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Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho elaborado no ano de 2012 e implementado em 
2013 no Curso do PDE-PR, que teve como tema de estudo Literatura e História, visando 
atender a Lei Federal nº 10.639/03. Esta determina a obrigatoriedade do ensino da História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo escolar da Educação Básica e a aprovação 
subsequente de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais 
em Educação e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo do 
Ensino Básico, em 2004, em todos os níveis de ensino no Brasil. O trabalho teve como 
propósito desenvolver de maneira prazerosa e com fundamentação histórica a importância da 
cultura africana para o povo brasileiro e analisar qual é representação do negro nas obras 
propostas. A explanação foi feita junto aos alunos do 4º ano do Curso de Formação de 
Docentes do Ensino Médio do Colégio Estadual D. Alberto Gonçalves – Palmeira/PR. Os 
resultados concretos do trabalho proposto foram obtidos através de análises, debates e 
produção de materiais didáticos, por parte dos alunos, da representação do negro na Literatura 
sob o olhar da História. Na perspectiva de atingir esta meta é que se desenvolveram desde o 
Projeto de Pesquisa, Material Didático Pedagógico, Implementação do projeto na Escola até o 
presente Artigo Final. 

 

Palavras-chave: Literatura e História.  Representação do negro. Cultura afro-brasileira. Negro 
na literatura.  
 
Abstract: This article is the result of work done in 2012 and implemented in 2013 in the course 
of the PDE-PR, which had the theme of study, Literature and History, to meet the Federal Law 
No. 10.639/03, which determines the mandatory teaching of History and Afro-Brazilian and 
African in the curriculum of Basic Education and the subsequent approval of the National 
Curriculum Guidelines for the Education of racial-Ethnic Relations in Education and the 
Teaching of History and Afro-Brazilian and African curriculum for Basic Education in 2004 at all 
levels of education in Brazil. The work aimed to develop so pleasurable and historical basis, the 
importance of African culture to the Brazilian people and analyze what is the black person 
representation in the proposed works. The explanation, along with students from the 4th. Year 
Course Teacher Training High School State School D. Alberto Gonçalves - Palm / PR. The 
concrete results of the proposed work, were obtained through analysis, discussion and 
production of educational materials for the students, the representation of blacks in Literature 
from the perspective of history. In view of achieving this goal, which is developed from the 
Research Project, Teaching Learning Material, Project Implementation at the School until the 
end this article. 
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O negro na Literatura sob o olhar da História 

Luciana de Fátima Fontana Camargo3 
 

O Projeto “O negro na Literatura sob o olhar da História”, apresentado ao 

Programa de Desenvolvimento Educacional – (PDE) 2012-2013, é parte 

integrante das atividades da formação continuada da Rede Estadual de 

Educação do Paraná. Foi desenvolvido junto aos alunos da 4ª. Série do Curso 

de Formação de Docentes do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais do 

Colégio Estadual D. Alberto Gonçalves – Ensino Fundamental, Médio, 

Profissional e Normal, município de Palmeira – PR, no período de março a abril 

de 2013. 

 Durante o período de um ano, houve a dedicação a estudos de 

fundamentação teóricos e pesquisas, para que fosse possível retomar muitos 

pontos que se tornaram importantes para a posterior produção dos materiais e 

projeto pertinentes ao PDE.  

O referido projeto teve como objetivo principal a apresentação da 

Literatura de maneira prazerosa aos alunos envolvidos, através da leitura 

literária e análise de dois livros que trazem como protagonista o negro, e, ao 

mesmo tempo, fazendo uma abordagem de vários temas que se relacionam ao 

negro sob o olhar da História presentes nas obras.  

A apresentação da representação do negro na literatura brasileira foi 

realizada num formato de linha de tempo, que deixou explícita a necessidade 

do conhecimento da História para uma melhor compreensão do papel do negro 

na Literatura. Isso também norteou o trabalho realizado, assim como uma 

explanação do panorama histórico desta representação dos afro-descendentes 

na nossa literatura. 

