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A LITERATURA AFRICANA COMO DISCIPLINA NO ENSINO: LEI 10.639/03 

RESUMO: A cultura africana, assim como a portuguesa, exerce um grande 
valor para a nação brasileira, no entanto esta é vista como forma de elevação, 
deixando aquela em segundo plano, que não condiz com tudo o que os negros 
passaram. Tal cultura embasa e influi na vida do brasileiro; seja nas artes, na 
economia, na política e tantos outros campos. Desta forma a Lei 10.639/03 
está em vigor, no entanto resta saber como é aplicada ao ensino brasileiro, 
sobremaneira no ensino da Literatura Africana. 
 
INTRODUÇÃO:  

Sabe-se que escola não é só lugar de conteúdo, mas de 

identidade, cultura e valorização, desta forma o presente trabalho busca 

investigar como  e de que forma a estas questões estão sendo trabalhadas em 

escolas brasileiras, principalmente na cidade de São Paulo, uma vez que a Lei  

10.639 fora aprovada em 2003 e reformulada como Lei 11645, em 2008, as 

quais constam na LDB (Lei de Diretrizes e Bases)  

 

OBJETIVOS:  

Levar ao conhecimento da comunidade em geral, sobremaneira 

aos que trabalham com educação no Brasil, a importância de fazer constar na 

grade curricular de alunos do fundamental ll, médio e superior, conforme 

previsto na lei, tudo o que for relevante para o resgate e manutenção da 

identidade e cultura africana. 

Estudar, por meio de diversos tipos de textos, dentre eles, textos 

da tradição oral e escrita, de autores africanos ou brasileiros, o conteúdo da 

riqueza que a África representa para a nossa nação, questionando como se 

pode introduzir na matriz curricular tal ensino, primando a igualdade e a 

isonomia. 

 

METODOLOGIA:  

Leitura e levantamento bibliográfico (GIL 2001), mediante análise 

de fragmentos literários, manifestações culturais, dentre outros, que poderiam 

ser utilizados no ensino da cultura africana na escola. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 



De acordo com o site www.afroeducação.com.br, em março de 

2003 foi aprovada a Lei Federal, 10.639, que tornava obrigatório o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana em TODAS as escolas, públicas e 

particulares, do ensino fundamental até o ensino médio.  

Tal Lei foi complementada  pela Lei 11.645, de 2008 inserindo 

também o ensino da cultura indígena, da mesma forma já descrita. 

E mediante esta nova visão de identidade, cultura e igualdade, pela primeira 

vez na História do Censo, a população do Brasil deixa de ser 

predominantemente branca, já que em 2010 as pessoas que se declararam 

brancas foram  um percentual de 47,73% da população, enquanto em 2000 

eram 53,47%.  

Nos Censos até então os brancos sempre tinham um número 

superior a metade dos brasileiros, o que leva a crer que a mentalidade está 

mudando e a identidade tomando conta da população e é justamente por isso 

que se faz tão necessário que se saiba mais de nossas raízes. 

Desta forma, além de averiguar se a lei está sendo aplicada, se 

pretende discutir formas de literatura africana que possam ser trabalhadas no 

ambito escolar. 

Um exemplo disso é se realizar um trabalho de conhecimento e 

pesquisa acerca da obra Navio Negreiro, retirado do site 

http://www.culturabrasil.org, publicado por Castro Alves e que revela a tormenta 

dos africanos: 

IV
(...) 
Em sangue a se banhar.  

Tinir de ferros... estalar de açoite...   
Legiões de homens negros como a 
noite,  
Horrendos a dançar...  
Negras mulheres, suspendendo 
às tetas   
Magras crianças, cujas bocas 
pretas   

Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e 
espantadas,   
No turbilhão de espectros 
arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!  

E ri-se a orquestra irônica, 
estridente...  

E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais ...  
Se o velho arqueja, se no chão 
resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote 
estala.  

E voam mais e mais...  
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro 
enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!  

No entanto o capitão manda a 
manobra,  
E após fitando o céu que se 
desdobra,  

Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos 
nevoeiros:  
"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!..."  
E ri-se a orquestra irônica, 
estridente. . .  
E da ronda fantástica a serpente  
Faz doudas espirais...  
Qual um sonho dantesco as 
sombras voam!...  
Gritos, ais, maldições, preces 
ressoam!  
E ri-se Satanás!...  
(...) 

 



  Depois de tal conhecimento é importante também que a visão dos 

poetas africanos de fato sejam contempladas e para tanto tem-se uma lista 

organizada, inclusive, por um site bem conhecido, chamado www. 

infoescola.com que permite a facilidade em encontrar bibliografia de trabalho 

em sala de aula, a saber: 

 Manuela Margarido: Alto como o Silêncio; Os Poetas e Contistas 

Africanos; Poetas de S. Tomé e Príncipe. (S. Tomé e Príncipe). 

 Jorge Barbosa: Arquipélago; Ambiente; Caderno de um Ilhéu; Meio 
Milénio; Júbilo; Panfletário. (Cabo Verde). 

 Corsino Fortes: Pão e Fonema; Árvore e Tambor. (Cabo Verde). 

  Francisco José Tenreiro: Negro de Todo o Mundo; Ilha do Nome 

Santo; Canção do Mestiço; Poesia Negra de Expressão Portuguesa; Coração 
em África. (S. Tomé e Príncipe). 

 Agostinho Neto: Quatro Poemas de Agostinho Neto; Poemas; 
Sagrada Esperança; A Renúncia Impossível. (Angola). 

 Arlindo Barbeitos: Angola Angolê Angolema; Sonho; Fiapos de 

Sonho; Na Leveza do Luar Crescente. (Angola). 

 José Craveirinha: Xigubo; Cantico a un dio di Catrame; Karingana ua 

karingana; Cela 1; Maria; Izbranoe. (Moçambique). 

 Luís Carlos Patraquim: Monção; A Inadiável Viagem; Mariscando 

Luas; Lidemburgo Blues; Pneuma; O osso côncavo e outros poemas; 
Antologia Poética. (Moçambique). 

 Anne Kellas: Poems from Mt. Moono; Anthologies: A writer in Stone; 

Like a House on Fire; Moorilla Mosaic; River of Verse. (África do Sul). 

 Samira Negrouche: Les Vagues du silence; L’opéra cosmique; A 

l'ombre de Grenade; Cabinet Secret; Le Jazz des oliviers; Instance départ. 
(Argélia). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

O primeiro resultado está na desmistificação da crença Africana; 

outro resultado consiste no fato de que a cultura africana é muito mais que uma 

religião estereotipada, muitas vezes associada a um "culto negro" e também 

que outros icones compreendem esta cultura, como a prática da capoeira 

possibilita a força muscular necessária como defesa própria, hoje reconhecida 

como desporto, ou seja, entende-se que é preciso reconhecer que parte das 

raízes brasileiras que estão també na África, pois só assim estas terão valores 

que possibilitarão orgulho sem conceitos pré-concebidos,e o melhor lugar para 

que isso acontece á a escola e esta deve contemplar todas as manifestações 

de forma equilibrada. 
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