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A ÁFRICA (EN)CANTA O BRASIL – LEITURA E ANÁLISE DE POEMAS
AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS, UMA VIVÊNCIA COM ESTUDANTES
RECLUSOS DE LIBERDADE
Magna Kelly da Silva Sales Calado (UPE) 1
O artigo tem como propósito descrever uma sequência de atividades de leitura e análise de
poemas africanos e afro-brasileiros que abordam, principalmente, temáticas sociais, como
injustiça, marginalização, discriminação racial e social, dentre outros. Essa sequência foi
realizada com estudantes reclusos de liberdade, no intento de que eles verificassem o modo
como a África se faz presente na realidade brasileira e, especialmente, em seu contexto de
detento e como isso está posto nos poemas estudados. Assim, serão expostas questões
pertinentes à maneira como esses alunos analisaram os poemas e de que forma aquilo que se
lê em poemas africanos e afro-brasileiros se relaciona com a sua condição de apenado,
seguindo uma perspectiva empírica e de reflexão social. Os resultados serão discutidos num
encadeamento com a relevância que teve a pesquisa para o contexto em questão, tendo em
vista que essa literatura apresenta em si um ardor de denúncia, seja do passado humilhante,
seja da contemporaneidade de indiferença e racismo camuflados, elementos muito presentes
nas cadeias, segundo informações da mídia televisiva e do que se observa sempre. Tratar-se-á
também das conclusões a que se chegou depois de realizar a sequência de atividades. Vale
ressaltar que os resultados desse trabalho apontam para grandes avanços no que remete ao
ensino de língua portuguesa em ambientes prisionais, pois foi elaborado especificamente para
estudantes em condição de reclusão.
Palavras-chave: leitura; poemas africanos e afro-brasileiros; estudantes reclusos.

INTRODUÇÃO
Já se sabe que a Lei 10.639/2003 estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, tanto nas redes públicas quanto nas
particulares, em estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio. Esse ensino deve incluir 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. Os conteúdos
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dessas áreas devem ser ministrados em todo o currículo escolar, especialmente nos
componentes curriculares de Arte, Literatura e História Brasileiras, é o que se vê na Lei.
Diante do que é estabelecido pela referida Lei, que tem como propósito ressarcir os
descendentes de africanos negros dos danos educacionais, políticos, sociais, materiais e
psicológicos sofridos durante o regime escravista, e ainda por conta das políticas que dão
privilégios aos grupos dominantes no período pós-abolição, é que se pensou no presente
trabalho. Pois, assim como a Lei, visa concretizar iniciativas de combate ao racismo e outras
formas de discriminação.
Desse modo, enquanto professora de Língua Portuguesa do sistema penitenciário, não
era possível ficar alheia a essa realidade. Decidiu-se, então, trazer a discussão através da
Literatura Africana e Afro-brasileira, especificamente por meio de poemas que abordam
temáticas sociais, como injustiça, marginalização, discriminação racial e social, dentre outros.
Isso se justifica pelo fato de haver uma aproximação entre os assuntos e a realidade vivida
pelos alunos reclusos. Foi intento do trabalho, também, direcionar a apreciação dessas
literaturas, para que esses alunos pudessem mergulhar em seus laços históricos, pois isso
permite o desvendar da alma. Tornou-se necessário adentrar no universo do preconceito, seja
velado, seja explícito, na busca de “desconstruí-lo”, tendo em vista que a consciência é a
chave para a participação cidadã.
Assim sendo, o artigo trará a descrição das atividades desenvolvidas, apontará o modo
como os alunos se envolveram com os poemas e com toda a discussão que surgiu a partir das
leituras e do que foi exposto sobre o tema. Serão discutidas, também, as conclusões a que se
chegou, e ainda a importância das atividades desenvolvidas, levando em conta a singularidade
do contexto.

