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RESUMO
A dificuldade de selecionar conteúdos curriculares da área de Literatura relativos à Cultura
Afro-Brasileira e/ou Cultura Africana motivou o desenvolvimento de um projeto de pesquisa
que viesse a contribuir, por meio de suas reflexões mais conceituais bem como de mostragens
de exemplos literários, para uma melhor definição e/ou delimitação de autores e textos que
devem ser estudados em sala de aula, conforme a lei 10.639/03-MEC. Para tanto, foram
selecionados alguns escritores africanos de relevância para a História da Literatura de seus
respectivos países, com a finalidade de elaborar Material Didático que possa servir de
manual para professores e alunos do IFPB.
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INTRODUÇÃO

Temos visto que a Literatura Afro-brasileira e Africana de língua portuguesa não é
devidamente contemplada no Ensino Médio. Isso se comprova através, por exemplo, dos
livros didáticos que ainda não contemplam suficientemente essa produção. No entanto,
entendemos a sua importância em diversos aspectos que vão desde a simples divulgação dessa
literatura entre os alunos até a verificação de seu papel na história da cultura brasileira,
sobretudo da cultura afrodescendente.
Verificamos também que os cursos de Letras vêm incluindo essa matéria em suas
grades curriculares, mas que este é um procedimento recente, considerando, por exemplo, que
ainda não alcançou devidamente os conteúdos escolares da educação básica, como se pode
verificar nos planos de ensino, além dos livros didáticos como já citamos.
Percebemos, assim, que a inclusão desta matéria vem acontecendo aos poucos, nos
últimos anos, e isso se deve a diversos fatores, dentre os quais se destacam os movimentos
sociais que resultaram, ao longo da história, em políticas de reparações como a lei 10.639/03MEC, que determina a inclusão da História da Cultura Afro-brasileira e Africana nos
currículos de toda a Educação Básica.
Podemos dizer, também, que o Novo Acordo Ortográfico, em vigor desde janeiro de
2009, tem aproximado as culturas africanas dos países que falam língua portuguesa das
culturas brasileira e portuguesa. De certa maneira, e guardadas algumas ressalvas e críticas ao
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Acordo, o fato é que isso tem promovido debates e trazido à tona alguns nomes de escritores
africanos de língua portuguesa. Noutras palavras, tem colocado em evidência as culturas
africanas.
Além de todas essas necessidades relativas ao estudo da literatura africana ou afrobrasileira, destacamos, sobretudo, a existência da lei 10.639/03-MEC que « institui a
obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos no currículo escolar do ensino
fundamental e médio. Essa decisão resgata historicamente a contribuição dos negros na
construção e formação da sociedade brasileira ». (DIRETRIZES CURRICULARES..., 2004,
p. 8). O principal objetivo de um ato como este, no nosso entendimento, é promover debates
sobre questões que dizem respeito a racismo, preconceito, discriminação etc. no sentido de
alterar positivamente a realidade vivenciada pela sociedade brasileira e intencionando
eliminar efeitos perversos da discriminação racial, consolidados ao longo dos séculos da
História do Brasil.
Tendo em vista a intenção de promover uma discussão sobre o tema, discussão esta
que envolva toda a comunidade escolar do IFPB e que possa resultar em procedimentos
didáticos, esse projeto se justifica, portanto, na necessidade da elaboração de um material
reflexivo, explicativo e exemplificador sobre o tema e que possa servir de base de apoio para
professores e alunos do IFPB.
O projeto se baseou na necessidade de fazer um levantamento dos escritores africanos
de língua portuguesa mais representativos, levando-se em consideração, em alguns casos, a
sua relação com escritores brasileiros.
O projeto se justifica, também, por alguns pontos destacados no relatório do parecer
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que diz o seguinte:

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das
relações étnico-raciais, tal como explicita o presente parecer, se
desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades
de ensino, como conteúdo de disciplinas, particularmente, Educação
Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais, em
atividades curriculares ou não, trabalhos em salas de aula. Biblioteca,
brinquedoteca, áreas de recreação, quadra de esportes e outros ambientes
escolares. (DIRETRIZES CURRICULARES... 2004, p. 21)

