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RESUMO 

 

ADOLFO, Flavia Regina Sampaio. QUER OUVIR UM CONTO LITERÁRIO 

NEGRO? Uma proposta pedagógica para além de estereótipos. 2018. 62 f. (total de 

folhas). Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da África) 

– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

O presente trabalho tem como propósito utilizar contos da literatura negra como proposta 

pedagógica de Ensino de História por meio de uma ressignificação positiva das relações 

étnico-raciais para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Essa proposta justifica-se pela 

Lei 10.639/2003 que versa sobre a Obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana na Educação Básica. Como fonte e objeto de intervenção pedagógica 

utilizamos os contos do livro Histórias da Preta da autora Heloísa Pires Lima (2005): A 

África é negra ou muito colorida?; Diferente de ser igual; Historietas da Preta; São 

direitos ou estão tortos?; A Preta se apresenta e Histórias do candomblé por meio de 

distintas atividades desenvolvidas, a saber: O continente africano e sua diversidade; 

Narrativas da Preta; A leitura e o imaginário 1 e 2 e A teia literária da amizade. Os 

encontros elaborados para realização dessas atividades com duração de cinco aulas, cada 

encontro como dois tempos, possibilitam o reconhecimento da cultura afro-brasileira como 

base das elaborações identitárias e viabilizam o contato dos alunos com formas de 

oralidade que oportunizam novas interpretações do negro e das tradições da população 

afro-brasileira. Diante disso, esta investigação contribui para proporcionar conhecimentos 

relacionados a referida cultura através do reconhecimento, visibilidade e atuação do negro 

na história. 

 

Palavras-chave: Conto. Literatura negra. Cultura afro-brasileira. 
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1     DE COMEÇO, ALGUMAS PALAVRAS 

 Esta monografia é adotada como trabalho de conclusão de curso do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de História da África do Colégio Pedro II. 

Justifica-se pela Lei 10.639/2003 que versa sobre a Obrigatoriedade do Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica e colabora para 

intensificar discussões referentes à “necessidade de diretrizes que orientem a 

formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-

brasileiros e dos africanos” (BRASIL, 2004, p. 9) através de uma perspectiva com 

enfoques positivos que enfatize assuntos capazes de redimensionar as contribuições do 

negro na sociedade brasileira.  

Positivar a história do negro, suas formas de resistência e cultura fazem parte do 

compromisso das instituições de ensino, “em outras palavras, é necessário que a escola 

coloque em diálogo e problematize questões que emergem de uma prática curricular 

excludente” (JERUSA, 2011, p. 292) responsável por reforçar as tensas relações 

existentes entre os diferentes grupos étnicos no Brasil e as diversas formas de racismo. 

Práticas pedagógicas que possibilitem a criação de espaços favoráveis para 

desconstruir narrativas hegemônicas presentes na maioria das literaturas, nos discursos 

e nos livros didáticos se caracterizam como ações afirmativas. “Este exemplo mostra a 

necessidade, para os dirigentes, de associar uma profunda mudança política e uma 

revisão autocrítica do passado” (POLLAK, 1989, p. 5), tendo em vista que, processos 

de aprendizagens que enfoquem novas interpretações da história oportunizam 

indagações que colaboram para confrontar concepções racistas.  

A literatura negra surge como tentativa de instaurar um discurso positivo ou uma 

forma de expressão contrária ao que, até então, era referido ao negro na literatura 

brasileira. Nesse sentido, referenciar o negro de forma que ele atue como protagonista e 

narrador de sua própria história está relacionado a intenções de autoconscientização, 

empoderamento e necessidade de ampliar espaços para evidenciar suas memórias e a de 

seus descendentes. Nessa perspectiva é possível afirmar que: 

A literatura negra é aquela desenvolvida por autor negro ou mulato que 

escreva sobre sua raça dentro do significado do que é ser negro, da cor 

negra, de forma assumida, discutindo os problemas que a concernem: 

religião, sociedade, racismo (IANNI, 1998, p. 92). 
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Optar por essa vertente literária como tema a ser investido provém de 

acreditarmos, assim como Duarte (2014, p. 12) que a “literatura é discursiva e a cor da 

pele será importante enquanto tradução textual de uma história própria ou coletiva” para 

estabelecer um discurso positivo sobre sua raça a partir de narrativas em que o sujeito 

negro atua na primeira pessoa e reivindique sua identidade e seus elos culturais com a 

África.  Logo, a linha de pensamento ou ponto de vista do escritor é refletido no 

conjunto de valores adotados para dar embasamentos às opções até mesmo de 

linguagem e símbolos utilizados nas representações desses textos. 

Por isso, concordamos com Bernd (2010, p. 15) que essa vertente literária se 

anuncia pelo surgimento de um eu enunciador que se quer ser negro, ou seja, uma 

literatura em que o negro é o personagem principal e tem compromisso com suas raízes 

ao enfatizar histórias que possibilitam novos referenciais mediante o rompimento com o 

lugar de submissão e passividade atribuído a ele nos textos curriculares. E, também por 

serem textos literários que colaboram com a interrupção da prática social excludente 

que prioriza obras de autores e personagens não negros. 

Estabelecer ligações entre o potencial da literatura negra e as práticas docentes 

promove mudanças de visões distorcidas, referentes aos negros, presentes na sociedade 

brasileira. As mensagens e ensinamentos propagados em suas narrativas recuperam 

tradições da cultura africana por meio de histórias passadas de uma geração à outra. 

Entretanto, há um controle dos grupos dominantes pela memória ao ponto de ser 

escolhido o que será lembrado e esquecido, por isso as informações do passado que 

poderiam de algum modo contribuir para atualizar algumas impressões ou informações 

da história não estão disponíveis a todos. A pluralidade cultural é afirmada ou negada 

conforme interesses da classe dominante. 

A constatação da multiculturalidade promoveu reinvindicações em prol da 

visibilidade dos costumes e conhecimentos dos grupos marginalizados, que até então 

eram desconhecidos “os sinais e traços dessa presença estão, é claro, por toda parte. A 

‘África’ vive, não apenas na retenção das palavras e estruturas sintáticas africanas” 

(HALL, 2003, p. 40). Logo, suas tradições não ficaram estagnadas dentro de limites 

regionais e se estabeleceram como um fio condutor que serviu como instrumento de 

reconstruções identitárias. 

Assim, o tema “Quer ouvir um conto literário negro? Uma proposta pedagógica 

para além de estereótipos” estabelece ligações entre contos dessa vertente literária e as 
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práticas docentes na tentativa de instaurar um discurso positivo que contemple 

especificidades da cultura africana, seus impactos, modificações e repercussões em 

nossa cultura de modo que proporcione ao aluno o sentimento de pertencimento, 

reconhecimento e alteridade. 
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2        OBJETIVOS 

   2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal é utilizar contos da literatura negra como proposta pedagógica 

para o Ensino de História, por meio de uma ressignificação positiva das relações étnico-

raciais. 

 

   2.2 Objetivos Específicos 

 Elaboramos dois objetivos específicos, a saber:  

 Mostrar como os contos da literatura negra podem ser instrumentalizados pelo 

professor, tendo em vista oferecer novas percepções sobre as relações étnico-

raciais nas escolas de Educação Básica. 

 

 Promover atividades, didático-pedagógicas, com os contos literários negros que 

possibilitem o reconhecimento da cultura afro-brasileira como base das 

elaborações identitárias. 

 



15 
 

 

3       JUSTIFICATIVA 

Minha inserção no tema dessa pesquisa sobreveio mediante a forma em que é 

abordada, em sala de aula, a história do negro e suas representações na literatura. 

Desde pequenos internalizamos em nossas personalidades referenciais a serem 

seguidos e concepções reforçadas constante e intensamente em nossa sociedade pela classe 

dominante através de mídias, filmes, telenovelas, literaturas e outras. Esse contato que 

enlaça os conhecimentos adotados ao longo da vida favorece nossa identificação com 

padrões predeterminados pelo meio social como aqueles relacionados à beleza física, 

comportamentos e crenças. 

Associamos nossas concepções e expectativas a perspectivas e valores 

preestabelecidos socialmente que, em nada, condizem com o reconhecimento da 

identidade, do negro, da cultura afro-brasileira, seus costumes, hábitos, histórias ou 

ensinamentos. 

Na infância e na adolescência, principalmente na escola, não tive oportunidade de 

ouvir histórias de personagens negras.  Tempos depois, após a adolescência, descobri que 

África não é um país, mas sim um continente riquíssimo em diversidades composto de 

várias etnias e que em suas histórias existem guerreiras e guerreiros, religiosidades, 

tradições e ensinamentos propagados até os dias de hoje. 

Essas percepções aguçaram um olhar crítico e provocaram inquietações e 

curiosidades ao refletir sobre as contribuições de contos da literatura negra às crianças em 

virtude dessa vertente literária versar sobre as singularidades da cultura afro-brasileira e se 

estabelecer como possibilidade para o rompimento das ideias distorcidas referentes ao 

negro que imperam em nossa sociedade com base em expressões “carregadas de sentidos 

pejorativos que tornam-se verdadeiros tabus linguísticos no âmbito da cordialidade que 

caracteriza o racismo à brasileira” (DUARTE, 2014, p. 274). 

 Essa pesquisa busca relacionar a teoria com a prática. Logo, a escolha por essa 

temática propõe intersecção entre a escrita e o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana por meio de diálogos que vão além do continente africano ao abordarem 

assuntos sobre os movimentos diaspóricos negros. Esses movimentos trouxeram a África 

para dentro do Brasil, portanto não se trata de abordar a materialidade do país africano, 

mas sim como as Áfricas vêm sendo materializadas ao longo do tempo, por meio de uma 

complexa e rica articulação entre territorialidades, culturas e identidades.   
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  Dessa forma, esse trabalho possui caráter qualitativo sendo estruturado 

inicialmente por meio de ações e diálogos com os alunos através de atividades como: O 

continente africano e sua diversidade; Narrativas da Preta; A leitura e o imaginário 1 e 2 e 

A teia literária da amizade para trabalharmos a apreciação de diversos contos da literatura 

negra: A África é negra ou muito colorida?; Diferente de ser igual; Historietas da Preta; 

São direitos ou estão tortos?; A Preta se apresenta e Histórias do candomblé, do livro 

Histórias da Preta da autora Heloísa Pires Lima (2005) como proposta pedagógica do 

ensino de História para uma ressignificação positiva das relações étnico-raciais.  

as abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva 

que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído 

pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na 

realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. (ANDRÉ, 

1995, p. 97). 

 

 Assim, as histórias evidenciadas através das narrativas presentes nos contos, 

mencionados em linhas anteriores, e a possibilidade que os estudantes terão de ampliarem 

seus conhecimentos mediante esse contato são relevantes à realização dessa pesquisa. 

Diante do exposto, organizamos metodologicamente, o trabalho, da seguinte forma:  

O capítulo I intitulado Percursos da África no Brasil: história e cultura é 

subdividido em: 

4.1 – Impactos da lei 10.639/2003 nas instituições de ensino – Esse item aborda 

como a lei colabora à criação de espaços favoráveis para desconstruir narrativas 

hegemônicas presentes na maioria das literaturas e positivar os negros como sujeitos 

históricos.  

4.2 – Diversidade cultural: perspectivas e indagações – Esse item versa sobre duas 

questões: uma se refere ao entendimento relacionado à cultura, que foi redimensionado e 

passou a ser compreendida em seu sentido plural. A segunda diz respeito ao 

reconhecimento da diversidade cultural diante das manifestações e expressões culturais dos 

grupos periféricos. 

4.3 – Diásporas negras: saberes e oralidades – Esse tópico menciona o processo de 

ressignificação e interconexões culturais estabelecidos entre as culturas dos africanos com 

a dos outros povos pelo movimento diaspórico.  

O capítulo II denominado Em busca de reconhecimento: lembranças silenciadas: 
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5.1 – Oralidade: criação e transmissão da cultura – Essa unidade aborda de que 

forma a história oral oportunizou o reconhecimento das memórias que mesmo silenciadas 

durante séculos sobreviveram no contexto familiar e foram passadas entre gerações.  

5.2 – Inquietações e lutas por reconhecimento e respeito – Esse subcapítulo retrata 

as demandas enfrentadas pelo negro na luta por respeito e reconhecimento de sua história. 

5.3 – Desconstruir, construir e reconstruir: impactos da literatura negra – Esse item 

alude sobre a literatura negra como forma de expressão e seu importante papel na 

sociedade. 

Já o capítulo III designado A teia literária da amizade: intervenção pedagógica: 

6.1 – Apresentação da Proposta Pedagógica – Esse tópico evidência a relevância 

dessa proposta pedagógica ao propor atividades com contos literários negros. 

6.2 – Exposição da proposta aos alunos – Essa unidade apresenta a proposta 

pedagógica dessa pesquisa à turma mediante atividades que abordam os contos da 

literatura negra. 