O ponto de partida...
O contato com alguns poemas africanos e afro-brasileiros suscitou o interesse em leválos para serem lidos pelos estudantes reclusos, uma vez que, ser professora do sistema
prisional, de alguma maneira, estimula o empenho em buscar trabalhar temáticas que se
aproximem dessa realidade. Assim, seria possível não apenas “dar conta” da Lei
10.639/2003, mas também, desenvolver atividades vinculadas ao contexto dos alunos.
Logo, a iniciativa para esse trabalho foi o contato com o chão da escola, a busca por
atender as demandas que nascem na sala de aula. Porém, as atividades que serão relatadas não
se configuram como receitas, elas são provocações, para que não somente o professor de
instituições prisionais, mas os das demais instituições também identifiquem, junto com seus
estudantes, maneiras diversificadas de conhecer, apreciar e valorizar a literatura africana e
afro-brasileira e as pluralidades culturais.
Isso posto, convém apontar a sequência em que as atividades ocorreram, destacando
que o principal momento foi a apreciação dos poemas. Ressalta-se que essa apreciação não
esteve vinculada a nenhum exercício escrito, muito menos a exercícios de análise linguística.
O propósito era simplesmente aproximar essa literatura do aluno, discutir oralmente as
questões por eles levantadas e experimentar, degustar os textos estimulando os sentidos e
encontrar em suas realidades as vivências ali figuradas.
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Um passeio pela história do negro na sociedade brasileira e a leitura dos poemas
Então, inicialmente, houve uma palestra em que se fez um passeio pela história do
negro na sociedade brasileira, destacando as lutas, a escravidão e a dívida histórica que se tem
para com os negros. Depois que os alunos foram estimulados a se sensibilizar através desse
percurso histórico, destacou-se a importância de vivenciar essa temática em sala de aula. Na
sequência, foi realizada a leitura dos poemas apontados a seguir:
Ai da tristeza de meu corpo, ai,
o pássaro conhece a manhã,
e sabe que é branca a manhã,
mas não ousa enterrar-se de novo
na noite...
A manhã se espalha nos quintais
e a flauta matutina do pastor
faz desenhos no ar...
Eu, no entanto, permaneço ao lado
da manhã e das cantigas...
A noite, a grande noite, está pousada
em mim
escandalosamente!
(Oswaldo de Camargo)

CHORO
Ai barco que me levasse
a um Rio que me engolisse
donde eu não mais regressasse
p’ra que mais ninguém me
visse!
Ai barco que me levasse
sem vela ou remos, nem leme
p’ra dentro de todo olvido
onde não se ama nem teme.

IDENTIDADE
Preciso ser um outro
para ser eu mesmo
Sou grão de rocha
sou vento que a desgasta
sou pólen sem insecto
e areia sustentando o sexo das árvores
Existo, assim, onde me desconheço
aguardando pelo meu passado
receando a esperança do futuro
No mundo que combato
morro
no mundo porque luto
nasço.
(Mia Couto)

Ai – onde? – que me levasse
bem dentro de um vendaval...
Barco berço, barco esquife
onde tudo fosse igual:
Ai barco que me levasse
toda estendida em seu fundo!
Nesga de céu a bastar-me
toda a saudade do mundo!
(Ermelinda Pereira Xavier)

Ai barco que me levasse
aos tesouros conquistados
por entre esquinas de perigos
dos mil caminhos trilhados.
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Revolta

Dentes rangendo na sombra.

Revolta dentro do peito
Por aquilo que não fiz
E que eu devia ter feito.

no fundo de um corredor
Crescem gemidos de dor
Ds escravos meus avós...
Grilhetas prendendo os pés,
Prendendo também a voz...
E o sangue formou um rio
Eo rio correu para o mar
E foi chorar noite e dia,
Nas praias de todo o mundo.

Revolta dentro de mim.
Por tropeçar em mim mesmo,
Por não saber onde estou...
Por caminhar tanto a esmo
Que trago os passos perdidos
Nos proprios passos que dou.
Revolta desde menino
Por tantas horas perdidas
A procurar o Destino nas sombras doutros
destinos.

Revolta dentro de nós,
revolta arrastando os passos...
Vozes mancharam-se a voz,
braços prenderam os braços...
Vôo despeito no berço...

