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Resumo 
A presente comunicação está vinculada ao Programa de Mestrado em Letras – 
Profletras e tem como objetivo pensar a formação do leitor literário por meio de um 
processo dialógico com as questões étnico-raciais e culturais que envolvem o ensino 
da literatura africana nas salas de aula do ensino fundamental. Professores 
conhecem de perto as dificuldades encontradas quando se pretende trabalhar com 
textos literários que ampliem o horizonte de expectativas dos alunos para além dos 
fenômenos da literatura teen.  Sabe-se também do apagamento de vozes da cultura 
negra na seleção de um “itinerário” de leitura para um trabalho efetivo em sala de 
aula. Apoia-se essa proposta no aparato legal da Lei 10.639/03 que introduziu a 
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 
Educação Básica. Procura-se assentar os estudos em análises de contos 
moçambicanos e angolanos que abordem os valores da tradição literária e cultural 
africana, dialogando com conceitos como identidade, alteridade, memória, oratura e 
colonização. Os contos elencados para a realização de atividades de intervenção 
didática foram “As mãos dos pretos”, de Luís Bernardo Honwana e “A menina de 
futuro torcido”, de Mia Couto, escritores moçambicanos. Da literatura angolana, 
selecionaram-se os contos “A fronteira de asfalto”, de Luandino Vieira e “Nós 
choramos pelo Cão Tinhoso”, de Ondjaki. O estudo das questões étnico-raciais e 
culturais que envolvem o ensino da literatura africana tem a preocupação de atender 
às demandas legais, mas, além disso, almeja-se ressignificar pertencimentos 
ouvindo vozes de homens e mulheres apagadas dos nossos currículos escolares. 
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Introdução 

Este estudo pretende pensar a formação do leitor literário por meio 

de um processo dialógico com as questões étnico-raciais e culturais que envolvem o 

ensino de Literatura Africana nas salas de aula do ensino básico, da rede estadual 

paranaense de educação. Duas questões centrais motivaram a proposição da 

pesquisa: Como é possível discutir, nesse nível de aprendizagem e por intermédio 

da literatura, o apagamento histórico e cultural de um grupo silenciado e ausente por 

longo período das discussões escolares? Quais os meios para resgatar o trabalho 

com textos da literatura que ampliem o horizonte de expectativas dos alunos/leitores 
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para além dos fenômenos da literatura teen, de forma a contribuir para a formação 

de um leitor literário?   

Soma-se a esta proposta o aparato legal da política curricular 

implantada pela Lei 10.639/2003 que introduziu a obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Pretende-se, 

partindo do texto literário, estreitar as relações do alunado com a temática africana, 

discutindo sobre os conceitos de identidade, alteridade e cultura, contribuindo para a 

quebra de estereótipos e aproximando-nos à luta antirracista. Segundo Chaves et al 

(2006, p.32), a aprovação da lei 10.639/03 “é uma feliz consequência de pessoas e 

organizações que há muito se mobilizam para pôr fim à inevitável recusa do óbvio: a 

relevância das referências africanas em nosso patrimônio cultural”. Conhecer a 

África, compreender o seu passado e encarar o seu presente constituem um 

pressuposto para o nosso próprio conhecimento, para o desvelamento de câmaras 

escuras que compõem a história da sociedade brasileira. 

Dessa forma, pensamos ser possível a inserção da leitura de contos 

africanos nas propostas de intervenção didática com alunos do ensino fundamental, 

com vistas ao desenvolvimento das relações sociais, de novas concepções sobre o 

outro e de um aprofundamento nas discussões sobre os aspectos identitários. De 

acordo com Pereira (2012, p. 21), durante muito tempo, o continente africano 

permaneceu como objeto de pesquisa para diversos antropólogos, etnólogos e 

linguistas, no entanto, tais pesquisas eram deturpadas por uma ideologia 

eurocêntrica: “O que em geral pretendiam era confirmar seus preconceitos sobre os 

‘seres primitivos’, ‘sociedades estáticas e exóticas’; conceitos que povoavam a 

imaginação e a curiosidade de algumas populações europeias”. Logo, a adoção de 

práticas pedagógicas que contribuam para a discussão da superação do racismo é 

necessária para romper com a imagem do negro aculturado, para mostrá-lo sujeito 

enunciador da valorização do universo africano.  

Para Alfredo Margarido (2000, p. 116), “os africanos são 

decididamente afastados da história: da sua história, claro, mas ainda mais da 

história universal. Só conseguem entrar nela de contrabando, quer dizer, arrastados 

pelas formas de dominação existentes [...]”. De acordo com Munanga (2011, p. 63), 

a questão é saber que tipo de educação o país precisa desenvolver para sair da 

presente situação. Uma educação que visa não só ao domínio das teorias e novas 

tecnologias, mas também e, sobretudo, a “uma educação cidadã orientada na busca 

da construção e consolidação do exercício da cidadania, dos princípios de 
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solidariedade e equidade”. 

