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Resumo 
Considerando a necessidade de discutir a nova lei nº 11.645/08, de 10 de março de 
2008 que, além de prever a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro–
brasileira em todas as escolas brasileiras, também destaca o ensino da história e 
cultura dos povos indígenas, buscamos nesse trabalho investigar a aplicação dessa 
lei nos livros de Língua Portuguesa e Literatura para o Ensino Médio. Nesse primeiro 
momento, nosso corpus de análise está voltado para o livro didático de W. R. 
Cereja e T. C. Magalhães, Português: Linguagens, volume 1, Ensino Médio, 
publicado em 2005. Através dessa pesquisa, buscamos reiterar a necessidade de 
colocar em prática o segundo parágrafo da lei anterior nº 10. 639, de 9 de janeiro 
de 2003, que revela que “os conteúdos referentes à História e Cultura Afro–
brasileiras serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras”. Como suporte 
teórico adotamos o método quantitativo para verificação e amostragem, num 
primeiro momento, da presença de textos literários cujo enfoque seja o que 
determina a lei. Além disso, qualitativamente observamos a origem dos textos 
trabalhados e os meios de interpretação sugeridos. Desse modo, tencionamos 
discutir a presença da literatura afro–brasileira ou africana de expressão 
portuguesa no livro didático em análise.  
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1. Introdução 

  

As considerações aqui expostas partem de um recorte em meu projeto de pesquisa 
TIDE (Regime de tempo integral e Dedicação exclusiva) que contempla o estudo 
comparado entre a Literatura Brasileira e a Literatura Cabo-verdiana. Tal projeto é 
desenvolvido na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, Campus 
Jacarezinho/PR, e tenciona aproximar dois escritores: Graciliano Ramos e Manuel 
Ferreira. O recorte aqui selecionado parte da necessidade de verificar, a princípio, a 
presença da literatura africana no livro didático Português: Linguagens, de W. R. 
Cereja e T. C. Magalhães, volume 1, de 2005, e se tal presença encaminha para o 
ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas nacionais. 

É importante ressaltar que esta pesquisa busca considerar, especialmente, como as 
literaturas africana e/ou afro-brasileira destacam-se em uma obra didática que é 
referência nacional, observando que a obra selecionada (nos debruçamos sobre o 
primeiro volume, mas deve-se ter em mente que há edições, especialmente as 
adotadas nas escolas da região e em várias cidades do Paraná, que contemplam os 
três volumes numa edição única) foi selecionada por várias escolas paranaenses. 



Esse primeiro volume data de 2005, há edições posteriores, como a de 2008 por 
exemplo, que apresentam o mesmo conteúdo com uma ou outra modificação e que 
não alteram necessariamente a totalidade e homogeneidade da obra. 

Faz-se necessário observar que analisamos uma lei aprovada em março de 2008, 
que altera a lei anterior nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 
nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Essa última previa a obrigatoriedade do ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira, enquanto que a lei aqui abordada - a nº 
11.645/08 - foi acrescida da seguinte redação: "Art. 26-A.  Nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório 
o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena" (Grifos nossos). Desse 
modo, percebemos que a lei de 2003 já previa a inclusão de conteúdos voltados 
para o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino, 
especialmente nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.  

Nesse sentido, deve-se observar que a obra aqui em estudo já agrega em seu 
conteúdo o que a lei nº 10.639/03 exigia. E é nesse recorte que subsidiamos o 
estudo aqui proposto, uma vez que nos deteremos nos conteúdos de temática afro-
brasileira presentes na obra de William Cereja e Thereza Magalhães, precisamente, 
aqueles que correspondem ao conteúdo de Literatura.  

