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RESUMO Considerando o valor artístico e cultural das produções literárias de Moçambique 

e atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 

9.394/96) e às Leis 10.639/03 e 11.645/08, que estabelecem a obrigatoriedade do estudo da 

História da África e das culturas africanas em todas as escolas, este trabalho consiste em 

pesquisa bibliográfica com elaboração de sequências didáticas como propostas didático-

pedagógicas para turmas do Ensino Fundamental II a partir da análise interpretativa de três 

contos moçambicanos em português, selecionados da antologia As mãos dos pretos (SAÚTE, 

2007). A base teórica que alicerça esta proposta investigativa tem relação com os conceitos de 

história, literatura e memória, bem como sustenta-se nos pressupostos teóricos sobre 

identidade e resistência no âmbito da literatura de Moçambique, sobretudo. As sequências de 

letramento literário apresentam-se com o propósito de contribuir para a afirmação positiva da 

diversidade nas relações étnico-raciais e para a ampliação do (re)conhecimento da literatura 

moçambicana em português, conciliando, assim, com o importante papel da escola na 

formação de leitores literários. 
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INTRODUÇÃO 

  

 No contexto educacional brasileiro, muitos são os desafios pedagógicos de ensino-

aprendizagem para formação cidadã que se apresentam dentro e fora da escola. Além das 

questões teórico-científicas, o professor, mediador do conhecimento, necessita colocar em 

pauta, em seus planejamentos, o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da educação 

nacional (LDB, Lei 9.394/96): “o preparo para o exercício da cidadania’ e ‘consideração com 

a diversidade étnico-racial” (BRASIL, 2014). Com a Lei 10.639/03, e posteriormente com a 

Lei 11.645/08, a LDB foi reestruturada e declara que: “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” (BRASIL, 2014).  

 Para reforçar o ideal de respeito, equidade social e formação do cidadão ético, a Lei 

nº 10.639/03, foi sancionada, salientando diversos aspectos socioculturais e históricos que 

deverão ser tratados em sala de aula, como podemos conferir em seu artigo primeiro: 

 

O conteúdo programático [...] incluirá 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. 

(BRASIL, 2003). 

 

 Esses e outros aspectos deverão ser abarcados em todas as disciplinas, em especial 

nas de Língua Portuguesa e Literatura. Por meio dessa última, os estudantes podem conhecer 

a cultura, história e vivências de outros povos que se mesclam às dele, além de reconhecer a 

evidente contribuição dos povos africanos na formação do Brasil.  

Este estudo bibliográfico, desenvolvido a partir de abordagem qualitativa (MINAYO, 

2001, p. 21-22), consiste em apresentar propostas didático-pedagógicas voltadas, sobretudo, à 

formação do leitor literário na escola. Para tanto, e em consonância com os objetivos da LDB, 

foram selecionados contos moçambicanos em português da antologia As mãos dos pretos 

(SAÚTE, 2007). Dessa forma, com a intenção de despertar nos alunos das séries finais do 

Ensino Fundamental o gosto pela leitura literária, com textos que valorizem a cultura africana, 

o objetivo central desta proposta de pesquisa consiste em elaborar atividades para o 

letramento literário, em sala de aula, a partir do trabalho com os contos “Boas-vindas, mamã”, 

“O galo e a galinha de raça”, ambos de Orlando Mendes, e “Um estranho barqueiro”, de 

Calane da Silva.  
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Como embasamento teórico, partimos do pressuposto de que a literatura é um 

construto sócio-histórico que revela/recria a memória dos povos, ao mesmo tempo em que se 

configura enquanto ‘ato político’ na luta pela (re)construção da identidade e alcance da 

independência socioeconômica, política e cultural das nações (RODRIGUES; SANTOS, 

2012). Nesse sentido, no primeiro capítulo, “A leitura na escola: desafios e importância do 

letramento literário”, problematizamos sobre a prática docente que insiste ainda na 

pedagogização da literatura, usando-a como pretexto para aulas de gramática, focando apenas 

na crítica, na teoria e na história literária, deixando de oportunizar a leitura efetiva do   texto. 

Ainda nessa seção, apresentamos a proposta de letramento literário de Cosson (2014; 2016):  

as Sequências Básicas de Letramento Literário, doravante SBLL, a sua estruturação em 

momentos da leitura, os passos para realizar a SBLL e as estratégias de leitura que envolvem 

toda a proposta. 

No segundo capítulo, aprofundamos estudos sobre a produção literária em 

Moçambique: ressaltamos que a literatura se mescla com a história do povo e se constitui 

como parte da memória individual e coletiva que se deseja resgatar após a independência. 

