O Livro Didático (LD) de língua portuguesa e o ensino de literatura 

contemporânea  
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 A fim de ilustrar as discussões até aqui traçadas acerca do LD no âmbito escolar 

e de como ele aborda as questões atinentes ao ensino de literatura relacionada à questão 

étnico-racial, torna-se pertinente fazer uma breve consideração sobre o LD utilizado na 

escola campo de pesquisa. 

Na escola Otávia Silveira, assim como em grande parte das escolas do estado da 

Paraiba, o LD escolhido pelos docentes para uso por 4 anos no terceiro ano de ensino 

médio é o livro ―Português Linguagens 3‖, dos autores William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães, da editora Saraiva. Ele divide os conteúdos de literatura em 

4 unidades, sendo a quarta unidade reservada à literatura contemporânea, como vemos 

em seu sumário: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O capítulo 8, embora intitulado ―Tendências da literatura brasileira 

contemporânea‖, não traz em si, como mostra o sumário, uma variedade de autores 

contemporâneos. Ele resume-se a Ferreira Gullar, Paulo Miranda, Leminski, Donizete 

Galvão, Dalton Trevisan e Fernando Bonassi. Por conseguinte, assim como na maioria 

dos livros voltados para o ensino da educação básica, o LD trabalha os textos literários 

africanos de língua portuguesa, mas não abre espaço para textos de autores 
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contemporâneos negro-brasileiros. O que corrobora as afirmações realizadas até o 

momento da pesquisa. 

Nesse sentido, o LD peca em não trazer para o Brasil as discussões acerca das 

problemáticas do negro nascido em solo brasileiro. Ao contrário disso, mesmo trazendo 

autores africanos negros, como Maurício Gomes e Onésimo Silveira, não discute 

questões étnicas justamente porque os textos africanos de língua portuguesa não 

possuem como principal objetivo o comprometimento com a discussão do racismo, da 

pobreza e do genocídio negro; o que fica claro nos poemas escolhidos pelos autores do 

LD para comporem a sua obra: 

 

Exortação (Maurício Gomes)  

Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, 

poetas do Brasil, 

do Brasil, nosso irmão, 

disseram: 

―- é preciso criar a poesia brasileira, 

de versos quentes , fortes, como o Brasil, 

sem macaquear a literatura lusíada‖. 

 

   Angola grita pela minha voz, 

   pedindo a seus filhos nova poesia! 

 

Deixemos moldes arcaicos, 

ponhamos de lado, 

corajosamente, 

suaves endeixas, 

brandas queixas, 

e cantemos a nossa terra 

e toda a sua beleza. 

 

Angola, grande promessa do futuro, 

forte realidade do presente, 

inspira novas ideias, 

encerra ricos motivos. 

 

é preciso inventar a poesia de Angola! 

[...] 

 

 O poema do angolano Maurício Gomes, intitulado ―Exortação‖, trata-se de um 

chamado de encorajamento aos seus irmãos, também poetas, a seguirem os exemplos 
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dos poetas brasileiros Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, os quais buscaram desenvolver 

uma poética tipicamente brasileira. Para isso, ele estabelece uma relação de 

intertextualidade com ―Evocação do Recife‖, de Manuel Bandeira. Como característico 

das produções africanas, o poema de Maurício Gomes propõe a reinvenção de uma 

poesia angolana, que tenha as feições da sua terra e a projete para um grande futuro; 

uma poesia de encorajamento para que o povo solte as amarras dos padrões arcaicos e 

abra os braços para o porvir.  

 Nessa mesma toada, agora voltada para Moçambique, os autores trazem ―Nas 

águas do tempo‖, um conto de Mia Couto publicado no livro de contos ―Histórias 

obensonhadas‖. Vejamos: 

 

―Meu avô, nesses dias, me levava rio abaixo, enfilado em seu pequeno concho. Ele 

remava, devagaroso, somente raspando o remo na correnteza. O barquito cabecinhava, 

onda cá, onda lá, parecendo ir mais sozinho que um tronco desabandonado. 

– Mas vocês vão aonde? 

Era a aflição de minha mãe. O velho sorria. Os dentes, nele, eram um artigo indefinido. 

Vovô era dos que se calam por saber e conversam mesmo sem nada falarem. 

– Voltamos antes de um agorinha, respondia. 

Nem eu sabia o que ele perseguia. Peixe não era. Porque a rede ficava amolecendo o 

assento. Garantido era que, chegada a incerta hora, o dia já crepusculando, ele me 

segurava a mão e me puxava para a margem. A maneira como me apertava era a de um 

cego desbengalado. No entanto, era ele quem me conduzia, um passo à frente de mim. 

Eu me admirava da sua magreza direita, todo ele musculíneo. O avô era um homem em 

flagrante infância, sempre arrebatado pela novidade de viver.  

[...]‖ 

 

 Já o conto de Mia Couto, o qual, remete ao conto de Guimarães Rosa, ―A 

terceira margem do rio‖, mostra, através de simbologias e traços das culturas africanas, 

um resgate da vida e a reflexão acerca de uma vida após a morte como um processo 

natural dos indivíduos. Assim, o barco, a água, os panos branco e vermelho que servem 

de ponte entre o avô e o outro lado da neblina, o tempo são elementos que compõem o 

enredo da história; a qual também não discute problemáticas de cunho étnico. 

 Outro poema abordado pelo LD é do diplomata e escritor Onésimo da Silveira, 

nascido em Mindello, Ilha de São Vicente, situada em Cabo Verde: 
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―Hora Grande 

1 

O mar sairá 

Das nossas ilhas 

Das nossas ruas 

Das nossas casas 

Das nossas almas... 

 

O mar irá para o mar 

E limpos finalmente do lodo das algas 

E libertos do sal do nosso sorriso de enteados 

Seremos frutos de nós mesmos 

Nascendo da barriga negra da terra... 

2 

Os náufragos 

Do lago da nossa quietação 

Erguerão os seus braços de todas as cores 

E as suas mãos se fartarão 

Da luz de um poente maduro! 

  

O negreiro estará perdido na légua do tempo 

Porque a alma das nossas vozes 

Não morrerá no fundo dos porões... 

  

A fome não se alimentará da fome 

E voaremos nas asas do Sol 

Com o destino na palma da mão! 

3 

Nas feridas do seu parto 

As raízes do nosso umbigo beberão a seiva 

E no ventre da "mamã-terra" 

  

Germinarão as sementes das nossas certezas 

E nos embriagaremos da carne dos seus frutos... 
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As crianças nascerão sem metas nos olhos 

E as suas mãos sujar-se-ão 

Do mel do nosso olhar... 

  

As crianças serão crianças! 

Negras e loiras e brancas 

Serão pétalas da mesma flor... 

 

 Semelhante à Maurício Gomes, Onésimo Silveira traz uma poesia engajada com 

a necessidade de uma retomada das origens africanas aliada ao desejo de construir uma 

unidade nacional. Mesmo o poeta dando indícios de uma discussão étnica, evidente nos 

versos ―As crianças serão crianças!/Negras e loiras e brancas/Serão pétalas da mesma 

flor...‖ a preocupação crucial é com a Hora Grande, com um tempo futuro, ideal, de 

reconstrução e liberdade.  

 Para o antropólogo e professor-congolês Kabenguele Munanga
12

, cada forma de 

preconceito necessita de um antídoto específico. No caso do preconceito racial, é 

ilusório pensar que a coerção da lei resolverá a problemática. Para isso, ele cita a sala de 

aula como esse lugar de embate que deve discutir e desconstruir mitos e 

acrescentaríamos a isso o LD, o qual é de extrema importância na sala de aula, pois, 

muitas vezes, é o único suporte que o professor disponibiliza em suas aulas. 

 Desta forma, o LD de língua portuguesa parece não se adequar ao que preconiza 

a lei 10.639/2003, visto que, mesmo estabelecendo uma ponte com as culturas africanas 

de língua portuguesa, não situa as discussões em espaço brasileiro, uma vez que é de 

extrema importância pois as diferenças entre as problemáticas do negro africano e as 

problemáticas do negro brasileiro são visíveis.  

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/01/racismo-brasil-democracia-

racial.html>. Acesso em: 28 de abril de 2017. 

 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/01/racismo-brasil-democracia-racial.html
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/01/racismo-brasil-democracia-racial.html
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 SOBRE A MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

 De acordo com a literatura que aborda os caminhos metodológicos de um 

trabalho de pesquisa, fica claro que a pesquisa de caráter científico deve ser desprovida 

de contatos de cunho mais afetivo entre o pesquisador e a temática, a fim de que essa 

proximidade não interfira nos possíveis resultados. Contudo, pode-se afirmar que tal 

façanha é quase impossível, visto que toda pesquisa nasce a partir da necessidade de 

mudança de determinado contexto. Além disso, para que uma pesquisa consiga êxito, é 

preciso envolvimento, dedicação, análise, observações, mas, acima de tudo, 

identificação com o que é proposto.  

 Diante disso, a motivação para o desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir 

das minhas memórias de estudante do ensino médio, mais propriamente com relação às 

aulas de língua portuguesa aliadas ao meu ingresso no Estado como docente da 

educação básica.  

Do período em que cursei o ensino médio para cá, fevereiro de 2001, percebi 

que pouco mudou no que concerne ao estudo e ensino de Literatura na sala de aula. 

Embora existam inúmeros estudos voltados para as abordagens do texto literário em 

sala, quase nada do que se tem, enquanto objeto de pesquisa, é aplicado e o ensino 

continua avançando a passos lentos no quesito prática. 

 Ao começar a lecionar aulas de língua portuguesa no ensino médio, percebi que 

os alunos não sabiam se portar ante o texto literário e possuíam rejeição frente a obras 

que sequer tinham lido. Isso me causou um grande incômodo, tendo em vista que essa 

também foi uma realidade na minha vida há muitos anos: concluí meus estudos em uma 

escola estadual que oferecia um ensino precário, pois a maioria dos docentes não 

possuía a formação adequada para lecionar a disciplina e isso favoreceu um ensino 

engessado, repetitivo e pautado no tradicionalismo.  

Outro fator relevante refere-se à minha condição de menina, negra e pobre 

estudante de uma escola estadual, na qual estudavam tantas outras crianças negras e 

pobres que, embora, notadamente, fossem a maioria, pareciam imperceptíveis. Eu não 

aparecia nas gravuras dos livros didáticos, nem nas narrativas contadas pelas 

professoras; eu não tinha ideia do que significava a palavra ―representação‖. Os únicos 

momentos em que era referenciada era nas aulas de História, quando o professor 
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introduzia o conteúdo sobre escravidão ou nos eventos alusivos ao folclore brasileiro. 

Essas imagens permearam a minha vivência escolar e me renderam inúmeros problemas 

de aceitação entre os meus colegas e, o pior, problemas de aceitação comigo mesma.  

Concluí o ensino médio com êxito e, mesmo tendo uma excelente professora de 

língua portuguesa, nunca fui apresentada a nenhuma obra que abordasse temáticas 

voltadas para questões étnicas, nenhum poema sequer. E não foi porque não existissem, 

mas porque elas não eram importantes e por isso não tinham espaço no ambiente 

escolar.  

Diante disso, ao voltar à escola, agora no papel de docente, percebi que eu 

possuía um compromisso com tantos alunos que, assim como eu, saíam e saem da 

escola sem ter contato com algo que, realmente, os represente.  

Mesmo com a criação da lei 10.639/2003, percebi que quase nada estava sendo 

feito com relação ao ensino da história – real – do negro, antes e pós escravização no 

Brasil. O que era e ainda é realizado, por mais boa vontade que se demonstre ter, é a 

evidenciação do negro como elemento folclórico. Foi a partir desse contexto que 

idealizei um projeto que abordasse, sob a perspectiva literária, a voz do negro, não 

parafraseada por um enunciador branco, mas o negro apresentado por um sujeito étnico 

do discurso, a fim de mostrar que o negro possui história, memória e literatura.  

Esta pesquisa, portanto, possui um valor científico; visto que foi preciso uma 

observação atenta e toda uma sistematização para que fosse elaborada, mas, ela também 

possui um valor ideológico/político, uma vez que surgiu da necessidade de se trabalhar 

o protagonismo do sujeito negro, através do discurso literário, a fim de que os discentes 

negros possam firmar o seu lugar na sociedade, não mais como coadjuvantes de uma 

história, mas como atores sociais; reconhecendo-se enquanto negros e lutando por 

direitos; além de favorecer aos alunos não negros o respeito através do 

(re)conhecimento do outro. 

 

3.2 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

 Durante toda a jornada enquanto docentes, é comum ouvir que os alunos não 

gostam de literatura, não sabem ler um texto literário e que não costumam ler os textos 

indicados pelos professores. Para tentar direcionar a pesquisa e buscar elementos que 

tentassem responder ou, ao menos, refletir sobre essas questões, foi necessário 

desenvolver uma pesquisa de caráter exploratório, a qual foi realizada a partir de uma 
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coleta de dados através de um questionário
13

 elaborado com base no contexto dos 

agentes colaboradores. O material contou com questões objetivas e subjetivas, algumas 

seguidas das justificativas. 

 O uso do questionário ao invés de outro instrumento justifica-se pelo fato de que 

ele possibilita respostas mais rápidas, além de proporcionar maior liberdade ao sujeito 

que irá responde-lo, em razão do anonimato. Outro fator importante é que não possui a 

interferência direta do pesquisador
14

.  

Por outro lado, sabe-se que as respostas evidenciadas nos questionários podem 

ser ambíguas, dependendo da maneira como tal instrumento foi elaborado. Assim, 

embora tais métodos qualitativos possam parecer ambivalentes, é importante esclarecer 

que o seu objetivo é, sobretudo, descrever e não medir precisamente. 

O trabalho desenvolvido trata-se de uma pesquisa aplicada, com um caráter de 

pesquisa-ação, a qual se caracteriza como uma prática reflexiva de ênfase social (GIL, 

2002). A importância da pesquisa-ação está no fato de desempenhar um papel ativo, 

visto que proporciona uma cooperação entre os sujeitos envolvidos.  

Outro fator importante em uma pesquisa desse caráter é que os seus pressupostos 

não são desenvolvidos para serem relegados ao esquecimento, mas possuem uma 

participação ativa na construção do conhecimento a posteriori. Assim, trata-se de: 

 

Pesquisa social com base empírica que é concebida em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. (THIOLLENT, 1998 citado por PRODANOV & 

FREITAS, p. 14).  

 

 Portanto, fica evidente que o objeto de uma pesquisa-ação não são os sujeitos em 

si, mas uma coletividade, a situação social dos sujeitos. Ademais, ela pretende atingir o 

nível de consciência dos pesquisados, favorecendo a emancipação de grupos sociais. 