  

2. Literaturas africanas e afro-brasileiras no livro didático 

  

            A presença da literatura africana de língua portuguesa em livros didáticos, 
se fizermos uma verificação empírica e superficial, começou a aparecer no século 
XXI. A título de observação podemos recorrer à obra de João Domingues Maia, 
Português, Série Novo Ensino Médio, de 2000. Nesse volume único, podemos 
verificar que a literatura africana de língua portuguesa sequer é mencionada. Seja 
em conteúdos que busquem estabelecer relações intertextuais entre textos de 
determinadas escolas literárias, seja como complemento ao contexto histórico das 
épocas estudadas. Evidentemente que podemos sugerir duas hipóteses para tal 
fato: 1) as literaturas africanas de língua portuguesa começaram a adquirir 
identidade e serem reconhecidas a partir das independências dos seus países, a 
maioria depois da 1975; isso dificultou o processo de divulgação de tais literaturas, 
ainda que em 2000 já tenhamos no cenário científico uma elevada gama de 
pesquisas voltadas para essa produção; 2) a lei de diretrizes e bases de 1996 (lei 
nº 9394/96) ainda não contemplava o conteúdo afro-brasileiro e indígena, 
acrescido em 2003 e, posteriormente, em 2008. 

            Desse modo, ao analisarmos o volume 1, de  Português: Linguagens 
verificamos, em contrapartida, não só elementos visuais recorrentes à 
representação do negro em suas páginas, mas ainda fragmentos textuais de obras 
de escritores africanos bem como o contexto histórico preenchido de elementos da 
africanidade presentes na história brasileira. 

            À página 06 do Manual do professor, os autores assim expressam sua 
preocupação com a representação da literatura africana:  

  

  



"(...) Se o romance de 1930 no Brasil retomou uma perspectiva 
realista do mundo, o que coincide com a literatura do escritor 
americano John Steinbeck de As vinhas da ira, e serviu de modelo à 
literatura neo-realista cabo-verdiana de Manuel Ferreira, por que não 
aproximar em "diálogos" a literatura dessas três culturas?" (CEREJA; 
MAGALHÃES, 2003: p. 06). 

  

É visível nessa consideração o estabelecimento de "diálogos" entre a literatura e 
outras culturas que, de acordo com os autores, "transcendem fronteiras geográficas 
e lingüísticas" (p. 06). Além disso, a afirmação de que "(...) é dado espaço para 
autores africanos de língua portuguesa que tomaram nossa literatura como 
referência ou modelo e com ela estabeleceram ricos diálogos" (p.06) corrobora a 
necessidade de estabelecer tanto contato quanto diálogos entre culturas que 
sofreram semelhante processo de construção identitária. Nesse fragmento, 
apresenta-se a justificativa para a presença de trechos poéticos ou em prosa 
pertencentes a autores africanos.  

Exemplo disso pode ser verificado à página 30 do volume, capítulo 3, intitulado O 
que é literatura?, cujo subtítulo Literatura: o encontro do individual com o social 
permite entrever a função social da literatura, preconizada pela crítica sociológica e, 
aqui no Brasil, por Antonio Candido. Nessa página, encontramos um poema do 
escritor africano José Craveirinha, Grito negro. 

  

  

  

(Anexo 1)  

  

Além do poema, a página traz um quadro explicativo sobre o poeta moçambicano, 
com referências a títulos de obras do autor. Também explora o poema através de 
questões interpretativas que visam abordar o conteúdo político-social que o poema 
apresenta. Uma dessas questões (número 4, p. 31, vol.1) procura levar o aluno a 
compreender que Literatura não é apenas "arte da palavra", mas também 
comunicação de idéias e interação social. Para isso, os autores solicitam que se 
relacione a expressividade do poema abordado ao contexto político de Moçambique. 
Desse modo, é possível observar que se trata de uma página bastante significativa 
pois aborda a temática africana já em seu primeiro conteúdo. O que nos permite 
verificar que se pode fazer valer a aplicação da lei 11.645 sem que a temática 
torne-se descontextualizada.  

No anexo 1 temos um poema de origem africana que explora um conteúdo 
universal: a exploração do homem pelo homem. Sem reduzir a poemas nacionais, 
os autores buscaram em outros diálogos, outras fontes, apresentar esse conteúdo. 
Dessa forma, não só demonstraram a literatura enquanto "expressividade de 
emoções" mas também enquanto fonte de discussão social e humanização. E, 
finalmente, contemplaram esses elementos através de um poema pertencente a 
uma antologia africana. O que aproxima o aluno a um universo por ele quase 
desconhecido. 