 Foi necessário buscar estratégias para se trabalhar o tema literário na 

escola sem que houvesse distorção de interpretação quanto à representação 

do papel do negro, mas, sim, que as práticas de leitura dialogassem com o 

contexto social do leitor e a História na Educação Étnico-racial. 
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 Outro objetivo foi analisar a representação dos negros nas obras O sol 

da Liberdade, de Giselda Laporta Nicolelis, e O menino Marrom, de Ziraldo, 

literatura infanto-juvenil contemporânea como protagonista, para relacioná-los 

com a História e mostrar como trabalhar com os temas pertinentes presentes 

neste gênero textual. A ideia foi propor a elaboração e a criação de materiais e 

situações atrativos para trabalhar a Literatura e a História de maneira lúdica 

com crianças do ensino Fundamental dos anos iniciais, através de um olhar 

diferenciado.  

A escolha pela obra O sol da liberdade, da autora Giselda Laporta 

Nicolelis, justifica-se pelo fato de que, segundo Lukács4: 

O romance histórico articula uma oposição entre um plano 
público ou histórico (definido seja pelos costumes, 
acontecimentos, crises ou líderes) e um plano existencial ou 
individual, denotado pela categoria narrativa que 
denominamos personagens. A arte do romance histórico 
consiste na habilidade com que essa interseção é configurada 
e exprimida, em uma invenção singular que se produz de 
modo imprevisto em cada caso. 

 

A escolha do tema de estudo, na área de pesquisa de Literatura e 

História, visa atender também a determinação da Lei Federal nº 10.639/03, que 

torna obrigatório do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no 

currículo escolar da Educação Básica e a aprovação subsequente de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais em 

Educação e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no 

currículo do Ensino Básico, em 2004, em todos os níveis de ensino no Brasil. 

Sabendo que estes conteúdos devem ser ministrados em todo o currículo 

escolar, em especial nas disciplinas de Arte, Literatura e História, sempre tive a 

preocupação de tornar essa “obrigação” do trabalho sobre o negro uma forma 

mais atrativa. Desta forma, uma maior aproximação entre as duas disciplinas, 

que se entrelaçam ao longo do tempo, proporcionando um grande 

enriquecimento no campo do conhecimento das contribuições dos negros na 

formação cultural e na literatura no Brasil, contribuiu para a elaboração e o 

embasamento deste trabalho.  
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Sendo assim, as duas disciplinas se completam para que todos os 

principais temas abordados nos dois livros citados anteriormente, que trazem o 

negro como protagonista, sendo que um infantil e outro infanto-juvenil, sejam 

explorados, observando as visões proporcionadas tanto pela Literatura como 

pela História sobre um mesmo assunto: o negro. 

A problematização levantada é representada pela hipótese de saber se é 

possível motivar alunos desmotivados a buscarem na leitura literária infantil e 

infanto-juvenil, de maneira atrativa e com embasamento histórico, para que 

desta forma despertem o interesse pela aquisição do conhecimento que se 

encontra nas linhas escritas, também as histórias das entrelinhas relativas ao 

negro, como por exemplo, o racismo, a exclusão, as contribuições culturais. 

 
 

APROFUNDAMENTO TEÓRICO E INCORPORAÇÃO DE NOVAS 

METODOLOGIAS DE ENSINO. 

Para a realização das atividades foi necessário estabelecer uma dinâmica 

para explanar a Lei que norteia a obrigatoriedade do ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas. 

Comentar sobre a elaboração e aprovação da Lei 10.639/035, que foram 

resultados de uma árdua luta e pressões dos Movimentos Negros no Brasil e 

também das pressões e influências internacionais de órgãos como os Direitos 

Humanos e movimentos sociais, além de concretização de um compromisso 

assumido pelo Governo Federal em 2001 na Conferência em Durban (África do 

Sul), na qual se comprometeu a promover ações que visassem a inclusão e 

valorização da população negra no Brasil, foi de extrema importância. 

Entre muitas conquistas proporcionadas por essa Lei, uma delas é o fato de 

que cabe às políticas públicas e também às instituições de ensino buscar uma 

escola que ofereça uma inclusão e comprometida com sua função social, 
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abrangendo em seus programas o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana; questionando e revendo principalmente as ações discriminatórias e 

excludentes que veem reproduzindo, pois é constatada a existência do 

preconceito e da discriminação direta e indireta no interior da escola e sobre 

alguns dos impactos sociais desses fatos. 

O embasamento teórico sobre a representação do negro na literatura no 

Brasil também se fez necessário para que se pudesse obter um conhecimento 

mais amplo sobre o assunto que seria abordado no estudo proposto.  