7 – À guisa de conclusão – Esse tópico interliga o objetivo dessa investigação com 

os resultados obtidos por intermédio da proposta pedagógica. E, também, discorre sobre as 

considerações referentes a esses resultados. 
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4       PERCURSOS DA ÁFRICA NO BRASIL: HISTÓRIA E CULTURA 

Este capítulo discute como as instituições de ensino podem positivar a história do 

negro, suas formas de resistência, sua cultura e participação na sociedade por meio de uma 

abordagem pedagógica que seja capaz de ensejar espaços de reflexões favoráveis para 

promover reconhecimento de várias experiências e saberes da população afro-brasileira, no 

sentido de despertar inquietações e aguçar curiosidades através de processos de 

aprendizagens que enfoque novas significações da história comprometidas com a forma 

pela qual as identidades são construídas ou desconstruídas. 

 

 4.1 Impactos da lei 10.639/2003 nas instituições de ensino 

 

Positivar a história do negro, suas formas de resistência, sua cultura e participação 

na sociedade fazem parte do compromisso das instituições de ensino. Daí a necessidade de 

uma abordagem pedagógica que seja capaz de ensejar espaços de reflexão acerca da 

diversidade, pluralidade cultural e religiosidade no sentido de promover uma educação 

permeada pelo respeito mútuo entre as pessoas independentemente de seu pertencimento 

étnico. Por esse motivo: 

É necessário que a escola coloque em diálogo e problematize questões 

que emergem de uma prática curricular excludente, tal que preconiza na 

lei 10.639/03, a responsável por difundir a literatura africana nas escolas, 

por instituir um lugar no currículo escolar para tratar da História da 

África, do movimento migratório, das especificidades culturais do 

continente dentre outros aspectos (SILVA, 2011, p. 292). 

 

A pluralidade cultural foi contemplada na Lei 10.639/2003 e no parecer aprovado 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O parecer ao regulamentar 

a alteração trazida à Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96, determinou a 

obrigatoriedade do Ensino de História Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, 

intensificou discussões pertinentes relacionadas as tensas relações existentes entre os 

diferentes grupos étnicos no Brasil, as diversas formas de racismo e as possibilidades de 

viabilizar meios para combatê-lo. Por certo: 

Todos estes dispositivos legais, bem como reivindicações e propostas do 

Movimento Negro ao longo do século XX, apontam para a necessidade 
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de diretrizes que orientem a formulação de projetos empenhados na 

valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, 

assim como comprometidos com a educação de relações étnico-raciais 

positivas, a que tais conteúdos devem conduzir (Parecer CNE/CP Brasil, 

2004, p. 9). 

 

Ainda hoje profissionais de algumas instituições escolares utilizam práticas 

pedagógicas com base em textos curriculares hegemônicos: material didático, literaturas, 

provas, entre outras, que apresentam temáticas centralizadas pela classe social dominante 

pautadas em concepções monoculturais que desconsideram os conhecimentos e valores de 

grupos minoritários ou marginalizados. É importante salientar que o: 

Texto curricular, entendido aqui de forma ampla – o livro didático e 

paradidático, as lições orais, as orientações curriculares oficiais, os rituais 

escolares, as datas festivas e comemorativas – estão recheadas de 

narrativas nacionais, étnicas e raciais. Em geral, essas narrativas celebram 

os mitos da origem nacional, confirmam o privilégio das identidades 

dominantes e tratam as identidades dominadas como exóticas ou 

folclóricas (SILVA, 2015, p. 101). 

 

Atividades pedagógicas que possibilitem a criação de espaços favoráveis para 

desconstruir narrativas hegemônicas presentes nas literaturas, nos discursos e nos livros 

didáticos se caracterizam como práticas afirmativas que promovem reconhecimentos de 

várias experiências e saberes da população afro-brasileira que foram invisibilizados e/ou 

enquadrados. 

 Não se trata simplesmente de associá-las a breves informações sobre várias 

culturas, mas despertar inquietações e aguçar curiosidades através de atividades que 

problematizem concepções racistas presentes em alguns materiais didáticos que reforçam 

contradições por meio de representações preconceituosas. Daí a urgência, dos governantes, 

estabelecerem políticas de ação afirmativas que ofereça a todos igualdade de oportunidade 

para visibilizar sua história, seus conhecimentos e sua cultura. É nesse sentido que: 

Este exemplo mostra a necessidade, para os dirigentes, de associar uma 

profunda mudança política e uma revisão autocrítica do passado. Ele 

remete igualmente aos riscos inerentes a essa revisão, na medida em que, 

os dominantes não podem jamais controlar perfeitamente até onde 

levarão as reinvindicações que se formam ao mesmo tempo em que caem 

os tabus conservadores pela memória oficial anterior. (POLLAK, 1989, p. 

5). 

 

Processos de aprendizagens que confrontam interpretações racistas geralmente 

estão vinculados a posicionamentos que enfoquem novas significações da história 
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comprometidas com a forma pela qual as identidades são construídas ou desconstruídas, 

pois “não existe identidade fora da história e da representação” (SILVA, 2015, p. 104).     

Para uma perspectiva educacional que evidencie as contribuições do negro na 

sociedade e, consequentemente, que assegure o respeito às singularidades de cada um, é 

necessário que os profissionais da educação trabalhem com temáticas e materiais didáticos 

que descortinem tudo o que o negro produziu em relação a conhecimentos, ciência, 

tecnologia, artes, já que “é nesse contexto que se integram a crítica e a proposta de 

reformulação curricular” (ROSEMBERG, 2003, p. 137). 

Estabelecer ligações entre o potencial da literatura negra e as práticas docentes 

promove mudanças de visões distorcidas, referentes à população afro-brasileira, presentes 

na sociedade. As narrativas exibidas nos contos dessa literatura evocam entendimentos 

sobre a luta do negro por reconhecimento, rompem com o lugar de submissão e 

subalternidade anteriormente definido como dele.  

Ao pensar em atividades de modo abrangente é necessária uma concepção que 

reconheça o homem como ser histórico e como tal, protagonista de sua história no intuito 

de realizar suas aspirações, seus anseios expressos em princípios que ele mesmo construiu. 

Logo: 

Nesse processo ele se faz sujeito (característica distintiva de sua 

humanidade), no preciso sentido de autor, de quem atua sobre o objeto 

para realizar sua vontade, expressas nos valores por ele criados 

historicamente. Mas esse contato jamais pode ser concebido 

isoladamente, posto que o homem só se realiza, só pode produzir sua 

materialidade, a partir do contato com os demais seres humanos (PARO, 

2002, p. 15).  

 

Afirmar a condição de sujeito histórico dos alunos através do reconhecimento de 

suas peculiaridades e desenvolver atitudes que colaboram para o respeito à diversidade 

contribui para fomentar práticas educativas sob um viés de atualização histórico cultural.  

 

4.2 Diversidade cultural: perspectivas e indagações 

 

Durante a Modernidade assuntos relacionados a cultura e a educação não eram 

amplamente problematizados, os entendimentos que permeavam esses debates pautavam-

se em concepções com base em paradigmas hegemônicos que estabeleciam o que seria 

definido como cultura superior ou inferior. Tais paradigmas confirmam que o domínio ou a 



21 
 

 

influência exercida pela elite dominante sobre a classe socialmente desfavorecida também 

acontecia mediante imposições de padrões culturais.  

Logo, nas discussões apenas era definido o que seria discutido para delimitar o 

enfoque sobre cultura, já que “o principal objetivo dos debates era saber quais os 

marcadores culturais que definiriam o que seria relevante para ser colocado na pauta das 

avaliações e que serviriam para demarcar a ‘verdadeira’ cultura, a alta cultura” (VEIGA 

NETO, 2003, p. 08). Assim, a legítima cultura significava o melhor feito que a 

humanidade produzisse: nas artes, ciências, filosofias, literaturas e outras. 

Por longo período, a cultura, percebida como única e universal foi entendida como 

modelo a ser alcançado pela humanidade e a educação se caracterizava como uma ponte 

responsável pelo percurso de chegar as suas formas mais elevadas, “tendo por modelo as 

conquistas já realizadas pelos grupos sociais mais educados e, por isso, mais cultos” 

(VEIGA NETO, 2003, p. 7). Essa concepção reforçava a monoculturalidade na medida em 

que apenas considerava como cultura os conhecimentos, as vivências e experiências dos 

grupos legitimados como superiores ao resto do mundo. 

Nessa perspectiva, a palavra cultura escrita com letra maiúscula para representar 

soberania e no singular para remeter sentido único se estabeleceu no século XVIII “desde 

que alguns intelectuais alemães passaram a chamar de Kultur a sua própria contribuição 

para a humanidade” (VEIGA NETO, 2003, p. 7) e atribuíram a essa palavra uma marca 

que os diferenciavam dos demais principalmente ao classificarem seus feitos, modos, 

capacidades intelectuais e artísticas como único modelo a ser alcançado por todas as 

sociedades.  

Diante disso, a cultura considerada como superior passou a ser aceita e entendida 

como reflexo daqueles que conquistaram o mais elevado grau de conhecimento e as 

concepções que embasavam os debates visavam apenas reafirmar a soberania de uma 

cultura em relação a todas as outras. Aliado a este pensamento, estava a premissa de que a 

educação elevaria a cultura, mas “o que estava em jogo era a imposição, pela via 

educacional, de um padrão cultural único, que era ao mesmo tempo branco, machista, de 

forte conotação judaico-cristã, eurocêntrico e, é claro, de preferência germânico” (VEIGA 

NETO, 2003, p. 10).  

No entrecruzamento de temporalidades, concepções pedagógicas apoiaram esse 

entendimento e diversas campanhas abraçaram a ideia de escola única para todos que 
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priorizasse uma cultura universal e considerasse as demais manifestações e produções 

culturais como representações irrelevantes. 

Alguns entendimentos, em vários campos do saber: antropologia, linguística, 

filosofia e sociologia pautaram novas reflexões e oportunizaram desconstruções em relação 

à cultura, porém “foi só nos anos 20 do século passado que começaram a surgir as 

rachaduras mais sérias no conceito moderno de cultura” (VEIGA NETO, 2003, p. 11), ou 

seja, a concepção de cultura associada à pluralidade emergiu entre o final do século XIX e 

início do XX. 

As críticas relacionadas à monoculturalidade intensificaram as discussões nas 

diversas áreas do conhecimento e através de estudos que enfatizavam a diversidade cultural 

foi possível afirmar a concepção de que à expressão cultura escrita no singular não cabia 

em uma sociedade multicultural e pluriétnica, nesse sentido, o termo utilizado no plural 

reverencia essa diversidade com mais exatidão.  

Desse modo, as culturas foram reconhecidas como representação de grupos que 

revelam em suas singularidades arte, hábitos, costumes, linguagem, aptidões, entre outras. 

Nesse ínterim, o conceito de cultura foi redimensionado e ela passou a ser compreendida 

em seu sentido plural e não mais por meio de classificações que minimizam sua amplitude. 

Percebeu-se que somos parte de uma sociedade constituída de culturas de diversos povos.  

No entanto, embora estejam cada vez mais evidentes estudos culturais e abordagens 

teóricas que destacam a existência das diversas formas de culturas no mundo, não se pode 

negar que essa diversidade cultural é ofuscada por um processo de homogeneização que 

considera relevante apenas os saberes e costumes de determinado grupo social em 

detrimento de outros. 

Os grupos dominantes manipulam a memória ao ponto de escolherem o que será 

lembrado e esquecido, por esse motivo, as informações do passado que poderiam de algum 

modo contribuir para atualizar algumas impressões ou informações da história não estão 

disponíveis a todos. O que gera, para muitos, o desconhecimento de vivências humanas, 

então tornadas lembranças-silêncios que, sob olhares e vozes múltiplas, reafirmam a ideia 

de coletivo com base na diversidade e no reconhecimento do Outro. Nesse sentido: 

A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das 

forças sociais de poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, 

dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 

esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses 
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mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1990, p. 

226). 

 

A pluralidade cultural é afirmada ou negada conforme interesses da classe 

dominante, por isso Tomaz (2015) ressalta a impossibilidade de separarmos questões 

culturais de assuntos relacionados à política e menos ainda distanciarmos concepções 

referentes ao currículo daquelas que dizem respeito ao multiculturalismo. Determinados 

valores e costumes são definidos como universais, através de um jogo político expressivo, 

ou seja, “essa posição é bastante enunciativa, isto é ela depende da posição de poder de 

quem a afirma” (SILVA, 2015, p. 89). Tais concepções minimizam as possibilidades de 

representação das contribuições que as culturas oferecem por não colocarem em questão 

suas múltiplas expressões e tradições. Vejamos: 

O multiculturalismo é um movimento legítimo de reivindicação dos 

grupos culturais para terem suas formas culturais reconhecidas e 

representadas na cultura nacional. De uma forma ou de outra o 

multiculturalismo não pode ser separado das relações de poder que, antes 

de mais nada, obrigaram essas diferentes culturas raciais, étnicas e 

nacionais a viverem no mesmo espaço (SILVA, 2015, p. 85). 