Questões como padrões de escrita, a língua e linguagem, a oralidade e a autoria são 

problematizadas no contexto nacional, no sentido de se estabelecer uma literatura 

autenticamente moçambicana, escrita por moçambicanos. Assim, o fazer literário colabora no 

processo de (re)construção e afirmação de uma identidade que foi silenciada com a 

colonização, sendo portanto um ato de resistência. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, abordamos o gênero conto em Moçambique e 

as questões centrais presentes na proposta de letramento literário, conforme, principalmente, 

as proposições de Cosson (2014; 2016), apresentando sugestões de trabalho com os textos 

literários selecionados para estudo com os alunos em sala de aula.  As sequências básicas de 

letramento literário foram pensadas para turmas do 7º ano do Fundamental II, compreendendo 

as atividades de antes, durante e após a leitura do texto. Foram selecionados três contos: “O 

galo e a galinha de raça” (MENDES, 2007), “Boas-Vindas, Mamã” (MENDES, 2007) e “Um 

estranho barqueiro” (CALANE DA SILVA, 2007), narrativas que integram o livro organizado 

pelo escritor Nelson Saúte, As mãos dos pretos- antologia do conto moçambicano (2007). 

Espera-se, assim, possibilitar novas abordagens sobre esse gênero literário e 

oportunizar o (re)conhecimento da diversidade e do valor da história e cultura africanas. 

Especialmente, pretende-se, com esse material didático-pedagógico, propiciar a afirmação 

positiva das relações étnico-raciais em contribuição à equidade social no contexto brasileiro, 

considerando-se as aproximações culturais e históricas de nosso país com Moçambique. 
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 1 A LEITURA NA ESCOLA: DESAFIOS E IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO 

LITERÁRIO 

 

A palavra leitura, em sentido amplo, refere-se à maneira de interpretar um 

acontecimento, as expressões não-verbais (uma imagem, expressões faciais, gestos, obras de 

arte, etc) e expressões verbais – leitura de mundo, leitura de textos que constroem as vivências 

em comunidade (TERRA, 2014). O documento oficial de orientação pedagógica nacional, 

Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN), assim define a leitura: 

 

Processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do 

texto, a partir de seus objetivos, do conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de 

tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero do portador, do sistema de 

escrita, etc. Não se trata simplesmente de ‘extrair informação da escrita’ 

decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que 

implica, necessariamente, compreensão (BRASIL, 1997, p. 53). 

 

Nesta mesma linha de pensamento afirma Terra (2014):  

 

Como o sentido não está no texto, no processo de leitura, o leitor sai do texto e vai 

buscar, por meio de inferências, os conhecimentos necessários (linguísticos, 

textuais, enciclopédicos, interacionais) para a construção do sentido numa atividade 

colaborativa (TERRA, 2014, p. 54). 

 

Desse modo, a leitura não é ato vazio de decodificação de sinais gráficos, mas um 

processo complexo de construção de sentido por parte do leitor que lida com as pistas 

deixadas no texto pelo autor (o dito) e o não-dito para se ter compreensão do que leu, 

configurando assim o caráter interativo da leitura que se estabelece entre autor e leitor por 

meio do texto que mobiliza vários conhecimentos/saberes: o enciclopédico (sobre o mundo), 

os linguísticos (saberes relativos à estrutura da língua), os textuais (como o texto se 

desenvolve, tipologias, intertextualidade, finalidade, lugares de circulação, etc) e os 

interacionais (adequação da linguagem e do texto à situação comunicativa, ao interlocutor e às 

intenções do locutor (TERRA, 2014).  

À vista disso, os textos literários são construtos sociais e culturais que espelham os 

pensamentos, ideologias e culturas do indivíduo e do mundo, e os conhecimentos/saberes 

negociados entre os sujeitos como salienta o PCN  

 

Pensar sobre a literatura a partir dessa relativa autonomia ante outros modos de 

apreensão e interpretação do real corresponde a dizer que se está diante de um inusitado 

tipo de diálogo, regido por jogos de aproximação e afastamento, em que as invenções da 

linguagem, a instauração de pontos de vista particulares e a expressão da subjetividade 

podem estar misturadas a citações do cotidiano, a referências indiciais e, mesmo, a 

procedimentos racionalizantes. Nesse sentido, enraizando-se na imaginação e 
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construindo novas hipóteses e metáforas explicativas, o texto literário é outra forma/fonte 

de produção/apreensão de conhecimento (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

Todavia, sendo a literatura fonte de conhecimento, não deve ser tomada como 

pretexto para aulas de gramática, escrita de texto etc., pois os valores e atitudes subjacentes à 

prática de linguagem defendidos pelo PCN é o interesse pela literatura por parte dos alunos; e 

como a escola tem trabalhado neste quesito? Sobre o tratamento do texto literário oral ou 

escrito, segundo os PCN, a prioridade nas aulas de literatura não tem sido a formação de 

leitores, e isto é um equívoco: 

 

É possível afastar uma série de equívocos que costumam estar presentes na escola 

em relação aos textos literários, ou seja, tomá-los como pretexto para o tratamento 

de questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não aquelas que 

contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as 

particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias 

(BRASIL, 1998, p. 27). 