 

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA 

 Para entender um pouco mais sobre a representação do negro, torna-se 

importante falar sobre os estereótipos criados na literatura, que foram e são 

muitos, e ainda há muito a caminhar para que estereótipos errôneos não sejam 

reproduzidos em sala de aula. Foi impressionante constatar que muitas 

pessoas ainda acreditam que a África é um país, que os povos habitantes de lá 

são primitivos que vivem em tribos e cercados por animais selvagens em meio 

à mata.6 

Uma hierarquia de raças foi criada a partir de reinterpretações das 

teses evolucionistas de Darwin, assim como nas teorias do conde Gobineau, 

autor de Ensaio sobre a desigualdade das raças, de 1855, teoria que justificava 

as desigualdades entre raças e sexos através de uma visão científica. Essa 

visão ganhou cada vez mais espaço após publicação de Gobineau. Tais visões 

sagravam o topo da cadeia evolutiva ao branco (caucasiano), e a base 

pertenceria aos povos africanos, aborígenes australianos, entre outros, povos 

que seriam “atrasados”, “selvagens”, “preguiçosos” - os europeus deveriam 

salvar esses povos da triste realidade.7 Assim justificava-se a dominação 

colonial e a escravidão. Tal estereótipo ainda possui ressonância em nossos 

dias, sendo a base do preconceito. Esse embasamento teórico veio bem ao 
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encontro que foi proposto no material didático que foi elaborado para sair desta 

representação do negro como “ser inferior” e mostrar que há o seu valor como 

cidadão. 

Na literatura, também há essa ressonância, pois o texto literário, em 

sua grande maioria, apresenta-se subordinado a tais estereótipos que são 

compartilhados por vários escritores da mesma época. Como nos fala 

Carvalho8, no século XIX, ao buscar uma identidade nacional, a literatura 

demonstra uma sociedade que deseja acompanhar um modelo europeu de 

modernidade. Até o início do século XX as diferentes etnias não receberam 

qualquer forma de reconhecimento que pudesse ser vislumbrado através da 

literatura, que apresentava o negro como dócil, submisso, carnal. A exceção 

seria a literatura de Lima Barreto e Solano Lopes, como escritores que não 

desprestigiaram as atuações e vitórias das etnias diferenciadas até o início do 

século XX. Esses escritores só teriam recebido reconhecimento por essa 

maneira de representar o negro apenas mais tarde. 9 Devido à atuação destes 

autores é que foram selecionados textos seus para serem trabalhados com os 

alunos na implementação - como fragmento de Clara dos Anjos, de Lima 

Barreto, e uma poesia intitulada Sou Negro, de Solano Lopes. 

Neste momento, retomo e destaco Lima Barreto como sendo um dos 

grandes escritores da nossa literatura, não só pelo fator de ser negro, mas 

também por se apresentar como uma fonte viável para que possamos 

observar, com um pouco mais de atenção, sobre a forma com que este escritor 

se vê frente à sociedade burguesa e cosmopolita de início do século XX, assim 

como a construção de seus personagens na teia das relações sociais, 

criticando a visão cientificista de sua época: 

Vai se estendendo, pelo mundo, a noção de que há umas raças 
superiores e umas outras inferiores, e que essa inferioridade, longe 
de ser transitória, é eterna e intrínseca à própria estrutura da raça. 
Tudo isso se diz em nome da ciência.

10
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Não há como falar da representação do negro na literatura Brasileira 

sem fazer um panorama da sua trajetória. Para tanto, além de vários autores 

literatos, como José de Alencar e pesquisadores que abordam a representação 

do negro na literatura, também é possível destacar a obra O negro na ficção 

brasileira, de Gregory Rabassa, um analista da literatura que faz uma 

explanação excelente sobre o negro na História e na Literatura.  

Rabassa escreve doze capítulos em sua obra, que parte desde a 

origem do negro na História e na Literatura no Brasil e na América como um 

todo, discorre sobre as literaturas antigas, clássicas, europeia, norte-

americana, espanhola, portuguesa, hispano-americana, ensaios e a poesia no 

Brasil contemporâneo. Passa a referenciar o negro na literatura brasileira e 

comenta sobre o romance em fins do século XIX e XX. Aborda e comenta 

também sobre escritores negros nordestinos, baianos, sulistas e seus 

romances, como: Castro Alves, Fagundes Vilela, Celso de Magalhães, Ezequiel 

Freire, José de Alencar.  