 

Afirmar a existência de múltiplas culturas implica reconhecer uma luta política que 

enfatiza vários aspectos sobre a diversidade cultural, na tentativa de abolir 

posicionamentos que reforçam ideias hegemônicas ao admitirem apenas os saberes da 

classe dominante. Logo, essa luta política viabiliza caminhos para indagações e permite 

novos posicionamentos, tendo em vista que “o multiculturalismo, ao enfatizar a 

manifestação de múltiplas identidades e tradições culturais, fragmentaria uma cultura 

nacional única e comum” (SILVA, 2015, p. 89) ao reivindicar espaços para novas 

reconfigurações. 

A constatação da multiculturalidade promoveu reinvindicações em prol da 

visibilidade dos costumes e conhecimentos dos grupos marginalizados, que até então eram 

desconhecidos. Inquestionavelmente: 

Os sinais e traços dessa presença estão, é claro, por toda parte. A "África" 

vive, não apenas na retenção das palavras e estruturas sintáticas africanas, 

na língua ou nos padrões rítmicos da música, mas na forma como os 

jeitos de falar africanos tem estorvado, modulado e subvertido o povo 

(HALL, 2003, p. 40). 

 

A diversidade cultural é “resultado de um processo relacional, histórico e discursivo 

de construção da diferença” (SILVA, 2015, p. 101) e, por isso, não é fixa nem tão pouco 
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está definitivamente estabelecida, uma vez que, é parte de um processo histórico e como tal 

está sujeita a constantes mudanças e transformações.  

 

4.3 Diásporas negras: saberes e oralidade  

 

A diáspora negra possibilitou a constituição de elos e fusões entre as culturas dos 

africanos com a dos outros povos: europeus, asiáticos e indígenas. Seus conhecimentos não 

ficaram estagnados dentro de limites regionais. Interligações entre diversas culturas foram 

estabelecidas pelo movimento diaspórico negro que submeteu milhares de africanos para 

serem escravizados nas Américas. Essas interconexões culturais iniciaram-se antes mesmo 

da viajem: na travessia a pé para o interior, no navio negreiro, no novo contexto imposto 

pelas proximidades entre as pessoas e nas misturas entre as diferentes realidades 

encontradas fora do continente. 

Nessa trajetória núcleos familiares se dissolveram devido ao afastamento brutal 

entre seus entes queridos, em contra partida os primeiros laços de família e núcleos de 

amizades se firmavam entre os negros capturados. Posto que: 

Momentos como a capitação, a prisão nos barracões e a viagem oceânica 

representaram para os africanos espaços alternativos para a reconstrução 

de suas identidades. Através do contato com diferentes etnias e em 

função da busca por alternativas para a vida no cativeiro americano, a 

população escrava preservou elementos culturais autênticos e reinventou 

outros, marcando de forma singular a heterogeneidade cultural da 

América Portuguesa (CARVALHO, 2010, p. 22). 

 

Os grandes fluxos imigratórios responsáveis por deslocar forçadamente milhares de 

pessoas para outros países se caracterizam como uma forma explícita de relação de poder 

na qual as culturas desses diferentes povos sofreram influencias e influenciaram outras 

culturas ao se interconectarem em um mesmo local. 

na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas. Junto com os 

elos que as ligam a uma ilha de origem específica, há outras forças 

centrípetas. A distinção de nossa cultura é manifestamente o resultado do 

maior entrelaçamento e fusão, na fornalha da sociedade colonial, de 

diferentes elementos culturais (HALL, 2003, p. 31). 

 

Contudo, os conhecimentos dos escravizados foram ignorados pelos dominadores 

que, por sua vez, estabeleceram elementos de sua cultura como ponto referencial a todos. 
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Ao sobrepor seus saberes e desconsiderar os dos dominados menosprezaram a condição 

desses como sujeito histórico-cultural silenciando assim seus conhecimentos. 

Nesse sentido, os europeus fizeram “um trabalho de enquadramento” (POLLAK, 

1989, p. 10) alimentado pela própria história oficial que ao invés de integrar e legitimar 

todas as histórias, saberes, ideias, costumes e crenças independentemente de seu grupo de 

pertencimento ou classe social mantiveram delimitadas as fronteiras sociais que apenas 

consideravam as histórias legitimadas pela cultura europeia. Esses posicionamentos 

colocavam em evidência formas de opressão e domínios que negavam as possibilidades de 

convivência e anulavam o desenvolvimento da subjetividade humana. 

Apesar disso, essas imposições não se firmaram. Os africanos se apropriaram dos 

signos que os portugueses utilizavam para se comunicar e adotaram estratégias para manter 

alguns de seus costumes. A capacidade criativa permitia que se reinventassem e apesar de 

aparentemente diferentes eles tinham algo em comum ao ponto de construírem pontes 

culturais sem o conhecimento dos portugueses, principalmente em relação à religiosidade: 

dentro das irmandades eles refizeram seus laços. 

O negro durante muito tempo teve sua integridade física violada, foi marginalizado 

individual e coletivamente pelo sistema escravagista que durou três séculos e mesmo assim 

ele inventou formas de resistências que estão presentes e enraizadas na cultura brasileira. 

Essas vivências estabeleceram um fio condutor que serviram como instrumento de 

reconstruções identitárias e possibilitou que a aproximação entre os acontecimentos 

históricos e as lembranças fossem reestabelecidas. Nesse movimento “de reconstrução de 

si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros” 

(POLLAK, 1989, p. 13), ao permitir acesso a elaborações coerentes e contínuas de sua 

própria história. 
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5        EM BUSCA DE RECONHECIMENTO: LEMBRANÇAS SILENCIADAS 

O presente capítulo aborda as demandas enfrentadas pelo negro na luta  por respeito 

e reconhecimento de sua história e cultura. E, também, discute a importância das 

lembranças silenciadas por séculos na sociedade que mesmo ignoradas sobreviveram no 

contexto familiar, foram passadas oralmente entre gerações e são capazes de reconstruir as 

histórias dos grupos minoritários, visto que ao ganharem visibilidade contrapõem a 

memória da classe dominante ao reivindicar espaços para novas reconfigurações. 

 

5.1 Oralidade: criação e transmissão da cultura 

 

Nas sociedades em que prevalecia a oralidade através de cantos, orações e saberes 

as histórias eram transmitidas, de forma criativa e criadora, pelos antepassados. Esses 

conhecimentos se constituem como memória coletiva. 

A história oral possibilitou a aproximação e reconhecimento dos vestígios das 

memórias periféricas. As lembranças omitidas contribuem para alterar a história nacional 

no instante em que “prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase 

imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados” 

(POLLAK, 1989, p. 4) para afirmar a diversidade cultural e o reconhecimento do Outro.  

Logo, as recordações que por séculos estiveram marginalizadas na sociedade ao 

ganharem visibilidade contrapõem a memória da classe dominante ao reivindicar espaços 

para novas reconfigurações e mesmo ignoradas, por interesses políticos, essas recordações 

sobreviveram no contexto familiar, foram passadas oralmente entre gerações e são capazes 

de reconstruir as histórias dos grupos minoritários. Por certo: 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, 

a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, 

como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem a 

memória oficial, no caso a memória nacional (POLLAK, 1989, p. 4). 

 

Pelas vias da oralidade as rememorações afloram e trazem lembranças de um 

passado que provoca percepções e reconhecimentos de histórias que por muito tempo 

ficaram fadadas ao silêncio. Essas lembranças fornecem subsídios que possibilitam 

reinterpretar o passado a partir da relação entre o que está explícito, subentendido e o 

aprendido através desse contato. 
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No entanto, formas de discriminação e preconceitos direcionadas aos afro-

brasileiros permeiam a sociedade e repercutem em boa parte da literatura brasileira que, 

por sua vez, atribui características grosseiras ao negro através de um olhar depreciativo 

sobre os escravizados e seus descendentes: sensualiza a mulher negra, faz referência ao 

africano apenas como um corpo escravo e apresenta a mãe negra como aquela que cuida do 

filho da branca enquanto o seu não recebe a mínima atenção. Vejamos: 

A ficção ainda se ancora nas imagens de um passado escravo, em que a 

mulher negra era considerada só como um corpo que cumpria as funções 

de força de trabalho, de um corpo procriação de novos corpos para serem 

escravizados e/ou de um corpo objeto de prazer do macho senhor. 

Destacando-se a roupagem estereotípica com a qual os negros são 

vestidos em várias obras brasileiras, é possível ressaltar um imaginário 

construído em que o sujeito negro surge destituído do dom de linguagem. 

Uma afasia, um mutismo, uma impossibilidade de linguagem caracteriza 

muitas das personagens ficcionais negras, sob a pena de muitos autores 

(EVARISTO, 2009, p. 22). 

 

Ao pensarmos na imensa quantidade de personagens brancos protagonistas em 

obras da literatura brasileira, em filmes, comerciais e novelas, constatamos que os negros 

raramente atuam como heróis, princesas, guerreiras tão pouco é conferido a eles o papel 

que lhes permitiria afirmar sua identidade ou exaltar sua descendência. Consequentemente, 

formas de representação de afro-brasileiros através de imagens de personagens 

infantilizados, bestializados, grotescos, com comportamentos subalternos, entre outros, 

reafirmam falsas convicções e revelam “o desejo da sociedade brasileira de apagar ou 

ignorar a forte presença dos povos africanos e seus descendentes na formação nacional” 

(EVARISTO, 2009, p. 23). 

Expressões de cunho racista presentes em obras literárias ao atribuírem estereótipos 

negativos para caracterizar o personagem negro: como ruim, submisso, selvagem, 

instintivo, pervertido, perigoso, depravado e assim por diante representam formas de 

afirmação e sustentação da discriminação e preconceito no cotidiano escolar. Esses 

atributos se concretizam como forma de propagar e sustentar atitudes de indiferença e 

intolerância na sociedade. 

a luta por maior visibilidade nos diferentes espaços com que se desenham 

os mapas das cidades atuais almeja reverter as associações que ligam o 

negro a feiura, à sujeira, ao que está fora dos padrões determinantes de 

um gosto estético e construir uma semântica que esvazie os significados 

negativos gravados no corpo negro e nos lugares por onde ele é levado a 

circular (FONSECA, 2014, p. 13). 
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A hostilidade racial que, salvo algumas exceções, a literatura brasileira apresenta é 

uma forma de naturalizar a inferioridade do negro através de um quadro depreciativo de 

representações de personagens que se contrapõem à valorização de protagonistas brancos.  

Infelizmente, ainda há uma forte apresentação do negro nas histórias da literatura 

oficializada associado a objetos, além de não serem mencionadas suas formas de 

resistências ocorridas desde a diáspora africana e tão pouco é referenciado qualquer 

assunto que contribua à compreensão de sua religiosidade, seus hábitos e costumes. Por 

consequência: 

Estas e tantas outras deturpações inscrevem-se em nossas letras, tanto 

quanto no filme, na TV ou nos programas popularescos que se espalham 

pelas ondas do rádio. São estereótipos sociais que funcionam como 

poderosos elementos de manutenção da desigualdade (DUARTE, 2014, 

p. 274).   

 

O negro não é reconhecido como sujeito histórico, mas sim como dependente da 

ação do homem branco, ou seja, ele não é visto como ator desse processo posto que nesse 

caso a população afro-brasileira apenas é representada como parte de um lugar social 

limitado, em que é omitido qualquer menção à complexidade de sua cultura ou de sua 

existência. 

Há urgência por uma literatura que ultrapasse concepções ideológicas e rompa os 

limites da referencialidade para assim abranger e não excluir, pois se trata de uma 

linguagem plural, desta maneira, ela jamais deverá se manter em posicionamento unívoco 

no qual enaltece uma cultura em relação a todas as outras. 

Evidenciar essas histórias significa restaurar a vivacidade das lembranças, ao passo 

que contesta fatos históricos como forma de problematizar e denunciar as narrações 

inventadas e todos àqueles que ao forjarem a memória, para que a mesma fosse 

oficializada, renegaram as vivências e conduziram as vítimas dessas experiências ao 

silêncio. 

Ao emergirem e se tornarem fontes para desconstruções do posto, imposto ou 

naturalizado as rememorações conquistam espaços, o que implica na reescrita de 

acontecimentos através de detalhes enriquecidos pelas recordações ignoradas.  

Esse confronto, além de intencionar a desarticulação do interesse da classe 

dominante em ocultar essas vivências representa também o aparecimento de lembranças 

que mesmo depreciadas ao longo do tempo permaneceram guardadas na memória. 



