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RESUMO: O presente trabalho teve como princípio a inquietação de refletir sobre a 

representação e a formação do/a negro/a na Literatura Brasileira, como os/as alunos/as do 

Ensino Fundamental da escola pública alagoana entendem as histórias e personagens afro-

brasileiros e como se posicionam diante do texto literário. Com base nessas questões de 

pesquisa, propôs-se analisar as experiências estéticas decorrentes de oficinas literárias com 

contos afro-brasileiros (escolhidos após prévia seleção), desenvolvidas pelo pesquisador em 

uma escola pública de Ensino Fundamental de Maceió, com o intuito, também, de contribuir 

para que esses/as alunos/as mantenham-se ou tornem-se sujeitos-leitores autônomos com 

habilidades de leitura, compreensão e interpretação do texto e seu contexto, fundamentado em 

autores como Rodrigues e Aquino (2010), Batella (1990), Lindoso (2011), Geraldi (1995) e 

na legislação brasileira (Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008). 
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ABSTRACT: This work was beginning to reflect the disquiet on the representation and 

formation of the / a black / a in Brazilian Literature, as / the students / the Teaching of 

Elementary public school alagoana understand the stories and african-Brazilian characters and 

how position themselves on the literary text. Based on these research questions, proposed to 

examine the esthetic experiences from literary workshops with african-Brazilian tales (chosen 

after previous selection), developed by the researcher in a public school elementary school in 

Maceió, in order also to contribute to these / the students / the remain-or become autonomous 

subjects-readers with reading skills, comprehension and interpretation of the text and its 

context, based on authors such as Aquinas and Rodrigues (2010), Batella (1990), lindoso 

(2011), Geraldi (1995) and the Brazilian legislation (law No. 10,639 / 2003 and No. 11,645 / 

2008). 
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INTRODUÇÃO      

 

O presente trabalho se desenvolve a partir do destaque aos contos afro-brasileiros, 

com o objetivo de refletir sobre a representação e a formação do/a negro/a na literatura 

brasileira, tendo como público-alvo os/as alunos/as do Ensino Fundamental de uma escola 

pública de Maceió, para analisar as experiências estéticas decorrentes da realização de 

oficinas literárias com esses contos (escolhidos após prévia seleção) pelo pesquisador, como 

esses/as alunos/as entendem as histórias e personagens afro-brasileiros e como se posicionam 

diante do texto literário. Com o intuito, também, de contribuir para que esses/as alunos/as 

mantenham-se ou tornem-se sujeitos-leitores autônomos com habilidades de leitura, 

compreensão e interpretação do texto e seu contexto. 

Para tanto, iniciamos esta exposição partindo de uma constatação: ainda hoje, são 

poucos/as os/as professores/as com habilidade e formação para desenvolverem leituras que 

retratem e destaquem a cultura e a história do/a negro/a no mundo e no Brasil, mesmo com a 

gênese do país, com as conquistas do movimento afro-brasileiro e da lei 10.639, sancionada 

em 9 de janeiro de 2003, que  
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Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [a LDB], que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá 

outras providências. 

 

[...]  

 

Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

 

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 

de Literatura e História Brasileiras. 

 

§ 3o (VETADO)” 

 

“Art. 79-A. (VETADO)” 

 

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional 

da Consciência Negra’” (BRASIL, 2003). 

Essa deficiência, muitas vezes curricular, faz com que as escolas não apresentem 

literaturas, músicas ou filmes protagonizados por negros/as, isto se deve ao fato de muitos/as 

profissionais da educação se mostrarem resistentes à realização de práticas de leituras com 

temáticas africanas por ignorância do tema. Um dos grandes atenuantes é o fato desses/as 

professores/as conhecerem as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que garantem e tornam 

obrigatório em nível de cumprimento o trabalho com textos afro-brasileiros e indígenas, 

respectivamente, com foco na cultura e história desses povos, tanto nas escolas públicas 

quanto nas escolas privadas, mas as ignorarem em razão de crenças pessoais e da apologia da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art79a
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cultura hegemônica, eurocêntrica. Essas leis possibilitam o acesso à produção e à reprodução 

dos/as alunos/as, por meio das aulas, de saberes seculares historicamente invisibilizados, 

assim como, estimula a preparação e qualificação do/a profissional docente e de toda a 

comunidade escolar. 