 Rabassa destaca o primeiro escritor literário a escrever o negro no 

Brasil: Antônio Vieira. No arcadismo o negro é representado como figura de 

fundo. Já no Romantismo, o destaque é para Gonçalves Dias. As mudanças de 

estereótipos da negra também são exploradas neste livro11, além de mostrar o 

negro em papéis importantes compostos por escritores como: Joaquim Manoel 

de Macedo; Bernardo Guimarães; Franklin Távora; José do Patrocionio; 

Machado de Assis, que apresenta os negros como empregados ou crianças; 

Inglês de Souza, que mostra o mulato bem sucedido; Aluízio de Azevedo e 

Graça Aranha. 

 No Romance com negro protagonista no Brasil, Rabassa menciona e 

comenta sobre Henrique Coelho Neto e sua obra Rei Negro, em que apresenta 

o negro sob forma de ficção realista. Na escola Naturalista, na obra Rei Negro 

de Coelho Neto, o negro foi retratado como bons tipos. São citadas as obras 

como O Quinze, Negro Vinte-e-um, Caminho de pedras, de Raquel de Queiroz, 

sem tendo como enfoque o papel do negro. Na vasta pesquisa da literatura 

sobre o negro, a obra O negro na ficção brasileira também aponta para José 
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Lins do Rego nas obra sA bagaceira e Menino do engenho; Athos Damasceno 

Ferreira na obra Moleque; Lucia Miguel Pereira na obra Amanhecer; Perminio 

Asfora em Noite grande; a obra Safra ,de Abguar Bastos, entre outros.  

 Do nordeste, Rabassa, além de continuar com um panorama completo 

sobre os escritores e obras que abordam o tema do negro como personagem 

da literatura, como Lins do Rego, é também citado e estudo as características 

de Jorge Amado e suas obras: O País do Carnaval; Cacau; Suor; Jubiabá, que 

trazem o negro como personagens principais, abordando temas como a 

religiosidade, a vivência do negro em favelas suburbanas da Bahia, condições 

de moradias precariedade para a sobrevivência através da pesca. 

 O sul também é estudado e mostrado o status do negro como 

protagonista das obras. 

Atualmente, ainda é possível encontrar em nossa literatura muitos 

escritores que escrevem sobre o negro nas mais variadas representações, 

porém os textos selecionados para serem trabalhados durante a 

implementação focaram a representação do negro como pessoal, que traz 

consigo seus valores e cultura. Além da variação de gêneros textuais 

apresentados no material. 

 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

O fato de propor um trabalho com literatura aos alunos do Curso de 

Formação de Docentes dos anos Iniciais, mostrando um olhar mais direcionado 

à representação do negro como protagonista, exigiu a presença de obras que 

despertassem o interesse de eles também repassarem os conhecimentos que 

estavam adquirindo para os leitores de faixa etária menor. Sendo assim, houve 

a necessidade de buscar obras de literatura infantil e infanto-juvenil que 

mostrassem esta representação que estava sendo proposta. 

Sabe-se que literatura infantil brasileira surge como gênero literário no 

final do século XX, período de mudanças na estrutura da sociedade as quais 

desencadearam, devido ao advento da idade moderna, o surgimento de uma 

nova classe social - a burguesia. Com a Revolução Industrial, surge um novo 

tipo de sociedade, uma nova estrutura de família preocupada com a educação 

e a formação de suas crianças e jovens, que até então eram consideradas 

como miniaturas de adultos. Conforme descreve Zilberman:  



 
Antes das últimas décadas dos oitocentos, a circulação de 
livros infantis era precária e irregular, representada 
principalmente por edições portuguesas. Estas surgem a partir 
dos últimos anos do século passado, quando se assiste a um 
esforço mais sistemático de produção de obras infantis que, 
por sua vez, começam a dispor de canais e estratégias mais 
regulares de circulação junto ao público

12
. 

 

É também neste momento que convergem políticas de modernização do 

país que a incorporação de levas de imigrantes, extinção do trabalho escravo, 

o crescimento e diversificação da população urbana. A leitura torna-se um 

elemento valorizado na sociedade e a escola passa a exercer um papel social 

e ideológico fundamental, assim como os livros didáticos e os de Literatura 

Infantil. 

Os olhares começam a se voltar as crianças e jovens, pois, 

anteriormente, 

esta faixa etária não era percebida como um tempo diferente, 
nem o mundo da criança como um espaço separado. 
Pequenos e grandes compartilhavam dos mesmos eventos, 
porém nenhum laço  amoroso especial os aproximavam

13
.  