 

Nesse sentido, a literatura, além de fonte de conhecimento como dito anteriormente, 

é também um modo de experienciar o prazer da leitura por meio das narrativas e das 

produções poéticas que reinventam o mundo numa linguagem metafórica. A literatura permite 

a (des)construção do real e do vivido, despertando curiosidades e a criatividade, provocando 

sensações e sentimentos pelo jogo criativo das palavras, que causam momentos de deleite, 

paixões, deslumbramento, admiração, euforia e êxtase, mas também de desconforto, dor, 

aflição, sendo a literatura, portanto, fonte de conhecimento e prazer estético (BRAIT, 2010), 

(COSSON, 2014), (TERRA, 2014). Sua leitura, em diferentes gêneros, “contribui para a 

formação de um leitor crítico, capaz de articular o mundo das palavras com seu eu mais 

profundo e a comunidade onde ele se insere” (RODRIGUES, 2013, p. 36).  

A fruição estética na leitura da literatura também aparece na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), outro documento oficial de orientação para o fazer 

pedagógico, que esclarece: 

 

Para que a função utilitária da literatura – e da arte em geral – possa dar lugar à sua 

dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, 

portanto, garantir a formação de um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja 

capaz de se implicar na leitura dos textos, de ‘desvendar’ suas múltiplas camadas de 

sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. (BRASIL, 

2018, p. 136) 

 

Contudo, considerando leituras da área e a nossa própria experiência docente em 

diálogo com outros/as professores/as, as aulas de literatura, muitas vezes, ainda se 

caracterizam por estudos sobre a linha do tempo das escolas literárias, na qual situam, via de 
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regra, apenas autores canônicos, apresentando biografia e o perfil da escrita de cada época, 

fazendo com que os alunos deixem de experienciar a leitura com o texto propriamente. O que 

a maioria dos estudantes sabem sobre literatura, assim, foi mediado por impressões de outro 

leitor acessíveis em manuais e livros didáticos, constituindo práticas pedagógicas de 

escolarização da literatura, que visam à memorização desses aspectos historiográficos 

(COSSON, 2016), (RODRIGUES, 2013). 

 Sobre a consequência dessa didatização e pedagogização da literatura, Rodrigues 

(2013) afirma que “A possibilidade do prazer de ler se esvai, e a tendência é que se considere 

a literatura mais uma disciplina com que se preocupar somente na hora de realizar provas, 

vestibulares e concursos” (p. 35). Essa concepção vai de encontro ao que orienta os PCNs, 

pois espera-se que o aluno “compreenda a leitura em suas diferentes dimensões: o dever de 

ler, a necessidade de ler e o prazer de ler” (BRASIL, 1998, p. 51).  

Em contrapartida, afirma Cosson (2016), a leitura da literatura deve ser exercida sem 

o abandono do prazer, “mas com o compromisso de conhecimento que todo saber exige” 

(p.23), ou seja, essa leitura não deve ser solicitada e realizada de forma assistemática em 

nome do prazer absoluto do ato de ler. Ao contrário, é necessário centralizar a leitura efetiva 

dos textos na escola, descentralizando as informações das disciplinas que ajudam a constituir 

essas leituras, como a crítica, a teoria ou a história literária. Isso porque, para Cosson (2016), 

a literatura é uma linguagem que implica três tipos de aprendizagem: a- aprendizagem da 

literatura, que é o experienciar o mundo por meio da palavra; b- a aprendizagem por meio da 

literatura, nesse caso, os saberes e as habilidades que a literatura proporciona aos seus 

leitores; e, c- aprendizagem sobre a história, a teoria e a crítica. 

Dessa forma, as propostas de sequência básica de letramento literário que são 

apresentadas no próximo capítulo não se restringem às aprendizagens ‘b’ e ‘c’, como 

tradicionalmente ocorre nas aulas de literatura; antes, coloca como centro a primeira 

aprendizagem, que é o contato efetivo com os textos literários (sem entretanto, prescindir das 

demais, deve-se sublinhar). 

A leitura na escola não deve ser limitada ao momento em que o aluno lê algum livro, 

pois inicia-se antes mesmo de entrarmos na história: a leitura da capa, as inferências acerca do 

título, as informações sobre o autor, na contracapa ou na orelha. Além disso, a leitura também 

não se finaliza após o ponto final do autor no texto, ela continua com as interpretações que o 

leitor faz ao fechar o livro, estabelecendo um diálogo com o autor e com o mundo. Por isso, as 

sequências básicas de letramento literário são estruturadas em três momentos: antes da leitura 

(antecipação), durante a leitura (decifração) e após a leitura (interpretação) como orienta 
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Cosson (2016). A antecipação é o preparo para entrar na obra, enquanto a decifração é a 

entrada no texto “através das letras e das palavras” (p.40) e, a interpretação, acontece 

quando “o leitor negocia o sentido do texto, em um diálogo que envolve o autor, leitor e 

comunidade” (p. 41). 