Para tanto, a instituição educacional escolar deve dispor de ferramentas necessárias 

para a produção do conhecimento e adoção de novas linguagens para o ensino do tema em 

tela. Também, cabe à escola incentivar os usos e os recursos de novas metodologias que 

garantam aos/as alunos/as o acesso a novos gêneros textuais, assim, como a inserção de novos 

conhecimentos literários no contexto social e histórico que estão inseridos.    

É a partir da discussão sobre uma metodologia de ensino-aprendizagem voltada para 

a leitura literária em sala de aula, com prioridade ao olhar do sujeito-leitor e o seu contato 

com o texto literário, neste caso, o conto, entendemos ser importante saber fazer uso do 

conhecimento de mundo que o/a aluno/a traz, seus saberes, ou seja, partir do que ele sabe para 

chegar ao que ele ainda não teve acesso e mostrar através da literatura novos mundos, novos 

olhares e novas linguagens. 

 Todo trabalho com contos, cabe antes, um conhecimento mais amplo e profundo 

sobre o gênero em questão para podermos nos situar de como devemos sistematizar e elaborar 

as nossas atividades de leitura em sala. Independente de qualquer atividade com o texto, 

sendo ele literário ou não, devemos sempre indagar qual o tipo de concepção de leitura 

devemos adotar em nosso fazer pedagógico, segundo Geraldi (1995, p. 40): 

[...] é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino 

articula uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão e 

interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados em sala de aula [...] 

Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque se dá a eles, as estratégias de trabalho 

com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o relacionamento 

com os alunos, tudo corresponderá, nas nossas atividades concretas de sala de aula, 

ao caminho por que optamos.   

A partir dessas reflexões torna-se clara a importância do fazer pedagógico articulado 

a uma concepção metodológica de leitura para o ensino-aprendizagem das vivências com 

nossos/as alunos/as, pois é imprescindível a adoção de tais fundamentos, uma vez que ao 

escolhermos tais concepções estamos adotando também uma postura política em relação à 

nossa prática docente. 
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REPRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO DO/A NEGRO/A NA LITERATURA 

BRASILEIRA 

 

Muitos anos já se passaram desde os primórdios coloniais e ainda se mantém 

costumes e comportamentos no país que se remetem à escravidão do/a negro/a na nossa 

sociedade pela corte hispano-portuguesa vigente da época. Nesta, destacamos as primeiras 

civilizações quilombolas organizadas como alternativas de refúgio pelos negros/as 

fugitivos/as das plantation3, os/as quais trabalhavam de forma escrava para aumentar o lucro 

do sistema colonial.  

Para que melhor se compreenda as nossas reflexões, recorreremos a alguns conceitos 

históricos fundamentais sobre a formação dos quilombos e mocambos construídos pelos/as 

negros/a trazidos/as da África para o trabalho escravo nas plantações brasileiras. 

 A partir dos pressupostos apontados por Dirceu Lindoso (2011) destacaremos a 

constituição das comunidades quilombolas e mocambeiras no marco da história de nossa 

civilização. Essas eram comunidades primitivas opostas à forma de sociedade cristã, de 

dominação senhorial, escravocrata e ditatorial que predominou no século XVII. Na África, 

lugar de onde foram sequestrados, alguns/algumas negros/as não eram vistos/as, como 

escravos/as e, sim, como cativos, pois eram trabalhadores/as em suas terras, homens e 

mulheres do campo que, através das atividades oriundas de sua região, buscavam o sustento e 

a subsistência de sua família.  