29 
 

 

Quando as histórias se afloram no cenário cultural reivindicam acontecimentos 

históricos ao evidenciar grandes distanciamentos entre a realidade vivenciada por essas 

pessoas e a história oficializada pelo paradigma hegemônico. 

 

5.2 Inquietações e lutas por reconhecimento e respeito 

 

No século XX várias expressões de caráter literário deram início ao movimento 

denominado Renascimento Negro Norte-Americano. Desde então, inúmeras produções 

publicadas no início desse século se caracterizaram como relevantes aportes desse 

movimento e de suas vertentes por discutirem assuntos referentes a marginalização 

vivenciada pelo negro norte americano e por aguçar a percepção da necessidade de luta 

pelo seu reconhecimento enquanto cidadão. De fato: 

O Renascimento Negro Norte-americano, em suas diferentes vertentes, 

assume, como se percebe, tanto a variada produção artístico-literária 

inspirada pela exclusão dos afrodescendentes, nos Estados Unidos, 

quanto questões ligadas à exclusão sofrida pelos negros numa sociedade 

que apresentava barreiras sólidas para a separação dos indivíduos de pele 

negra (FONSECA, 2014, p. 2).  

 

A criação literária, de autores negros, compreendida a partir do inicio do século 

XX, nos Estados Unidos, foi propulsora da convicção de pertencimento a uma identidade 

negra. Tal concepção consolidou esforços em prol dos direitos civis para esses cidadãos 

descendentes de africanos que “certamente contaminou outros movimentos que surgiram, 

um pouco mais tarde, na Europa, nas Antilhas, no Caribe e em diferentes regiões da África 

colonizada” (FONSECA, 2014, p. 2). 

Os textos literários produzidos por autores norte-americanos enfatizavam o 

contexto social vivenciado pelos escravos e seus descendentes. É possível afirmar que a 

produção desses autores contribuiu às demais tendências literárias que ao insistirem em 

tornar público os tormentos enfrentados pelos africanos assumiram o compromisso de 

reivindicar reconhecimentos civis e o empenho pelo combate ao preconceito racial. 

Esclarece-se, assim, porque: 

O movimento da Negritude, nascido nos anos 30 do século passado, em 

Paris, dará um novo impulso às vozes dos escritores norte-americanos 

que aportaram na Europa. O movimento ao assumir uma poética marcada 

por ritmos e sons buscados na oralidade e pela descrição de espaços nos 

quais a alteridade se afirma em sua exuberância, procurará, pelo menos 

na fase em que busca resistir ao estigma do “bom negro serviu ao bom 
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mestre” e afirmar a conscientização do homem negro (FONSECA, 2014, 

p. 3). 

 

A palavra negritude passa a simbolizar rejeição e embate às formas pelas quais a 

cultura e a imagem do negro eram veiculadas na sociedade, de certa forma, é possível 

afirmar que “a Negritude pode ser considerada o prolongamento mais importante das ideias 

que fomentaram os movimentos do Renascimento Negro Norte-americano, do negrismo 

cubano e do indigenismo haitiano” (FONSECA, 2014, p. 3).  

Na tentativa de reconhecer tudo que diz respeito a África, assim como também a 

atuação e a participação do negro no mundo a negritude remetia a possibilidade de 

assumir-se protagonista de sua história, de sua cultura, ou seja, ter a real convicção de que 

“estaria esvaziando o termo ‘negro’ de significados produzidos por um processo perverso 

de exploração que manteve os africanos escravizados e os seus descendentes em estado de 

servidão durante séculos” (FONSECA, 2014, p. 3). Assim, a ênfase na cor negra assumiu 

um cunho literário de resistência e oposição a concepções que, até aquele momento, 

estavam naturalizadas. Vale ressaltar que: 

Na esteira da produção literária negritudinista, assumindo as suas várias 

tendências e seus muitos conflitos, deve ser destacada como publicação 

importante à História da poesia negra, a antologia Poesia Negra de 

expressão portuguesa. Embora não se possa afirmar ter havido, em 

Portugal ou em suas ex-colônias em África, um movimento semelhante à 

Negritude francesa, é certo que as ideias defendidas pelos teóricos do 

movimento e mesmo por aqueles que os influenciaram eram conhecidas e 

seguidas (FONSECA, 2014, p. 5).  

 

A coletânea Poesia Negra de expressão portuguesa compactuava com a mesma 

linha de pensamento dos autores vinculados ao movimento da Negritude e as 

reinvindicações de suas poesias. Porém, em ambas não existia preocupação em relação ao 

tom de pele de seus poetas. 

Discussões sobre como nomear a literatura em que o negro se assume como tal e 

atua na história em um papel de primeira pessoa iniciou-se a partir dos anos 70 do século 

XX. Desde então a expressão literatura negra foi utilizada, mas no século XXI a palavra 

afro-brasileiro e afrodescendente vigorou. Em outras palavras: 

No Brasil, a partir da década de 1970, iniciou-se um debate em que se 

passou a adotar o termo literatura negra caracterizada pela emergência de 

um eu enunciador que se assume como negro, identificando-se com a 

preservação do patrimônio cultural de origem africana. Foi a partir dessa 

época que se passou a adotar o termo literatura negra. O século XXI 

trouxe a consolidação dos termos afro-brasileiro e afrodescendente, visto 
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que o termo “negro” poderia indicar a ipidermização do conceito, isto é, a 

definição de uma expressão artística pela cor da pele dos autores 

(BERND, 2011, p. 31). 

 

No entanto, nesse trabalho utilizaremos a expressão contos da literatura negra ou 

contos literários negros, pois assim como Bernd (2011, p. 32) entendemos que “ainda hoje 

ambas as expressões são tomadas como sinônimos por muitos, cabendo ao autor a escolha 

da expressão que melhor corresponda a seu posicionamento” por isso, nossa opção se deve 

ao fato de acreditarmos na relevância desses textos literários serem escritos por autores 

comprometidos em atribuir visibilidade à consciência negra na qual o sujeito negro atua 

como narrador e personagem principal de histórias que intencionam afirmar as raízes da 

cultura afro-brasileira e reivindicar formas de discriminação e preconceito implícitos ou 

explícitos na conjuntura social de que é vítima até hoje. 

 Logo, trabalhar com essa vertente literária, em sala de aula, através de contos 

possibilita que novas representações do negro façam parte do imaginário dos alunos, visto 

que, os contos da referida literatura apresentam em suas narrativas o sujeito negro que 

problematiza, reclama, fala de suas percepções e anseios relacionados a seu papel e lugar 

na sociedade. 

 Dessa forma, a familiaridade com esse gênero literário viabiliza reflexões sobre a 

concepção de si e da população afro-brasileira, diferentes daquelas que aparecem na 

literatura oficializada, visto que esses textos evidenciam histórias que propiciam novos 

referenciais ao romperem com o lugar de submissão e passividade atribuído aos negros nos 

textos curriculares. 

 Oportunizam também a emersão das recordações silenciadas historicamente e se 

configuram como um instrumento de ação afirmativa para fortalecer a autoestima negra. 

Além disso, colaboram com a extinção de uma prática social que prioriza obras de autorias 

e personagens não negros. 

No Brasil, no que diz respeito à poesia negra, segundo (Fonseca, 2014) não é 

possível afirmar que houve movimentos literários, como o Renascimento Negro norte- 

americano ou da negritude, dedicados a criar uma literatura de intenso cunho 

reivindicatório antes do surgimento de Cadernos Negros em 1978 e das reflexões teóricas 

influenciadas por seus idealizadores. Mas, nesse conjunto de obras literárias assuntos 

referentes ao negro aparecem em textos que foram elaborados antes do fim do tráfico 

negreiro no século XX. Nessa perspectiva: 
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A série Cadernos Negros ultrapassou três décadas de publicação 

ininterrupta como um romance voltado para o resgate da história não 

oficializada dos escravos e suas formas de resistência [...]. A publicação 

de Cadernos Negros contribuiu em muito para a configuração discursiva 

de um conceito de literatura negra. A série vem mantendo desde 1978, 

uma produção marcada predominantemente pelo protesto contra o 

racismo, tanto na prosa quanto na poesia, na linha da tradição militante 

vinculada ao movimento negro (DUARTE, 2014, p. 260). 

 

Os Cadernos Negros contribuíram para recuperar as histórias não oficializadas dos 

escravizados e suas formas de resistências. Impulsionou a temática sobre o negro: inserção 

social, reconhecimento de sua memória e cultura. Suas publicações trilhavam caminhos 

comprometidos com entendimentos que perpassavam questões relacionadas à identidade 

negra, cor da pele e exclusão social. Além disso, acusava os estereótipos de serem agentes 

responsáveis por alimentar os discursos da discriminação. 

procurando furar o cerco de incompreensões e dificuldades, a coletânea 

Cadernos Negros editada pelo Movimento Quilombhoje desde 1978, vem 

desenvolvendo estratégias importantes para continuar publicando os 

contos e poemas que caracterizam cada um de seus números (FONSECA, 

2014, p. 11). 

 

Dessa coletânea faziam parte textos que intencionavam subverter os códigos de 

dominação pela via da criação literária ao incentivar debates relacionados a temas que 

denunciavam o preconceito, a discriminação enfim, o racismo como elemento estruturante 

da sociedade. Esse aporte literário incitava uma visão crítica sobre a imagem vinculada ao 

negro: submisso, sujo, ignorante entre outras e provocava desconstruções dessas 

representações preconceituosas ao reverter a forma negativa em que o negro aparecia na 

literatura. 

Imagem 1 – Conto “Dançando negro” 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+textos+de+cadernos+negros 
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Algumas publicações de Cadernos Negros assumiam o compromisso de “sair em 

busca de um leitor disposto a refletir sobre a internalização inevitável das imagens 

negativas sobre os indivíduos marcados pela pigmentação não apenas da pele, mas também 

das oportunidades a eles oferecidas” (FONSECA, 2014, p. 12). O objetivo era elaborar 

uma literatura que tivesse como fio condutor um caráter político que proporcionasse 

formas de autoconhecimento para que o negro se fortalecesse, se reconhecesse e se 

conscientizasse. 

O movimento negro inspirou a literatura negra à medida que afirmou a cultura afro-

brasileira e garantiu que novas gerações de escritores tivessem um novo olhar sobre as 

demandas enfrentadas pelo negro na sociedade e, assim, ascendeu o desvendar de uma 

visão de mundo rica através de significados e ressignificações explícitas nas narrativas das 

histórias de seus personagens. 

 

5.3 Desconstruir, construir e reconstruir: impactos da literatura negra 

 

A literatura negra surge como tentativa de instaurar um discurso positivo ou uma 

forma de expressão contrária ao que, até então, era referido ao negro na literatura brasileira 

e assume um importante papel no contexto da sociedade ao expor narrativas que 

proporcionam ao leitor o sentimento de pertencimento, reconhecimento e alteridade. Os 

escritores negros se sentiam descartados ou esquecidos na literatura brasileira concebida 

pelos letrados como institucionalizada. Assim: 

Como foi possível perceber pelos exemplos citados, a poesia negra 

brasileira, desde sua emergência, se caracterizou pela tentativa de 

orquestrar, por sua vez, um discurso hegemônico, uma vez que os 

escritores se sentem excluídos da literatura brasileira, enquanto 

instituição. Nascida para se constituir como contra discurso, portanto para 

trafegar no contra fluxo da literatura oficial, servindo de contraponto às 

certezas da instituição literária (BERND, 2010, p. 39). 

 

A referência ao negro nos contos da literatura negra está relacionada a intenções de 

autoconscientização, empoderamento e necessidade de ampliar espaços para evidenciar 

suas histórias e a de seus descendentes. Através desse gênero literário é possível 

adentrarmos em um imaginário que contempla especificidades da cultura africana, seus 

impactos, modificações e repercussões em nossa cultura. 
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Ao apresentar em suas narrativas, o negro, na primeira pessoa é atribuído 

legitimidade a ele para reivindicar sua identidade, seus elos culturais com a África e seu 

pertencimento na cultura afro-brasileira. Possibilita, inclusive, compreender o período 

anterior às travessias realizadas pelos navios negreiros, seus reflexos e repercussões em 

nossa cultura até os dias de hoje.  

É possível também rever valores e conceitos sobre o negro e sua singularidade para 

então viabilizar atitudes positivas que desmotivem adjetivações pejorativas. Nessa 

perspectiva, esse gênero literário permite que novos signos sejam construídos e que 

vigorem outras formas de representações para aguçar o sentimento de alteridade. Vejamos: 

Agora “o negro já articula uma linguagem literária própria, rompe o 

discurso da cultura oficial e se manifesta como um elemento de 

resistência à marginalização social”. Ele está criando uma cultura literária 

emergente que expressará esse renascimento negro. Nesse sentido, é que 

a poesia e a prosa contribuem decisivamente para “esta busca dramática 

de reencontro com sua memória cultural africana”. Sobre várias formas, a 

literatura reflete e organiza a consciência nacional do negro brasileiro 

(IANNI, 1998, p. 98). 