A elaboração do manual didático de literatura com enfoque na História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana tem como objetivo maior disseminar o tema entre os que fazem a
comunidade IFPB e promover, assim, uma discussão mais fundamentada, bem como a
realização de eventos em que poderão entrar em evidência nomes desconhecidos da literatura
africana de língua portuguesa, atendendo, portanto, e em parte, aos dispositivos da lei das
diretrizes curriculares.
O volume de leitura exigido para a elaboração de um material didático dessa
amplitude, tendo em vista que se trata do enfoque em escritores de cinco países, acima de
tudo por nós desconhecidos, foi o maior impedimento para que o projeto fosse concluído em
tempo previsto. A precária bibliografia no mercado de livros do Brasil também foi outro fator
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que impediu a conclusão do material didático. Isso significa dizer, portanto, que
apresentaremos aqui apenas uma amostragem dos escritores a cujos textos tivemos acesso e
sobre os quais podemos discorrer.
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POR QUE LITERATURA AFRICANA NA SALA DE AULA?

2.1

Considerações gerais

A inclusão de assuntos relativos à Cultura Afro-Brasileira e/ou Cultura Africana em
alguns dos componentes curriculares se deve a diversos fatores, dentre os quais se destacam
os movimentos sociais que resultaram, ao longo da história, em políticas de reparação como a
lei 10.639/03- MEC.
Uma vez promulgada a Lei, e entrando em cena as suas exigências, começam a
aparecer as dificuldades para implantá-la, dentre as quais se destaca a seleção de conteúdos
curriculares relativos a tais assuntos, o que motivou o desenvolvimento deste projeto de
pesquisa, cujos resultados ora são apresentados.
O projeto se desenvolveu por meio de pesquisas bibliográficas, com leituras de
história da literatura africana e de textos literários de escritores africanos de língua
portuguesa.
Ocorreram encontros para discussão sobre as leituras previamente realizadas e para a
sistematização e seleção dos autores e textos que irão compor o manual de orientação
didática.
Devido à escassez de bibliografia científica específica sobre o assunto, adotamos
também como um dos critérios de seleção de autores e obras o gosto pessoal de cada aluno
envolvido na pesquisa. Noutras palavras, mantivemos o critério da representatividade de cada
escritor para o seu respectivo país, mas também intervimos nesse critério quando
consideramos de suma importância o gosto que os alunos bolsistas puderam desenvolver e
aprimorar pela leitura dos escritores selecionados para compor o Manual Didático.