Desta forma, os dados obtidos, através do questionário, serviram de base para nortear as 

atividades e abordagens dos textos literários em sala de aula e, posteriormente, para 

desenvolver o nosso produto: um plano de trabalho, contendo sequências didáticas, 

seguidas de apontamentos e reflexões pedagógicas para o professor; além de sugestões 

                                                           
13

 O questionário encontra-se em Apêndice. 
14

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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de como ensinar a leitura literária a partir da literatura negro-brasileira. Isso porque não 

basta o professor atuar em uma sala de aula, observar, registrar; ele deve deixar a sua 

contribuição na transformação daquele contexto, pois toda pesquisa deve possuir uma 

aplicabilidade efetiva, que seja capaz de ultrapassar os muros da Universidade e 

favorecer um retorno à sociedade, promovendo essa articulação a fim de demonstrar 

compromisso com o social. 

 A coleta de dados foi realizada a partir da interpretação das respostas dos 

questionários aliada às anotações e observações realizadas em sala de aula durante a 

aplicação. O instrumento conta com questões abertas e fechadas e foi aplicado a um 

total de 73 alunos.  

O questionário não foi aplicado em todos os terceiros anos. Como leciono nos 

turnos manhã e tarde, as séries escolhidas foram o terceiro A (manhã) e terceiros C e D 

(tarde). O terceiro B manhã não participou do processo porque a maioria dos alunos já 

havia sido meus alunos em séries anteriores e já haviam estudado textos de autores 

negros, inclusive participado de debates acerca do assunto. 

As respostas do questionário, como dito anteriormente, serviram de base para as 

atividades e discussões que constam ao longo da pesquisa e no produto final.  A escolha 

da turma teve como motivação o fato de serem as turmas e turnos em que leciono; 

também favoreceu o fato de ser nesse ciclo – terceiro ano do ensino médio – que os 

alunos estudam as literaturas contemporâneas de forma sistematizada, em escolas 

literárias, o que propiciou a ponte de discussão e reflexão realizada em torno do livro 

didático.   

  

3.3 DA ESCOLA/CAMPO DE PESQUISA E DOS SUJEITOS COLABORADORES 

 

 A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Otávia Silveira está situada 

na rua Antônio de Andrade Sobrinho s/n, na zona urbana no município de Mogeiro a 

qual possui uma população de 13.300 mil habitantes, e encontra-se localizada a, 

aproximadamente, 96 km da capital João Pessoa, além de ser assistida pela 12ª Regional 

de Educação do Estado.  

Por ser a única escola que oferece ensino médio, ela atende a uma comunidade 

bastante heterogênea formada por alunos da zona urbana, zona rural e assentamentos, 

com predominância de filhos de agricultores e, em uma parcela menor, atende a filhos 
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de comerciantes, funcionários públicos, operários, empresários, profissionais liberais e 

autônomos.  

 O nível socioeconômico dos discentes é diferenciado, tanto na área urbana como 

na área rural, havendo famílias com excelente poder aquisitivo em relação a outras 

famílias que recebem auxílio governamental, a exemplo do Bolsa Família.  

 Hoje
15

, a escola comporta 1.134 alunos, 61 professores (entre professores 

atuantes no ensino fundamental e professores atuantes no ensino médio), 01gestora e 01 

adjunta, 01 auxiliar pedagógica, 07 auxiliares de limpeza, 02 vigias, 03 inspetores que 

se alternam entre os turnos manhã, tarde e noite e 01 secretário que também trabalha 

como inspetor. Além disso, a escola conta com quatro merendeiras.  

A escola campo de pesquisa, em sua estrutura física, possui 14 salas de aula, 

com, no mínimo, dois ventiladores em cada, além de boa iluminação e janelas, o que 

também auxilia na iluminação natural durante o dia. Afora as salas de ensino regular, há 

uma pequena sala climatizada para o AEE (Atendimento Educacional Especializado). 

Além das salas de aula, a escola possui banheiros para os alunos em quantidade 

satisfatória e 02 banheiros para os docentes, porém, apenas 01 em uso. As salas da 

gestão e da secretaria são centralizadas e próximas às salas do ensino fundamental, o 

que auxilia no monitoramento do comportamento dos alunos. Ainda, a escola possui um 

pátio, o qual está localizado próximo a uma ampla cozinha com todo o aparato 

necessário para se cozinhar a merenda dos alunos.  

Outro espaço bastante utilizado pelos docentes e alunos é a sala multimídia que 

disponibiliza mais de vinte computadores para que os alunos realizem suas pesquisas e 

também disponibiliza Datashow e televisor para as aulas com recursos audiovisuais.  

A escola possui vários espaços com bancos e áreas verdes que podem servir 

como espaços de leituras e interação entre os alunos. Também, possui uma biblioteca, 

porém, nas próprias palavras dos discentes, esse ambiente, repleto de livros novos e 

diversificados, muitas vezes serve como depósito de trabalhos antigos e cadeiras 

quebradas. Assim, vive sempre fechado e os alunos apenas têm acesso quando 

acompanhados por algum professor.    

A escola possui, em suas dependências, um ambiente favorável ao aprendizado 

dos alunos, exceto por ainda necessitar de uma quadra de esportes e uma biblioteca 

                                                           
15

 Os dados utilizados foram retirados do Projeto Político Pedagógico da escola e referem-se ao ano de 

2015, visto que, com problemas de mudança de gestão, o PPP ainda passará por uma avaliação no 

presente ano. 



54 

 

ativa, que possibilite aos alunos e professores um contato maior com o mundo dos livros 

e da leitura.  

Assim, justifica-se a escolha da escola Otávia Silveira como campo de pesquisa 

por ser o meu lugar de atuação enquanto professora (desde 2013 quando aprovada no 

concurso do Estado da Paraíba). Ademais, outro fator determinante para a escolha desta 

escola refere-se a determinados conflitos envolvendo os discentes com relação a 

manifestações de preconceito racial. Isso porque conflitos, piadas, xingamentos, 

depreciações ou formas adversas relacionadas à etnia são uma constante; daí a 

necessidade de uma educação voltada para as relações étnico-raciais a fim de 

minimizar, reduzir e combater tais atitudes. 

Por se tratar de uma pesquisa-ação, o docente deve atuar em suas próprias aulas 

com vistas a melhorar o seu desempenho, avaliando, observando, agindo e corrigindo, 

refletindo sobre a sua prática a fim de buscar melhorias para o seu desempenho 

profissional e, por conseguinte, para o avanço intelectual, crescimento pessoal e 

melhoria dos relacionamentos interpessoais dos discentes através de práticas eficazes.  

Desta forma, acredita-se que a proposta de uma pesquisa na área de literatura, 

com base na leitura de textos negro-brasileiros, poderá contribuir significativamente 

para uma boa relação entre os alunos envolvidos e, posteriormente, buscar abranger o 

trabalho com a colaboração dos demais colegas, a fim de favorecer o reconhecimento e 

aceitação étnica dos alunos negros a partir do conhecimento da sua real história e 

protagonismo negro na literatura brasileira. 

 

3.4 DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

  

 A coleta de dados foi realizada no dia 01 de março de 2017 na escola estadual de 

ensino fundamental e médio Otávia Silveira, o que coincidiu com a semana inicial das 

aulas. Como a escola campo de pesquisa passou por algumas alterações no quadro de 

funcionários e gestão, as aulas se iniciaram com atraso. 

 Participaram da pesquisa 73 alunos atuantes no terceiro ano do ensino médio, 

distribuídos entre os turnos manhã e tarde. Isso porque seis alunos não estavam 

presentes nesse dia. Como leciono em tais turmas e, como a pesquisa trata-se de uma 

pesquisa-ação, o questionário, assim como todas as atividades posteriores, teve como 

sujeitos participantes os alunos da série e turmas em questão; exceto o terceiro ano B, 

uma vez que já haviam sido meus alunos em séries anteriores e, em virtude disso, já 



55 

 

haviam lido e participado de debates e discussões envolvendo a temática da pesquisa. 

Entretanto, a quantidade de alunos que participou da pesquisa foi o suficiente para as 

análises das respostas e reflexões que se seguiram: em um espaço amostral de 79 

sujeitos, faltaram apenas 6 (seis) alunos.    

 A aplicação do questionário se deu no início da aula e com a minha mediação. 

Assim, as questões foram lidas para retirar possíveis dúvidas na hora das respostas. Ao 

entrar na sala, com os alunos atentos, foi explicado que eles iriam receber um material 

para ser respondido em sala, o qual iria servir de base para uma pesquisa (dissertação de 

mestrado) e, portanto, eles seriam de extrema importância durante todo o processo.  

No ato, os alunos se prontificaram a responder, muito satisfeitos porque suas 

impressões estariam registradas na pesquisa. Por conseguinte, informei-lhes que teriam 

suas identidades preservadas e que as respostas estariam confidenciadas. O tempo de 

resposta ao questionário foi de duas aulas na íntegra, ou seja, 1 hora e 30 minutos. 

O questionário foi construído com base na realidade e contexto dos alunos que 

participaram do processo; por isso passou por várias modificações até obter perguntas 

que atendessem às necessidades da pesquisa, seguindo os seguintes aspectos: 

1 – Perfil socioeconômico; 

2 – Sobre seu cotidiano dentro da escola; 

3 – Sobre sua prática de leitura; 

4 – Sobre a leitura do texto literário. 

No que se refere às perguntas do questionário, optou-se por questões objetivas e 

discursivas, de acordo com a natureza da pergunta. Em alguns casos, mesmo em 

questões objetivas, os colaboradores precisavam explicar ou justificar a sua escolha. 

Dito isto, segue o detalhamento e análise dos aspectos e das questões. 

 

3.4.1 Perfil socioeconômico 

 

 O aspecto socioeconômico foi de extrema importância para a pesquisa porque nele 

foram feitas perguntas objetivas, como i) Como você se considera? branco/a; negro/a; 

pardo/a; indígena; amarelo/a; ii) Seus pais ou responsáveis estudaram até que série; iii) 

A casa onde você mora é própria ou alugada; iv) Quantas pessoas moram com você; v) 

Qual é a renda total da sua família; vi) Em sua família, há incentivos para você estudar?; 

vii) Seus pais ou responsáveis costumam ler?; viii) Você tem computador e internet? 

Caso tenha, para que você os utiliza? 
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Com relação aos alunos que participaram da pesquisa, 43 são do sexo feminino e 

30 são do sexo masculino; em faixa etária que varia entre 15 a 24 anos.  

Analisando os dados, obtivemos resultados cruciais para as discussões que 

permeiam a pesquisa, sobretudo a questão acerca da identificação étnica, como vemos 

na figura 1 que segue: 

Figura 1 – Qual a sua etnia? 

   Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

Nesse quesito, os alunos foram orientados a marcarem a etnia correspondente à 

sua identificação. Embora muitos alunos tenham ficado em dúvida, sempre se 

reportando a mim para que direcionasse a resposta, não houve intervenção alguma nesse 

quesito, tendo em vista que saber como esses alunos se auto identificam etnicamente foi 

crucial para o desenvolvimento das discussões, justificativas e desenvolvimento do 

produto final.  

Como foi possível ver na figura 1, as partes maiores correspondem aos sujeitos 

que se identificam como pardos, seguidos dos que se identificam como brancos e, os 

que se identificam como negros. As parcelas menores correspondem a amarelo e 

indígena. Também houve1 questionário em branco.   

Aqueles que conhecem a escola-campo de pesquisa - a sua localidade e 

comunidades vizinhas, algumas delas em processo de reconhecimento enquanto 

comunidades quilombolas - percebem que grande parte dos moradores da cidade é 

descendente de negros, o que é perceptível sobretudo no fenótipo dos alunos da escola. 

Entretanto, ao serem indagados no questionário a respeito da sua etnia, em um espaço 
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amostral de 73 alunos, apenas 10 (14%) se autodeclararam negros, afirmando que assim 

se autoidentificavam por causa dos dados do seu registro de nascimento. 

A partir dos dados evidenciados, compreende-se a importância desta pesquisa 

para o contexto escolar, visto que, com base nos debates, mediações e direcionamentos, 

o estudo do texto literário a partir de produções negro-brasileiras poderá favorecer ao 

aluno negro outro direcionamento para a questão étnico-racial, o que possibilitará uma 

reflexão acerca do lugar ocupado pelo negro na sociedade hoje, assim como 

possibilitará a esses alunos negros, mas que não se consideram como tal, um novo olhar 

para a sua história e projeção de perspectivas.   

Com relação à questão seguinte, no que se refere à escolarização dos pais, a 

maioria dos sujeitos da pesquisa respondeu que os pais concluíram o ensino médio (29 

alunos), seguido daqueles que não concluíram o fundamental (22 alunos); 7 não 

souberam responder; 6 indicaram que os pais concluíram o ensino médio; 6 indicaram 

que os pais possuem nível superior completo; 2 concluíram o fundamental e 1 não 

concluiu o nível superior. 

As questões 3, 4 e 5 estão relacionadas ao ambiente familiar: dos 73 

participantes, 72 residem em casa própria e apenas 1 em residência alugada. Na 

pergunta sobre ―quantas pessoas moram com você‖, os números variaram entre 1 (uma) 

pessoa a mais de 5 (cinco) pessoas. No quesito 5, acerca da renda familiar, os alunos 

foram orientados a não responderam baseados no valor do salário mínimo: R$ 937,00. 

Assim, apenas 1 pessoa afirmou ter como renda menos de um salário mínimo; 

25 alunos afirmaram receber 1 salário mínimo; 29 alunos afirmaram possuir renda igual 

a 2 salários mínimos e 17 alunos afirmaram possuir renda igual ou superior a 3 salários 

mínimos. Uma pessoa não respondeu a questão.  

No que tange à questão 6, os alunos tiveram que responder se são incentivados a 

estudar e quem mais os incentiva. As respostas foram: 72 alunos afirmaram que há 

incentivos e apenas 1 afirmou que, em sua família, ninguém o incentiva a estudar. Dos 

que disseram SIM, apontaram a mãe como a maior incentivadora: 37 ocorrências. Em 

segundo lugar, 24 alunos responderam que tanto o pai quanto a mãe os incentivam a 

continuar seus estudos; 6 alunos responderam que apenas recebem incentivo do pai e 6 

alunos responderam que recebem incentivos de tias, avós ou outro parente.  

Na questão 7, ―seus pais ou responsáveis costumam ler‖, o resultado foi o 

seguinte: 
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Figura 2 – Seus pais ou responsáveis costumam ler? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os números mostram que 26 alunos, ou seja, 36% dos sujeitos participantes da 

pesquisa, afirmaram que seus pais costumam ler, embora a questão não desse margem 

para especificar o que esses pais leem. Seguindo, 15 alunos, o que equivale a 20% dos 

sujeitos pesquisados, afirmaram que NÃO, seus pais não costumam ler e, 32 alunos, ou 

seja, 44% dos sujeitos da pesquisa, disseram que seus pais leem AS VEZES.  