 

Por isso, uma possibilidade de trazer a tona debates sobre a cultura afro-brasileira é 

utilizar contos da literatura negra: A África é negra ou muito colorida?; Diferente de ser 

igual; Historietas da Preta; São direitos ou estão tortos?; A Preta se apresenta e Histórias 

do candomblé que fazem parte do livro “Histórias da Preta” da autora Heloísa Pires Lima 

(2005), no qual o “eu enunciador assume uma identidade negra, buscando recuperar as 

raízes da cultura afro-brasileira preocupando-se em protestar contra o racismo e o 

preconceito de que é vítima” (BERND, 2010, p. 34). Nesse gênero literário o negro, ao 

narrar a história e atuar como personagem principal fala com propriedade sobre suas 

vivências e expressa com mais intensidade sua intenção de desconstruir ideias 

preconceituosas naturalizadas na sociedade. 

Essas narrativas são alternativas favoráveis para alterar determinados 

posicionamentos em relação à aceitação do Outro, ensejam conhecimentos referentes a 

herança ancestral, versa sobre a diversidade, se opõem contra a exclusão e as cicatrizes que 

ela deixa. Dessa maneira, os referidos contos perpetuam à transformação e reconhecimento 

através de um prisma que compõem fragmentos de histórias. Ou melhor: 

É nas entrelinhas, naquilo que escamoteia e na sua inesgotável 

capacidade de trapacear com a linguagem, que a literatura produz efeitos 

de verdade, que atingem e modificam o leitor, levando-o a reavaliar sua 

relação com o Outro e com o Diverso (BERND, 2010, p. 40). 
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Os conhecimentos são reconstruídos, construídos e desconstruídos mediante 

significados implícitos e explícitos, portanto é significativo “auscultar o texto e perceber os 

sentidos que ele ajuda a construir na contramão, nos caminhos marginais, mas por isso 

mesmo, menos percorridos por parafernálias teóricas” (FONSECA, 2014, p. 15). 

As narrativas que compõem os contos da supracitada literatura revelam vestígios 

que indicam a existência de acontecimentos históricos até então exclusos ou desconhecidos 

que contrapõem qualquer forma de discurso, posicionamento ou tentativa de distorções da 

atuação do negro na história. 

a literatura negra é um imaginário que se forma, articula e transforma no 

curso do tempo [...]. É um movimento, um devir, no sentido de que se 

forma e transforma, aos poucos, por dentro e por fora da literatura 

brasileira, surge a literatura negra, como um todo com perfil próprio, um 

sistema significativo (IANNI, 1998, p. 91). 

 

Pelo viés da imaginação, os contos desse gênero literário encadeiam diálogos, 

vivências, sentimentos e emoções através de suas peculiaridades intrínsecas na linguagem, 

nos temas abordados, nas imagens e nas formas de representar o negro como protagonista 

diante dos mais variados enfoques. 

Abre espaços para conhecermos assuntos referentes às tradições culturais e 

religiosas ao revelarem vínculos com a ancestralidade e também aludem sobre questões 

que ocorrem atualmente na sociedade como a miséria, a exclusão e conflitos, ou seja, as 

vivências e experiências da população afro-brasileira são enfatizadas em narrações que 

permitem refletir desde suas tradições e relações familiares a contextos e demandas sociais. 

Por isso, vale ressaltar que: 

a literatura negra é aquela desenvolvida por autor negro ou mulato que 

escreva sobre sua raça dentro do significado do que é ser negro, da cor 

negra, de forma assumida, discutindo os problemas que a concernem: 

religião, sociedade, racismo. [...] se refere ao negro brasileiro como tema 

principal, como universo humano, social, cultural e artístico. É claro que 

essas polarizações se constituem em conjunto, mesclam-se e vivificam-se 

(IANNI, 1998, p. 92). 

 

As mensagens e ensinamentos propagados em suas narrativas recuperam tradições 

da cultura africana por meio de histórias passadas de uma geração à outra que entrecruzam 

memórias pessoais e coletivas e permitem novas percepções de si e do Outro, uma vez que 

esses textos literários “transmitem um olhar não estereotipado, chegando a passar a 

sensação de encantamento” (SILVA, 2011, p. 291). 
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Novos conhecimentos são promovidos para desvendar, desmistificar e afirmar o 

negro como autêntico sujeito de sua história, pois esse gênero literário vinculado a 

“política, religião e outras formas de consciência é uma forma singular, privilegiada de 

expressão e organização das condições e possibilidades da consciência do negro” (IANNI, 

1998, p. 98) ao referenciar a etnicidade de modo positivo.  

Os personagens que atuam no conto da referida literatura na maioria das vezes são 

apresentados em contextos que refletem heranças culturais dos povos africanos, 

religiosidades, formas de resistências e empoderamento. “Esses modos de construção de 

personagens e enredos destoam dos modos estereotipados ou da invisibilidade com que os 

negros e mestiços são tratados pela literatura brasileira” (EVARISTO, 2009, p. 20), em 

vista disso, esse gênero literário oportuniza o reconhecimento de uma identidade cultural. 

A partir dos resquícios do passado é possível rememorar fatos históricos até então 

não mencionados na história oficializada, além de revelar lembranças de infâncias 

permeadas por conhecimentos e relatos de experiências que ultrapassaram gerações. Posto 

que: 

A palavra poética, melhor do que qualquer outra, deixa emergir o tempo 

do esquecimento, liberando o que ficou retido nos desvãos da história e 

nos descaminhos da memória [....]. A literatura que assume a tarefa de 

recolher os restos e decifrar os rastros insurge-se contra as tendências dos 

regimes autoritários de apagar os vestígios dos crimes por eles cometidos 

contra a humanidade (ZILÁ, 2012, p. 40). 

 

Intensamente favorecida por expressões, contextos históricos e referenciais que 

vivificam a consciência do negro por trazer à tona suas inquietações e reinvindicações, os 

contos da literatura negra que fazem parte do livro Histórias da Preta da autora Heloísa 

Pires Lima (2005): A África é negra ou colorida?; Diferente de ser igual; Historietas da 

Preta; São direitos ou estão tortos?; A Preta se apresenta e Histórias do candomblé, 

asseguram conhecimentos capazes de desvendar, desmistificar e reafirmar o negro como 

autêntico sujeito histórico, nesse sentido, ele “não só se expressa como também organiza 

uma parte importante da consciência social do ser negro” (IANNI, 1988, p. 98) aliada a 

concepções políticas e religiosas.  

O universo de conhecimento difundido pelos contos dessa literatura ecoa não 

apenas no imaginário, mas na vida dos alunos independentemente de seu pertencimento 

étnico. Suas imagens e narrativas afloram novos conhecimentos que permeiam o 

imaginário social e propiciam a constituição de cidadãos que respeitam as diferenças. 
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6       A TEIA LITERÁRIA DA AMIZADE: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

O presente capítulo apresenta a proposta pedagógica dessa pesquisa através de 

atividades que abordam os contos da literatura negra de modo a problematizar o 

protagonismo do negro, sua história e cultura aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

6.1 Apresentação da Proposta Pedagógica 

 

 Disciplina: História. 

 Nível de ensino: Segundo segmento do Ensino Fundamental 

 Ano/Série: 6º ano 

 Número de aulas: 5 (cada encontro como dois tempos de aula) 

 

 Tema da proposta:  

 

Culturas negras: estratégias de resistência e defesa de matrizes identitárias em uma 

perspectiva de reconhecimento da pluralidade cultural. 

O tema enfatiza a temática das culturas negras, estratégias de resistência e defesa de 

matrizes identitárias em uma perspectiva de reconhecimento da pluralidade cultural através 

de contos da literatura negra, em sala de aula. Trata-se de possibilitar aos alunos contato 

com narrativas que abordem assuntos relacionados a história e cultura africana, sua 

influência na cultura afro-brasileira, além de evidenciar e enaltecer o protagonismo do 

negro de modo que se distancie de concepções pejorativas e promovam sentimento de 

reconhecimento, respeito e pertencimento entre os educandos. 

Esse gênero literário contempla de modo enriquecedor os conteúdos propostos nos 

parâmetros curriculares nacionais – PCNS – no que diz respeito à Pluralidade Cultural para 

o primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental.  

esse tipo de abordagem permitirá entender a complexidade das origens 

brasileiras como uma confluência de heranças que se preservaram, 

vencendo políticas explícitas de homogeneização cultural havidas no 

passado, resistindo, recolocando-se, recriando-se ativas em diferentes 

momentos da história. Recuperar as origens dessas influências é valorizar 

os povos que as trouxeram e seus descendentes (BRASIL, 1997, p. 51). 
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Esses registros rememorados por intermédio de contos da referida literatura 

apresentam uma abordagem histórica da cultura africana que recupera fragmentos da 

história e abrem caminhos que viabilizam conhecimentos sobre aspectos do passado que 

estão presentes em nossa cultura. Permitem, inclusive, que os alunos tenham contato com 

histórias que afirmam a identidade e a herança cultural.  

Logo, os contos literários negros a serem utilizados são: 

– “A África é negra ou muito colorida?” esse conto apresenta narrativas com 

algumas características do continente africano que evidenciam sua diversidade, bem como, 

o importante papel da linguagem oral e dos contadores de história à propagação das 

tradições africanas.  

– “Diferente de ser igual” é um conto que questiona o sentido de ser diferente ou 

igual e afirma que as diferenças contribuem para enriquecer a diversidade.  

– “Historietas da Preta” são narrativas que problematizam a invisibilidade do 

negro e a associação de sua imagem ao que é considerado como negativo ou ruim. 

– “A preta se apresenta” é uma história que traz algumas indagações feitas pela 

personagem principal sobre o sentido de ser Preta e os significados atribuídos a essa 

caracterização.  

– “São direitos ou estão tortos?” essa narrativa enfatiza que nem todos os negros 

foram escravizados e apresenta Estevão, um rapaz negro, filho de escravos, porém aluno da 

academia de Belas Artes.  

– “Histórias do candomblé” essa história retrata a experiência de Preta, narradora 

e personagem principal, ao entrar em uma festa de Caboclo e destaca alguns 

questionamentos sobre as concepções equivocadas atribuídas à religião afro-brasileira.  

 

 Justificativa:  

 

Nas escolas, salvo algumas exceções, é raramente oportunizado aos alunos o 

contato com temáticas que evidenciem a história da África e a cultura afro-brasileira. A 

partir disso, pode-se apreender a mobilização dos afro-brasileiros em favor de sua condição 

como sujeitos da história, inclusive por meio de representações culturais sob um viés que 

se distancie de concepções hegemônicas distorcidas e discriminatórias. 
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 Objetivos:  

 

Utilizar contos da literatura negra do livro “Histórias da Preta” da autora Heloísa 

Pires Lima (2005) como proposta pedagógica do ensino de História para uma 

ressignificação positiva das relações étnico-raciais. 

Promover atividades didáticas com os contos da literatura negra, que possibilitem o 

reconhecimento da cultura afro-brasileira como base das elaborações identitárias. 

Viabilizar o contato dos alunos com formas de oralidade que oportunizem novas 

interpretações do negro e das tradições da população afro-brasileira.  

 

 Conceitos: 

 

Diversidade cultural 

 

Esse conceito será trabalhado através do filme “África”, pois as informações 

favorecidas pelo vídeo ampliam os conhecimentos dos alunos sobre a diversidade cultural 

ao oportunizar familiaridade com algumas peculiaridades da história e cultura da matriz 

africana: seus vários países, a riqueza de sua cultura e sua influência na cultura brasileira: 

música, comida, religiões e artes. 

 

Tradições africanas 

 

Essa compreensão será proporcionada mediante o conto “A África é negra ou muito 

colorida?”, já que esse apresenta em sua narrativa a importância, para os africanos, dos 

ensinamentos e tradições propagados de uma geração à outra pelas vias da oralidade, além 

de ressaltar o papel dos contadores que enriquecem a história de todos os seus 

antepassados. 

 

Reinterpretação do negro 

 

Esse entendimento será viabilizado pelo contato dos estudantes com os contos 

mencionados nessa proposta pedagógica por proporcionarem interpretações distanciadas de 

adjetivações depreciativas sobre o negro na literatura. E, também, através da apresentação, 
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feita pela turma, desses contos literários que ao serem compartilhados oportunizarão 

comentários, dos alunos, referentes aos questionamentos feitos pela narradora e 

protagonista, Preta, relacionados a religiosidade, ao negro estudante de Belas Artes, ao fato 

de que nem todos os  negros foram escravizados, entre outros. 