Para Cosson (2016), a sequência básica do letramento literário na escola é constituída 

por quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação. A motivação pode integrar 

atividades de leitura, escrita e oralidade; não deve ser mais do que uma aula para não tornar a 

sequência enfadonha, pois o propósito é inserir o elemento lúdico para aprofundar a leitura da 

obra literária. A introdução consiste em apresentar o autor e a obra, explorar as informações 

na capa, contracapa, expor a importância da obra na sala de aula, justificando a escolha sem 

contar a história. A leitura, quando se tratar de textos curtos, como é o caso dos contos 

escolhidos para este trabalho, pode ser feita em sala de aula com o acompanhamento do 

professor para auxiliar nas dificuldades que possa aparecer, inclusive no ritmo de leitura. Por 

fim, a interpretação para o autor é “a externalização da leitura, isto é, seu registro” (p. 66); 

pode variar de acordo o tipo de texto e a série. A interpretação realiza-se com o que cada um é 

no momento da leitura, e por isso se constitui em ato social de construção do sentido 

(COSSON, 2016). 

O mesmo autor, em Círculos de leitura e letramento literário (COSSON, 2014), 

apresenta seis estratégias de leitura para promover a interação do leitor com texto que ocorre 

nos três momentos distintos do antes, durante e após o ato de ler: ativação dos conhecimentos 

prévios, conexão, inferência, visualização, sumarização e síntese. A primeira estratégia, 

consiste em inserir o texto em um contexto (o que para nós também pode ser a construção do 

conhecimento antes da leitura); na segunda, a conexão, o leitor faz associações com fatos 

ouvidos ou vividos por ele, associações com outros textos e/ou associações com situações 

sociais amplamente conhecidas, noutras palavras: conexão texto-leitor, texto-texto, e texto-

mundo; a terceira, a inferência, “consiste em reunir pistas dadas pelo texto para chegar a uma 

conclusão ou interpretação sobre o que se está lendo.” (COSSON, 2014, p. 117). A quarta 

estratégia, a visualização, consiste na construção de imagens mentais sobre o que está sendo 

tratado no texto recorrendo à experiência de mundo do leitor. A estratégia de sumarização 

consiste na seleção dos elementos mais importantes de um texto, o que pode ser feito por 

meio de anotações, ou quadro que possibilite o destaque de palavras ou conceitos essenciais 

para o entendimento do que se lê, e para posterior consulta; a sexta e última estratégia é a 

síntese, que vai além do resumo do texto, pois se faz necessária a expressão da opinião do que 

foi lido (COSSON, 2014). 
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A apresentação das estratégias de leitura aos alunos facilitará o entendimento de qual 

atividade eles estarão realizando. O aluno que apreender essas estratégias possivelmente será 

um leitor independente dentro e fora da escola sem necessitar da intervenção contínua do 

professor. Contudo, ensinar essas estratégias não é o foco das aulas como salienta o autor: 

 

[...] é importante compreender que as estratégias são um meio e não 

um fim, ou seja, elas são importantes para compreender textos, para o 

processo da leitura, mas o fim é a leitura daquele texto, o que ele diz e 

como diz, a sua compreensão e interpretação é que deve ser o 

resultado da atividade. (COSSON, 2014, p. 118).  

 

De posse das explicações acima, construímos um quadro-resumo que faz a 

correlação entre os quatro passos da sequência básica do letramento literário (COSSON, 

2016): motivação, introdução, leitura e interpretação; e as seis estratégias de leitura 

(COSSON, 2014): ativação dos conhecimentos prévios, conexão, inferência, visualização, 

sumarização e síntese, dentro de cada momento da leitura (COSSON, 2016): antecipação, 

decifração e interpretação: 

 

Momentos da 

leitura 

Antecipação 

Antes da leitura 

Decifração 

Durante a leitura 

Interpretação 

Após a leitura 

Os 4 passos da 

sequência básica 

do letramento 

literário 

Motivação Introdução Leitura Interpretação 

 

As 6 estratégias 

de leitura 

Ativação dos 

conhecimentos 

prévios 

 

 

 Inferência 

 

Visualização 

e 

 Sumarização 

 

 

 Conexão 

 

Síntese 

Quadro 1: correlação sequência básica de letramento literário e as estratégias de leitura. 