  

 A literatura infantil passa também a trazer como protagonista o negro, e 

desta forma propicia as crianças o contato com obras e imagens que valorizam 

a cultura dos afro-descentes e africanos. O modo positivo com que é abordado 

o tema negro na literatura infantil ajuda na construção de sua identidade, além 

de alimentar o imaginário das crianças não negras de maneira distorcida: 

 
 (...) a disparidade nas representações de personagens negras 
e brancas pode ser fonte de rebaixamento de auto-estima e 
um facilitador para a construção de auto-conceito negativo por 
parte de crianças negras. E, diametralmente, que pode ser 
fonte de construção de um sentimento de superioridade por 
parte das crianças brancas, pelo fato de terem pele branca e 
fazerem parte, portanto, do grupo que constitui maioria em 
ilustrações e referências culturais e histórica nesse tipo de 
material- o que sinaliza poder, beleza e inteligência

14
. 

Através destas obras literárias infantis que evidenciam o negro e 

valorizam sua cultura, assim como as que mostram todos os problemas e 

preconceitos étnico-raciais presentes nestas obras, é que nos faz pensar e 

                                                 
12

 ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 2003.  p.15. 
13

 ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 2003.  p.13 

14
 CAVALLEIRO, Eliane (org.). Racismo e Anti-racismo na Escola: Repensando nossa Escola. São 

Paulo: Summus, 2001.  



questionar sobre o que leva o leitor a desenvolver imagens distorcidas dos 

valores sociais, acreditando na naturalidade das desigualdades sociais, devido 

à cor da pele. 

A representação do negro neste contexto assume papel fundamental, 

pois conforme assinala Bakhtin:  

as narrativas funcionam como formadoras de consciência, 
deste modo, o contato com a leitura de histórias provoca 
reflexões, sensações e formas de identificações que agregam 
valores à consciência do leitor, gerando valores éticos e 
estéticos

15
. 

Portanto, levar ao alcance das crianças, negras ou não, o contato com 

livros que valorizem as diferenças e questionem estereótipos e valores 

cristalizados, irá contribuir significativamente para uma nova construção de 

imaginário. Confirmam esta afirmação Ribeiro (1996, p. 172), que acredita que 

“os atos imaginativos antecedem mudanças em nossas atitudes e ações”, e 

Sousa, que assinala:  

(...) as imagens que moram em nossas mentes desde a 
infância influenciam nossos pensamentos durante a vida e 
podem contribuir (se não forem estereotipadas, inferiorizadas) 
para a auto-estima e aceitabilidade das diferenças visando 
uma vida adulta feliz. Para isso essas imagens precisam 
mostrar nossa “cara”, força e cultura de todos. (Sousa, 2002, 
p. 196) 

 
 
 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA: COLÉGIO ESTADUAL D. 

ALBERTO GONÇALVES 

 
  

As atividades propostas no Material Didático elaborado para desenvolver 

este projeto eram a leitura e análise de uma coletânea de gêneros textuais 

variados, que traziam como protagonista o negro. Após a leitura e comentários 

que proporcionavam debates e contextualização com a História, os alunos 

realizavam atividades escritas, onde era possível a inferência e acréscimo de 

conhecimentos trazidos por eles a respeito da representação do negro na 

literatura proposta. A leitura de dois livros, sendo um infantil e outro infanto-
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juvenil, que apresentam como protagonista o negro, também fez parte deste 

trabalho realizado junto aos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual D. 

Alberto Gonçalves – Palmeira/PR, pertencentes ao 4º. ano do Curso de 

Formação de Docentes.  

A Intervenção pedagógica, como é chamada a aplicação do Material 

Didático elaborado durante o curso do PDE, foi dividida em sete seções, onde 

em horário de contra turno foi trabalhado com a participação dos alunos e 

acompanhado pela equipe pedagógica do colégio. O Material didático foi 

elaborado de maneira que oportunizasse o acesso dos alunos a textos de 

gêneros variados, mas que trouxesse o negro como protagonista e sempre 

fazendo com que houvesse o olhar da História como contexto. A leitura deste 

material traz leitura de imagens, poesias, fragmentos de obras literárias, 

sinopses de filme, resumos de livros, assim como uma proposta de estratégia 

diferente de leitura que aborda a literatura infantil e infanto-juvenil. 