 

 

6.2 Exposição da Proposta Pedagógica aos alunos 

 

O continente africano e sua diversidade 

Aula 1  

No primeiro encontro, a professora convidará os alunos a apreciarem um vídeo 

clipe, entendido nessa proposta como elemento disparador da aprendizagem, para que 

posteriormente eles respondam algumas questões, para isso pedirá que organizem as 

cadeiras em meia lua. Nessa dinâmica os estudantes observarão o filme intitulado “África” 

de autoria do grupo Palavra Cantada acompanhados da letra da música, para oportunizar 

maior compreensão da mensagem transmitida na melodia, tendo em vista articular com o 

vídeo o contato com a temática abordada e ampliar entendimentos sobre a diversidade 

cultural através da familiaridade com algumas especificidades da história e cultura da 

matriz africana, uma vez que o vídeo evidencia alguns países desse continente, bem como, 

sua influência na melodia, culinária e na cultura.  

 

Imagem 2 – Filme África 

 
Fonte: https://m.youtube.com/watch?v=vGJ0dAoi9Mw 
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Após a execução do vídeo, a professora iniciará um debate com o objetivo de 

apresentar o referido continente, seus vários países, sua religiosidade, a riqueza da cultura 

africana e sua influência na brasileira: música, comida, religiões e artes. Nessa perspectiva, 

ela perguntará à turma: 

1- Vocês conheciam a música do vídeo? 

2- O que sabem sobre continente africano? 

3- Quais histórias desse continente já ouviram falar? 

4- Qual sentimento ou lembrança o vídeo despertou em vocês? 

5- Quais as contribuições da cultura africana na cultura brasileira que vocês 

conhecem? 

6- É possível perceber no vídeo a importância das tradições ancestrais como base 

das identidades africanas?  

 

A partir da atividade realizada, a professora deverá mencionar que a diversidade 

cultural do continente africano influenciou a cultura brasileira: na dança (jongo, samba, 

afoxé...), na culinária (vatapá, feijoada, angu...), religião (candomblé, Xambá) e em 

algumas palavras como caçula, babá e bambolê. 

 

Narrativas da Preta 

Aula 2  

A professora apresentará o livro “Histórias da Preta” de Heloísa Pires Lima (2005) 

à turma e perguntará que tipo de histórias os alunos esperam encontrar no interior do livro. 

 

Imagem 3 – Livro Histórias da Preta 

 
Fonte: http://www.afreaka.com.br/notas/literatura-infantil-e-historias-da-preta-percepcoes-

da-identidade-afro-brasileira 
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Em seguida, a docente pedirá que os estudantes ouçam atentamente à leitura do 

conto “A África é negra ou muito colorida?”. Trata-se da história em que a protagonista, 

Preta, nos coloca em contato com o continente africano ao falar sobre a riqueza dos 

ensinamentos transmitidos de uma geração à outra, através da oralidade. Assim, ao 

enfatizar a importância, para os africanos, dos saberes propagados pelos narradores de 

histórias, Preta afirma que:  

a história mais legal sobre a África é sobre os seus contadores de 

histórias, que não escrevem nenhuma delas: guardam todas na memória e 

depois recontam. Eles aprendem essa arte desde pequenos, com os 

mestres e acompanham os feitos das famílias dos reis, aumentando e 

enriquecendo a história de todos os seus antepassados. Uma história que 

as pessoas aprendem a conhecer assim: ouvindo histórias. Imagine só o 

tamanho da memória dos contadores! (Quantos megas deve ter?) Por isso 

a palavra tem uma dimensão sagrada: é através da fala que o mundo 

continua a existir no presente (LIMA, 2005, p. 19). 

 

Imagem 4 – Conto “A África é negra ou muito colorida?”. 

 
Fonte: http://www.afreaka.com.br/notas/literatura-infantil-e-historias-da-preta-percepcoes-

da-identidade-afro-brasileira 

 

Posteriormente, a professora discutirá o texto com os alunos para que eles 

percebam todo o desenrolar do enredo.  

Após a discussão sobre o livro, a professora deverá aprofundar com os estudantes a 

ideia dos saberes africanos serem contados e recontados mediante mitos, contos e lendas 

pelos contadores de histórias que fazem desses ensinamentos um elo entre o passado e o 

presente.  

Os alunos, a partir dessa atividade, deverão em dupla e com a ajuda da professora, 

perceber a importância do trabalho por meio das seguintes perguntas. Estas deverão ser 

respondidas oralmente. 

1- O que essa história despertou em vocês? 
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2- Para vocês, por que a Preta afirma que a história mais legal sobre a África é 

sobre os contadores de histórias? 

3- Qual a importância do papel dos contadores de história em propagar 

conhecimentos? 

4- Quando Preta afirma que é através da fala que o mundo continua a existir no 

presente, o que ela quer dizer? 

5- É possível perceber como as tradições africanas foram preservadas e 

reelaboradas? 

6- É possível perceber como os costumes e ensinamentos são preservados ao ponto 

de sabermos as histórias que nossos avós contavam? 

 

A leitura e o imaginário 1 

Aula 3 

A professora convidará os estudantes a participarem de uma roda de leitura para 

que eles narrem contos presentes no repertório do referido livro, tendo em vista mostrar a 

relevância do coletivo, valorizar os conhecimentos dos alunos e incentivá-los a 

expressarem suas ideias, sentimentos e opiniões. 

Para isso, a docente pedirá que os alunos se subdividam em grupos de no máximo 

cinco alunos, cada grupo escolherá uma das histórias presentes no supracitado livro. As 

apresentações serão realizadas em dois encontros com um sorteio no início da aula para 

definir a ordem e dia da apresentação. Desse modo, a aula 4 dará continuidade à aula 3. 

Os contos serão compartilhados com a turma da seguinte maneira: dois integrantes 

do primeiro grupo farão a leitura do conto em voz alta e em seguida os outros componentes 

desse mesmo grupo tecerão comentários como:  

1- O assunto principal mencionado no conto; 

2- As problematizações que a protagonista, Preta, apresenta na história. 

3- A opinião do grupo sobre esses questionamentos. 

Na sequência, os demais grupos se apresentarão da mesma forma. 

Após cada apresentação é interessante que a professora disponibilize alguns 

minutos para que os alunos debatam sobre o assunto apresentado. 

Os contos utilizados nessa atividade serão disponibilizados, em Xerox, a todos os 

estudantes. 
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A leitura e o imaginário 2 

Aula 4 

Essa aula é entendida nessa proposta pedagógica como sequência do encontro 

anterior. Sendo assim, os grupos que foram sorteados para o segundo encontro se 

apresentarão, com as mesmas regras estabelecidas na aula 3, ou seja: conforme a ordem de 

apresentação, dois integrantes do grupo farão a leitura do conto em voz alta e em seguida 

os outros componentes tecerão comentários como:  

1- O assunto principal mencionado no conto; 

2- As problematizações que a protagonista, Preta, apresenta na história. 

3- A opinião do grupo sobre esses questionamentos. 

Após cada apresentação será disponibilizado alguns minutos para que os alunos 

debatam sobre o assunto apresentado. 

 

A teia literária da amizade 

Aula 5 

A professora convidará os estudantes a participarem de uma teia literária da 

amizade para que eles relatem suas percepções após o contato com as narrativas 

encontradas no livro “Histórias da Preta”.  

Para isso, a docente solicitará aos alunos que se organizem em um grande círculo e 

iniciará a dinâmica da teia literária da amizade: pegará o novelo de barbante e ao enrolar 

um pedaço em seu dedo falará: 

1- Seu nome; 

2-  O nome do conto que leu; 

3-  O que mais chamou sua atenção ao ler o conto e  

4- Se aquela leitura trouxe alguma lembrança independentemente de seu contexto.  

Após, a professora entregará o novelo a um dos alunos, escolhido aleatoriamente. 

Esse, ao fazer sua breve apresentação, passará o novelo a outro estudante e assim 

sucessivamente até que todos se apresentem. 

Ao final, no interior do círculo estará formada uma teia de fios que uni uns aos 

outros. Nesse momento, dialogar: embora cada um tenha percepções diferentes e opiniões 

distintas, todos estão unidos entre si, todos são importantes e suas histórias fazem parte da 

nossa cultura, por isso devemos respeito a essas histórias e as singularidades de cada um, 

pois são essas diferenças que enriquecem a diversidade. 
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A partir da proximidade dos estudantes com esse gênero literário intensificado 

pelas atividades realizadas a docente pedirá que os alunos escolham um entre os contos 

trabalhados, em sala de aula, para elaborar uma redação, com mínimo de uma lauda, que 

verse sobre os questionamentos apontados na narrativa escolhida e sua compreensão 

relacionada a essas questões. 

 

Síntese da proposta- etapas e discussões:  

 

Aula 1 

Distribuir a letra da música à turma e projetar o vídeo “África”; 

Perguntar aos alunos: 1- Vocês conheciam a música do vídeo?; 2- O que sabem 

sobre continente africano?; 3- Quais histórias desse continente já ouviram falar? 

Comentar sobre a diversidade cultural do continente africano e sua influência na 

cultura brasileira. 

Aula 2 

Apresentar o livro “Histórias da Preta” à turma. 

Fazer a leitura do conto “A África é negra ou muito colorida?”.  

Problematizar com os alunos: 1- O que essa história despertou em vocês?; 2- Para 

vocês, por que a Preta afirma que a história mais legal sobre a África é sobre os contadores 

de histórias?; 3- Qual a importância do papel dos contadores de história em propagar 

conhecimentos?.; 4- Quando Preta afirma que é através da fala que o mundo continua a 

existir no presente, o que ela quer dizer?; 5- É possível perceber como as tradições 

africanas foram preservadas e reelaboradas?; 6- É possível perceber como os costumes e 

ensinamentos são preservados ao ponto de sabermos as histórias que nossos avós 

contavam? 

Enfatizar a importância dos ensinamentos africanos serem contados e recontados 

pelos contadores de histórias.  

Aula 3 

Pedir à turma que se subdivida em grupos de no máximo cinco alunos e escolham 

uma das histórias presentes no livro mencionado.  

Sortear a ordem da apresentação a ser realizada em dois encontros.  

Propor regras à apresentação dos grupos: dois integrantes farão a leitura do conto 

em voz alta e em seguida os outros componentes tecerão comentários como: o assunto 
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principal mencionado no conto; as problematizações que a protagonista apresenta na 

narrativa e a opinião do grupo sobre esses questionamentos. 

Incentivar debates, entre os alunos, sobre o assunto apresentado após cada 

apresentação. 

Disponibilizar os contos utilizados a todos os estudantes. 

Aula 4 

Apresentação dos grupos que foram sorteados para o segundo encontro. 

As regras de apresentação serão as mesmas estabelecidas no encontro anterior. 

Aula 5 

Pedir que a turma se organize em um grande círculo. 

Iniciar a dinâmica: pegar o novelo de barbante e ao enrolar um pedaço no dedo 

falar seu nome, o nome do conto que leu; o que mais chamou atenção ao ler o conto e se 

aquela leitura trouxe alguma lembrança independentemente de seu contexto.  

Entregar o novelo a um dos alunos para que ao fazer sua breve apresentação passe o 

novelo para outro até que todos se apresentem. 

Dialogar sobre o respeito às histórias e às singularidades de cada um e enfatizar que 

essas diferenças enriquecem a diversidade. 

Propor aos estudantes uma redação conforme as seguintes recomendações: escolha 

de um entre os contos trabalhados em sala de aula; redigir sobre os questionamentos 

apresentados na narrativa e sua compreensão relacionada a essas questões; mínimo de uma 

lauda.  

 

Recursos didáticos: 

Filme “África”; 

Xerox da letra da música; 

Livro “Histórias da Preta”; 

Xerox dos contos mencionados nas atividades e 

Novelo de barbante. 

 

Avaliação  

A avaliação ocorrerá em dois momentos:  

– Ao longo de todo o processo: avaliaremos a participação e o interesse dos 

estudantes em cada atividade e 
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– Por meio de uma redação: os alunos escolherão um entre os contos trabalhados 

nessa proposta pedagógica para elaborar uma redação que verse sobre as indagações 

encontradas na narrativa e sua compreensão relacionada a essas questões. 
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7        À GUISA DE CONCLUSÃO 

As atividades narradas no capítulo anterior denotam uma trajetória investigativa 

tecida a partir dos objetivos traçados neste trabalho de conclusão de curso e justificam-se 

pelas exigências da lei 10.639/2003 que atribui à obrigatoriedade do Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas ao intencionar que o aluno do 6º ano do 

Ensino Fundamental reconheça a cultura afro-brasileira como base das elaborações 

identitárias.  

Entendemos que as atividades: “O continente africano e sua diversidade” e 

“Narrativas da Preta” atendem ao seguinte objetivo: promover atividades didático-

pedagógicas com contos da literatura negra que possibilitem o reconhecimento da cultura 

afro-brasileira como base das elaborações identitárias. 