2.2 A CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
A CPLP foi fundada em 1996. Dentre seus principais objetivos estava o de buscar
promover união entre os países lusófonos de forma a evidenciar sua importância no cenário
internacional e, portanto, a difusão da língua portuguesa, que conta hoje com 280 milhões de
falantes. Interessante destacar que tal integração/união tem se refletido na difusão entre si das
culturas portuguesa, brasileira e africana dos países que têm o português como idioma oficial.
Noutras palavras, destacamos como dois os fatores mais importantes da „entrada‟ da literatura
africana no Brasil: a lei 10.639/03 e o Novo Acordo Ortográfico.
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2.3 Autores africanos de maior destaque em seus países, selecionados para o Manual
Didático
- Angola: Pepetela e Ana Paula Tavares
- Moçambique: Mia Couto e Noêmia de Sousa
- Cabo Verde: Ovídio Martins e Manuel Lopes
- Guiné Bissau: Odete Semede e Elder Macêdo
- São Tomé e Príncipe: Francisco José Terreiro e Conceição Lima.
Para chegarmos a esses nomes, primeiramente realizamos entrevistas com professoras
especialistas: Drª Ana Cristina Marinho Lúcio e Drª Elisalva Madruga, ambas da
Universidade Federal da Paraíba. Durante as entrevistas, questionamos as professoras sobre as
suas opiniões quanto à lei 10.639/03; o trabalho que se tem feito em prol desta lei na
universidade, sobretudo no curso de Letras; os critérios adotados para a seleção de escritores a
serem trabalhados em sala de aula; questões relativas a conceitos de raça, negritude, etnia etc.;
a importância da contextualização histórica acerca dos autores, uma vez que se trata de
assuntos bastante desconhecidos para a maior parte da população brasileira.
De posse das entrevistas, fizemos levantamento de nomes em livros e sites que versam
sobre o assunto, o que nos possibilitou o conhecimento de tantos outros nomes importantes
para a História das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa.
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2.4 Projeto em andamento
A impossibilidade de concluir este projeto como havíamos previsto se dá pela
amplidão com que o assunto se apresenta para nós. Além disso, a bibliografia científica ainda
é, de certa maneira, parca, e, o pouco se tem, é ainda inacessível, o que justifica,
hipoteticamente, uma certa ausência destes escritores em livros didáticos de literatura para o
Ensino Básico.
O objetivo principal deste projeto foi o de realizar a pesquisa com a finalidade de
produzir um manual didático, que ainda se encontra em fase de produção, devido à
insuficiência de bibliografia específica sobre o assunto, que pudesse ser tanto de estudos
científicos quanto livros dos escritores, dentre eles as coletâneas. As pesquisas realizadas em
sites não conferem ao nosso projeto credibilidade autoral, embora tenham auxiliado em
alguns aspectos, por exemplo, no acesso a algumas resenhas sobre os escritores, bem como a
entrevistas com os mesmos.
A homenagem ao Dia da Consciência Negra, como previsto no projeto, foi realizada
em 20 de novembro de 2010, com a exibição de “Quilombo”, de 1984, dirigido por Cacá
Diegues, além da presença de representante da ONG Bamidelê - Organização de Mulheres
Negras na Paraíba.
Importante destacar que tivemos contato pessoal com Mia Couto, escritor
moçambicano de maior destaque atualmente, por ocasião da homenagem ao Dia da
Consciência Negra, realizada em João Pessoa, no dia 20 de novembro de 2010.
O projeto de pesquisa sobre Literaturas Africanas de Língua Portuguesa se mantém,
com a meta de apresentar como produto final um Manual Didático. Com a implantação do
curso de Letras a distância no IFPB, previsto para 2012.1, ampliam-se as condições de
desenvolver este projeto com mais recursos acadêmicos, tanto no que se refere às
bibliografias quanto à possibilidade de inserção de professores especialistas no assunto.
2.5 Um pouco de história
A História dos países africanos colonizados por Portugal apresenta um episódio em
comum: a sua independência política, em 1974. Até então, os escritores africanos, de um
modo geral, viviam, no exercício de suas produções, “duas realidades às quais não podia[m]
ficar alheio: a sociedade colonial e a sociedade africana”. (FONSECA; MOREIRA, 1996, p.
14).
Esse olhar dual da maioria dos escritores provocava a criação de textos a partir de
espaços diferenciados, de compreensões distintas da realidade, de vínculos diferentes com a
oralidade e com a escrita em idioma português. Nesse sentido, verifica-se na Literatura
Africana algo que corresponde, de certa maneira, ao que aconteceu na Literatura Brasileira do
século XIX, estendendo-se de forma bastante crítica até os Modernistas de 22: a busca da
definição de uma identidade nacional.
Não é á toa que existem relações bastante estreitas entre os escritores africanos e
brasileiros, refletidas em produções poéticas que se dialogam. Os africanos leem os brasileiros
e os citam em seus poemas, por meio de intertextualidades. Carlos Drummond de Andrade,
Manuel Bandeira e Gonçalves Dias são exemplos de poetas brasileiros amplamente citados
por escritores africanos. Isso demonstra que as relações entre Brasil e África estão pautadas
para além das questões políticas, como, de fato, deveriam ter sido consideradas desde o
descobrimento do Brasil.
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A História do Brasil, por sua vez, registra como capítulo dos mais violentos a
escravidão dos negros africanos, desde o século XVI até final do século XIX. Foge aos limites
deste artigo discorrer sobre este episódio e as implicações que trouxe para a História do
Brasil. No entanto, vale a pena ressaltar que a vinda dos negros africanos para o nosso país
está na base da formação de nossa sociedade, assim como os indígenas. Nesse sentido, vale
lembrar que nossa sociedade é formada por um tripé étnico-racial: negro, branco e indígena.
A formação da nossa identidade cultural, portanto, não poderia nunca ter relegado a
importância de qualquer uma dessas bases.
Desconsiderar a cultura africana como base de nossa cultura trouxe consequências
graves para a nossa formação, dentre elas a negação da História da África, principalmente nos
componentes curriculares de nossas escolas, além da naturalização de conceitos racistas,
gerando, assim, a discriminação racial e os preconceitos, vividos pela comunidade negra em
nosso país.
Sentir-se menor, vivenciar a discriminação, seja em sentidos mais restritos, seja em
sentidos mais amplos, motivavam a existência de movimentos da negritude em prol de uma
sociedade mais justa e igualitária, pois entendia-se como de primeira necessidade o
(re)conhecimento de nossas heranças culturais, violentamente apagadas no decurso de nossa
história. E tais movimentos resultaram, por sua vez, na elaboração da lei 10.639/03, sobre a
qual discorremos aqui. Trata-se, assim, de um processo que
ao longo dos últimos anos, vem sendo combatido de forma aguerrida,
por muitos agentes culturais, ligados ou não a Instituições das mais
diversas, entre estes, vinculados, principalmente aos movimentos
negros, cujas reinvindicações, encontrando, finalmente, eco, nas
instâncias governamentais, culminam por ver sancionado [sic] pelo
governo, em 09 de janeiro de 2003, a Lei 10.639. Lei que obriga o
ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, nos níveis de
ensino Fundamental e Médio, visando, exatamente, ao resgate das
nossas raízes africanas para melhor compreensão do que enforma a
identidade cultural brasileira. Afinal, conhecer a História e a Cultura
Africana é, sem dúvida, aprofundar conhecimento de nós mesmos.
(MADRUGA, 2007, p. 9-10).