Em cada uma das seções foi apresentada uma proposta de leitura, que 

levantava questionamentos a respeito da representação do negro na literatura, 

para obter uma coleta de dados com relação a como o negro foi representado 

em cada gênero textual usado na seção, com olhar da História. Registros de 

todas as informações foram feitos e o levantamento sobre como foram feitas as 

abordagens das personagens do negro, quanto a sua representação, para 

posterior comparação. 

Fez-se necessário, para uma melhor visualização, o auxílio das TICs, 

para uma breve explanação sobre o negro na literatura brasileira, mostrando a 

forma que os autores escreviam quanto ao tempo histórico que foram 

relevantes nas escolas literárias do Brasil e também a representação do negro 

em suas obras. 

Partindo daí, iniciou-se a primeira seção de atividades que dá introdução 

ao tema proposto: o negro como protagonista na literatura e nos texto de 

gêneros variados. Iniciou com figuras que traziam imagens que remetiam à 

representação do negro, explorando desta forma as contribuições e o que a 

História conta sobre eles. Foi apresentado o capítulo final da obra Como os 

príncipes do destino se tornaram brasileiros16 e o fragmento da obra Navio 
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Negreiro17 para comparação entre os textos entre suas semelhanças e 

diferenças com relação a temática elaborada em ambos, no caso o negro como 

protagonista. Nesta seção tivemos ainda a Gincana Literária, estratégia criada 

para introduzir a leitura de livros literários de maneira prazerosa. 

Na segunda seção, foi oportunizado aos alunos o contato com o gênero 

textual sinopse, do filme À procura da felicidade18, com a ficha técnica do livro 

com o mesmo nome do gênero biografia, além do resumo do livro19. Nesta 

seção, foi assistido o filme e comentado sobre as dificuldades e conquistas dos 

protagonistas e as semelhanças e diferenças dos textos com o filme. 

Este trabalho tem sua fundamentação no conceito de “dialogismo” de 

Bakhtin, que aponta uma constituição híbrida do texto, ao aliar a palavra de 

uma pessoa com a de outra.  

É sugerida por Stam a possibilidade de diferentes “leituras” de um texto 

da mesma forma que um romance pode motivar diversas adaptações. Desta 

forma, “o dialogismo intertextual, portanto, auxilia-nos a transcender as aporias 

da „fidelidade‟”(STAM, 2008, p. 21) entre as obras. 

 A seção de atividades de número três trouxe para os alunos um 

aprofundamento maior sobre o panorama no Brasil quanto à representação 

dada pelos escritores brasileiros ao negro em suas obras. Neste momento foi 

apresentado o escritor Gregory Rabassa, com sua obra O negro na ficção 

brasileira. Para a leitura e interpretação foi utilizado um trecho da obra de Lima 

Barreto, Clara dos Anjos, e também uma poesia intitulada Sou Negro, de 

Solano Trindade20. Esta proposta de interpretação dos textos foi direcionada 

para que os momentos históricos em que foram escritos e a que se referiam 

fossem levados em consideração, induzindo sempre os alunos para que 

realmente modificassem sua leitura e introduzissem o olhar da História na 

Literatura.  

 Já na seção quatro, o interessante foi ter colocado dois trechos de obras 

distintas, mas que traziam uma tênue diferença nos títulos, pois trocava apenas 
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uma letra para diferenciá-las. Xica 21 e Chica22 resultaram em um debate 

bastante interessante, mesmo depois de os alunos terem lido os fragmentos 

das obras e percebido que se tratava da mesma história, da mesma 

protagonista negra. O debate entre os alunos foi bastante rico com relação às 

diferenças e semelhanças apresentadas nestes trechos.  

 A quinta seção inicia com o questionamento aos alunos, se houve 

mudança ou não quanto ao olhar deles como leitores, sobre a representação 

dada pelos escritores quanto ao papel do negro na literatura. Questionou-se a 

possibilidade de trabalhar desta forma com alunos de faixa etária menor, como 

por exemplo, do Ensino Fundamental dos anos iniciais. Neste momento foi 

apresentada a obra de Ziraldo, O Menino Marrom23, e uma resenha sobre o 

livro. O segundo texto desta seção foi um pequeno artigo que falava sobre a 

inserção da temática do negro na literatura infantil e infanto-juvenil indicando 

uma listagem de títulos de obras para esta faixa etária. Esta abordagem se fez 

necessária para que os objetivos propostos no final esta unidade didática 

pudessem ser atingidos. 