Essa questão também é pertinente porque evidencia uma problemática bastante 

presente no ambiente escolar: a reflexão acerca do que é ler. Pelas respostas ao 

questionário, compreende-se que grande parte dos alunos entende a leitura apenas sob a 

ótica da leitura de ―grandes‖ textos ou de textos mais densos.  

A partir dos números, percebe-se que o ambiente familiar desses alunos até 

favorece a sua interação com a leitura, apesar de 36% afirmarem que os pais costumam 

ler e 44% afirmarem que, raramente, os pais leem
16

. Embora, no ato da aplicação do 

questionário, os alunos tenham verbalizado que não veem seus pais lendo textos 

literários, alguns afirmam que os veem lendo a Bíblia, outros lendo jornais e, outros, 

mensagens de WhatsApp.  

Diante desse percentual, é possível compreender que o envolvimento dos alunos 

com o mundo da leitura literária se dá mais devido às suas próprias experiências 

autônomas ou no ambiente escolar do que propriamente no ambiente familiar. 

                                                           
16

 Esses resultados não são tão consistentes, tendo em vista que os alunos ainda não têm em mente o que é 

leitura.  
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Para encerrar o nível I do questionário, foi perguntado aos discentes se eles 

possuíam computador e internet e, em caso de afirmação, para que os utilizavam. 

Assim, 61 alunos disseram possuir computador e internet, 10 afirmaram não possuir e 2 

não responderam. As justificativas para os que afirmaram ter essas ferramentas foram as 

seguintes: redes sociais, trabalhos escolares e outros. Os que responderam 

negativamente justificaram que, onde moram, não há nenhuma forma de acesso a esses 

meios. 

 

3.4.2 Sobre seu cotidiano dentro da escola 

 

 As questões propostas neste nível visam à análise da interação entre o aluno e o 

ambiente escolar, como o aluno percebe esse espaço e como se sente percebido nele. 

Portanto, a primeira pergunta foi: você prefere passar boa parte do seu tempo fora ou 

dentro da escola? Para prosseguir aos comentários, tem-se o gráfico seguinte:  

 

Figura 3 – Prefere passar boa parte do seu tempo fora ou dentro da escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Conforme a figura 3, é notório que a maior parte das respostas convergiu para a 

afirmativa ―dentro da escola‖. Ou seja, 92% dos alunos, o que equivale a 67 alunos, 

afirmaram que preferem estar no ambiente escolar em oposição a 6 alunos que 

responderam de forma negativa a essa questão: preferimos passar a maior parte do 
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nosso tempo fora do ambiente escolar. Esses dois números tão discrepantes suscitam 

inúmeras reflexões.  

 Para os discentes que responderam de forma positiva ao questionamento, as 

principais justificativas à pergunta foram: na escola, aprendo coisas para a vida; é minha 

segunda casa; em casa entedia; em casa tenho que fazer tarefas domésticas; vou por 

costume; jogo futebol e converso; fico entre amigos; ingresso na universidade por meio 

dela; quero um futuro melhor. Ainda, dez alunos não souberam justificar a sua resposta.  

 Já os que responderam negativamente à pergunta, justificaram da seguinte 

forma: a escola nos controla; não gosto da escola; se não fosse a minha mãe, eu nem 

estudava mais. Sendo assim, enquanto é motivo de satisfação entender que muitos 

alunos compreendem a escola enquanto um ambiente que os ensina ―coisas novas‖, 

―para a vida‖, um vetor de ascensão social, é motivo de alerta e frustração compreender 

que a maioria dos alunos questionados prefere estar dentro do ambiente escolar, não 

porque o percebem de forma positiva como anteriormente citado, mas como uma fuga 

dos afazeres domésticos ou como um lugar menos entediante do que a sua casa, tendo 

em vista que nele pode-se encontrar amigos para conversar e jogar futebol. Além disso, 

para aqueles que responderam que preferem passar boa parte de seu tempo fora da 

escola, a percebem e a retratam como um mecanismo de controle que não oferece nada 

além de conteúdos sistematizados e avaliações. Também, o fato de dez alunos 

afirmarem que gostam de estar na escola, mas não saberem justificar, também nos 

permite leituras múltiplas, visto que não há neutralidade no discurso e, abster-se de 

responder também é uma forma de dizer.  

 Sobre a questão 2 desse nível de perguntas, os sujeitos participantes da pesquisa 

deveriam responder se sentiam-se respeitados ou não na escola e justificar a sua 

afirmativa. 71 alunos afirmaram que se sentem respeitados no ambiente escolar e 2 

disseram que não se sentem respeitados nesse ambiente. As justificativas dos alunos que 

afirmaram ser respeitados basearam-se, sobretudo, na máxima: eu respeito os demais e, 

por isso, sou respeitado. Já os que afirmaram não serem respeitados confessaram que 

alguns funcionários não tratam bem os alunos e que há discussões em sala de aula que 

são impostas, o que os incomoda. Ainda, 18 alunos não souberam explicar. 
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Com relação à questão 3, acerca do gosto dos alunos pelas aulas de LP, temos:  

 

Figura 4 – Gosta das aulas de Língua Portuguesa? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Na figura 4, vê-se que 90% dos alunos gostam das aulas de LP, o que equivale a 

66 alunos; em oposição a 10%, ou seja, 7 alunos que não gostam. As justificativas para 

os que afirmaram gostar das aulas foram as seguintes: tive ótimos professores; traz 

conhecimento de outras épocas; ajuda na escrita; aprendizado para a vida; ajuda a falar 

melhor de acordo com a norma padrão; tenho afinidade; uma das melhores e mais 

importantes disciplinas; as imagens nos fazem aprender; ajuda no vocabulário. As 

justificativas utilizadas pelos que afirmaram não gostar das aulas de LP foram as 

seguintes: complicada demais; não consigo aprender; tinha que ser interativa; assuntos 

chatos; se resume a exercícios; professor ditador. Ainda, 8 alunos não souberam 

justificar. 

 Com base nas justificativas dadas, é possível compreender a visão que os alunos 

possuem acerca da LP, e, a partir dessa concepção, ela é referenciada apenas pelos 

vieses gramatical, histórico, normativo; ou ainda pela afinidade desenvolvida através 

dos vínculos criados pelo contato com os professores. Em oposição a isso, alguns alunos 

são indiferentes às aulas de LP devido a sua ―complexidade‖; distanciamento de 

conteúdos e exercícios sem funcionalidade, ―apenas para deixar os alunos quietos‖, 

como verbalizado por uma aluna durante a aplicação do questionário; ou pela postura 

―ditadora‖ de determinados professores. 
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 Na questão seguinte, ―se o professor usa o Livro Didático‖, temos o seguinte 

gráfico ilustrativo
17

: 

 

Figura 5 – Sobre o uso do livro didático 

 
        Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Essa questão traz à luz uma problemática referente ao uso do Livro Didático 

(LD) e confirma o que muitos estudos já discutiram e ainda discutem: o lugar do LD na 

sala de aula. Das 65 respostas positivas à pergunta, 26 afirmam que os alunos não 

gostavam do livro utilizado em sala, tendo em vista que o professor passava muitas 

atividades nele, ou seja, não utilizava outros materiais além do LD; também não corrigia 

as atividades propostas. 

 Com relação aos que responderam que gostavam do LD utilizado pelo professor, 

um total de 39 alunos, a justificativa teve como base a necessidade desse material em 

sala; o fato de não precisar escrever muito no caderno e o livro abordar ―de tudo um 

pouco‖. Ainda, 23 alunos não souberam justificar o motivo de gostarem do LD utilizado 

pelo professor. 

 A questão seguinte, de número 5, refere-se aos possíveis materiais extras que o 

professor utilizava em suas aulas para dar suporte aos momentos de ensino-

aprendizagem. 23 alunos afirmaram que o professor não utilizava outros materiais além 

do LD e 11 disseram não lembrar se outros materiais eram utilizados. Assim, entende-se 

que o LD, nesse contexto escolar específico, ainda é o objeto principal de suporte para 

                                                           
17

 Achamos pertinente a alteração do tipo de gráfico utilizado para uma melhor visualização dos dados. 
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as aulas de Língua Portuguesa; o que faz cruciais as discussões em torno do seu uso a 

fim de obter avanços no processo de ensino-aprendizagem. 

  

3.4.3 Sobre a sua prática de leitura 

 

 Nesse nível, as questões centraram-se, mais precisamente, no nosso objeto de 

pesquisa: a leitura do texto literário. Desta forma, obtivemos dados mais voltados para 

as práticas de leitura dos alunos, o quê e se costumam ler, onde leem, como acontecem 

as escolhas das leituras, e como a escola media esse processo. 

 Na questão 1, ―você costuma ler?‖ , as respostas foram as seguintes: 

 

Figura 6 – Você costuma ler? 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Entre os 73 sujeitos participantes da pesquisa, 53 afirmaram que costumam ler, 

fora da escola, romances, histórias de crimes, mitologia grega, Bíblia, livros de teologia, 

bula, livros de autoajuda, histórias em quadrinhos, mangá, livros científicos, entre 

outros. 16 alunos disseram que apenas leem na escola o que o professor indica para as 

leituras em sala e 4 afirmaram que não possuem o hábito de ler. Isto posto, entende-se 

que 95% dos alunos possuem o hábito da leitura em oposição a 5% que não possuem o 

hábito de ler. 

 Com relação à pergunta, ―você escolhe o que quer ler ou alguém orienta as suas 

escolhas de leitura? Explique‖, 55 alunos disseram escolher as suas próprias leituras 

95% 

5% 

Sim

Não
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porque possuem gostos peculiares e 13 alunos afirmaram precisar de orientação na 

escolha de suas leituras, principalmente porque gostam de ter o direcionamento de 

outras pessoas. Também, faziam parte de circuitos de leituras entre os colegas, através 

da troca e sugestão de livros.   

 A pergunta seguinte: ―Gosta dos materiais dados para a leitura?‖; 46 sujeitos 

pesquisados afirmaram gostar dos materiais levados pelo professor para a sala de aula, 

pois, segundo eles, esses materiais ajudavam muito, eram interessantes, educativos, 

proporcionavam novas descobertas e ampliavam o conhecimento. Por conseguinte, 11 

alunos afirmaram não gostar dos materiais por não julga-los interessantes. Ainda, 16 

não souberam explicar e 16 afirmaram que não são oferecidos materiais para leitura. 

Sobre a pergunta ―se o professor costuma ler em sala e, se sim, como ele faz essa 

leitura‖, 68 alunos disseram que o professor costumava ler em sala de aula, de forma 

coletiva, compartilhada, em voz alta e dando a vez aos alunos. Em contrapartida, 4 

alunos afirmaram que o professor não fazia leitura em sala de aula e, ainda, 1 não soube 

responder. As perguntas de número 7 e 8 referiam-se à biblioteca escolar e a sua 

importância como agenciadora de leitura.  

Ao serem questionados se a sua escola possuía biblioteca, 61 alunos disseram 

que sim, mas afirmaram que não a frequentam porque se trata de um ambiente que passa 

a maior parte do tempo fechado. Além disso, a descreveram como um lugar sujo, 

quente, escuro, com muitos materiais de papelaria de projetos antigos da escola, 

desorganizado, nas palavras deles, ―quartinho bagunçado que não considero biblioteca‖. 

Entretanto, 10 alunos afirmaram já tê-la visitado em algum momento, nas horas vagas 

das aulas ou quando os professores mandavam buscar algum material e 63 disseram que 

não gostam de frequentá-la. 

 

3.4.4 Sobre a leitura do texto literário 

 

 As respostas dadas neste nível chamaram a atenção, em especial, porque deram 

subsídios para fundamentar a pesquisa, discutir acerca da importância do letramento 

literário, sobretudo, para o desenvolvimento crítico-reflexivo dos alunos. 

 As respostas à primeira questão ―O seu professor costuma trabalhar com textos 

literários?‖ não surpreendeu, tendo em vista que, hoje, o texto literário é um elemento 

crucial para as aulas de Língua Portuguesa, porém, é interessante pensar nos caminhos 
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trilhados pelo professor de língua materna para se chegar, efetivamente, ao estudo do 

texto literário. Vejamos o gráfico que segue: 

 

Figura 5 – O seu professor trabalha com textos literários? 
      

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Na figura acima, vê-se que a maioria dos alunos afirmou que o seu professor 

utilizava frequentemente o texto literário em sala de aula, 77% dos questionados, o que 

equivale a 56 alunos. Outros, 23%, ou seja, 17 alunos, afirmaram que poucas vezes o 

seu professor trabalhou com textos literários.  

 A questão 2 desse nível de perguntas refere-se a quais os gêneros da esfera 

literária o aluno já leu. Os resultados foram os seguintes: 
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Figura 6 – Quais os gêneros da esfera literária que você já leu? 

 
            Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Esses dados mostram que, em uma lista de oito gêneros literários, os alunos 

mostraram-se conhecedores de todos eles; sendo mais conhecido o gênero poema, em 

seguida romance e os demais. Assim, é perceptível que os alunos leem, o que contrasta 

algumas pesquisas evidenciadas na mídia. Eles inclusive conhecem gêneros variados, 

mas a questão está em ―o que se lê‖ e como essa leitura é mediada na escola.   

 O gráfico seguinte tem como questionamento as sensações e sentimentos que o 

texto literário provoca no aluno enquanto leitor. Nessa questão, os alunos foram 

orientados a marcar mais de uma resposta, caso necessário. 
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Figura 7 – Quais as sensações que o texto literário provoca em você? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maioria dos alunos afirmou que a leitura do texto literário provoca reflexão; 

em segundo lugar, 46 ocorrências indicaram que a leitura de determinados textos 

literários desperta amor nos alunos leitores. Em menores ocorrências temos: alegria, 

tristeza, esperança, raiva, dor, impossibilidade. Outros ainda afirmaram sentir paz e 

motivação. 

 A pergunta seguinte referia-se à importância do texto literário; ou seja, se os 

alunos compreendem o texto literário como um elemento importante para a cidadania. 

Os alunos foram conscientizados a não se preocuparem e responderem o que, realmente, 

eles acreditavam e que a pesquisa era importante, justamente, porque precisava das 

respostas reais, independentemente de quais tenham sido. As respostas foram as 

seguintes: 
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Figura 8 – Há importância em ler textos literários? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com as informações do gráfico, 82% dos alunos responderam que há 

importância em ler textos literários e justificaram dizendo que: aprendiam mais, os 

textos literários os ajudam a pensar mais, despertam o sentimento, ajudam na 

interpretação, provocam relaxamento extremo, são importantes para estudar a língua 

portuguesa, conhecer a estrutura da língua e do texto literário, conhecer o passado, 

reforçar a leitura, ajuda a melhorar o vocabulário, traz um conhecimento complexo e 

diminui a ignorância. Ainda, 4% disse que não via importância em ler textos literários e 

justificou afirmando que não gostava de ler e que pretendia cursar algo na área de 

exatas. Os demais 14% não responderam. 