  

Em outras páginas do livro, a utilização de conteúdo voltado para a história e 
cultura afro-brasileira torna-se esporádica. Em uma ou outra página há a 
representação do negro através de imagens. Podemos observar a utilização dessas 
imagens em conteúdos como o período literário Barroco - reprodução do quadro 
Mercado de escravos, de Henry Alken - e o período Arcadismo - reprodução da cena 
do filme Chica da Silva, de Cacá Diegues em que aparece a atriz Zezé Mota no 
papel título. No primeiro exemplo citado, a imagem não é explorada, apenas está 
disposta ao final da página. Caberá ao aluno estabelecer um diálogo entre ela e o 
conteúdo que está estudando ou ao professor que, porventura, tente estabelecer 
essa relação no momento de sua aula. Já o segundo exemplo solicita ao aluno que 
relacione o filme Chica da Silva com a obra Romanceiro da Inconfidência, de Cecília 
Meireles.  

  

(Anexo 2) 

  

  

Nesses dois exemplos chama a atenção o fato das imagens serem utilizadas para 
estabelecer diálogos entre a história e a literatura ou entre outros meios de 
linguagens: a pintura e a literatura ou o cinema e a literatura. O que por um lado 
corrobora a preocupação dos autores uma vez que, ao citarem a importância de 
dialogar com "Outras literaturas e outras linguagens" (subtítulo presente no manual 
do professor ao final da obra) estão fornecendo material para isso, por outro lado, 
de modo geral, a obra ainda está presa a uma visão diacrônica da Literatura. 

O nosso enfoque está direcionado à Literatura, nesse sentido observamos que essa 
visão ainda aprisionada aos conteúdos de forma cronológica não permite que o 
aluno tenha condições de ser apresentado a outras culturas. Um exemplo disso é o 
fato de, em toda a edição - os três volumes - o aluno dialogar literariamente 
apenas alguns exemplos de literatura africana: poemas de José Craveirinha (p. 30, 
vol. 1 e p. 112, vol.2), um fragmento em prosa do mesmo autor (p.314, vol.2), um 
poema de Antônio Jacinto (p.204-05, vol.2) e um fragmento do romance Hora di 
Bai, de Manuel Ferreira (p.199, vol. 3).  

  

  

3. Algumas considerações quase finais 

  

Como citamos anteriormente, há justificativas para que a literatura africana e a 
afro-brasileira não façam parte dos conteúdos educacionais apreendidos pelos 
alunos. O fato de as literaturas africanas de expressão portuguesa ainda estarem 
em formação, aliado ao acesso limitado às obras e o livro didático em estudo ser a 
quinta edição de 2005 podem ser vistos como razões. Ademais, além da presença 
de autores brasileiros negros consagrados - Cruz e Souza e Lima Barreto - ou 



aqueles que buscaram aderir, de forma política e engajada, à temática afro-
brasileira - Castro Alves, Aluísio Azevedo e Jorge Amado não há, especialmente no 
volume em análise, a menção à literatura afro-brasileira. O que, por sua vez, pode 
ser justificado pela presença em um ou outro momento da discussão da 
representação do negro na cultura brasileira. Isso se dá através das imagens que 
buscam estimular a discussão do assunto. Como os exemplos citados, vale lembrar 
que a página que antecede a que traz a sugestão de diálogo entre Chica da Silva e 
o Romanceiro, temos também uma imagem da novela Xica da Silva.  

Vale ressaltar que, no vol. 2, p.112, para dialogar com a poesia romântica, os 
autores apresentam um poema de Adão Ventura, cotejando-o com outro poema de 
José Craveirinha e a música Haiti, de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Isso demonstra 
que não é impossível aplicar a lei 11.645 uma vez que nossa literatura conta com 
escritores expressivos da literatura afro-brasileira[1], tais como Marcelino Freire, 
Solano Trindade e Adão Ventura. 