 Com o desenvolver da temática, na sexta seção, propus a discussão em 

torno do questionamento sobre o fato de romance histórico estar sob o olhar da 

História e foi onde percebi o amadurecimento dos alunos em discutir sobre este 

assunto. 

 Faz-se necessário relembrar que paralelamente a este trabalho, e 

fazendo parte do mesmo, os alunos participaram de uma Gincana Literária, 

estratégia de leitura proposta no final de cada seção do material didático, 

baseada no desafio de vencer etapas com objetivo de fazer com que os alunos 

envolvidos na intervenção, lessem as duas obras literárias que também fizeram 

parte da proposta de trabalho. Foram escolhidos os livros: O Menino Marrom, 

do escritor Ziraldo, e O Sol da Liberdade, de Giselda Laporta Nicolelis, que 

pode se classificado como um romance histórico.  

Umberto Eco escreve sobre os romances históricos tradicionais dizendo 

que “além de identificarem causas do passado para o que veio depois, 

investigam como essas causas começam a produzir seus efeitos” (apud 

                                                 
21

 SANTOS, João Felício dos. Xica da Silva. José Olympio Editora. 1976. 
22

 CRUZ, Nelson: Chica e João. 2 ed., São Paulo: Ed. Cosac  Naify , 2008. 
23

 ZIRALDO, Alves Pinto. O Menino Marrom. 16 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1986. 



HUTCHEON, 1991, p. 150). Ou seja: que podem ajudar a entendermos os 

processos e os motivos pelos quais certas coisas no presente acontecem de 

determinada maneira, situação esta comprovada através das discussões que 

foram surgindo durante o decorrer da gincana.  

Atualmente, os romances históricos não são mais considerados histórias 

fiéis de pessoas ou acontecimentos passados, mas sim recriações desse 

passado, baseados em fatos históricos.  

Outro objetivo da leitura, além de torná-la prazerosa, foi também 

prepará-los para a produção de materiais lúdicos, que era também uma das 

atividades que seria realizada no final da intervenção. 

 Neste momento, iniciou-se a parte prática do Projeto de Implementação. 

Colocando a criatividade em ação, esta foi a hora de produzir material usando 

os conhecimentos adquiridos durante as aulas e pesquisas, sobre as obras 

lidas durante a gincana, que posteriormente pudesse ser utilizado durante as 

aulas de literatura que seriam ministradas as crianças do Ensino Fundamental 

dos anos iniciais. Trabalhos bastante criativos foram feitos e o entusiasmo em 

colocar em prática o conhecimento adquirido sobre o negro, como protagonista, 

sob um olhar da História, ficou evidente. Foram feitos quebra-cabeças 

relacionados ao tema, máscara de personagens para posterior dramatização, 

pulseiras com trama de fios utilizando a técnica do macramê, confecções de 

bonequinhos com material reciclável e E.V.A entre outros. 

 Para a finalização do trabalho, na sétima seção foi proposta a montagem 

de uma exposição com todos os materiais e fotos, além das pesquisas que 

foram realizadas durante a implementação. 

 

 
 
 
 
 
Considerações Finais 
 
 A expectativa delineada pelos objetivos iniciais do Projeto de 

Implementação foi alcançada com os resultados positivos coletados durante e 

após o desenvolvimento do projeto. 



 Os alunos, neste momento, passaram a compreender qual era a 

representação proposta sobre o negro nas obras e gêneros textuais 

apresentados no material didático, assim como a diferença e importância que o 

olhar da História proporcionou para estes textos.  Este olhar redirecionado à 

História fez com que a leitura e a compreensão destes textos e também o papel 

do negro como protagonista mostrassem que é possível, sim, motivar alunos 

desmotivados a buscarem na leitura literária infantil e infanto-juvenil, como 

também em outros textos, uma maneira atrativa e com embasamento histórico.  

 O aluno ter espaço para debater, dizer o que sabe do conhecimento 

obtido fora de sala de aula tornou o trabalho riquíssimo. 

 Círculos de estudos se formaram, dividindo os alunos em equipes 

menores, para um aprofundamento um pouco maior em algumas das escolas 

literárias que se apresentaram relevantes o assunto do negro como 

protagonista e/ou coadjuvante, mostrando como foi feita sua representação por 

alguns escritores renomados, assim como situando historicamente o contexto 

em que foi escrita a obra a ser mencionada. 