 

Assim, no momento antes da leitura há: o primeiro passo da motivação, que 

compreende a estratégia de leitura de ativação dos conhecimentos prévios, e o segundo passo, 

a introdução, que envolve a estratégia de leitura, a inferência. O momento da decifração é o 

terceiro passo da sequência básica, o da leitura, e tem-se a visualização e sumarização. E, no 

momento após a leitura, temos o último passo da sequência básica do letramento literário, a 

interpretação, que se desdobra em duas estratégias de leitura, a conexão e a síntese. 

 No caso de nossa proposta, para o desenvolvimento de atividades com contos de 

Moçambique é necessário conhecer o percurso sócio-histórico, político e cultural que estão 

imbricados nas linhas e entrelinhas dos textos pós-coloniais. O próximo capítulo aborda sobre 
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os sentidos de memória, identidade e resistência que envolvem a produção literária 

moçambicana, sentidos estes que permitem melhor compreensão do texto e uma leitura 

crítica-reflexiva para além do texto, conectando literatura e sociedade. 
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2 MOÇAMBIQUE ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA: SENTIDOS DE 

MEMÓRIA, IDENTIDADE E RESISTÊNCIA 

 

A história como conhecimento é, para Borges (2010), representação do passado, assim 

como todo documento para produzir esse conhecimento também o é. Dito isso, ele coloca a 

literatura no status de documento, uma vez que defende as possibilidades de utilizar os textos 

literários nas pesquisas acadêmicas, pois estes “constroem uma representação acerca da 

realidade” (p. 95). A expressão literária, enquanto produto sociocultural e histórico, apresenta-

se como forma de ler, interpretar e representar o mundo, o tempo, o ser humano: as experiências 

que envolvem sentimentos, pensamentos, hábitos, expectativas, esperanças conforme cada 

sociedade que as concebem. Assim afirma Borges (2010, p. 96) citando Chartier (1990, p. 62-

3): 

 

[...] todo documento, seja ele literário ou de qualquer outro tipo, é representação do 

real que se apreende e não se pode desligar de sua realidade de texto construído 

pautado em regras próprias de produção inerentes a cada gênero de escrita, de 

testemunho que cria ‘um real’ na própria ‘historicidade de sua produção e na 

intencionalidade da sua escrita’.   

 

Consequentemente, a escrita literária não pode se desvincular do contexto em que foi 

produzida, fazendo emergir uma realidade que reflete e refrata a sociedade. Fonseca (2002) 

corrobora que a literatura se constitui de ‘lugares de memória’ em que as realidades 

socioculturais são ressignificadas para “reivindicar a historicidade do passado” (p. 11) e 

acrescenta: “A escrita literária, em muitos textos, encaminha gestos e expressões significativas 

do universo da fala e, simbolicamente, restaura momentos típicos de rituais em que a palavra 

falada se molda aos gestos que a escrita procura recompor” (FONSECA, 2002, p. 11). 

A literatura em português de Moçambique, ao se voltar para a realidade do país em 

diferentes épocas e contextos, fazendo da escrita um meio de valorização e registro de suas 

crenças, suas histórias, a memória de seus ancestrais, e da cultura, configura-se como a 

memória (individual e comunitária) de cada um e do povo (NOA, 2012), e como parte da 

identidade dos moçambicanos. A memória, para Noa (2012), atua como ordenação, 

reconstituição e restituição. Sendo a memória coletiva ou comunitária o espaço compartilhado 

por um grupo de pessoas que têm algo em comum (língua, crenças, passado, etc.), e a memória 

individual a particularidade de cada pessoa em sua subjetividade, e é na busca pelo passado 

histórico dos ancestrais que se reúnem sua língua, linguagem, suas tradições, costumes, 
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permitindo a construção de uma moçambicanidade, a qual e por meio da qual se reavivam as 

memórias individuais e coletivas.  

Nesse processo, a literatura tem papel destacado, pois como afirma Borges,  

 

a literatura, seja ela expressa nos gêneros crônica, conto ou romance, apresenta-se 

como uma configuração poética do real, que também agrega o imaginado, impondo-se 

como uma categoria de fonte especial para a história cultural de uma sociedade. (2010, 

p. 108). 

 

Não poderia ser diferente com a literatura de Moçambique: as memórias contribuem 

para o resgate do passado e, consequentemente, para a (re)construção da identidade, 

possibilitando a politização dos indivíduos numa postura de resistência às colonialidades de ser 

e saber. Não se pode esquecer que a “moçambicanidade” é um processo recente e em 

construção, considerando-se a independência do país somente a partir de 1975. Nesse sentido, 

de acordo com Jane Tutikian (2006, p. 39): “A história da África reconhece o passado colonial 

e um presente pós-colonial e, nesse sentido, ela se olha criticamente e se mostra através de sua 

literatura e de seus escritores”. Assim, as marcas do passado colonial e suas consequências no 

presente são matéria recorrente nas diferentes criações literárias do país.  