Assim, compreendemos que a atividade intitulada “O continente africano e sua 

diversidade” favorece a exibição do vídeo e, por conseguinte, a discussão que deflagra a 

proximidade dos estudantes com particularidades do continente africano: alguns países que 

fazem parte do referido continente, algumas expressões utilizadas, bem como, sua 

influência na melodia, culinária e cultura. Desse modo, contribui para ampliar os 

conhecimentos dos alunos relacionados a aspectos da cultura afro-brasileira. 

Já a atividade “Narrativas da Preta” apresenta o conto “A África é negra ou muito 

colorida?” que além de despertar mais a curiosidade dos educandos ao versar sobre as 

especificidades do gênero aqui tratado, também contribui para o reconhecimento das 

riquezas desse continente e a identificação dos alunos com a matriz africana ao 

potencializar, de forma lúdica, o contato dos alunos com narrativas que enfatizam a 

importância da oralidade e a forma que as tradições africanas foram difundidas.  

Em relação às atividades “A leitura e o imaginário 1 e 2” e “A teia literária da 

amizade” atenderam, mais especificamente, ao objetivo: mostrar como os contos da 

literatura negra podem ser instrumentalizados pelo professor, tendo em vista oferecer 

novas percepções sobre as relações étnico-raciais nas escolas de Educação Básica. 

“A leitura e o imaginário 1 e 2” propicia o contato e apreciação de contos em que o 

negro protagoniza histórias que apresentam em suas narrativas contextos e realidades que 

embora façam parte da História e cultura afro-brasileira e africana não são abordadas nas 

instituições de ensino, salvo raras exceções. As conversas viabilizadas nessa atividade 

oportunizam a exposição de diversas opiniões em relação ao que os alunos mais gostaram 



49 
 

 

ou não nos textos encontrados. Incentiva uma escuta mais sensível e um olhar mais atento 

relacionado a atuação negro na história e a mensagem transmitida através do conto. Além 

disso, ocasiona a declamação dos referidos textos e trabalha o comportamento leitor. 

Em “A teia literária da amizade” entendemos que provoca a imaginação dos alunos, 

permite inclusive que novos olhares sejam aguçados sobre diversos aspectos e que outros 

significados sejam atribuídos aos diferentes contextos que se apresentam nas histórias, pois 

os estudantes terão que relatar suas percepções após o contato com as narrativas 

encontradas nos contos do livro “Histórias da Preta”, pensar no conto lido, no que mais 

chamou à atenção ao ler e em alguma lembrança remetida pela leitura, independentemente, 

de seu contexto.  

Após tal explanação, por fim, podemos afirmar que o trabalho com esse gênero 

incentiva a percepção dos alunos em relação às narrativas que evidenciam questionamentos 

de situações naturalizadas e, também, oportuniza conhecer um lado da história a partir do 

ponto de vista de escritores negros – elementos que colaboram para evidenciar o negro, sua 

atuação e contribuição na história através de outros sentidos. 

Afirmamos que os objetivos elencados nessa investigação ocorrerão, 

principalmente, pelo fato dessa proposta pedagógica viabilizar o acesso dos educandos em 

atividades positivas que promovam sua aproximação com esse gênero.  

Propor tais atividades, aos estudantes, é oportunizar que eles brinquem com suas 

narrativas, logo, entendemos que elaborar dinâmicas das quais os alunos apreciem e 

verbalizem representa uma forma relevante de ampliar o sentimento de pertencimento e 

reconhecimento de si e do Outro, pois oferece subsídios para que os mesmos sintam-se 

motivados e, aos poucos, adquiram novos posicionamentos ao perceberem que suas 

histórias é parte de nossa cultura, que por sua vez é viva, enriquecida contada e recontada. 

Saliento que é necessário considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, uma 

vez que essa é uma possibilidade para que o ambiente em sala de aula se torne um espaço 

de respeito entre as vivências e saberes de cada um. 

Compreendo que o trabalho com contos da literatura negra permite também a 

continuidade da linguagem que as crianças carregam consigo e amplia significativamente a 

maneira que elas se expressam. 

Diante disso, como relevância social essa pesquisa é um ponto de partida para 

reflexões e contribuições a outras pesquisas científicas relacionadas à alteridade que os 

educandos adquirem em face desse gênero, tal como, sua liberdade de criação, expressão e 
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imaginação. Principalmente quando suas próprias histórias são consideradas e se 

constituem como parte de toda essa vivência. 

No que se refere a âmbito educacional essa escrita viabiliza um suporte pedagógico 

através de um novo enfoque às práticas educativas que envolvem o uso de contos da 

literatura negra, devido ao fato do trabalho com esse gênero literário promover o 

descortinar de histórias enriquecedoras. 

No campo pessoal, debruçar sobre as leituras dessa pesquisa despertou 

inquietações, aguçou meu interesse, potencializou minhas expectativas e ampliou 

significativamente minha vontade de estar em sala de aula para trabalhar com esse 

enfoque. 
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ANEXO A – FRAGMENTO DO CONTO: A ÁFRICA É NEGRA OU MUITO 

COLORIDA? 
 

 

Ina Kiluba era uma menina que se tornou chefe de um reino africano chamado 

Basanga. Ela era parente do príncepe Kibinda, do reino de Luba. O povo basanga tinha 

vizinhos que habitavam outros reinos, que tinham outros nomes: Bakinda, Baushi, 

Balulba... Mesmo com as diferenças que havia entre eles, todos se diziam povos sangas. 

A cada uma dessas diferentes sociedades os ocidentais chamam de etnia. E todas 

elas podem ser encontradas, por exemplo, num único país chamado Zaire. Os países, 

portanto, podem estar preenchidos com muitas etnias. 

E, dá para imaginar, cada etnia trocar histórias com outras etnias. O mais gostoso é 

desembrulhar o tempo e ver as mesmas histórias, de um mesmo lugar, construídas com 

pedaços diferentes. É a mesma mais diferente. E, lá na África, são milhares de 

africanidades em forma de contos de épocas incontáveis.  

E todas podem ser contadas outra vez. 

Como são tantas, acho melhor começar pelo começo. Ou pela primeira história. Ou 

pela história do princípio. Que tal as que narram a criação do mundo? 

Sabe como o mundo foi criado pelos africanos? Ou como os africanos foram 

criados pelo mundo? Ou como a criação criou o mundo africano? Ou como mitos africanos 

criaram as histórias da criação do mundo? 

Foi de conto em conto que se criou a Criação. 

Os shilluks, por exemplo, que são povos pastores, criadores de gado, contam que o 

mundo surgiu de uma gota de leite. Veja no mapa onde eles estão. 

Agora procure os bambaras que também contam histórias muito bonitas. Eles dizem 

que primeiro havia Glan, que era a vida e o movimento do universo. Glan então enrolou-se 

em espirais de sentidos inversos. Dessa enrolação surgiu o espírito Yo, que rodopiou em 

todas as direções, criando o mundo atual, o mundo passado e o mundo futuro. 

Então os tempos vibraram e a terra nasceu, e fez nascer os espíritos da terra. Faro, 

um deles, construiu o céu. Em seguida, caiu sobre a terra em forma de água, trazendo as 

ervas, os escorpiões, certos peixes, os crocodilos e outros animais aquáticos. Deles 

nasceram os pescadores, que foram os primeiros humanos terrestres. 

Faro, aquele espírito da terra, é quem toca lenta e compassadamente as águas, que 

um dia afundarão a Terra para dar lugar ao mundo futuro. Mas, de tempos em tempos, ele 
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se transforma em espiral para vigiar o mundo. Muitas vezes fica nas espirais das coroas de 

oito espiros, reservadas aos reis. Por isso, em alguns lugares africanos as coroas são assim: 

Os dogons, outra etnia, contam que foi Amma quem criou as estrelas e depois 

jogou no espaço muitas bolotas de terra. Em duas delas havia cobre: uma continha de cobre 

vermelho, outra continha de cobre branco: são o sol e a lua. As pessoas negras são aquelas 

que nasceram sob o sol, as brancas são as que nasceram sob a lua. 

Também se diz que o mundo vai sendo construído por um tapeceiro e por um 

tocador de harpa. O tecelão tece a palavra no pano pelo vai e vem do tear. E o tocador de 

harpa tece os sons ao longo das cordas de instrumento. 

Essas narrativas cheias de poesia são conhecimentos que contam sobre a criação do 

mundo: a sabedoria sob o céu de estrelas africanas. 

E são muitas Áfricas! E todas elas muito coloridas. 

Porém, descobri um povo que talvez seja o mais colorido de todos na construção de 

seu espaço na Terra. São os ndebeles, que pintam as paredes de suas casas com desenhos 

geométricos. A toda hora eles pintam e despintam cada parede, para inventar novas 

pinturas. Os mesmos desenhos que estão nas paredes eles pintam nos muros das casas, no 

chão e até nas propagandas de Coca-Cola (que também tem lá). 

E cada lugar continua trocando ideias, trançando tempos nas histórias que os 

africanos têm para contar. 

Mas a história mais legal sobre a África é sobre os seus contadores de histórias, que 

não escrevem nenhuma delas: guardam todas na memória e depois recontam. Eles 

aprendem essa arte desde pequenos, com os mestres e acompanham os feitos das famílias, 

dos reis, aumentando e enriqecendo a história de todos os seus antepassados. Uma história 

que as pessoaas aprendem a conhecer assim: ouvindo histórias. 

Imagine só o tamnho da memória dos contadores! (Quantos megas deve ter?) Por 

isso a palavra tem uma dimensão sagrada: é através da fala que o mundo continua a existir 

no presente.  

(LIMA, Heloísa Pires; p. 14-19; 2005). 
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ANEXO B – FRAGMENTO DO CONTO: A PRETA SE APRESENTA 

 

Eu sou a Preta. Era a minha madrinha, a tia Carula, uma irmã querida de minha 

mãe, quem me chamava assim. Ela sempre chegava com um lencinho na cabeça e uma 

sacola de palha cheia de novidades, que eu abria sentindo cheirinho de boneca nova, de 

joguinhos para brincar, de roupa bonita, de livrinhos de história com perfume de papel 

colorido. 

– Preta, vim te buscar! 

As férias traziam com ela flores que eu nunca tinha visto e montanhas onde o 

mundo ficava em baixo, depois das nuvens. Numa dessas vezes, esqueci minha cordinha de 

pular em cima de uma pedra. Ficava triste lembrando dela sem mim, sozinha. Às vezes 

imagino que ela está lá até hoje. 

Mas o melhor de tudo eram os aniversários, quando a tia chegava para ajudar minha 

mãe a preparar as delícias. 

– Preta, olha o bolo, os pastéis, a calça-virada, a cuca e os canudinhos que fiz pra ti! 

Porém, o grande amor que nascia do coração de tia Carula ficou principalmente na 

minha lembrança de certos dias tristes em que ela chegava com sua sacolinha de carinhos. 

E só ela sabia me chamar de Preta desse jeito que ficou tão doce. 

Olha que engraçado: quando outros diziam que eu era preta eu achava estranho. 

– Eu não sou preta, eu sou marrom. Cor de doce de leite, como a canela, como o 

chocolate, como brigadeiro. Cor de telha, cor de terra. Eu sou assim... da cor dos olhos dos 

meus pais! 

E fui aos poucos descobrindo que eu era a Preta marrom, uma menina negra. Ser 

negra é como me percebem ou como me percebo? Ou como vejo e sinto me perceberem? 

Tenho um amigo que só às vezes é preto. Que fica preto quando vai à praia no verão. Mas 

ser negro é muito mais do que ter um bronze na pele. 

Como é, afinal, ser uma pessoa negra? Eu só respondo quando responderem como é 

ser uma pessoa que não é negra. 

Uma vez, sentei debaixo da parreira de uva, na casa da avó Lídia. Fiquei olhando 

para o alto, as bolinhas cheias de suco por dentro. Eram muito saborosas (quando eu não 

descobria formigas entre os gomos). A vó Lídia sempre ficava por ali, arrumando suas 

plantinhas, enchendo o mundo com cheiro de terra molhada. Nossa conversa era ela 

perguntar pouco e eu responder pouquinho. Mas tinha um amor que grudava a gente, uma 
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na outra. Lá estava ela, a vó linda com sua cor negra, cabelo branquinho, olhos serenos, 

mãos fortes e uma perna manca. E aí eu perguntei: 

– Vó, quem inventou a cor das pessoas? 

Isso eu perguntei porque havia aprendido que uns são amarelos, outros brancos e 

outros vermelhos. Ela disse: 

– Eu só respondo se tu me disser quem inventou o nome da cor das pessoas. 

Eu fiquei lá, pensando e chupando uva, e ela continuou plantando suas sementes. 

Dizem que sou afro – etiqueta para todos ou tudo o que é parecido com algo ou 

alguém da África. Euro é etiqueta para semelhanças europeias. E outros continentes, que 

etiquetas recebem? 