Nessa perspectiva, para que o trabalho com a leitura de contos 

africanos em sala de aula se concretize, é necessário pensar na formação leitora 

desses alunos dos anos finais do ensino fundamental II. Embora teoricamente o 

assunto venha sendo muito discutido, o ensino de literatura continua sendo um 

desafio tanto para pesquisadores quanto para os professores. É necessário que tais 

discussões teóricas não se percam no discurso, mas tragam significativas 

contribuições para as propostas metodológicas sobre o tratamento do texto literário 

em sala de aula, de forma a democratizar as experiências literárias.  

Educadores desta etapa de ensino conhecem de perto a urgência 

em se resgatar o trabalho com textos literários que exijam certo esforço cognitivo 

dos leitores para que possam desenvolver sua capacidade leitora para além da 

habilidade de leitura de decodificação, aptos a perceber a constituição do texto 

literário e seus movimentos de ajustes sutis e constantes no uso estético da 

linguagem. Segundo Rouxel e Langlade (2013, p. 20), esses sujeitos leitores estão 

bem presentes nas nossas salas de aula. “Ninguém permanece impunemente 

exposto muito tempo ao contato de obras literárias; tanto é verdade que toda leitura 

gera ressonâncias subjetivas, experiências singulares.” 

Diante do exposto, apontamos como objetivos principais da 

pesquisa: a) a articulação de uma educação das relações culturais e étnico-raciais 

com o processo de formação do leitor literário, na assunção de atitudes para 

compreender criticamente a literatura como um discurso para além da simples leitura 

de textos; b) contribuir para a percepção de ideologias e traços culturais implícitos 

nas obras de ficção africana de língua portuguesa; c) fomentar a discussão dos 

processos de construções positivas de identidades sociais e raciais. 

 

Metodologia  

O presente estudo inicia-se com pesquisa bibliográfica acerca de 

conceitos sobre literatura africana, relações identitárias no colonialismo e pós-

colonialismo, autores e obras da literatura africana de língua portuguesa, a formação 

do leitor literário, oratura, bem como a legislação vigente sobre a educação das 

relações étnico-raciais.  

Optou-se por uma pesquisa interpretativa e interventiva, a pesquisa-

ação, uma vez que prevê a aplicação dos conteúdos desenvolvidos por meio de uma 

intervenção didática pautada na leitura e interpretação de textos do gênero conto, e 
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a proposição de atividades de reflexão, escritas e orais. Iniciaremos o estudo de 

cada um dos contos por uma análise descritiva dos elementos da narrativa, 

utilizando como aporte teórico a obra de Gancho (1991), Como analisar narrativas, e 

um texto de Franco Júnior (2005), “Operadores de leitura na narrativa”, assim como 

uma análise interpretativa dos contos, partindo das possibilidades que a organização 

textual e o contexto histórico e social de produção oferecem. Essas análises, 

descritivas e interpretativas, servirão como parâmetro dos aspectos que 

pretendemos trabalhar oralmente e também por meio de atividades escritas com 

alunos.   

Procurou-se selecionar, dentre os vários nomes expressivos da 

literatura dos referidos países, textos do gênero conto, escritos no período colonial 

ou pós-colonial, que dialoguem com valores da tradição literária africana, como a 

afirmação da identidade, o desejo de libertação, o espaço rural/urbano, a espera de 

"novos tempos", a guerra colonial, a religiosidade, a ancestralidade e o conceito de 

oratura, ponto importante dessa literatura por trazer à memória a tradição do 

continente que cultivou por muito tempo a literatura oral. Foram selecionados os 

seguintes textos: “As mãos dos pretos”, de Luís Bernardo Honwana e “A menina de 

futuro torcido”, de Mia Couto, ambos escritores moçambicanos; da literatura 

angolana, os contos “A fronteira de asfalto”, de Luandino Vieira, e “Nós choramos 

pelo Cão Tinhoso”, de Ondjaki. 

A intervenção didática já está sendo aplicada com alunos do oitavo 

ano do ensino fundamental, em um colégio da rede estadual do Paraná, na cidade 

de Cambé, atendendo à orientação curricular do trabalho com o gênero conto na 

referida série. Procurou-se atender a uma ampliação crescente do corpus que pode 

ser desfrutado pelos alunos, fortalecendo a disposição crítica para além do simples 

consumo de textos que fazem parte de um conteúdo obrigatório, tendo em vista que 

as produções dos autores selecionados não têm feito parte da coletânea de textos 

presente nos livros didáticos adotados para a série.  