Nos próximos tópicos, trataremos mais acuradamente sobre as peculiaridades da 

literatura moçambicana em português. De maneira concomitante, também apresentaremos, 

ainda que sinteticamente, aspectos centrais para o estudo das literaturas africanas em português, 

matéria ainda relativamente pouco trabalhada nas escolas1. 

 

2.1 Moçambique: literatura, história e cultura 

 

A expansão ultramarítima portuguesa, motivada pela grande ambição por domínio de 

terras e, consequente enriquecimento e hegemonia de Portugal, fez desse país um dos impérios 

que dominaram o continente africano. O homem branco colonizador invadiu as terras africanas, 

impôs o trabalho escravo, condenou a cultura nativa e impôs a aceitação de sua cultura, sua 

religião e sua língua. Como resultado, hoje, existem cinco países africanos que têm a língua 

 
1 Vários são os artigos que corroboram esta afirmativa; a título de exemplo, citamos os seguintes: 

https://www5.usp.br/104731/ensino-de-literaturas-africanas-precisa-de-melhorias/; http://www.revistaeducacao 

.com.br/ensino-de-cultura-e-historia-afro-e-indigena-ainda-enfrenta-obstaculos-no-brasil/; www.diaadiaeducacao 

.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_unespar-uniaodavitoria_paula 

vivianecordeiro.pdf;https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/africanidades-um-olhar-pedagogicoo-

para-ensino-cultura-africana-sala-de-aula.htm. Sobretudo, ancoramos essa afirmativa nas vivências de nossa 

prática docente: muitos professores e alunos desconhecem ainda os principais nomes das literaturas africanas em 

português, relegando-se um espaço para as culturas africanas e brasileira afro-descente, muitas vezes, apenas em 

eventos comemorativos (e superficialmente desenvolvidos) da semana da consciência negra.   
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portuguesa como língua oficial: Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e, 

também, Moçambique, país ao qual se direciona nossos estudos. 

De modo geral, os escritores moçambicanos ratificam em suas produções o que 

Rodrigues e Santos (2012, p. 207) afirmam sobre o engajamento das literaturas africanas:  

 

[...] [as literaturas africanas], na nossa língua, conseguem denunciar as mazelas 

sociais, os conflitos, as diferentes questões vivenciadas [em seus respectivos  

países], bem como suas realizações, sua riqueza cultural, sua importância e sua 

história.  

 

Para muitos escritores e teóricos, os críticos não africanos não têm legitimidade para 

analisar as literaturas africanas, pois estes não têm a vivência, o olhar, a sensibilidade que os 

africanos têm sobre suas próprias comunidades. Assim afirma Kandjimbo (2012), citando 

Lylian Kesteloot, pesquisadora belga: “[...] só os críticos africanos serão capazes de destilar 

toda a essência, sabor, significado e poesia, toda a ‘suculência de frutos’ de sua herança 

ancestral” (p. 52).  

Desta forma, confirma-se o paradoxo de o crítico não- africano analisar algo que não 

viveu e não conhece, como tem sido durante anos. Se o monopólio da interpretação for 

transferido para o africano a verdade difundida sobre a África será outra, pois são os críticos 

africanos que estão em melhores condições de fazer juízos sobre obras africanas, e ratifica o 

nigeriano Joseph Okpaku que “o primado das críticas das artes africanas deve ser conferido 

aos africanos fazendo uso de padrões africanos (OKPAKU, 1969, p. 137-146 apud 

KANDJIMBO, 2012, p. 51).   

Não se deve daí concluir que as culturas africanas (e suas muitas e variadas 

expressões artísticas, como é o caso da literatura) não podem ser (re)conhecidas por 

estudiosos e leitores de todo o mundo – esse seria outro equívoco, pois só aumenta o 

preconceito, já há muito combatido, sobre o “exotismo” dessas culturas, que seriam, então,  

incompreensíveis para quem não as conhece “por dentro”.  A questão é outra: trata-se de 

garantir a legitimidade e alta relevância das vozes africanas nas considerações sobre suas 

próprias culturas/expressões artísticas.  

Concomitante a essa questão, outras são incontornáveis nos estudos sobre as 

literaturas africanas em português: o uso da língua do colonizador, a língua portuguesa, 

deve ser mantido? E o que está sendo escrito (literariamente) escapa à reprodução de 

modelos europeus?  

Em Moçambique, a tradição oral legitimava a contação de histórias pelos griots, 

passada de geração em geração. Porém, com a invasão e colonização portuguesa, o povo, sua 
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cultura, memória e história foram estigmatizados e durante centenas de anos sofreram um 

processo de apagamento, com múltiplas violências (simbólicas e físicas), o que trouxe como 

consequência a inserção violenta da língua portuguesa que, mais tarde, torna-se instrumento de 

materialidade da literatura escrita pelos locais. Dito de outra forma, a língua que serviu como 

instrumento de dominação e exclusão pôde vir a ser também a libertação e/ou emancipação 

política e cultural dos indivíduos. 