 A próxima pergunta estava relacionada aos alunos que afirmaram gostar de ler: 

ao selecionar um texto literário para ler, quais elementos leva em consideração? Nessa 

questão, os alunos foram orientados a marcarem mais de uma resposta, caso fosse 

necessário, conforme mostram os dados: 
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Figura 9 - Ao selecionar um texto literário para ler, quais elementos leva em 

consideração? 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Conforme se vê, os elementos conteúdo, tema e capa foram os que se destacaram 

nas respostas dos sujeitos pesquisados. No momento da aplicação do questionário, 

alguns alunos verbalizaram que, como não conheciam muitos autores, não procuravam 

ler as obras pelos autores. Outros disseram que, quanto mais imagens melhor porque 

preferiam lê-las a ler textos verbais. As perguntas 6, 7 e 8 foram mais específicas à 

pesquisa em questão, pois, é a partir delas que se desenvolveu o produto. 

 A questão 6 ―Com base nos textos literários que você já leu ou ouviu, como você 

percebe as personagens das histórias‖ desdobrou-se em três outras perguntas: 6a) etnia, 

6b) moradia, 6c) classe social; de acordo com a figura 10: 
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43% 

40% 

16% 
1% 

Branco

Negro

Indígena

Outro

Figura 10 – Como percebe a etnicidade das personagens nas histórias? 

  Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A questão 6a, assim como algumas outras, permitia que os sujeitos da pesquisa 

marcassem mais de uma opção. Assim, 43% dos pesquisados, o que equivale a 52 

alunos, afirmaram que sempre imaginam as personagens das histórias lidas como 

brancas; 40% dos pesquisados, o que equivale a 49 alunos, afirmaram que imaginam as 

personagens das narrativas lidas como negras. Ainda, 16% afirmaram que percebem as 

personagens como sendo indígenas e 1%, outro. 

 É importante ressaltar que essa questão, no momento da pesquisa, causou 

tumulto na sala, tendo em vista que alguns alunos não compreenderam a pergunta e foi 

preciso parar a atividade para as devidas orientações. Como forma de sanar as dúvidas, 

foi exemplificada a questão com a menção de um poema, anteriormente lido na sala de 

aula. 

O poema foi ―Tragédia brasileira‖, do escritor Manuel Bandeira. Prossegui: se 

eu pedisse para que vocês me descrevessem fisicamente a personagem principal da 

história, Maria Elvira, como vocês a imaginariam? A primeira resposta foi de uma aluna 

(loira) que falou rapidamente: ―preta, pobre e feia‖. Nesse momento, houve um silêncio 

na sala, seguido de trocas de olhares constrangedores e resolvi retomar a explicação, 

agradecendo à aluna pela intervenção e passando a palavra para outra (também loira), 

que disse: ―professora, eu sempre leio algumas histórias e identifico, mentalmente, as 
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personagens como negras, mas, quando essas obras são adaptadas para filmes, os atores 

que interpretam as personagens são brancos, aí eu não entendo‖. 

 Voltando à resposta da primeira aluna, é relevante mencionar o assunto do 

poema. O poema é centrado em duas figuras: Misael, funcionário da Fazenda, com 63 

anos de idade; Maria Elvira, prostituída e moradora da Lapa. O destino que os une é o 

mesmo que os separa através de uma fatalidade: a história termina com um crime 

passional – o assassinato de Maria Elvira, cometido por Misael que, ―privado de 

sentidos e de inteligência‖, mata a personagem com seis tiros. Misael é retratado na 

narrativa como um homem calmo que, mesmo depois de tê-la tirado da ―vida‖, suporta 

as suas traições constantes. Depois de viverem três anos assim, Misael, o mesmo que a 

tirou da ―vida‖ da prostituição e que proporcionou uma vida social, também lhe ceifa a 

vida devido ao ciúme que nutria por ela, devido ao comportamento infiel da 

personagem. 

 Analisando a vida de Maria Elvira, personagem do poema, e refletindo acerca da 

resposta da aluna, que percebia Maria Elvira como ―preta, pobre e feia‖; conjectura-se 

que há a possibilidade de a aluna ter relacionado a personagem a uma mulher negra 

devido à condição social e histórico de tragédias a que Maria Elvira foi submetida 

durante a sua vida, tendo em vista que, em momento algum, a narrativa deixa 

transparecer alguma marca que indique a etnia da personagem. 

Reflexão semelhante pode-se fazer a respeito do questionamento da segunda 

aluna acerca das personagens das adaptações de livros para filmes. A aluna não 

consegue entender porque as personagens que ela imagina como negras nas histórias são 

sempre retratadas por atores brancos. É como se a maioria das histórias tristes e dos 

destinos mais improváveis fossem relegados apenas aos negros. 

Com relação à moradia, questão 6b, tem-se o gráfico seguinte: 
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Figura 11 - Como percebe as personagens nas histórias? (moradia) 

       

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na figura acima, vê-se que os números iniciais não foram tão discrepantes, visto 

que 46% dos alunos que participaram da pesquisa disseram que percebiam as 

personagens como moradoras do centro e 45% como moradores da periferia. 

Estabelecendo um paralelo entre essa questão e a anterior, em que 52 alunos percebiam 

as personagens como brancas e 49 alunos as percebiam como negras, conjectura-se que 

há a possibilidade de inferir que essas personagens evidenciadas pelos alunos seriam 

residentes de bairros centrais e também de bairros periféricos. Ainda, 8% marcou a 

opção ―moradores de rua‖ e 1% ―outro‖. 

No que diz respeito à questão 6c, veem-se os seguintes dados: 

 

Figura 12 - Como percebe as personagens nas histórias? (classe social) 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Com relação à classe social, os números dialogam com as respostas anteriores, 

uma vez que 39% dos alunos afirmaram perceber as personagens como pobres; 34% 

pertencentes à classe média; 20% à classe alta e apenas 7% seriam mendigos. 

 A questão 7, ―você já leu textos de autores negros?‖, traz o seguinte panorama: 

    

Figura 13 – Você já leu textos de autores negros? 

 
     Fonte: Elaborado pela autora. 
  

Essa questão permitiu um panorama que norteou grande parte da pesquisa, visto 

a importância da leitura de textos de autores negros no contexto escolar. 29% dos alunos 

afirmaram que já leram textos de autores negros, a exemplo de Machado de Assis e 

Castro Alves – o que nos mostra como as leituras dos alunos estão apenas centradas em 

autores clássicos, além de evidenciar o total desconhecimento por parte de alguns 

alunos acerca desses autores –; 8% nunca leu textos de autores negros e 63% não 

lembram dos autores das obras que leem. 

 Por fim, seguem as questões 8 ―Você já leu histórias com personagens negros‖ e 

8.1 ―Caso sim, faça um breve comentário acerca desses personagens‖ que encerram o 

nosso questionário. Seguem as informações:  

 

 

 

29% 

8% 63% 

Sim

Não

Não lembro
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Figura 14 – Você já leu histórias com personagens negros 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Cinco por cento (5%) dos alunos afirmaram que nunca leram textos com 

personagens negros e 51% dos alunos afirmaram não lembrar se haviam lido histórias 

com personagens negros. Com relação à afirmativa, 44% dos alunos afirmaram já terem 

lido histórias com personagens negros e teceram os seguintes comentários acerca das 

memórias de leituras dessas personagens: 

 Era um escravo de um senhor de engenho;  

 Grande jogador de futebol; 

 Na maioria dos personagens, eles possuíam papéis inferiores aos outros. Já li 

livros em que o personagem principal era negro, porém acontece pouco, 

infelizmente; 

 Geralmente é pobre ou morador de rua, escravo. O impressionante é que eles 

sempre sofrem; 

 Tia Anastácia que só vivia na cozinha e todos lhe pediam favores; 

 Uma escrava que sofria muito e, com o passar do tempo, conseguiu ser feliz; 

 Uma pessoa sofredora, marcada pelos anos; 

 Pobre, ingênua e bonita; 

 Uma empregada doméstica que trabalhava em troca de moradia e comida; 

 Eram personagens charmosos, trabalhadores e viris, tanto homens quanto 

mulheres; 

44% 

5% 

51% 

Sim

Não

Não lembro
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 Nos poucos que eu li, os personagens negros não têm uma imagem boa, sempre 

eram considerados a ralé da história;  

 Iracema, uma indígena negra de cabelos negros até à cintura; 

 Eram negros, pobres, baixos, cabelos cacheados, trabalhadores e honestos, mas 

com dificuldades na vida. 

 

Como se vê, a memória de leitura dos alunos pesquisados trouxe informações 

basilares para a pesquisa, pois saber a imagem que os alunos possuem acerca das 

personagens lidas e, principalmente porque essas personagens são negras, é de extrema 

importância para determinar a visão negativa e reducionista implantada pela sociedade e 

fomentada pela literatura canônica, a qual se utilizou da própria imagem do negro para 

servir de legitimidade para a sua condição de inferioridade ao longo da história. 

Também, a visão dos alunos acerca dessas personagens não ultrapassa o ―lugar comum‖ 

de pobreza, miséria, embora alguns ainda tenham mostrado pontos que julgaram 

positivos, como: trabalhadores (o que justifica a sua naturalidade e tendência ao 

trabalho pesado), virilidade (que justifica a procriação do negro ―fazedor‖ de filhos que 

também seriam, mais tarde, mão de obra para o senhor de escravo), honestidade. 

A partir disso, pode-se conjecturar que, o fato de grande parte dos alunos 

descreverem as personagens negras desta forma deve-se, em parte, ao discurso canônico 

arraigado ao discurso social e auxiliado, muitas vezes, pelo Livro Didático, como 

abordado adiante. 

4 LITERATURA, HISTÓRIA E MEMÓRIA: PRÁTICA EM SALA DE AULA 

 

4. 1 A LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA E O CÂNONE: PROPOSTAS PARA 

SALA DE AULA 

 

 Trabalhar com o texto literário em sala de aula não é tarefa fácil, visto que, 

muitas vezes, na ânsia de desenvolver atividades que auxiliem na compreensão, análise 

e reflexão com base no próprio texto literário, o docente cai em armadilhas e terminam 

reproduzindo as mesmas perspectivas que tanto recrimina. Porém, a partir da escolha 

adequada dos textos, seguida de uma fundamentação, também coerente, é possível 

delinear um caminho de orientação rumo a um ensino e estudo que tenham como base o 

texto literário e que, a partir dele, seja possível propor um espaço de discussão acerca 

das questões étnico-raciais com vistas a buscar uma desconstrução de estereótipos 
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vinculados à comunidade negra, suas culturas, história e memória, objetivando também 

discutir o lugar do negro na sociedade de hoje. 

 Desta forma, a pesquisa pauta-se na categoria letramento literário a fim de dar 

subsídio ao desenvolvimento das sequências didáticas do plano de trabalho. Assim, as 

atividades aqui apresentadas seguiram, sempre que possível, os passos explicitados por 

Cosson (2014) acerca da sequência básica, a saber: motivação, introdução, leitura e 

interpretação. Também alguns passos da sequência expandida foram explorados: 

motivação, introdução, leitura, primeira interpretação, contextualizações, segunda 

interpretação e expansão. 

 As atividades aqui propostas foram desenvolvidas para serem trabalhadas em 

forma de diálogo com textos clássicos, tendo em vista que a pesquisa buscou, não 

anular a força desses textos, mas utilizá-los como elementos de comparação com textos 

contemporâneos a fim de que os próprios alunos percebam, durante as atividades, que 

um discurso posto nem sempre é um discurso coerente e infalível. 

 Portanto, segue a apresentação do plano de trabalho, que poderá ser 

―desdobrado‖ em vários momentos de discussão, dependendo de como o professor 

desejar aborda-lo. 

  

4.1.1 Da escolha dos autores: Oliveira Ferreira da Silveira e Ademiro Alves de 

Sousa 

 

 Para o desenvolvimento das atividades propostas no plano de trabalho, foi 

necessária uma busca entre variados autores a fim de encontrar aqueles que atendiam ao 

propósito da pesquisa. Desta forma, chegou-se a dois deles que foram e são de extrema 

importância para o trabalho devido às suas produções, temáticas e trajetórias de vida.  

 O primeiro autor pesquisado, escolhido e trabalhado foi o gaúcho Oliveira 

Ferreira da Silveira. Nascido no ano de 1941, em Rosário do Sul, graduou-se em Letras 

(Português/Francês) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 

Também foi pesquisador, historiador e poeta.  

 A trajetória de Oliveira Silveira foi marcante. Uma de suas mais relevantes 

contribuições para a história do povo negro está na idealização do dia 20 de novembro 

como o dia da Consciência Negra
18

.  

                                                           
18

 Texto disponível em: < http://www.palmares.gov.br/?p=31262>. Acesso em: 01 de maio de 2017. 

http://www.palmares.gov.br/?p=31262
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Na década de 70, juntamente com amigos, fundou grupos ativistas como o 

Grupo Palmares, com o objetivo de discutir sua identidade negra e as influências do 

racismo no Brasil. Por conseguinte, seus trabalhos o levaram a uma intensa pesquisa 

acerca da história e trajetória da comunidade negra e seu processo de resistência.  

No tocante às suas produções artísticas, Oliveira Silveira deixou um legado 

vasto entre poesia e prosa, além de publicações na série Cadernos Negros. Ademais, 

participou de uma coletânea de autores negros publicada na Alemanha e teve poesias 

registradas em revistas de universidades da Virgínia e da Califórnia, nos Estados 

Unidos. Em 1º de janeiro de 2009, faleceu em decorrência de um câncer.  

Dentre a sua vasta produção, a proposta de atividade se deteve apenas ao poema 

―Outra Negra Fulô‖; porém, nada impede que o docente pesquise mais profundamente 

acerca desse autor e suas contribuições para a causa negra. 

O segundo autor escolhido foi Ademiro Alves de Sousa
19

, conhecido no meio 

literário com o pseudônimo ―Sacolinha‖. Nascido em 1983 em São Paulo, Sacolinha só 

começa a frequentar a escola aos 8 anos de idade, o que fez com que ele fosse morar 

com a avó no bairro de Itaquera. Sua trajetória é simples como a de quase todos os 

meninos negros de sua idade que vão trabalhar cedo nos semáforos das avenidas, 

entregando panfletos. Aos 14 anos começou a trabalhar como cobrador de lotação no 

Metrô Itaquera, ao que lhe rendeu o apelido que, mais tarde, seria seu pseudônimo no 

mundo literário, Sacolinha. Em 1998 mudou-se para Suzano e lá começou a trabalhar 

como empacotador de mercadorias em um supermercado. 