Um dos procedimentos metodológicos propostos para essa 

intervenção didática e que irá abarcar o trabalho com os quatro contos é a adoção 

da escrita de um diário de leitura no qual o aluno poderá registrar suas 

subjetividades enquanto leitor no contato com aquele texto lido, como sugerido por 

Rouxel (2013, p. 166): 
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Diários “pessoais” (íntimos) no qual o adolescente tem toda liberdade 
de ler para si. Esses diários apresentam o leitor no cerne de sua 
relação íntima com a obra e iluminam a dimensão afetiva da 
experiência literária. Permitem igualmente observar as formas de 
escritura escolhidas para dizer isso e para refratar a emoção estética 
num percurso intertextual.  

 
Pensamos que uma das estratégias para iniciar o processo de 

escrita para aqueles alunos menos familiarizados com uma produção pessoal, 

íntima, seria propor a seleção de trechos do conto que mais lhes tenham provocado 

alguma sensação, pedindo que descrevam como se sentiram naquele momento, se 

já vivenciaram ou presenciaram algo parecido, se já leram algo a respeito, entre 

outras possibilidades que aproximem as leituras realizadas com o universo pessoal 

do aluno. 

Outro procedimento adotado na elaboração das atividades será a 

proposição de um diálogo com outros gêneros textuais que auxiliem na percepção 

não apenas da temática proposta pelo conto, mas as escolhas linguísticas que vão 

compondo a escrita e materializando os sentidos. 

 

Resultados e Discussão  

Os resultados ainda são parciais, pois a pesquisa está em fase de 

aplicação. As atividades que compõem a proposta de intervenção didática serão 

introduzidas por meio de pesquisa sobre o continente africano e leitura dos contos 

anteriormente apresentados. Essas propostas de atividades foram pensadas por 

meio da análise descritiva de cada uma das narrativas, da observação do trabalho 

com a forma e a materialidade linguística dos textos selecionados, bem como da 

percepção das questões evocadas por eles. 

Uma atividade já experienciada e que pode ser relatada relaciona-se 

à leitura e análise linguística do conto “As mãos dos pretos”, de Luis Bernardo 

Honwana. O conto é narrado por um menino anônimo em busca de respostas para 

uma dúvida: por que os pretos têm as palmas das mãos mais claras que o restante 

do corpo. Nessa busca, o garoto vai interpelando uma série de interlocutores adultos 

que reforçam discursos discriminatórios, amenizados por risos e pelo tom de “piada”.  

Após a leitura do conto, interpretação textual e observação dos 

recursos linguísticos utilizados, retomamos com os alunos a noção de como o 

racismo é naturalizado na nossa sociedade e, muitas vezes, mesmo não 

intencionalmente, acabamos reproduzindo um discurso ofensivo para com os 

negros, mesmo quando esse discurso nem é nosso, mas fruto daquilo que ouvimos 
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nos programas de humor, nas piadas e até mesmo de pessoas do nosso convívio 

mais próximo. Discutimos a necessidade de desconstruir essas falas 

preconceituosas que vêm disfarçadas de expressões cotidianas. Propomos à turma 

uma ampliação desse assunto por meio de pesquisa sobre outros termos de cunho 

preconceituoso ou racista que comumente ouvimos e às vezes desconhecemos sua 

origem depreciativa. Organizados em grupos, os alunos produziram  um painel com 

o tema “ISSO NÃO TEM GRAÇA”: o preconceito por meio da palavra”, procurando 

trazer à memória ditos populares, expressões corriqueiras, piadas que usam o 

humor para ofender algum grupo (mulheres, homossexuais, negros, grupos 

religiosos, minorias em geral). Algumas contribuições dos alunos foram seguidas de 

relatos subjetivos de como também foram e ainda são vítimas de alguns desses 

discursos, seja com relação ao gênero ou à etnia, expressões como “isso é coisa de 

mulherzinha”, “você parece um homem”, “moleque de apartamento”, “cabelo ruim”, 

“cabelo de bandido”, “preto fedido”, apenas para ilustrar com alguns exemplos o 

extenso relato produzido em sala durante as discussões.  

 

Conclusões  

Espera-se, com as leituras e observação da materialidade linguística 

dos contos, participações orais, análises literárias e produções textuais dos alunos, 

abordar a temática africana, em especial a cultura angolana e moçambicana, por 

meio da produção literária de escritores que fizeram e ainda fazem parte da 

formação identitária dessas nações, além de contribuir para a construção das boas 

relações étnico-raciais, trazendo para a sala de aula temas que estão na pauta diária 

das discussões políticas contemporâneas, como preconceito, racismo, identidade, 

alteridade, língua, cultura, dominação e exploração, bem como contribuir para a 

formação de um leitor literário apto também a ser um disseminador de seus 

encontros com a literatura, promovendo o “contágio” das suas experiências de 

leitura. 
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