Aprender a língua do colonizador consistia, assim, paradoxalmente, num meio de se 

fazer ouvir, pois como afirma Bonnici (1998, p. 13): “Às vezes, o idioma europeu substituiu o 

idioma do escritor [e] ofereceu-lhe uma oportunidade para que seus escritos fossem melhor 

divulgados e lidos”. Já sobre a negação da africanidade, Matusse (1997) explica que a política 

portuguesa assimilacionista levou o colonizado a abandonar os seus valores culturais originais e 

assumir uma postura conforme os valores europeus para que ele se transforme num português 

‘verdadeiro’, mas que só consegue ser a cópia imperfeita desse padrão hegemônico. Tutikian 

(2006) corrobora ao afirmar “o que ocorre é a assimilação da cultura branca, da qual os negros 

são os próprios agentes em terra africana, reforçando as lições aprendidas no imperialismo 

cultural” (p. 41). 

Contudo, a partir da segunda metade do século XX, os países africanos alcançaram a 

independência política. Muitos escritores se mobilizaram/mobilizam na busca por uma 

identidade literária, e consolidação do ideal nacional com a construção de uma literatura 

autêntica, por meio da ruptura com a cultura metropolitana de referência. Para Matusse 

(1997) “a representação literária da moçambicanidade deve ser vista como uma negação 

da portugalidade” (p. 187). No entanto, o processo de descolonização não foi/é simples ou 

livre de conflitos entre os africanos que se viam impregnados das prerrogativas estéticas e 

literárias eurocêntricas. Aos poucos, nas produções literárias, foram aparecendo mudanças 

para descolonizar os textos moçambicanos, seja no campo linguístico, com uso das línguas 

locais ou dessacralização do português padrão, seja na inserção da temática das vivências 

do povo negro. 

Muitos autores começaram a inserir em seus textos em português palavras e/ou 

expressões das suas línguas nativas, também referenciando lugares de sua aldeia ou país, 

citando a história e as crenças dos ancestrais, devolvendo de alguma forma o passado, a 

memória e a cultura para seu povo, como coloca Laranjeira (2001): 

 

Convém ainda ter em conta que, por exemplo, certos processos realistas, como  a 

prática da descrição objectivante [sic] ou a inclusão de frases de uma língua africana 

no texto em português, característicos do oitocentismo, são intensificados e passam 
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a predominar em certos autores ou movimentos do século XX, podendo, por isso, 

concluir-se que traços do regionalismo, do casticismo passaram a ser tomados como 

determinantes de novas estéticas com vista ao aprofundamento nacionalista dos 

textos (p. 186). 

 

Aníbal Aleluia, por exemplo, escreveu o conto “Mbelele” (SAÚTE, 2007) sobre a 

seca que assolava a terra africana, a explicação para tal circunstância (derrota do nhamussoro 

pela ira dos nguluves) e sobre o ritual de sacrifício, mbelele, realizado pelas mulheres da 

aldeia para trazer a chuva de volta. A compreensão do conto depende da revisitação ao 

passado para se recordar do que se trata o mbelele, de pesquisa para saber o significado dessas 

e outras palavras (em itálico) presentes no texto do autor. Tais palavras e expressões foram 

negadas na época da colonização e voltar a utilizá-las consiste num ato político de afirmação 

da identidade moçambicana, bem como a subversão da língua portuguesa, pois o autor não 

opta mais pela utilização do padrão culto do idioma.  

 

2.1.1 Literatura de Moçambique: problematizações sobre história e memória 

 

A presença europeia no litoral africano deu-se em 1498 e, depois de mais de quatro 

séculos, tardiamente, Moçambique, tornou-se independente, em 1975, por meio das lutas da 

Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), passando por duros conflitos políticos e 

armados, além das adversidades naturais que deixaram sequelas na vida de muitos 

moçambicanos (VISENTINI, 2012).  

Segundo dados de 2008/2009, Moçambique está entre os países mais pobres e menos 

desenvolvidos do mundo: dos 21,5 milhões de habitantes, mais da metade (55%) vivem abaixo 

da linha da pobreza, muitas pessoas ainda são vítimas da malária e o índice de mortalidade 

infantil é preocupante, em grande parte devido à desnutrição crônica, pouco acesso à água 

potável e ausência de saneamento básico. O reflexo dessa realidade está no número reduzido de 

idosos no país: pessoas com mais de 60 anos são apenas 3,6% do total de habitantes, uma vez 

que a expectativa de vida não ultrapassa os 50 anos. Na área da educação, a taxa de 

analfabetismo tem grande destaque, embora medidas governamentais (como programa de 

alfabetização para adultos) tenham reduzido o índice que antes era quase 100%. (MISSÃO 

ÁFRICA, disponível em: <http://www.missaoafrica.org.br/sobre-mocambique/> Acesso em: 24 

de dez. de 2018). 