De posse de tais e informações, respondemos à pergunta mencionada no início deste
artigo: por que literatura africana na sala de aula?
Acreditamos que não se trata apenas de cumprir uma lei, mas sim de, por meio da lei
(e é aí onde reside sua importância) reconhecer, pelas literaturas africanas e autores aqui
elencados, a importância de sua cultura para a formação da sociedade brasileira, em todos os
seus aspectos: cultural, político, social, étnico etc. Além disso, obviamente, e acima de tudo
isso, trata-se de (re)conhecer uma literatura a nós estrangeira, por ser de outros países, mas tão
familiar, por ser escrita em nosso idioma, uma literatura com suas peculiaridades temáticas,
estéticas, com as quais a literatura brasileira também dialoga.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto resultou no conhecimento da literatura africana de
língua portuguesa por parte dos alunos bolsistas. Devido ao pouco tempo programado para o
seu desenvolvimento, o seu objetivo maior, a produção do Manual Didático, não foi atingido
completamente. No momento, encontramo-nos em fase de elaboração, que corresponde a um
esboço deste material, constando nomes e textos de alguns dos autores elencados para o
Manual, dentre eles o moçambicano Mia Couto, e os angolanos Pepetela e Ana Paula
Tavares.
Como faltam ainda tantos outros escritores, conforme pode ser verificado no tópico
2.3, contamos com a possibilidade de dar continuidade ao projeto por mais um ano, tempo
que consideramos suficiente para a conclusão do Manual e, consequentemente, a sua
divulgação junto à comunidade IFPB, conforme apresentado no projeto original.
Concluímos, portanto, esta primeira fase, certos da importância de se levar adiante os
estudos sobre as Literaturas Africanas de língua portuguesa, não só porque estamos sendo
“pressionados” por uma Lei, mas porque tais literaturas se apresentam de suma importância
para nós brasileiros, tanto no que diz respeito à sua qualidade estética, quanto por utilizar um
idioma comum a nós, e, ainda, pelo fato de constituir parte de uma cultura que representa uma
das bases na formação da cultura brasileira e, portanto, da definição de nossa identidade.
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