No ano de 2002, Sacolinha passou por um processo turbulento de 

acontecimentos que foram desde a sua mudança para morar com a mãe e os irmãos, 

tornando-se o chefe da casa, até a sua inserção em movimentos sociais. Nesse mesmo 

ano, começou a escrever e desenvolveu o Projeto Cultural Literatura no Brasil. A partir 

disso, os seus caminhos começaram a se ampliar e Sacolinha começou a escrever 

intensamente, participou de projetos literários, fez palestras sobre literatura e oficinas 

sobre o incentivo à leitura do texto literário. Suas produções vão, desde peças teatrais 

até narrativas, dentre as quais estão: Graduado em Marginalidade (romance); 85 Letras 

e um Disparo (contos); Peripécias de Minha Infância (romance infanto-juvenil); Estação 

Terminal (romance); O Homem que não mexia com a natureza (romance ecológico). 

                                                           
19

 Disponível em: < http://literaturanobrasil.blogspot.com.br/2008/02/ademiro-alves-sacolinha.html>. 

Acesso em: 01 de maio de 2017. 

http://literaturanobrasil.blogspot.com.br/2008/02/ademiro-alves-sacolinha.html
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Dentre a sua vasta produção, assim como com Oliveira Silveira, a atividade se deteve 

apenas a uma narrativa ―Carrinho de feira‖.  

Desta forma, as trajetórias dos autores por si só justificam as escolhas, uma vez 

que elas próprias evidenciam sujeitos comprometidos com a causa da história do negro 

na sociedade brasileira hoje, mostrando o negro como agente e protagonista da sua 

história, a qual se encontra inter-relacionada à história do Brasil. Assim, não há como 

falar em uma história do Brasil sem mencionar o protagonismo negro e indígena e fazer 

valer, através da voz do próprio sujeito étnico do discurso, esse lugar que lhe é devido, 

tendo no texto literário um espaço de denúncia, reivindicação e potencialização da 

comunidade negra. 

 

4. 2 CÂNONE X LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA: APROXIMAÇÕES E 

AFASTAMENTOS. 

 

4.2.1 Sequência Didática I. 

 

1. Objetivos para o professor:   

 Problematizar os olhares inter-raciais das elites intelectuais não negras no 

período modernista;   

 Explicitar como é possível trabalhar com textos canônicos e contemporâneos 

negro-brasileiros sob uma perspectiva dialógica. 

2. Objetivo para o aluno: 

 Compreender como o discurso literário auxiliou na visão estereotipada da 

mulher negra na sociedade contemporânea.    

3. Conteúdos:   

 Modernismo;     

 Relações de Intertextualidade e Interdiscursividade;     

 Pronomes demonstrativos na construção do significado do texto.   

4. Material utilizado:   

 Cópia dos textos:   

Poema ―Essa negra Fulô‖ (Jorge de Lima). Disponível em: 

<http://www.jornaldepoesia.jor.br/jorge.html#essanegra>. 
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Poema ―Outra Nega Fulô‖ (Oliveira Silveira). Disponível em: 

<https://lusoleituras.wordpress.com/2011/06/01/antologia-de-poesia-do-negro/>. 

5. Tempo estimado: 6 aulas. 

 

1ª aula:  

 

 Motivação 

 

Para iniciar a aula, como motivação, o professor poderá trabalhar a dinâmica da 

palavra contextualizada. Essa dinâmica consiste em escrever no centro do quadro a 

palavra temática que norteará as atividades. Nesse caso, a palavra a ser utilizada é a 

palavra ―Nega‖ que poderá ser grafada com acento circunflexo para que os alunos não a 

confundam com o verbo ―Negar‖. 

Com a palavra escrita no centro do quadro, o professor deve pedir aos alunos 

que tentem coloca-la em algum contexto de uso; em frases que conhecem ou por terem 

usado, ou por terem ouvido em algum momento antes. O professor também poderá 

solicitar que os alunos pesquisem o significado da palavra ―nega‖ no dicionário, 

buscando relacionar às construções feitas pelos alunos na dinâmica anterior.  

Caso a palavra não apareça no dicionário, isso poderá ser explorado mais à 

frente em ocasião oportuna a nível de reflexão. 

 

 

 Introdução 

 

Deverá ser feita uma leitura silenciosa do poema ―Outra Nega Fulô‖ (ver Anexo 

B), do escritor Oliveira Silveira. Após a leitura silenciosa, o professor deverá perguntar 

aos alunos se conhecem o autor em questão, se já ouviram falar dele ou se já leram 

algum texto de sua autoria. Caso a resposta seja negativa, o professor deverá prosseguir 

à apresentação do autor do poema, a fim de que os alunos o conheçam. Esse é o 

momento de introduzir os alunos na obra. 

 

 Leitura 
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Como os alunos já realizaram, previamente, uma leitura silenciosa do poema; 

agora se orienta que a leitura seja realizada em voz alta pelo professor ou aluno, desde 

que seja ouvida por todos, respeitando a sua entonação. Após a leitura oralizada, o 

momento é de discussão e os alunos terão a palavra. As suas impressões devem ser 

levadas em consideração e mediadas sempre pelo professor para que não ―saiam‖ do seu 

campo interpretativo, semântico, permitido pelo texto. Nesse momento, a palavra 

―nega‖ poderá ser retomada e os alunos poderão perceber se ela se encaixa em alguma 

ocorrência dada por eles na dinâmica inicial. Caso os alunos não levantem 

questionamentos, o professor poderá levantar as seguintes questões:   

 

 Qual a temática do poema? Quem é essa Nega Fulô? O que poderíamos falar 

a seu respeito? 

 

Também, é importante que o professor direcione a reflexão, caso não seja levantado 

por nenhum aluno, acerca do título do poema: Outra Nega Fulô. Isso porque se o poema 

se refere a Outra Nega Fulô, é porque existe uma primeira nega Fulô que deu origem a 

essa outra. Mas, quem seria ela?  

Nesse momento seria pertinente apontar para o nome do poeta que aparece no 

poema de Oliveira Silveira e questionar os alunos acerca da sua relevância para um 

possível sentido pretendido pelo poema, assim como seu movimento exofórico ao 

apontar a uma leitura externa ao texto, mas que possui relação direta com ele.  

Ao final da primeira aula, solicitar que os alunos pesquisem, em casa, sobre Jorge de 

Lima e tragam anotações ou aspectos que julguem relevantes para uma exposição 

oralizada em sala. 

 

2ª aula: 

 

A segunda aula começa discutindo a palavra ―nega/negra‖, assim como a sua 

ocorrência no poema. Refletir com os alunos a importância de se estudar a Palavra 

contextualizada, atentando aos sentidos que ela movimenta dentro dos enunciados. 

 

(*) Caso o professor deseje aprofundar seus conhecimentos nesse aspecto, é sugerido 

que leia acerca do Signo Ideológico estudado por Bakhtin e seu círculo, na Análise 

Dialógica do Discurso (ADD). 
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Isto posto, o professor deverá retomar a pesquisa realizada pelos alunos em casa 

sobre Jorge de Lima. Com as exposições das pesquisas e anotações dos alunos, o 

professor já poderá discutir acerca dos olhares sobre a mulher negra no Modernismo 

brasileiro evidentes na poética de Jorge de Lima, salientando, sobretudo, a importância 

desse período para as produções contemporâneas, como observado na construção/forma 

do poema de Oliveira Silveira. 

 

3ª aula 

 

Na terceira aula, o professor já poderá introduzir com a leitura do poema ―Essa 

Negra Fulô‖ (ver Anexo A), de Jorge de Lima. Mais uma vez é necessário que os alunos 

leiam de forma silenciosa para um primeiro contato com o texto poético, a fim de 

apreenderem de forma global seus elementos e, em seguida, como com o poema 

anterior, prosseguir à leitura em voz alta, a qual poderá ser realizada por um aluno ou 

pelo próprio professor. 

Após a leitura, caso os alunos não estabeleçam de imediato a relação entre Essa 

Negra Fulô e a Outra Nega Fulô, o professor deverá direcioná-los de forma a chegarem 

a esse ponto tão importante para a análise das duas produções
20

 .  

Feito isso, é importante apontar para as aproximações e distanciamentos entre as 

duas personagens: Nega e Negra Fulô, seu comportamento e relação com o sinhô e 

sinhá.  

Também atentar para a construção dessas duas imagens de Fulô, retratadas por vozes 

distintas, em períodos históricos e literários também distintos.  

Voltando ao texto, uma vez que é interessante, nesse momento, analisa-los de 

forma simultânea, apontar para o fato de, no texto de Oliveira Silveira, o 

direcionamento ser dado já ao momento do açoite da Nega Fulô.   

Outra questão pertinente é a pergunta realizada pelo eu-lírico do texto 1: ―ou 

será que é a mesma?‖.     

                                                           
20

 Nesse contexto, o professor poderá introduzir as noções de intertextualidade e interdiscursividade; 

conceitos-chave do Dialogismo de Bakhtin e seu círculo. Caso o professor deseje aprofundar o assunto de 

forma mais didática, ver Fiorin (2006), Introdução ao pensamento de Bakhtin.     
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Um direcionamento importante para essa pergunta é ressaltar a relação de 

diálogo que há entre os dois textos e que os torna semelhantes tematicamente, haja vista 

que os dois falam de uma certa Negra Fulô, mas que o fazem sob duas óticas opostas. 

 

(*) É importante compreender que, em uma atividade como essa, não queremos 

silenciar vozes. As questões são direcionadas para que o professor as aponte, mas, caso 

os alunos mostrem-se ativos nos momentos das discussões e atentem para os pontos 

levantados, é necessário que o professor assuma um novo movimento de mediação, 

provocando a participação dos alunos.     

 

Após as leituras referentes aos elementos temáticos e à construção das 

personagens dentro do tecido poético, é relevante apontar para os autores dos dois 

textos. Com o que o professor já trouxe acerca do autor Oliveira Silveira, no momento 

―Introdução‖, unido às pesquisas realizadas pelos alunos sobre Jorge de Lima, o 

professor poderá analisar com a turma as relações entre vida e obra desses autores em 

sua poética e como isso pode ter influenciado na construção das personagens.  

 

4ª aula: 

 

Na quarta aula, sugerimos uma contextualização dos textos. Mas, não a noção 

que compreendemos e conhecemos, a qual tende a separar literatura, história e 

elementos linguísticos. Partimos da concepção de contextualização descrita por Cosson 

(2014), o qual se apoia nos estudos de Maingueneau: ―sugerimos a contextualização 

como o movimento de ler a obra dentro do seu contexto, ou melhor, que o contexto da 

obra é aquilo que ela traz consigo, que a torna inteligível para mim enquanto leitor‖ 

(COSSON 2014, p. 86). Desta forma, contextualizar é aprofundar a leitura da obra, 

ampliando seus possíveis significados. A exemplo de como poderão ser feitas essas 

contextualizações, sugerimos:      

 

 Contextualização 

 

 Contextualização histórica: nessa contextualização, o texto aponta para a época 

em que foi escrito. No nosso caso, as épocas, pois estamos tratando de dois textos 

temporalmente distintos. Porém, é importante não encerrar os textos a uma 
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sucessão de fatos históricos, mas inseri-los na sociedade, organismo vivo, em que 

foram produzidos.   

 

 Contextualização estilística: nessa contextualização, é necessário que o professor 

ultrapasse os limites, traços ou características estabelecidas pelas chamadas 

escolas literárias. Primeiro, o professor deve ter em mente que, não é porque uma 

obra está situada em um período específico que ela deverá ter seus aspectos 

enquadrados nele. Ademais, sabemos que a divisão da literatura em épocas e 

períodos, deveu-se a uma questão, meramente, didática. Como nos diz Cosson 

(2014, p. 87) ―são as obras que informam os períodos, não o inverso‖. Nos 

poemas em questão, o professor deverá buscar analisar os possíveis diálogos entre 

os textos e os períodos, salientando os reflexos de um no outro e como esse 

diálogo favorece a construção dos sentidos.   

 

 Contextualização linguística e poética: é necessário pensar essas 

contextualizações a partir dos elementos que compõem os textos e a sua 

importância na construção dos sentidos; do contrário cairemos em análises densas 

de figuras de linguagem. Trabalhar os dois poemas em questão sob a perspectiva 

da contextualização poética é percebe-los a partir de um movimento oposto ao que 

foi feito até aqui; é compreende-la de dentro para fora.   

 

Nesse momento, pode-se, por exemplo, buscar analisar as oposições linguísticas 

entre Nega Fulô e Negra Fulô; a partir do que isso pode proporcionar ao movimento de 

leitura entre o autor e a sua visão acerca das personagens.  

Jorge de Lima, filho de senhor de engenho, médico e político, representante da 

classe burguesa  grafa o título do seu poema com a palavra ―Negra‖ enquanto Oliveira 

Silveira, intelectual negro, ativista e militante da causa negra no Brasil grafa seu poema 

com a palavra ―Nega‖. 

Esses usos podem nos mostram duas posições opostas: um assume a voz que 

narra a estória de uma negra que, acusada de roubo pela sinhá, vai parar no açoite ao 

que, quando o sinhô a vê nua, sente-se atraído por seu corpo e foge com a negra, 

deixando para trás a sinhá. Assim, a negra é acusada de roubar os pertences da sinhá e 

também o seu marido. Desta forma, a escrita sem supressões de letras pode evidenciar a 

fala hegemônica de alguém que narra a estória sob uma ótica distanciada; e, ao mesmo 
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tempo que a conta, silencia a fala do outro que é apenas pano de fundo de sua ação e, 

por conseguinte, silencia também a sua história, memória e protagonismo.  

Na outra ponta, Oliveira Silveira parece assumir o lado do escravo, a fala 

despreocupada; daí utilizar a palavra ―Nega‖. Ele opta por não silenciar essa voz 

escravizada e ainda dá voz à ancestralidade: mãe-preta e pai João.   

Outro ponto relevante é a atenção ao uso dos pronomes demonstrativos 

―essa/esta‖ nos poemas. Ao utilizar o pronome ―essa‖, o autor projeta uma voz de cima 

para baixo ao falar de algo que está distante do eu-lírico: Essa Negra Fulô que intitula e 

serve de mote para o poema. Já em Oliveira Silveira, o uso de ―esta‖ em oposição a 

―essa‖ traz a personagem e seu drama para próximo de quem fala.  Além disso, o poema 

é encerrado com ―Essa Nega Fulô/Esta nossa Fulô‖, o que dialoga com os apontamentos 

feitos. 