Os negros na África não eram ainda escravos, mas cativos. Eram trabalhadores 

cativos potencialmente imigrantes. O que os tornava escravos, aprofundando sua 

situação de cativos, era o ato mercantil de sua compra nos portos africanos, a viagem 

transatlântica e sua compra e registro nos mercados de escravos instalados nas 

alfândegas brasileiras (LINDOSO, 2011, p. 158).   

Ao chegaram às terras brasileiras, os/as negros/as sendo deportados/as de seu berço 

de origem se viram obrigados/as ao trabalho escravo nas plantações de açúcar, sendo 

tratados/as como mercadorias, pois essa era a forma como eles/as passavam nas alfândegas 

até chegarem ao seu destino principal, à escravidão promovida pelo homem branco. Eram 

considerados por seus “senhores” como mão de obra escrava para intensificar e render os 

                                                           
3 Sistema agrícola de plantação mantida pela mão de obra escrava. 



6 

 

 

 

lucros no mercado externo. A condição dos povos africanos, nesse tempo, era de homens e 

mulheres escravos/as, presos/as e obrigados/as à produção de lucros. Nessa época, o/a negro/a 

escravizado/a trabalhava severas horas para manter e garantir o conforto daqueles/as que o/a 

exploravam e se apropriavam de seus serviços, o homem/a mulher negro/a não trabalhava de 

forma livre, espontânea, de um fazer sem nenhuma exploração, mas porque era submetido/a, 

forçado/a a isso. 

O ser que cria a escravidão é o senhor de escravos. Ele cria esse tipo de sociedade 

para viver. Mas o que mantém o seu viver é o trabalho de outrem. O escravo não é o 

dono da sociedade escravista. Ele trabalha para outros viverem – os donos da 

sociedade –; enquanto o escravo trabalha na sociedade que outros criaram, para 

morrer (LINDOSO, 2011, p. 161).     

  Em decorrência dessas circunstâncias, os quilombos começaram a ser formados 

como fuga das torturas e castigos sofridos pelos/as negros/as, executados por feitores. De 

acordo aos nossos conhecimentos históricos sabemos que os quilombos eram esconderijos, 

tanto dos negros/a e índios/as, quanto dos/as brancos/as pobres que estavam na mesma 

condição de escravo, porém é importante pensarmos os quilombos também como um fato 

social que marcou a construção de nossa história.  

Os quilombos ou mocambos eram comunidades primitivas contrárias à constituição 

de governo colonial. Os quilombos, como apontam alguns historiadores, receberam em 

decorrência do tempo histórico um conceito cultural, devido à sua característica de 

organização social, contudo, essa expressão “quilombola” é conceituada de duas maneiras: a 

primeira, como cultural e, a segunda, referente ao conceito territorial, geográfico, de lugar, 

uma vez que essas comunidades localizavam-se nas matas cercadas por palhas e coqueiros, lá, 

os/as negros/as fugitivos/as organizavam a própria civilização, baseada em uma sociedade 

poliândrica, na qual a mulher poderia ter até cinco maridos. 

Além dessas características, a sociedade quilombola tinha como base também, uma 

agricultura coletivizada na distribuição e divisão dos produtos agrícolas e artesanais de forma 

igualitária em que todos/as tinham os mesmos direitos, apesar da mestiçagem existente nessas 

comunidades os/as grandes fundadores/as foram os/as negros/as, como afirma Lindoso (2011, 

p. 166): “A pequena mestiçagem com índios e brancos pobres não obscurece os elementos 

negro-quilombola [...] O quilombo dos palmares é uma criação essencialmente negra”.   
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Os quilombos como já mencionamos foram comunidades fundadas nas matas, 

inicialmente receberam a denominação de mocambos pelos historiadores mais antigos e 

depois através dos estudos eruditos foram chamados de quilombos. O termo quilombos, além 

de se caracterizar pelo seu valor cultural e territorial exprime outros significados que dentro 

do contexto histórico, expressa um fato social4 uma denúncia e ao mesmo tempo o direito que 

foi negado aos negros/as durante anos da nossa história. 