Feito esse estudo geral, com um olhar mais apurado para capturar o que 

a História nos contava sobre o negro em cada época em que ocorrem as 

histórias, os alunos começaram a perceber a verossimilhança existente nos 

textos propostos para o estudo, e foi bastante interessante e gratificante 

constatar que o olhar para a literatura já estava modificado.  

 Oportunizar o acesso à literatura não somente através de livros, mas 

também através do Cinema, foi uma experiência bastante gratificante e 

prestigiada pelos alunos. Neste sentido, foi apresentado o filme À procura da 

felicidade, direção de Gabriele Muccino, que tem como protagonista um adulto 

e uma criança negros, para posterior debate quanto aos problemas e situações 

enfrentadas por eles. Para este trabalho, foi apresentado o resumo do livro que 

deu origem ao filme que é do gênero biografia e também a sinopse do filme. 

 Montagem de uma mesa redonda para comentários sobre o filme e 

também o fato de ser uma história verídica mostrando o negro com uma 

representação de protagonista vitorioso, trabalhador, pai responsável, dedicado 

a criação do filho, como foi uma estratégia utilizada que produziu relatos 

riquíssimos de situações semelhantes. 



 Após todo trabalho realizado, tentando despertar um olhar também 

histórico sobre o negro, voltamos aos livros apresentados no início dos 

trabalhos para fazer nova análise e comparar as diferenças de interpretações e 

questionamentos iniciais. 

 Terminada essa etapa de análise das abordagens feitas nas obras do 

negro, foram preparadas aulas possíveis de serem aplicadas para crianças de 

faixa etária do Ensino Fundamental dos anos iniciais, levando a literatura 

infantil e infanto-juvenil para sala de aula de maneira prazerosa e ao mesmo 

tempo apresentando a imagem do negro como protagonista. 

 A construção de materiais didáticos e lúdicos contribuiu para enriquecer 

contato entre Literatura e História com abordagem do assunto étnico-racial, e 

um apoio didático que auxiliaria no trabalho que foi proposto para trabalhar com 

as crianças de Ensino Fundamental de Anos Iniciais. 

 Os resultados obtidos durante a intervenção pedagógica foram 

extremamente gratificantes. Em momentos variados, foram pedidos relatos por 

escrito como avaliação sobre a aplicação das atividades trabalhadas com os 

alunos do 4ª. Ano de Formação de Docentes, os quais se mostraram bastante  

satisfeitos com a forma que foi exposto o tema. A maioria dos alunos comentou 

sobre a diferença mostrada com o trabalho proposto, que estava sendo 

direcionado para o olhar da História e que mesmo sendo uma unidade 

temática, com sessões que traziam textos de gêneros, com o negro como 

protagonista em todos eles, as aulas ficaram atrativas.  

 Durante a aplicação do material didático foi possível perceber o quanto é 

importante o conhecimento da História para se possa trabalhar de forma 

eficiente a Literatura. E isto também foi observado pelos alunos durante as 

avaliações realizadas.  

 As mudanças das abordagens em cada sessão e a qualidade dos textos 

escolhidos para serem trabalhados também foram de grande importância.  

 Paralelamente ao tempo da intervenção com os alunos, realizou-se 

simultaneamente e de forma online, um Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 

formado por professores da Rede Estadual de Educação, onde foi apresentado 

o material didático produzido e que também foi avaliado com o olhar de quinze 

profissionais da área de Língua Portuguesa. A troca de experiências neste 

momento fez com que se repensasse muita coisa, o que consequentemente 



enriqueceu muito mais o material produzido. Uma das sugestões pertinentes foi 

à sugestão de abranger o gênero textual da música. A opção por não utilizar 

este gênero foi realmente o fato de não alongar demasiadamente o material, 

mas que futuramente pode ser modificado e ampliado. 

 Uma atividade inovadora e que repercutiu positivamente foi a gincana 

literária. Esta estratégia metodológica que proporcionou uma forma prazerosa 

para a aquisição da leitura dos dois livros que precisava que fossem lidos para 

a conclusão do trabalho proposto. A competitividade é inerente a todas as 

faixas etárias e partindo desta constatação, o sucesso foi eminente. 

 Tenho certeza deque este projeto não se encerra aqui. Muita coisa pode 

e deve ser melhorada, mas penso que é um material que pode e vai ajudar e 

servir como apoio de uma forma bastante interessante e que pode ser 

explorado de variadas formas.  
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