Assim, é pertinente que, ao final deste momento, os alunos percebam o que esses 

usos provocam na composição dos significados dos textos. Em ―Essa Negra Fulô‖ ela é 

a negra ladra que se deitou com o sinhô e o roubou da sinhá. Em ―Outra Nega Fulô‖ ela 

é a protagonista, dona do seu corpo, que não aceita a submissão ao sinhô e mata-o, 

ganhando sua liberdade e fugindo com o seu ―nego‖. Ela é a dona do seu destino à 

revelia do próprio sistema opressor.   

Também, elementos formais relacionados aos poemas devem ser tratados, a 

exemplo dos versos livres que podem proporcionar desprendimento a padrões estéticos, 

a inserção de diálogos, através de discursos direto e indireto também são elementos 

cruciais à análise.    

 

5ª aula: 

 

Sugerimos dar continuidade às contextualizações, porém fica a critério do professor. 

Caso deseje alterar a ordem das abordagens, pode fazê-lo.   

 

 Contextualização temática: essa contextualização é a mais desenvolvida em sala 

de aula, porém, é preciso não tratá-la de forma arbitrária para que a discussão 

não ultrapasse as temáticas desenvolvidas nos poemas. Assim, nos poemas em 

questão, tema como a situação da mulher negra no período da escravidão, 

analisando como ela era subjugada sob três aspectos pelo sinhô – por ser negra, 

por ser escrava e por ser mulher – e ainda atentando ao fato de o sinhô ser seu 
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dono absoluto – dono do seu corpo para trabalhos e dono do seu corpo para fins 

sexuais – favorecem abordagens importantes para se pensar na visão da mulher 

negra, construída na sociedade de hoje.  O que já nos leva à última 

contextualização: presentificadora.   

 

 Contextualização presentificadora: nessa contextualização, o professor buscará 

trazer o texto para o presente, favorecendo uma correspondência entre o mundo 

social e a obra ou textos trabalhados. A partir disso, o professor poderá analisar a 

palavra Negra em oposição à Nega na sociedade de hoje, que sentidos ela 

movimenta nos discursos evidenciados na sociedade e o reflexo desses sentidos 

na formação da imagem da mulher negra que se tem hoje. Assim, é pertinente 

apontar para a problemática da mulher negra, sem oportunidades e 

marginalizada, no pós-abolição, mas que ainda guardava marcas de um processo 

histórico de preconceito, descaso e abandono do povo negro, como é o caso do 

contexto de Jorge de Lima em oposição a um período em que as políticas 

afirmativas para o povo negro começavam a ser pensadas, como no caso do 

período vivenciado por Oliveira Silveira, nascido doze anos antes da morte de 

Jorge de Lima e um dos idealizadores da transformação do dia 20 de novembro 

no Dia da Consciência Negra. 

 

(*) Seria importante que o professor analisasse a palavra ―Nega‖ a partir da perspectiva 

bakhtiniana de Signo Ideológico, entendendo a palavra dentro de um contexto concreto 

como aquela que é carregada de sentidos e ideologia.   

 

 

6ª aula: 

 

 Primeira interpretação 

 

A primeira interpretação é o momento em que o aluno irá traduzir as suas impressões 

acerca do que foi lido, discutido. Agora, o aluno poderá trazer outros textos (imagens, 

música, poema, anúncio...) que estabeleçam, de alguma forma, um diálogo temático 

com os textos estudados. Nesse caso, o aluno irá expor sua pesquisa e apresentar os 

pontos que ele considera importantes.  
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Ainda, o professor pode trabalhar com algumas questões escritas e entrega-las aos 

alunos para serem debatidas no momento da correção oralizada. Apenas é preciso 

atenção para que as questões não sejam pautadas em localização e transcrição de 

características. 

 

(*) é importante salientar que essas etapas podem ser alteradas de acordo com a turma e 

com o contexto da aula. Também outras formas de contextualização podem ser 

acrescentadas. Além do mais, para que as atividades sejam mais dinâmicas, poderiam 

ser realizadas de forma interdisciplinar com um professor de História, por exemplo.  

(*) a etapa denominada Segunda Interpretação será exposta no final das sequências 

propostas. 

 

 

4.2.2 Sequência Didática II. 

 

1. Objetivos para os professores:  

 Problematizar os olhares inter-raciais das elites intelectuais não negras no 

período modernista;    

 Explicitar como é possível trabalhar com textos canônicos e contemporâneos 

negro-brasileiros sob uma perspectiva dialógica. 

2. Objetivo para os alunos:   

 Compreender como o discurso literário auxiliou na visão estereotipada do negro 

na sociedade contemporânea.    

3. Conteúdos:     

 Modernismo;     

 Relações de Intertextualidade e Interdiscursividade.     

4. Material utilizado:     

 Cópia dos textos: 

Quadro de gêneros;  

―Poema tirado de uma notícia de jornal‖ (Manuel Bandeira). Disponível em: 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira04.html.  

―Carrinho de feira‖ (Sacolinha). Disponível em: < 

http://www.jornalirismo.com.br/literatura/carrinho-de-feira/>.  

http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira04.html
http://www.jornalirismo.com.br/literatura/carrinho-de-feira/
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 Gêneros diversos para preenchimento do quadro. 

5. Tempo estimado de aula: 8 aulas. 

  

1ª aula:  

 

  Motivação 

 

Para iniciar a aula, como motivação, é interessante que o professor trabalhe com 

os alunos o quadro de gêneros textuais. Essa atividade consiste em distribuir com os 

alunos, em dupla ou individual, um quadro contendo as seguintes questões: nome do 

gênero, em qual suporte é veiculado, em que registro linguístico (in/formalidade) se 

apresenta, função comunicativa, tipo textual... Em seguida, devem ser distribuídos aos 

alunos variados gêneros para que eles preencham as lacunas do quadro. Entre esses 

gêneros deve estar o texto 1, Poema tirado de uma notícia de jornal (ver Anexo C), do 

autor Manuel Bandeira. Ao término do preenchimento, o professor deverá pedir a cada 

aluno que apresente o seu gênero, levantando assim uma grande discussão em sala de 

aula, atentando para os elementos que compõem e particularizam cada gênero em 

específico. 

 

 Introdução 

 

Após a atividade de motivação, o professor deverá fazer uma cópia do poema e 

entregar a cada aluno para que já comecem uma leitura silenciosa. Ao contrário da 

atividade anterior, nessa proposta o professor já poderá começar a sua aula pelo poema 

modernista ao invés de começar pelo segundo texto, tendo em vista que já foram 

trabalhadas questões concernentes a esse período literário na sequência anterior. Porém, 

essa é apenas uma sugestão. Tudo depende da intenção e prioridades do professor. 

 

 Leitura 

 

Como os alunos já realizaram, previamente, uma leitura silenciosa do poema; 

agora se orienta que a leitura seja realizada em voz alta pelo professor ou aluno, desde 

que seja ouvida por todos, respeitando a sua entonação. Após a leitura oralizada, o 
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momento é de discussão e os alunos terão a palavra. As suas impressões devem ser 

levadas em consideração, tendo o professor como o mediador desse processo. 

Caso a turma se mostre ainda inibida, o professor poderá iniciar direcionando 

alguns questionamentos, como: 

 

 Quem é o protagonista dessa história? 

 De que lugar enunciativo fala? 

 Quais referências temos acerca desse personagem? 

 Que perfil poderíamos traçar de João Gostoso? 

 

Esses são apenas direcionamentos para que a turma se sinta mais à vontade e 

comece a levantar, por ela mesma, as suas observações.  

Em uma segunda perspectiva, é pertinente observar que o poema traz elementos 

importantes, os quais devem ser mais considerados pelo professor do que apenas sua 

estrutura formal que, nesse caso, deverá ser salientado, mas não nesse primeiro 

momento.  

O objetivo dessa sequência não é propor uma ordem fixa para que se leia um 

poema, mas auxiliar, através de apontamentos, os possíveis movimentos de leituras que 

um texto literário poderá pedir. 

Os elementos como nome e ―sobrenome‖, lugar de moradia, forma de trabalho e 

bar onde João passou a última noite são ―pistas‖ deixadas pelo poema para que o leitor 

e, nesse caso, aluno/leitor, as siga a fim buscar interpretações possíveis e mais 

profundas acerca do poema em questão.   

Um aspecto importante no poema é a localização do barracão de João Gostoso: 

Morro da Babilônia
21

. Portanto, para finalizar a primeira aula, o professor poderá pedir 

aos alunos que pesquisem um pouco sobre a história dessa localidade e também da data 

que nomeia o bar onde João passou as últimas horas de vida, a fim de verificar até que 

ponto as informações contribuem para a ampliação dos significados. 

 

 

                                                           
21

 ―Colonizadores portugueses, no século XVIII, construíram uma fortificação no alto do morro para 

vigiar a entrada da Baía de Guanabara aproveitando a sua visão privilegiada de todo o entorno. Até hoje 

ainda encontramos diversas ruínas de possíveis instalações militares no local. (...) Durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), o Exército Brasileiro construiu casamatas no alto do morro para proteger a 

cidade contra possíveis ataques‖. 
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É pertinente refletir acerca da ausência de referências mais concretas sobre João. Ele 

possui um nome comum e um ―sobrenome‖, Gostoso, não convencional. Ao passo que 

o restringe, esse sobrenome que parece mais o adjetivar, também parece não lhe garantir 

destaque na sociedade. João é o malandro – Gostoso – mas não o malandro sob a forma 

pejorativa; João trabalha e ―se vira como pode‖: essa é a sua malandragem. Também, o 

sobrenome, que favorece um legado, identificação e memória familiar, não nos mostra 

registro de família. Mas até nas ausências é possível estabelecermos leituras necessárias 

sobre João.  

O barracão sem número também é outra pista que nos auxilia na leitura sobre ele. Por 

conseguinte, o bar Vinte de Novembro nos remete a uma data importante na 

composição dos significados pois aponta para a data da morte de Zumbi dos Palmares, 

grande líder quilombola. Esse fato pode nos levar até à etnia de João. Embora o poema 

não mencione, a moradia do personagem, a sua forma de trabalho informal e a data em 

que o poema foi publicado (BANDEIRA, Manuel. "Libertinagem". Estrela da vida 

inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1966.) denunciam a vida de grande parte dos 

negros no pós-abolição: marginalizados socialmente, entregues ao descaso e aos seus 

infortúnios.  

O vinte de novembro, nessa perspectiva, marca, não somente a data da morte de Zumbi 

dos Palmares, mas também a do anônimo João que, embora sendo o único personagem, 

simboliza inúmeros negros que viviam na mesma condição que ele e que, tão anônimos 

quanto, morreram e serviram apenas como estatísticas. 

Por outro lado, a morte de João (atirou-se na Lagoa Rodrigo de Freitas) ilustra a 

metáfora da resistência negra. 

2ª aula: 

 

Para iniciar a segunda aula, é necessário retomar o que foi analisado na aula 

anterior, além de conversar acerca da pesquisa feita pelos alunos sobre o Morro da 

Babilônia, deixando o espaço para que eles estabeleçam alguma relação com a trajetória 

do personagem. Nesse caso, é importante saber que algumas ―pistas‖ do texto apontam 

para significados que serão confirmados (ou não) ao longo da interpretação.    

Ainda nessa aula, o professor poderá abordar o título do poema e a sua relação 

com a estrutura utilizada pelo autor na composição do poema: relação entre a estrutura 

da notícia e a estrutura do poema de Manuel Bandeira. Caso o professor compreenda 

como necessário, poderá abordar características do autor e de sua escrita, além de 

indicar um site
22

 para que os alunos, interessados, pesquisem mais sobra a vida e obra 

do autor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Disponível em: <http://www.releituras.com/mbandeira_bio.asp>. Acesso em: 8 de maio de 17. 
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3ª e 4ª aulas: 

 

Na quarta aula, sugerimos uma contextualização do texto assim como fizemos 

na sequência anterior, a fim de aprofundarmos a sua leitura. Nesse caso, o professor 

poderá incorrer nas seguintes contextualizações: 

 

 Contextualização histórica: levar a interpretação para o viés da época em que 

foi escrita. No box explicativo acima há apontamentos e reflexões para que o 

professor conduza a contextualização. Porém, é importante não encerrar os 

textos a uma sucessão de fatos históricos, mas inseri-los na sociedade em 

que foram produzidos.  

 

 Contextualização estilística: o professor poderá retomar a pesquisa feita 

pelos alunos, atentando ao estilo do autor inserido no período literário, 

Modernismo, mas não encerrado nele; tendo em vista o texto literário como 

um elemento de significados vivos. 

 

 Contextualização poética: é necessário pensar essa contextualização a partir 

dos elementos que compõem os textos e a sua importância na construção dos 

significados. No caso do poema em estudo, salientar que a sua forma 

narrativa ultrapassa a estrutura formal, posto que o poema é escrito em 

versos livres com extensões distintas, dialogando com a linguagem próxima 

do cotidiano e do gênero notícia. Outro aspecto importante é a gradação 

utilizada no poema: bebeu, cantou, dançou, se atirou e morreu. Esses 

elementos podem ser observados pelo leitor e explorado, caso seja 

necessário.  

 

 Contextualização presentificadora: essa contextualização refere-se a abordar 

a temática do poema à luz do nosso tempo. Nesse sentido, o professor deve 

estar atento para não fugir da obra literária, que é o foco da discussão.  
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A contextualização presentificadora poderá dar margem à atividade de primeira 

interpretação. Isso porque, a fim de que os alunos aprofundem um aspecto da obra, o 

professor poderá solicitar uma atividade de pesquisa.  Assim, poderá ser solicitado que 

pesquisem acerca de como a população negra vive na sociedade de hoje, o espaço 

conquistado pela comunidade negra, seja no mercado de trabalho, na política ou em 

outros lugares que desejarem evidenciar. Após a pesquisa, a temática deverá ser 

abordada e debatida em sala e as pesquisas expostas em um painel para que a escola 

como um todo também participe dessa discussão.  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Assim como na outra sequência, sugerimos os movimentos de contextualização 

que poderão ser seguidos pelo professor, porém, a sua intenção, objetivos e discussão 

nortearão o que ele desejará trabalhar. Desta forma, ele poderá seguir as 

contextualizações todas ou apenas as que julgar necessárias e ainda acrescentar outras. 

Caso deseje trabalhar revisando algumas particularidades do gênero poema, poderá 

fazê-lo associado ao poema em estudo, salientando que, mesmo os gêneros possuindo 

uma estrutura particular, eles passam por evoluções. Ou seja, os gêneros são textos que 

se utilizam de diversas linguagens, não são estáveis e servem à comunicação humana; 

além disso, eles nascem no seio social. Sendo assim, se a sociedade evolui, as formas de 

linguagem evoluem e, consequentemente, os gêneros também se adequam às 

necessidades sócio comunicativas.  

Lembrando que esses questionamentos podem também ser feitos a partir de 

questões propostas.  