Revolta crua e em fim...
Tantos pedaços de mim
Que destrocei sem saber!...
Revolta sempre revolta.
Por um pedaço de céu
Que não me dão... e era meu...

Revolta crua e sem fim,
Revolta triste e infeliz,
Por trazer esta revolta
Fechada dentro de mim,
Num verso que nunca fiz.
Aguinaldo Fonseca

CRIOULO
Há em ti a chama que arde co inquietação
e o lume íntimo, escondido, dos restolhos,
– que é o calor que tem mais duração.
A terra onde naceste deu-te a coragem e a
resignação.
Deu-te a fome nas estiagens dolorosas.
Deu-te a dor para que nela sofrendo, fosses
mais humano.
Deu-te a provar da sua taça o agri-doce da
compreensão,
e a humildade que nasce do desengano...
E deu-te esta esperança desenganada
em cada um dos dias que virão
e esta alegria guardada
para a manhã esperada
em vão...
(Manuel Lopes)
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AMARGURA
Meu coração chora.
Saio da cidade e vagueio
Pelos campos, na planura,
por arrozais e florestas.
Um vento brusco e potente
Sacode as árvores.
As aves cantam,
Rugem leões,
Urram elefantes.

Sinto odores nauseantes
De folhas apodrecidas.
Vence-me cada vez mais a amargura.
Só estou, só e perdido
Na floresta africana.
Os animais selváticos não entendem a minha
voz;
Falo com o vento,
As flores,
Os montes,
Vence-me em fatal melancolia.
Só o vento me acaricia.
Estou longe dos homens,
Longe dos meus semelhantes,
Dos amigos,
Muito longe,
Longe do gênero humano:
Só,
Só,
Só.

(António Boticã Ferreira)

Lidos os poemas, de modo silencioso e individual, iniciou-se uma reflexão a partir da
temática de cada um deles, assim os poemas foram lidos novamente, nesse momento em voz
alta e coletivamente. A análise foi direcionada oralmente, levando em conta que a literatura
africana é de tradição oral, e isso foi posto para os alunos. No primeiro momento, os alunos
tiveram certa dificuldade em compreender os poemas, pois apresentam linguagem figurada,
assim é necessário adentrar no universo ali retratado, no entanto à medida que os sentidos iam
sendo desvencilhados pela professora, houve uma maior aproximação entre o que estava
sendo lido e a compreensão. A esse respeito, traz-se a reflexão de Bosi (2000, p. 13) quando
afirma que
Contextualizar o poema não é simplesmente datá-lo: é inserir as suas
imagens e pensamentos em uma trama já em si mesma
multidimensional; uma trama em que o eu lírico vive ora experiências
novas, ora lembranças de infância, ora valores tradicionais, ora
anseios de mudança, ora suspensão desoladora de crenças e
esperanças.

Esses dizeres de Bosi (2003) fazem menção àquilo que o poema, de modo geral, traz à
sociedade e no contexto de reclusão não foi diferente, as inquietações foram inúmeras, de fato
“multidimensionais”.
Nessa etapa, os alunos foram incitados a mergulhar no universo do negro através dos
poemas, principalmente em suas lutas e sofrimentos. Foi sugerido que fossem dizendo
palavras que traduzissem suas sensações e ao mesmo tempo retratassem seu entendimento,
enquanto faziam o passeio pela história do negro. Rapidamente eles foram apontando palavras
que faziam menção aos seus sentimentos e aquilo que eles achavam que os poemas queriam
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transmitir, como tristeza, desolação, dificuldade de se ver como “gente”, navio negreiro,
choro, escravidão, revolta, etc. À medida em que eles iam se colocando, construiu-se um
diálogo, para reafirmar a proposta de sensibilizar esses alunos no que concerne à condição do
negro na sociedade. Pelo que foi vivenciado e a partir dos posicionamentos dos alunos, tendo
em vista que nenhum deles se colocou de modo contrário à “causa” que se defendia, foi
unânime o reconhecimento de que deve haver uma maior valorização do negro.
Como bem diz Abdala (2002, p. 35), no que se refere ao trabalho com poemas
Não se limita a um protesto silencioso contra o sistema de
desumanização, mas exprime uma “mensagem” que transcende a
cadeia estética na medida em que sugere a negação da realidade social
existente – um transbordamento para uma práxis transformadora na
esfera do político e do social