Em relação a isso os mocambos são explicados como pequenos casebres feitos de 

tronco de árvores e revestidos com palhas de coqueiros, nesse tempo, a vida que os/as 

negros/as levavam era simples, caçavam, pescavam, colhiam frutas e tentavam se manter 

protegidos do capitão-do-mato (feitor), que a mando da guarda portuguesa  perseguiam os 

negros/as incansavelmente no intuito de capturá-los/as para a escravidão.  

O mocambo se caracteriza pela estrutura mais simples de moradias, situadas em 

dispersão num espaço de matas úmidas, que lhes forneciam caça e coleta de méis e 

frutos, como subsistência, e ainda madeiras para a construção da casa; como 

organização social situava-se num espaço de dispersão que podia ser mínimo ou não 

(LINDOSO, 2011, p. 159). 

Em paralelo às observações destacadas acima sobre a formação do negro/a na 

construção de nosso povo, é importante tomarmos conhecimento do lugar que eles/a vem 

ocupando não só na literatura, mas também na nossa história de forma geral. Sobre isso, 

Rodrigues e Aquino (2010) propõem uma discussão da visibilidade ou invisibilidade5 que 

esses povos têm nos livros didáticos de língua portuguesa e nos meios midiáticos. Portanto, a 

imagem do/a negro/a ainda é vista de forma secundária, em uma sociedade que subjaz o 

preconceito em diferentes formas, mas as leis garantem e reconhecem os direitos dos/as afro-

brasileiros. 

Hoje o negro quilombola é o negro pós-palmarino, é o negro como ser visível na 

preconceituosa sociedade brasileira. O negro que lê e pensa, que trabalha e cria as 

artes da música, da escrita, da poesia e da dança. O negro que faz a alegria de viver 

(LINDOSO, 2011, p. 160).  

É imprescindível partimos dessa afirmação, mas ainda há muito que se fazer, 

principalmente no que diz respeito à prática da leitura com contos afro-brasileiros em sala de 

                                                           
4 Termo usado pelo historiador Dirceu Lindoso para situar a sua plenitude em relação à formação dos quilombos. 
5 Termos destacados por Rodrigues e Aquino (2010). 
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aula. Ainda assim, é relevante observarmos como os/as professores/as têm situados os/as 

alunos/as acerca dessas questões, como a cultura afro-brasileira tem sido enfatizada, 

articulada, e se há, de fato, alguma discussão entre professores/as e alunos/as sobre o assunto. 

 

 

ENTRE MEDIAR E CONTAR HISTÓRIAS: CONTOS AFRO-BRASILEIROS EM 

DIÁLOGO COM NOVOS/AS LEITORES/AS 

 

Refletiremos, aqui, sobre a proposta metodológica tendo como foco a prática da 

leitura em diálogo com as vivências dos/as alunos/as do Ensino Fundamental em sala de aula, 

destacando a importância dos contos afro-brasileiros da nossa literatura. Antes de tudo, é 

essencial compreendermos a difusão do conto como sendo um dos gêneros literários que 

percorreu a história desde as primeiras civilizações, até a nossa atualidade. 

 Estudos mostram que os contos tiveram a sua primeira disseminação de forma oral, 

ou seja, contos populares, histórias contadas ou narradas que foram sobrevivendo ao passar 

dos tempos por gerações. Em seguida, os contos assumem a sua forma escrita, tem-se, então a 

necessidade de registrar por escrito esses contos para que não fossem esquecidos. 

Posteriormente, o contador que lá no passado narrava se transforma no escritor de novas 

histórias. Nas palavras de Batella (1990, p. 9, grifo da autora): “Antes, a criação do conto e 

sua transmissão oral. Depois, seu registro escrito. E posteriormente, a criação por escrito de 

contos, quando o narrador assumiu esta função: de contador-criador-escritor de contos, 

afirmando, então, o seu caráter literário”. 