5ª aula: 

 

Na quinta aula, introduziremos a leitura do texto II, o conto ―Carrinho de feira‖ 

(ver Anexo D), do autor Sacolinha (Ademiro Alves). Optamos por trabalha-lo em 

sequência, mas fica a cargo do professor iniciar as atividades por ele ou não. Nesse 

caso, a ordem não atrapalhará as abordagens. 

Como já fizemos uma contextualização a partir das discussões acima, o conto 

poderá ser introduzido sem a necessidade de uma Motivação, visto que a leitura do 

poema já pode ter servido como motivação. 

Assim, podemos prosseguir com a leitura. Inicialmente silenciosa e, 

posteriormente, conduzida por um colega ou pelo professor.  
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Para Cosson (2014), esse momento em que o aluno é capaz de traçar elementos 

semelhantes entre as obras é chamado de Expansão, a qual ―busca destacar as 

possibilidades de diálogo que toda obra articula com os textos que a precedem ou que lhes 

são contemporâneos ou posteriores‖ (COSSON, 2014, p. 94). No nosso caso, em 

específico, esse trabalho de expansão não é meramente comparativo porque ele é quem irá 

nortear as nossas discussões.    

Até aqui optamos por fazer um trabalho comparativo com o intuito de mostrar como a 

literatura canônica pode ser abordada com a literatura negro-brasileira não apenas para 

servir de ilustração, mas a sua importância está em mostrar como o texto canônico trabalha 

a perspectiva do negro e como é importante que o professor se utilize desse discurso para 

pensar, discutir e refletir com os alunos, salientando como, muitas vezes, esse discurso 

movimenta preconceitos que auxiliaram na visão reducionista que permeia o negro, ainda 

hoje, na nossa sociedade, sem enxergar as suas potencialidades.  
 

Acreditamos que, como os alunos já passaram por vários momentos de debate e 

discussão, eles mesmos já começarão a apontar elementos do texto de Sacolinha que 

podem remeter ao texto anterior.  

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como o poema de Manuel Bandeira, o conto de Sacolinha aborda a 

questão do trabalhador de feira-livre. É evidente que o poema trabalha esse tema dando 

enfoque à situação de vida e trajetória de João Gostoso, salientando como a frieza da 

sociedade fez com que a morte de um homem virasse apenas estatística estampada nos 

noticiários
23

; já o conto, logo pelo título, nos mostra que o enfoque do texto será 

Serginho e o seu sonho: conseguir, quando adulto, comprar um carrinho de feira.  

Após a leitura silenciosa, o professor já poderá convidar os alunos a colaborarem 

com os apontamentos que lhes chamaram a atenção durante a leitura do conto. No 

momento de discussão do texto, é preciso atentar para os seguintes elementos (espera-se 

que os alunos, de imediato, situem esses elementos): 

 

 O personagem é uma criança de nove anos, de nome Serginho; 

 Ele era feliz com a vida que levava (era uma criança, então, tudo era festa); 

                                                           
23

 Na nossa perspectiva, o poema deve ser trabalhado sob o ponto de vista da resistência de João Gostoso: 

pobre, possivelmente negro e trabalhador. Encontramos na sua morte o momento de maior evidência. 

Mesmo sendo escrita a partir de uma gradação decrescente do ponto de vista linguístico (bebeu, cantou, 

dançou e se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas onde morreu afogado); numa perspectiva simbólica 

entendemos esse desencadear de ações como uma gradação crescente, pois remete o suicídio de João à 

metáfora da resistência negra.   
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(*) Caso o professor deseje, poderá trabalhar as características do gênero Conto, sua estrutura, 

linguagem, tipos de discurso (direto, indireto), apontando para a narração como uma 

característica não apenas restrita ao conto, mas também a alguns poemas como foi visto no 

início da sequência.    
 

 Trabalhava para ajudar em casa (ao contrário de João Gostoso, Serginho 

possui família); 

 Era de confiança e as senhoras que compravam na feira gostavam dele. 

   

Todas essas questões que deverão ser apontadas pelo professor poderão ser 

reelaboradas e realizadas no caderno com posterior correção. 

Como estamos trabalhando com a expansão, é necessário que os alunos busquem 

elementos que aproximem os textos (a condição social dos personagens, sua forma de 

trabalho) e que também os distanciem (Serginho possui família e sonhos, ao contrário 

de João Gostoso). Embora estejamos diante de sujeitos sociais distintos e distanciados 

temporalmente, eles são semelhantes tendo em vista a sua condição e invisibilidade 

social. Assim, mesmo diante das condições e da pouca idade, Serginho sonha em casar, 

ter filhos, família e os finais de semana livres para poder levar os filhos que terá para 

passear.  

 

 

 

 

 

6ª aula: 

 

Ao iniciar a aula, o professor deverá retomar o conto pedindo à turma que 

descreva Serginho, como eles o veem através das pistas deixadas pelo narrador. A partir 

do que os alunos disserem (provavelmente, pela situação e contexto de Serginho, a 

turma poderá retrata-lo como negro) o professor norteará as discussões.  

Ainda nessa aula, é necessário que se escreva no quadro a seguinte frase ―A 

literatura não te salva de uma morte física, te salva de uma morte alienada‖ do autor 

Sacolinha.  

Essa citação será o próximo passo para que o professor entre no campo literário 

de forma mais profunda porque é aí que se discutirá e conversará acerca de como a 

literatura é importante para a formação do sujeito leitor/cidadão. 
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Após a conversa sobre a citação e sobre o texto literário, o professor deverá 

apresentar o autor aos alunos através de fatos da sua vida
24

 e obras. Em seguida, retomar 

a leitura do conto ―Carrinho de feira‖ e discutir a citação de Sacolinha com base no 

conto lido. 

A partir dessa discussão, o professor deverá chamar a atenção para o fato de o 

narrador não situar etnicamente o personagem e a relevância disso para os significados 

do texto; uma vez que, mesmo esse fator não sendo evidenciado, a descrição feita pelos 

alunos no início da aula pode mostrar a tendência que há em relacionar contextos 

marginalizados e de insucesso à comunidade negra.  

Nesse momento de discussão, é importante que o professor atente, caso os 

alunos não o façam, para o fato de que, ao contrário de João Gostoso, o narrador nos 

mostra que Serginho possui sonhos, mas, talvez pela sua ótica infantil, são limitados. 

Enquanto muitas crianças da sua idade pensariam em ter um carro de última geração 

para passear, viajar, Serginho desejava comprar um carrinho de feira que serviria para 

continuar sustentando, desta vez, a família que sonhava em construir.  

Sendo assim, a narrativa nos leva a refletir acerca desse personagem e de como a 

sociedade castrou, ao longo do tempo, os sonhos de tantas crianças na condição de 

Serginho que não frequentam a escola (o conto não menciona que ele ia à escola) e que 

não conseguem enxergar outras oportunidades porque apenas a feira e o sinal lhes são 

reservados. Ainda assim, essas formas menos privilegiadas de trabalho mostram a 

capacidade de resistência negra; de estar ali, mesmo à revelia da sociedade 

preconceituosa. 

 

7ª aula: 

 

Nesta aula, o professor deverá retomar as discussões anteriores, estabelecendo 

um paralelo entre os dois textos, apontando para os autores, a construção da temática e a 

inserção do negro (embora nenhum dos dois textos afirmam seus personagens enquanto 

negros, mas já recuperamos pistas textuais e discursivas que nos fornecem subsídio para 

se pensar à luz dessa perspectiva) nessas narrativas. 

Outro fator importante é o professor levantar questionamentos aos alunos acerca 

de pontos cruciais que, muitas vezes, passam despercebidos na hora da construção de 

                                                           
24

 Disponível em: < http://literaturaperiferia.blogspot.com.br/2014/10/biografia-sacolinha.html>. Acesso 

em: 08 de maio de 17.  

http://literaturaperiferia.blogspot.com.br/2014/10/biografia-sacolinha.html
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uma sequência didática, a saber: quem é a voz que fala, para quem fala, quem é 

silenciado. Pensar através dessa perspectiva poderá auxiliar o professor a desenvolver 

um trabalho de estudo do texto literário de modo que saia do ―lugar comum‖ e mostre 

aos alunos que ler vai além de buscar elementos que encaixem os textos em suas 

respectivas escolas literárias ou nas características de seus autores. 

 

8ª aula: 

 

Como atividade final, de segunda interpretação, é indicado que o professor não 

fique preso a provas ou avaliações escritas que impeçam os alunos de refletirem e 

demonstrarem tudo o que apreenderam com as discussões. Assim, orientamos que seja 

trabalhada com a turma as fanzines
25

. Isso porque as fanzines são pequenas revistas 

temáticas nas quais os alunos podem usar a criatividade através de recortes de jornais, 

desenhos, textos, montagens, entre outros. Desta forma, o professor poderá orientar aos 

alunos a desenvolverem suas zines a partir da temática trabalhada em sala. Ao final das 

atividades, os alunos deverão expor as suas revistas em um mural exposto na escola.      

       

Como observado nas sequências acima, trabalhar com o texto literário em sala 

de aula é, sobretudo, partir dele para se chegar a ele. Não se pode utiliza-lo como 

pretexto para estudar análise linguística, figuras de linguagem, mas pode-se buscar 

compreender como determinada figura de linguagem participa da construção dos 

sentidos expressos no texto literário em questão. Ele deve ser o ponto de partida e 

também o ponto de chegada. Se o docente o utilizar como subterfúgio para estudar 

história, gramática ou qualquer outra disciplina que se adeque, estará esvaziando-o, 

porém, se utilizar essas disciplinas como auxiliares no estudo do texto literário, o 

docente estará proporcionando uma ampliação dos seus significados. Também é 

necessário que se compreenda que esses movimentos de leituras que foram apontados 

servem como norteamento para que os docentes sigam o que lhes for pertinente. Afinal, 

o que se espera quando o professor de língua portuguesa decide trabalhar a leitura 

literária é que tenha objetivos e que esteja ciente do que pretende fazer em sala de aula. 

                                                           
25

 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=9aSE0H52_Fo>. Acesso em 08 de maio de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=9aSE0H52_Fo
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Desta forma, a pesquisa baseou-se nos textos literários negro-brasileiros para 

discutir, sobretudo, as questões de ordem étnico-racial, tendo em vista a importância e 

influência da literatura como meio de mudança.  

No que se refere às atividades propostas, as respostas dadas pelos alunos 

participantes do questionário foram basilares para se pensar e desenvolver momentos 

que trabalhassem, de forma crítica e dialogada, as problemáticas que envolvem a 

história (passado e presente) da comunidade negra do Brasil, seus dramas e 

potencialidades. Pois, como acrescenta Munanga, os educadores recebem uma educação 

eurocêntrica, então necessitam de uma formação étnico-racial; ademais, ―a história do 

negro no Brasil não terminou com a abolição dos escravos. Não é apenas de sofrimento, 

mas de contribuição para a sociedade‖
26

. 

Entendendo que, com a implantação da lei 10.639/2003, a escola deve 

proporcionar ao educador subsídios para que seus postulados [da lei] realmente 

funcionem, as atividades foram pensadas de forma que atendessem às necessidades 

expostas pelos alunos no tocante a um ensino e estudo eficazes do texto literário. Isso 

porque acredita-se que, ao passo em que o aluno compreende o texto literário como um 

organismo vivo, o qual dialoga com realidades distintas e com a sua realidade em 

particular, ele começa a se reaproximar desse universo tão importante ao seu 

desenvolvimento crítico-cidadão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Disponível em: <http://www.viomundo.com.br/politica/kabengele-munanga-a-educacao-colabora-para-

a-perpetuacao-do-racismo.html>. Acesso em: 28 de abril de 2017. 

 

http://www.viomundo.com.br/politica/kabengele-munanga-a-educacao-colabora-para-a-perpetuacao-do-racismo.html
http://www.viomundo.com.br/politica/kabengele-munanga-a-educacao-colabora-para-a-perpetuacao-do-racismo.html
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 A implementação da lei 10.639/2003 foi de grande relevância para o ensino no 

Brasil, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Isso porque a lei favoreceu a 

discussão efetiva e debate acerca das questões étnico-raciais em sala de aula, um 

ambiente heterogêneo, mas que, muitas vezes não representa as diversas vozes e sujeitos 

atuantes em seu espaço.  

A partir disso, e compreendendo os avanços da comunidade negra hoje em 

diversas esferas socais, sobretudo no meio acadêmico, foi desenvolvido um trabalho que 

debatesse tais questões relativas à comunidade negra no Brasil com base no texto 

literário, tendo em vista que, embora os livros didáticos de língua portuguesa/literatura 

proponham trabalhar tais questões, motivados pela orientação da lei 10.639/2003, o 

fazem quase sempre na perspectiva do texto literário afro-brasileiro ou, em outro viés, 

utilizavam o texto literário como pretexto para aulas de relações sintáticas ou análises 

de figuras de linguagem .  

 Para a perspectiva adotada na pesquisa em questão e pautados nas concepções de 

literatura negro-brasileira, acredita-se ser mais viável o trabalho das questões atinentes a 

uma educação étnico-racial a partir de textos de autores negros brasileiros, visto que não 

há como discutir as questões relativas ao negro hoje no brasil, arraigados a questões 

africanas; pois ao olhar para os livros didáticos, na unidade literária, vê-se que, na parte 

destinada ao estudo da história, memória e trajetória do negro, o livro adota como 

leitura base as literaturas africanas de língua portuguesa. 

Outro fator que se pode salientar e que já foi amplamente discutido durante a 

pesquisa é a proposta das literaturas africanas de língua portuguesa, as quais não 

dialogam com as propostas da literatura escrita por negros nascidos no Brasil, uma vez 

que esta propõe-se, dentre outros, discutir a situação da comunidade negra na 

contemporaneidade. 

Assim, partiu-se da análise dos pressupostos contidos nos documentos oficiais, 

os quais orientam e regularizam o ensino e estudo do texto literário em sala de aula 

aliado às respostas dadas pelos alunos, agentes da pesquisa, através do questionário 

aplicado, a fim de saber como se dá o ensino de literatura em sala de aula e como os 

docentes trabalham e portam-se diante dos discursos sobre o negro nos textos literários 

clássicos. 
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A pesquisa buscou, sobretudo, trabalhar numa perspectiva de diálogo entre os 

textos clássicos e contemporâneos com vistas a analisar os componentes ideológicos 

desses textos, propondo um estudo amplo do texto literário, objetivando, sobretudo, o 

conhecimento e respeito à história do Outro, assim como o favorecimento à 

autoafirmação dos alunos negros.  

Desta forma, visou-se o estudo do texto literário, não o esvaziando, mas 

ampliando os seus sentidos por intermédio de atividades que o analisassem através de 

movimentos de leituras distintos. 