Entretanto, se nos detivermos ao texto literário percebemos que o artigo da lei 
11.645, que prevê também em Literatura "o estudo da história e cultura afro-
brasileira", ainda precisa ser inserida efetivamente no ambiente escolar; 
verificamos, portanto, que há muito a ser modificado. Enquanto o livro didático não 
der subsídios para o professor discutir a representação do negro na cultura 
brasileira teremos que contar com a pesquisa, o trabalho e a preocupação dos 
professores em sala de aula.  

Uma dessas preocupações - assunto que ficaria para outro momento - seria a de 
como o professor de Língua Portuguesa conseguiria trabalhar as várias literaturas 
e, agora, a literatura afro-brasileira. Evidentemente é necessário observar que não 
se trata de outra literatura, como se pudéssemos rotular: literatura infantil ou 
infanto-juvenil, ou literatura feminina, ou literatura gay. Podemos sim pensar em 
espaços que essas literaturas ocupam e que, por isso, merecem ser estudadas. Isso 
não significa que o professor necessite, em uma dada aula, discorrer sobre aquilo 
que concerne à literatura afro-brasileira. Mas sim, propiciar espaços em que ela 
possa ser discutida enquanto conteúdo de aula. O exemplo retirado de Português: 
Linguagens, a respeito do poema Grito Negro é uma possibilidade para tal.  

Ao destacarmos as páginas aqui expostas não deixamos de revelar que, à parte as 
dificuldades encontradas para se conseguir destacar a literatura africana ou afro-
brasileira, os autores, de certa forma, dão passos positivos em sua direção. Torna-
se evidente que não se trata somente de inserir tais literaturas no livro didático, 
mas possibilitar que o aluno compreenda que faz parte desse processo cultural. É 
importante, portanto, que o conteúdo seja contextualizado. Infelizmente o que se 
dá é a diminuição dessas possibilidades posto que o ensino de literatura ainda é 
encarado de modo diacrônico, correspondendo a um estudo canônico das escolas 
literárias. Dessa maneira, textos literários que poderiam ser amplamente discutidos 
tornam-se apenas visões superficiais de uma determinada cultura em diálogo com a 
cultura nacional, ou ainda, fragmentos que não correspondem ao universo do 
aluno. 

Em síntese, o artigo aqui exposto procurou analisar o primeiro volume de uma obra 
didática do Ensino Médio adotada por algumas escolas. Visamos com isso verificar a 
aplicação da lei 11.645/08 que torna obrigatório, em todas as escolas públicas e 
privadas, o ensino da cultura e história afro-brasileira e indígena. Como se trata de 
uma lei anterior, de 2003, pressupomos que alguns conteúdos voltados para esse 
ensino já deveriam estar inclusos na obra a fim de discutir a representação da 
negritude (africana e afro-brasileira) em nossas escolas. De acordo com nossa 
análise, é possível verificar que tais assuntos, especialmente em Literatura, fazem 



referência - através de poemas, fragmentos em prosa e diálogos intertextuais - ao 
conteúdo solicitado. Espera-se, contudo, que as próximas produções didáticas 
possam torná-lo mais próximo e mais recorrente ao cotidiano do aluno de Ensino 
Médio. 

                        

Referências bibliográficas: 

  

AUGEL, Moema Parente. A imagem da África na poesia afro-brasileira 
contemporânea. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/poesiaafro-
brasileira.pdf, acesso em 09 de julho de 2009. 

  

BONNICI. Thomas; ZOLIN, Lúcia O. (org.) Teoria Literária: Abordagens históricas e 
tendências contemporâneas. 2ed. Maringá: EDUEM, 2005. 

  

CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Português: Linguagens. Vol.1. 5ed. 
São Paulo: Atual, 2005. 

  

Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm, acesso em 10 de 
julho de 2009. 

  

Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm, acesso 
em 10 de julho de 2009. 

  

             

  

  

  

 
 

[1] Para verificação vale citar o artigo "A imagem da África na poesia afro-brasileira 
contemporânea", de Moema Parente Urgel, no qual a autora cita uma série de 
poetas contemporâneos brasileiros que tematizam a africanidade em sua produção.  
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