 Em concordância com as considerações acima, observamos que há uma diferença 

simbólica entre mediar a leitura e o contar histórias a outrem. Com isso, destacamos algumas 

noções relacionadas à mediação da leitura e a contação de histórias na escola.  

Quem nunca ouviu histórias populares narradas pelos antigos? Quem nunca contou 

histórias, lendas e causos6? Pois bem, a contação fez parte de nossa história sim, como faz 

parte de nossa vida. Ela está presente no nosso cotidiano como um ato contínuo em nossas 

relações sociais. 

                                                           
6 São histórias divertidas contadas ou narradas, oriundas do Nordeste do Brasil que retratam fatos e 

acontecimentos do dia a dia com caráter fantástico ou maravilhoso. 
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  Sobre isso, vale ressaltar a diferença existente entre mediar a leitura do texto 

literário, do ato de contar ou narrar histórias em sala de aula. Em linhas gerais, a mediação da 

leitura está voltada para o estímulo de uma prática leitora.  

Notamos que, em nossas escolas, principalmente nas públicas, existem alunos/as com 

muitas dificuldades de ensino-aprendizagem a partir da leitura e compreensão dos textos 

indicados, quase sempre distanciados da prática cotidiana desses sujeitos. Desse modo, criam 

“resistência no ato de ler”. Esta problemática vem cada vez mais se intensificando e se 

tornando preocupante entre aqueles/as que pensam novas práticas de leituras articuladas à 

formação de professores/as e alunos/as. Para tanto, torna-se de fundamental importância 

repensarmos acerca da ação da escola, quais os recursos e propostas estão sendo traçados para 

auxiliar na superação das dificuldades desses/as alunos/as e como os/as docentes/as têm 

mediado a leitura em sala de aula.  

Um agravante é o fato de a leitura ainda não ser parte integrante da vida desses/as 

alunos/as, porque vivemos e nos formamos em uma sociedade em que a ato de ler é condição 

para poucas pessoas. É preciso desmistificar e romper com esse paradigma imposto por uma 

cultura dominante e fazer fluir em nossos alunos o interesse pelo ato de ler. Com isso, cabe a 

escola pensar meios de motivar o/a aluno/a à leitura, tornando essa uma prática social do seu 

dia a dia, e não fazer da leitura um mero exercício de decodificação ou uma obrigação a ser 

cumprida visando o seu descumprimento em uma punição. 

A formação de leitores tem sido atualmente a pauta do dia nas escolas de ensino 

fundamental, baseadas na convicção de que o exercício da leitura possibilita mais 

autonomia ao sujeito para buscar e construir conhecimento. Neste sentido, a 

literatura infantil muitas vezes é utilizada no espaço escolar, de forma meramente 

instrumental, como metodologia para a formação de leitores e alfabetização 

(RODRIGUES; AQUINO, 2011, p. 1). 

Entendemos a “mediação” da leitura como uma prática de propor aos alunos/as 

novas experiências e emoções através de sua construção estética, o/a professor/a nessa visão 

se torna uma ponte, um/a facilitador/a para essa condição.  

Em relação à contação de histórias, entendemos ser uma das estratégias e de recursos 

metodológicos que pode ser usada como alternativa para a leitura. Salientamos, porém, que a 

contação de histórias requer uma preparação e devido conhecimento daquilo que vamos 

propor aos/às nossos/as alunos/as, isto é, não pode ser feito de qualquer jeito. 
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A voz do contador, seja oral ou seja escrita, sempre pode interferir no seu discurso. 

Há todo um repertório no modo de contar e nos detalhes do modo como se conta – 

entonação de voz, gestos, olhares, ou mesmo algumas palavras e sugestões –, que é 

passível de ser elaborado pelo contador, neste trabalho de conquistar e manter a 

atenção do seu auditório (BATELLA, 1990, p. 9, grifo da autora). 