Nessa lente, encontrou-se nas palavras dos poemas um poder mágico, capaz de
despertar uma valorização da negritude ali expressas. Os alunos reclusos tiveram contato com
os poemas e se envolveram com as inquietações que eles traziam.
Na sequência, os estudantes foram instigados a encontrar semelhanças entre os poemas
e a realidade por eles vivida, na condição de detentos. Então, retomaram-se as leituras, agora
com outro olhar. A proposta era se ver nos poemas, verificar o que eles trazem que se afina
com a vida atrás das grades, já que tanto uma realidade quanto outra estão à margem da
sociedade. Nesse novo trajeto, os alunos reconstruíram os significados e depararam-se com
recortes das suas labutas, suas lutas pela sobrevivência dentro do sistema e outras
perturbações presentes nos poemas africanos e afro-brasileiro. É possível afirmar que esse foi
o momento ápice, já que muitos deles disseram que, desde o início, estavam imaginando que a
professora tentaria relacionar aqueles textos com a realidade da cadeia, pois isso já ocorreu
em outras aulas, com outros temas. No entanto, dessa vez, a aproximação era muito estreita,
porque aqueles poemas traziam minúcias muito parecidas com o que é vivido por um
presidiário. Retomaram o trecho de uma música do grupo O Happa, na qual se afirma que em
“Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, isso aproximou mais ainda a ideia de que
os poemas se relacionam com a vida deles. Solicitou-se, assim, que eles mencionassem por
meio de palavras as temáticas que refletem a realidade da penitenciária e instantaneamente
disseram: distância da terra amada, tristeza, desolação, isolamento, dificuldade de ser
reconhecido como “gente”, revolta, inquietação, etc.
Isso posto, verifica-se que o trabalho teve grande relevância, pois uniu de modo
harmonioso os propósitos da legislação, a apreciação da literatura e a relação das leituras com
a própria vida.
Considerações finais
De modo geral, os alunos têm interesse em conhecer o mundo e seus sentidos,
elaborando o significado das coisas que estão a sua volta e de si mesmos e é possível saborear
esses conhecimentos por meio da leitura literária. Encontraram-se, nos poemas analisados, a
figuração da vida, do sofrimento, item fundamental para a formação do leitor, assim como a
elaboração de um repertório em que vigoram as diferenças culturais. Reconhecer a plenitude da
literatura africana e afro-brasileira é encontrar-se e se reconhecer não somente com a cor da pele,
todavia com textos que têm compromisso em desvelar a negritude com emoção e sensibilidade. Dessa
maneira, a importância desse trabalho figura-se na possibilidade de experimentar a literatura como
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meio de “conhecer” as culturas africanas e afro-brasileira, porque, ao analisar cada poema, foi possível
não simplesmente ganhar saberes, mas inquietar-se e mergulhar no sofrimento dos negros de ontem e
hoje, rompendo barreiras do racismo. Para o contexto de reclusão, a construção de

conhecimentos ocorre na interação social entre professor e aluno que devem fazer da escola
um espaço no qual os sabes históricos, culturais, linguísticos, dentre outros, sejam, realmente,
socialmente distribuídos. Por meio do que foi apresentado, percebe-se que essas literaturas
ampliam os referentes para o estímulo emocional, cognitivo e social dos alunos reclusos,
deparando-se com a identidade deles. As temáticas discutidas suscitaram de forma clara e
estética e, pelo que foi visto, não há barreiras para vivenciar essas literaturas na educação
prisional. Verifica-se, primordialmente, que um dos trajetos para estimular a consciência a
respeito da pluralidade cultural encontra-se, também, na leitura literária que propicia
identidade e inclusão social.
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