Afro tem em todos os países. Por exemplo, existem os afros-brasileiros, os afros-

americanos, os afro-cubanos, os afro-franceses. Será que tem afro-sueco? Enfim, é o 

seguinte: afro vem de se ter uma origem africana. 

Desde a época que minhas pernas ficaram compridas e meu peito parecia um balão 

que se enchia, fui aprendendo que trago dentro de mim um pouco do que meus pais e avós 

e bisavós, trisavós, tataravós e... – depois não sei mais como chama – foram. É assim: para 

nascer é preciso duas origens, ou seja, o lado da mãe e o lado do pai. Cada um traz um 

monte de origens. O lado do pai traz as origens da parte de seu pai e as da parte de sua 

mãe. O lado da mãe, por sua vez, também carrega a parte de seu pai e a parte de sua mãe. 

Todo mundo nasce carregado de origens. 

E, se é assim, então quantas origens carrego dentro de mim? Quantas sementes? 

Também tenho parentes alemães por parte de minha outra vó, clara, casada com 

meu avô índio, guarani de ascendência charrua. Que confusão! 

 Outro dia eu conversei com um amigo loiro cuja mãe sempre conta com orgulho 

que sua avó era negra. Nos entreolhamos sorrindo. Eu, negra descendente de alemães, e 

ele, loiro descendente de crioulos. Ninguém acredita! 

Mas a origem africana está na cara. E também no coração. Ser africano é diferente 

de ser italiano ou francês. A África não é um país, mais um continente com muitos países, 

e cada qual com etnias diferentes. Então, em quantos lugares da África eu tenho origens? 

 

(LIMA, Heloísa Pires; p. 5-9; 2005). 
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ANEXO C – CONTO: SÃO DIREITOS OU ESTÃO TORTOS 

 

Sabe o que é ser escravizado e ter alguém mandando em você o tempo todo? E por 

trezentos anos? Foi assim no Brasil, o lugar onde mais tempo durou a escravização de 

africanos homens, mulheres e, pior de tudo, de crianças. 

Mas uma confusão que costuma acontecer é imaginar que todas as pessoas negras 

eram escravas. Nesse tempão todo, algumas puderam pôr em prática as estratégias de 

libertação e conseguiram libertar a si mesmas e tornar livres seus filhos e netos. 

Estevão era um menino negro que passeava pelas ruas do Rio de Janeiro no ano de 

1864. Seus pais haviam morrido quando ele era muito pequeno, numa fuga, pois eram 

escravos. Ele então foi criado por uma amiga de sua mãe que era livre. E lá ia ele pela rua 

da Constituição – tinha que comprar linha para ela, que era costureira de primeira. 

Dobrou depois a rua da Boa Viagem só para ver Maria, que ele amava. Mas ela 

gostava de um menino que morava na rua dos Ourives. Um dia ainda iria conquistá-la, 

declarando-se publicamente bem no meio do Campo da Aclamação. Achou melhor ficar 

longe dessa ideia e foi para a rua do Oriente. Caiu na rua do Valongo, que era de arrepiar: 

ali ficava o maior mercado de gente da cidade. Mas, ao contrário de outros meninos, 

Estevão não tinha medo de passar por ali. 

Às vezes ele ficava pensando como poderia libertar todo o mundo. Precisaria 

observar, guardar tudo na cabeça. Subiria no telhado, entraria por uma janelinha que tinha 

lá em cima e... pegaria a chave do guarda, que estaria dormindo; devagarinho soltaria um a 

um e todos então ajudariam a atacar os outros guardas. 

Pensando assim, percebeu-se caminhando na rua da Guarda Velha. Atravessou 

ressabiado e deu de cara com a rua do General Câmara. Quebrou outra esquina e caiu na 

rua do Cárcere. Não gostou da sequência e resolveu entrar na igreja. O pároco ensaiava 

uma peça musical da capela real de um gande compositor e organista, o padre José 

Maurício Nunes Garcia, que havia sido mestre de música da capela real e tinha morrido 

fazia uns trinta anos. Estevão já vira uma pintura que retratava o artista negro. E, enquanto 

escutava sua música maravilhosa, imaginava se poderia ter tanto sucesso quanto ele. 

Uma pausa do órgão quebrou seu sonho. Sabia que teria que brigar muito para 

conseguir ser importante. Tinha mesmo era que libertar todo o mundo primeiro. Lembrou 

de Maria. Ela iria preferir o esquema das alforrias, no qual muitas pessoas negras se 
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associavam para conseguir juntar dinheiro e, assim, poder comprar a carta que tornava 

livre um escravizado. 

O menino deixou o lugar santo e correu para a rua do Ouvidor, porque já ouvia o 

berimbau ao longe. O que gostaria mesmo era de aprender capoeira e entrar na roda. 

Aqueles sim eram guerreiros: rodopiavam no ar e venciam com dupla sabedoria – a dos 

golpes e a do humor. Com ginga disfarçavam a arma – que era o corpo –, e a luta parecia 

uma dança. E então, rápidos como a justiça de Xangô, derrubavam o orgulho de muitos 

tiranos. 

Estevão ficou ali por um bom tempo, até o sino da Candelária repicar e ele lembrar 

que tinha que ir correndo para a escola. Já era o meio do dia e ele ainda teria que almoçar e 

se arrumar todo. Hoje era um dia muito importante. Será que ele iria ser premiado? É que 

ele era aluno da Academia Imperial de Belas Artes, onde todo ano os melhores alunos 

recebiam medalhas do imperador. E ele tinha chance, pois era um ótimo aluno em todas as 

matérias. 

Nem todos os meninos negros vieram como Estevão. Escravizados ou livres, 

porém, todos lidaram com enredos para ampliar seu espaço de vida, cerceado pela 

sociedade violenta. 

Alguns brasileiros negros, apesar do tempo cruel, foram geniais – como o escritor 

Machado de Assis e o artista Aleijadinho, só para começar a lista. 

Muitos viraram nomes de rua, como o geógrafo, cartógrafo, urbanista, arquiteto, 

historiador, sociólogo, literato, tupinólogo e político Teodoro Sampaio. Ou como Cruz e 

Souza, poeta de grande sensibilidade. Ou políticos como a gaúcha Luciana de Abreu, que 

discursava defendendo os direitos das mulheres, e isso no século passado. Outro que 

também brigou por uma maior cidadania já neste nosso século foi o líder da Revolta da 

Chibata, o marinheiro João Cândido. São muitos e muitos, mesmo nos dias de hoje, e seria 

preciso escrever uma montanha de livros contando suas histórias. 

Mas quem não virou nome de rua pode ser que tenha acabado morando nas ruas. 

Depois de trezentos e tantos anos escravizados, finalmente uma lei os libertou – mas não 

cuidou deles. É como se tivesse havido uma guerra e depois ninguém tivesse cuidado dos 

feridos. Quem estava em melhores condições sobreviveu melhor; quem estava muito 

machucado sobreviveu com maior dificuldade. 

 

(LIMA, Heloísa Pires; p. 40-43; 2005). 
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ANEXO D – CONTO: DIFERENTE DE SER IGUAL 

 

Pronto: ser diferente – que mistério é esse, ser diferente? Todo mundo é? Ou todo o 

mundo é igual? Tem gente que é igualzinha: os gêmeos univitelinos. Mas não inteirinha 

igual. 

E tem gente parecida. Sempre tem alguém que diz que conhece uma pessoa muito 

parecida comigo. 

Então tem os parecidos. E tem então os diferentes. 

Mas os diferentes sempre tem seus parecidos, e então não são diferentes. São 

parecidos com os diferentes. 

Quem são os mais diferentes? Depende de como eu sou. 

Mas se eu for muitos? Então vou ser parecida com muitos. 

Mas sempre tem um que todo o mundo vai dizer que parece comigo. 

Enfim, iguais e diferentes podem ser diferentes e iguais. A diferença enriquece a 

vida e a igualdade é um direito de todos. Somos iguais no direito à vida.  

 

(LIMA, Heloísa Pires; p. 62-63; 2005). 
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ANEXO E – CONTO: HISTORIETAS DA PRETA 

 

Os invisíveis 

 

Como é ser negro que aprendi na escola? Lembro do retrato de um homem 

amarrado, a calça abaixada, apanhando num tronco. Essa era uma imagem que aparecia 

repetidamente nos livros escolares. Por que mostravam sempre a mesma figura negra 

totalmente dominada? 

Nunca aparecia de outra forma. Era um retrato congelado. Existem muitas outras 

histórias construídas pelos negros, mas, como elas não aparecem nunca, na prática são 

invisíveis: é como se não existissem. 

E nas historinhas infantis, então? O único personagem de que me lembro é o Gato 

Félix, que é um gato preto. Nunca encontrei presonagens negros fazendo papel principal 

num enredo de amor ou numa aventura. Nas poucas histórias em que eles ganham 

destaque, são pobres e tristes, na melhor das hipóteses. E na televisão, nos cartazes do 

shopping, nas revistas, a regra é esta: quando aparece a imagem de uma pessoa bem-

sucedida, bonita, charmosa e competente, essa pessoa não é negra... 

 

(LIMA, Heloísa Pires; p. 47; 2005). 
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ANEXO F – FRAGMENTO DO CONTO: HISTÓRIAS DO CANDOMBLÉ 

 

Era de tardinha para o anoitecer quando entrei num corredor comprido naquela casa 

toda branca e com uma bandeirinha no telhado. Dentro do pátio, pelos cantos, algumas 

mesas carregadas de frutas coloridas, abacaxis, maçãs, peras vermelhas e verdes, uvas de 

todas as cores, bananas, laranjas, moranguinhos... arrumadas em meio a algumas flores 

bem frescas e folhagens exuberantes. A brisa da tardinha misturava muitos perfumes. 

O pátio estava lotado. As pessoas batiam palmas ritmadas acompanhando o som 

dos três atabaques que vinha lá do fundo do quintal. Meu corpo queria começar um 

movimento dançante que acompanhasse aquela música. Tinha uma letra que eu não 

entendia muito, mas que foi cerscendo na voz de um grupo de mulheres que foram para o 

centro do lugar, formando uma roda. Elas dançavam e cantavam e vestiam roupas rendadas 

impecavelmente brancas. 

Havia também alguns homens na roda, mas nenhum deles se comparava ao que 

entrou sozinho. Alto, magro, ágil, com gestos rápidos seguia os passos da cantoria e foi 

chegando perto. As pessoas beijavam sua mão, que no gesto seguinte parecia abençoar a 

todos. Foi se aproximando e meus olhos entraram no dele, e uma emoção brotou, jorrando 

um amor profundo. Era a festa de caboclo. 

Esse dia era também o do meu aniversário, e foi assim, como um presente dos céus, 

que conheci o candomblé. 

Os africanos quando vieram para o Brasil, trouxeram sua religiosidade. E a festa de 

caboclo é uma festa religiosa. Conta-se nos candomblés que ela foi criada para reverenciar 

os habitantes da terra, que eram os índios. O caboclo que comanda essa festa representa um 

índio e se apresenta vestido de índio. 

A festa foi como uma flecha que me atirou para dentro de um mundo desconhecido. 

Até crescer, eu havia estudado em escolas de freiras católicas, e, geralmente quando só é 

criado numa religião, aprende-se a evitar as outras. 

Das religiões de origem africana sempre me chegavam informações muito 

preconceituosas. Sempre punham medo na gente. Depois aprendi que os povos negros 

assustavam todo o mundo de propósito, pois esse era um dos jeitos de fazer com que 

tivessem medo deles no tal de Novo Mundo. E assim eles se resguardavam, protegidos por 

esse medo que todo mundo tinha deles. 
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Eu também tinha medo e nunca havia chegado perto dos batuques. Só depois dessa 

primeira festa é que fui a muitas outras festas de candomblé. Mas quem cresceu dentro dos 

candomblés conheceu muito antes a beleza desse modo de ver o mundo e a vida. 

Nem todas as pessoas negras são adeptas do candomblé: elas podem ser 

protestantes, católicas, islâmicas, budistas. Existem negros judeus e de muitas outras 

religiões. Já ouvi dizer que o candomblé é uma religião que nem os próprios africanos 

conhecem, ou que só conheceram quando os brasileiros levaram para lá. É uma religião 

tecida no Brasil. 

Os iorubas chamam suas divindades de orixás. E os candomblés brasileiros também 

cultuam os orixás. Já os fons chamam de voduns suas divindades, e entre os inúmeros 

bantos (que tanto desconhecemos) há os que chamam suas entidades espirituais de 

inquices. 

A reza para os orixás se faz cantando e dançando, vestindo suas cores, alimentando-

se de comidas abençoadas por eles. Para os iorubas, cada orixá é um espírito do mundo. 

Exu é o espírito do movimento. É ele quem faz com que tudo aconteça, pois sem 

movimento nada existe, nada acontece.  

 

(LIMA, Heloísa Pires; p. 54-55; 2005). 

  

 