Para o início do plano de trabalho, e as sequências em si, a leitura teórica foi 

essencial, mas para a escrita e norteamento das questões e apontamentos, foi preciso 

analisar atentamente as respostas dadas pelos alunos no questionário; sobretudo as 

respostas finais do ponto IV que apontavam para ―a importância da literatura para 

você‖, ―você já leu textos de autores negros‖, ―faça um breve comentário acerca desses 

personagens‖.    

As respostas dos questionários subsidiaram a confirmação ou não das hipóteses 

lançadas no início das discussões. Assim, dizer que a literatura não atende mais às 

expectativas dos alunos ansiosos por novidades e cansados de textos densos, descritivos 

e ―ultrapassados‖ é uma inverdade no nosso contexto, pois compreendemos que os 

alunos gostam de literatura, leem poemas, romances e outros gêneros. O que ficou claro 

nas respostas do questionário. Por conseguinte, afirmar que os alunos não se interessam 

pelos estudos e veem nas aulas de literatura um momento difícil e maçante reflete na 

hipótese 3 ―as práticas utilizadas pelos professores em sala de aula não proporcionam 

aos alunos uma interação efetiva com o texto literário e isso os distancia do universo 

literário‖, visto que as respostas dos alunos deixaram claro que as práticas dos 

professores anteriores não proporcionavam um encontro efetivo entre aluno e leitura do 

texto literário como prática social. 

Assim, as lacunas detectadas e as discussões aqui levantadas mostraram a 

necessidade de desenvolver o nosso plano de trabalho com vistas a auxiliar os docentes 

que objetivem trabalhar com essas temáticas em sala de aula, sem cair na armadilha de 

estudar o texto literário de forma operacional e sem objetivos. 

Portanto, o trabalho ideal não é silenciar os clássicos propondo uma ―nova‖ 

forma de se ensinar a estudar o texto literário, mas reorientar a sua leitura a partir da 

análise dos discursos constituintes, de forma a pensar como eles movimentam 

posicionamentos ideológicos distintos, referentes a uma época específica, e como a 
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reiteração desses discursos hoje, principalmente no tocante a minorias, pode ser nociva 

ao progresso e processo de autoafirmação, neste caso, da comunidade negra, 

principalmente no âmbito escolar, propiciando uma educação desigual e excludente. 
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APENDICE A – Questionário para os/as alunos/as 

 

 

Escola: E.E.E. Fundamental e Médio Otávia Silveira 

Modalidade de Ensino: Médio 

Série: 3º Ano Turno: ___________ 

Idade: ________   Sexo: (   ) Masculino                               (   ) 

Feminino  

 

I. PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

1.Como você se considera? 

 

(  ) branco/a      (   ) negro/a    (   ) pardo/a   (   ) indígena   (  ) amarelo/a 

 

2. Seus pais ou responsáveis estudaram até que série? (Caso nunca tenham estudado, 

deixe a questão em branco).  

 

3. A casa onde você mora é: (   ) própria      (   ) alugada 

 

4. Quantas pessoas moram com você? _______ 

 

5. Qual é a renda total de sua família? _______ 

 

6. Em sua família, há incentivos para você estudar? Quem mais o/a incentiva a 

prosseguir os estudos? 

 

7. Seus pais ou responsáveis costumam ler?  (   ) sim         (   ) não       (   ) as vezes   

 

8.Você tem computador e internet? Caso tenha, para que você os utiliza? 

 

 

 

II. SOBRE SEU COTIDIANO DENTRO DA ESCOLA  

 

1. Você prefere passar boa parte de seu tempo fora ou dentro da escola? Por quê?  

 

2. Você se sente respeitado/a na escola em que você estuda? Explique. 

 

3. Você gosta das aulas de Língua Portuguesa? Explique. 

 

4. O/a professor/a usa livro didático? Você gosta do livro utilizado por ele/a? Explique. 

 

5. Que outros materiais o/a professor/a utiliza nas aulas dele/a com sua turma? Você 

gosta desses materiais? 
 

 

III. SOBRE A SUA PRÁTICA DE LEITURA 
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1. Você costuma ler? (   ) Sim              (   ) Não          (   ) Apenas na escola  

 

2. O que costuma ler? 

 

3. Qual o seu ambiente de leitura favorito? 
 

4. Você escolhe o que quer ler ou alguém orienta as suas escolhas de leitura? Explique. 
 

5. Na sua escola, você gosta dos materiais que lhe são dados para leitura? Por quê?  
 

6. O/a professor/a costuma ler em sala? Se sim, como ele/ela faz essa leitura?  
 

7. Sua escola dispõe de biblioteca ou sala de leitura? Como é esse ambiente? 
 

8. Você costuma frequentar esse espaço? Em que momentos?  
 

 

 

IV. SOBRE A LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO 

 

 

1. O/a seu/a professor/a costuma trabalhar com textos literários: 

 

(   ) Frequentemente                  (   ) Poucas vezes                 (   ) Nunca 

 

2. Quais os gêneros da esfera literária você já leu? 

 

(   ) Romance 

(   ) Poema 

(   ) Conto 

(   ) Novela 

(   ) Crônica 

(   ) Peça teatral 

(   ) Fábula 

(   ) Cordel 

(   ) Outro ________ 

 

 

3. Das histórias que costuma ler, qual/is a/s sensação/sentimentos que o texto literário 

provoca em você? 

 

(   ) Alegria 

(   ) Tristeza 

(   ) Esperança 

(   ) Amor 

(   ) Raiva 

(   ) Reflexão 

(   ) Dor 

(   ) Impossibilidade 

(   ) Outro _______ 

  

4. Para você, há importância em ler textos literários? Por quê? 

 

5. Ao selecionar um texto literário para ler, quais elementos abaixo você leva em 

consideração? 

 

(   ) Conteúdo/história  

(   ) Tema 

(   ) Autor 

(   ) Escrita 

(   ) Letra e fonte 

(   ) Imagens 

(   ) Capa 

(   ) Outro ________ 
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6. Com base nos textos literários que você já leu ou ouviu, como você percebe as 

personagens negras nas histórias? 

 

Etnia: 

(   ) Branco          (   ) Negro          (   ) Indígena           (   ) Outro _______ 

 

Moradia: 

(   ) Centro da cidade      (   ) Periferias         (   ) Moradores de rua          (   ) Outro 

_____ 

 

Classe social: 

(   ) Classe alta             (   ) Classe média          (   ) Pobres       (   ) Mendigos, moradores 

de rua 

 

7. Você já leu textos de autores negros? 

 

(   ) Sim          (   ) Não         (   ) Não lembro dos autores das obras que leio. 

 

8. Você já leu histórias com personagens negros? 

 

(   ) Sim          (   ) Não         (   ) Não lembro 

 

8.1 Caso sim, faça um breve comentário acerca desses personagens. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Essa Negra Fulô (Jorge de Lima) 

 

Essa negra fulô 

 

 

Ora, se deu que chegou  

(isso já faz muito tempo)  

no bangüê dum meu avô  

uma negra bonitinha,  

chamada negra Fulô. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô!  

(Era a fala da Sinhá)  

— Vai forrar a minha cama  

pentear os meus cabelos,  

vem ajudar a tirar  

a minha roupa, Fulô! 

 

Essa negra Fulô! 

 

Essa negrinha Fulô! 

ficou logo pra mucama  

pra vigiar a Sinhá,  

pra engomar pro Sinhô! 

 

Essa negra Fulô!  

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

(Era a fala da Sinhá)  

vem me ajudar, ó Fulô,  

vem abanar o meu corpo  

que eu estou suada, Fulô!  

vem coçar minha coceira,  

vem me catar cafuné,  

vem balançar minha rede,  

vem me contar uma história,  

que eu estou com sono, Fulô! 

 

Essa negra Fulô! 

 

"Era um dia uma princesa  

que vivia num castelo  

que possuía um vestido  

com os peixinhos do mar.  

Entrou na perna dum pato  
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saiu na perna dum pinto  

o Rei-Sinhô me mandou  

que vos contasse mais cinco". 

 

Essa negra Fulô!  

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Vai botar para dormir  

esses meninos, Fulô!  

"minha mãe me penteou  

minha madrasta me enterrou  

pelos figos da figueira  

que o Sabiá beliscou". 

 

Essa negra Fulô!  

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô!  

(Era a fala da Sinhá  

Chamando a negra Fulô!) 

Cadê meu frasco de cheiro 

Que teu Sinhô me mandou? 

— Ah! Foi você que roubou! 

Ah! Foi você que roubou! 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

O Sinhô foi ver a negra  

levar couro do feitor.  

A negra tirou a roupa,  

O Sinhô disse: Fulô!  

(A vista se escureceu  

que nem a negra Fulô). 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Cadê meu lenço de rendas,  

Cadê meu cinto, meu broche,  

Cadê o meu terço de ouro  

que teu Sinhô me mandou?  

Ah! foi você que roubou!  

Ah! foi você que roubou! 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 
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O Sinhô foi açoitar  

sozinho a negra Fulô.  

A negra tirou a saia  

e tirou o cabeção,  

de dentro dêle pulou  

nuinha a negra Fulô. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Cadê, cadê teu Sinhô 

que Nosso Senhor me mandou?  

Ah! Foi você que roubou,  

foi você, negra fulô? 

 

Essa negra Fulô!   
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ANEXO B – Outra Nega Fulô (Oliveira Silveira) 

 

 

O sinhô foi açoitar a outra Nega Fulo 

Ou será que era a mesma? 

A nega tirou a saia, 

A blusa e se pelou 

O sinhô ficou tarado, 

Largou o relho e se engraçou. 

A nega em vez de deitar, 

Pegou um pau e sampou 

Nas guampas do sinhô 

Essa Nega Fulô ! 

Essa Nega Fulô ! 

Dizia intimamente o velho Pai João 

Pra escândalo do bom Jorge de Lima, 

Seminegro e cristão 

E a mãe preta chegou bem cretina 

Fingindo uma dor no coração 

- Fulô ! Fulô ! Ó Fulô ! 

A sinhá burra e besta perguntou 

Onde é que tava o sinhô 

Que o diabo lhe mandou 

- Ah ! Foi você que matou ! 

- É sim, fui eu que matou –  

Disse bem longe a Fulo 

Pro seu nego, que levou 

Ela pro mato, e com ele 

Aí sem ela se deitou 

Essa Nega Fulô ! 

Essa Nega Fulô ! 
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ANEXO C – Poema tirado de uma notícia de jornal ( Manuel Bandeira) 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 
  

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num 

barracão sem número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 
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ANEXO D – Carrinho de feira (Sacolinha) 

 

Carrinho de feira 

 

Serginho adorava o sábado. A sua principal ocupação era carregar as compras 

das senhoras que saíam daquela enorme serpente de lonas azuis e laranja e vinham 

puxando seus fardos de frutas e legumes. 

As donas de casa já conheciam o garoto. Umas entregavam as compras e um 

dinheiro como caixinha e pediam que ele levasse em casa aos cuidados do marido ou do 

filho, enquanto elas iam ao mercado ou ao cabeleireiro. Outras voltavam para a morada 

em companhia de Serginho, que levava a sacola ou o carrinho movido pelo dinheiro que 

dali a pouco iria ganhar. 

Mas ele gostava era quando trabalhava sozinho ali na esquina da feira. É que 

com o tempo vieram uns moleques e Serginho teve de dividir o espaço. 

Antes ganhava dinheiro suficiente para ajudar em casa, jogar fliperama, comer uns 

doces e ainda guardar umas moedas em seu cofrinho. 

Hoje, depois de dar um trocado para a mãe, precisa escolher o que vai fazer com 

o que sobra: fliperama, doce ou cofrinho? 

A sorte é que muitas senhoras não confiam as suas compras aos outros. Se o 

Serginho não está lá, elas preferem esperá-lo ou mesmo carregar sozinhas. Não fosse 

isso, ele estaria perdido, graças à quantidade de moleques que veio. Havia sábados em 

que o revezamento não chegava a contemplar a todos. A culpa não era dos colegas de 

Serginho. Os próprios feirantes estavam perdendo fregueses. Ali pelo bairro os 

mercados já não se contentavam com vender somente o arroz, o feijão, a mistura e o 

leite. Inventaram um hortifrúti que disponibilizava frutas, legumes e verduras a semana 

inteira. 

Alguns comércios, como padarias, bazares, depósitos de materiais de construção, 

farmácias e avícolas, aproveitaram o crescimento da economia e reformaram o imóvel, 

arrumando mais espaço e colocando à venda roupas, tênis, temperos e pastéis fritos na 

hora. 

Aí o cidadão não precisava aguardar o dia da feira para comprar as suas 

necessidades da semana. Só mesmo as pessoas mais românticas e conservadoras 

cumpriam o tradicional passeio naquele corredor de gritos e de vários cheiros. 
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— Moça bonita não paga… 

— Olha o coentro, olha o coentro… 

— Aqui, dona, ó, a banana tá tão barata que eu vou comprar de mim mesmo… 

Os sábados não eram adorados por Serginho somente pelas caixinhas que ele 

recebia. Fosse isso já teria trocado a profissão pela de olhador de carro nas missas da 

igreja. 

Ali tinha outros motivos. Era certo que algumas mulheres, além das moedas, 

também davam, como pagamento a ele, uma manga ou um pedaço de melancia. E as 

mais novas chegavam até a beijá-lo no rosto. Esses beijos davam-lhe uma sensação de 

homem, mesmo tendo somente nove anos de idade. E quando acontecia de alguma 

senhora pedir que ele levasse as compras até dentro da casa? 

Cansou de ver as filhas só de baby doll ou de shortinho andando pelos cômodos, 

indiferentes à sua presença. 

Mas essas cenas não eram tão instigantes para ele quanto eram para um adulto. 

Instigava-o levantar às sete da manhã e ir para a esquina da feira e contemplar aquele 

espetáculo do povo a passar, com roupas e estilos variados, as pessoas 

cumprimentando-o: 

— Oi, Serginho! 

— Bom-dia, Seu Mané! 

— Olá, rapazinho! 

— A bênção, Dona Lindalva. 

E, no fim da feira, ainda ganhava mais um trocado e uns pastéis ajudando os 

feirantes na desmontagem das barracas. 

Mesmo com a pouca idade, tinha consciência de que aquele seria um dos 

melhores momentos de sua vida. Além de não ter grandes responsabilidades, também 

faturava um dinheirinho e gostava do que fazia. Ainda não passou pela sua cabeça como 

será o futuro das feiras-livres. Pensa que quando crescer e virar pai de família vai querer 

o fim de semana livre para ir à feira com os filhos, comer pastel, comprar frutas, ouvir 

os pregões das bocas dos barraqueiros e olhar o povo a passar. Aliás, pensa em reservar 

um dinheiro para comprar seu carrinho de feira. Quando casar, já terá esse utensílio em 

mãos. 

 