A contação de história pode ser feita em qualquer momento da vida e do tempo, mas 

para isso devemos escolher bem o texto que vamos narrar oralmente, treinar a nossa 

entonação e respeitar as sequências do texto para que o seu sentido não seja quebrado. Todo o 

trabalho com a leitura deve começar nas séries iniciais, pois lá os/as alunos/as estão se 

formando, construindo-se como sujeitos e atores dessa sociedade, por isto a necessidade de 

conscientizar e desenvolver neles uma prática mais efetiva em relação à leitura. 

A leitura com contos afro-brasileiros em sala de aula é uma novidade que aos poucos 

vem ocupando o seu espaço e recebendo alguns destaques para aqueles que defendem uma 

concepção de leitura interacional que contemple o conhecimento da cultura de raiz nas 

escolas, deve ser pensada de modo coerente e satisfatório que venha proporcionar ao/à 

aluno/as o contato de conhecer um mundo criado e idealizado por seus ancestrais. 

 Esse ensino obrigatório deve contemplar a diversidade de modo que as escolas além 

de oferecerem diversas leituras e atividades com textos da cultura europeia, como já o fazem, 

ofereçam também contos, romances e poesias que contemplem às suas raízes afro-brasileira e 

indígenas. Desse modo, não será excluído nenhum tipo de leitura e nem se estabelecerá a 

melhor, como vem sendo feito há décadas nas escolas, mas que os alunos também tenham 

outras opções de conhecer e experienciar textos que contemplem a sua própria cultura afro-

brasileira construindo a partir deles novos efeitos e sentidos para além do texto.      

 Sobre essas contribuições, os contos se caracterizam como um conjunto de 

acontecimentos de uma época passada ou de uma atual. Com sua construção, o sujeito terá 

contato com outras culturas e se reconhecerá como leitor através de sua palavra geradora, 

palavra essa que está ligada ao mundo e suas relações para com o sujeito, pois ser leitor é dar 

voz e movimento ao texto. 

O que caracteriza o conto é o seu movimento enquanto uma narrativa através dos 

tempos. O que houve na sua “história” foi uma mudança de técnica, não uma 

mudança de estrutura: o conto permanece, pois, com a mesma estrutura do conto 

antigo; o que muda é a sua técnica (BATELLA, 1990, p. 17). 
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Ao gerar no aluno a expectativa, o estímulo de aprender e adquirir novas linguagens  

estabeleceremos novos conhecimentos e possibilidades de ler, sentir, vivenciar, criar e recriar 

novos sentidos do mundo representados por meio da palavra. Entendemos que, como 

professores/as antes de tudo, temos de ser leitores/as de nós mesmos/as e de nossa prática, 

para assim, despertar no/a aluno/a o encantamento pela leitura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das principais características deste trabalho é estimular a prática da leitura de 

alunos/as de escola pública do ensino fundamental para torná-los/as sujeitos-leitores 

autônomos, os/as quais se posicionarão criticamente diante do texto literário, com 

habilidades para lê e compreender o que está para além do texto. Ao proporcionar a mediação 

de leitura e a contação de histórias com rodas de leitura, criação e recriação do ambiente 

escolar, transformar-se-á a sala de aula em um espaço agradável e aconchegante de leitura na 

qual os/as alunos/as poderão se identificar como sujeitos. 

Toda essa proposta metodológica fundamentará o trabalho com contos da literatura 

afro-brasileira, que proporcionará o conhecimento do/a aluno/a sobre a influência da história e 

cultura africanas no Brasil. O intuito da aplicação das oficinas é estimular o ensino de 

literatura no âmbito escolar e incentivar o surgimento de novos/as contadores/as de histórias.  

Por fim, ao considerarmos a literatura como uma representação da realidade que se 

constrói na interação entre autor, texto e leitor, posicionamo-nos contrários ao ensino da 

literatura que valorize apenas as sistematizações de época, autores ou estilos de determinadas 

obras. Julgamos ser necessário que o/a professor/a possibilite a experiência de leitura dos/as 

alunos/as para que se posicionem de modo autônomo ante ao texto para dar sentido à leitura e 

ao seu efeito. 
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