Mesmo com baixo número de pessoas alfabetizadas, Moçambique já conta com 

grande acervo de produções literárias escritas que há tempos vêm ganhando espaço e leitores 
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dentro e fora do país. A literatura moçambicana tem como marco inicial a revista Msaho 

(1952), que possui todos os critérios, conforme elenca Cândido (1981) citado por Rodrigues e 

Santos (2012, p. 208) que indicam a formação de uma literatura nacional: 1- escritores que se 

identificam como escritores moçambicanos; 2 - existência de leitores locais; e, 3 – textos 

literários que tematizam, de diferentes modos e por variadas perspectivas, a realidade 

moçambicana. Autores moçambicanos encontraram na escrita mais uma oportunidade de luta 

contra o sistema opressor de colonização e os mecanismos que engendravam a escravidão; é 

nesse ideal que se consolida a literatura em Moçambique, como afirma Rodrigues e Santos 

(2012), reafirmando a importância dos textos literários, pois se constituem em “[...] espaço 

privilegiado para o embate das diferentes vozes culturais” (p. 206).  

Assim, participaram muitos poetas no lançamento da revista Msaho, em 1952, 

provocando renovação na produção literária do país pela consciência das questões africanas, 

como foi o caso do reconhecido poeta moçambicano José Craveirinha (1922 / 2003). Em um 

de seus mais conhecidos poemas há forte crítica ao branco colonizador (o patrão), na sua 

relação de poder e exploração. Em ‘Grito negro”, o eu lírico, numa linguagem metafórica, 

apresenta-se no campo oposto ao do europeu branco, patrão que domina. Ele, o eu lírico, não 

é, para o olhar eurocêntrico, gente; é coisa, é o carvão, negro, é o que queima, trabalha 

arduamente para gerar riquezas para aquele que lhe escraviza como podemos verificar na 

primeira estrofe: 

Eu sou carvão 

E tu arrancas-me brutalmente do chão 

E fazes-me tua mina/Patrão! 

 

Podemos ainda perceber, no segundo verso, a violência causada pela diáspora que 

dilacerou inúmeras populações negras africanas: assim como o carvão é retirado da terra, 

pessoas negras foram forçadas a deixar sua terra natal para serem escravizadas em terras 

estranhas, invadidas pelo branco colonizador. Numa clara denúncia sobre a objetificação da 

pessoa negra, o uso de pronomes possessivos ‘teu’ e ‘tua’ nas expressões ‘tua mina’ e ‘teu 

carvão’ (último verso) denotam as relações do poder metropolitano. Além disso, as cinco 

estrofes iniciadas com a expressão “Eu sou carvão” reforçam a ideia do negro como força 

motriz, como aquele que serve arduamente com trabalhos braçais nas lavouras, queimam de 

sol a sol, numa relação metafórica com o carvão aceso que é reduzido a cinzas depois de gerar 

combustão/energia necessária para realização dos negócios dos colonizadores. Mas o eu lírico 

afirma que não queimará para sempre, numa forma de resistência à subjugação, como lemos 
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na segunda estrofe: “Eu sou carvão!/E tu acendes-me, patrão,/para te servir eternamente como 

força motriz/mas eternamente não, patrão” (grifos nossos). 

No lançamento da revista Msaho, igualmente destaca-se a poeta moçambicana 

Noémia de Sousa (1926/2002), que problematiza a condição de estigma por ser mulher e por 

ser negra, como vemos nos versos de seu poema “Se me quiseres conhecer”, de 1949, 

publicado no caderno Sangue Negro, de 1951: “[...] corpo tatuado de feridas visíveis e 

invisíveis/ pelos duros chicotes da escravatura.../ torturada e magnífica/ altiva e mística,/ 

africa [sic] da cabeça aos pés,/ -Ah, essa sou eu!”. Pelo uso dos adjetivos ‘torturada’, 

‘magnífica’, ‘altiva’, ‘mística’ e pelo pronome demonstrativo ‘essa’ identificamos o eu lírico 

mulher, africana (‘da cabeça aos pés’), com cicatrizes no corpo deixadas pelo ‘chicote da 

escravatura’ que transcende o mundo carnal e fere a alma, tornando-a angustiada, frustrada, 

desesperada, ‘feridas visíveis e invisíveis’ constituintes da sua identidade: ela se abre e revela 

o sujeito físico e psicológico para que a conheçam, como salienta o título do poema. 

Assim, Noémia de Sousa, considerada mãe dos poetas moçambicanos, e José 

Craveirinha, um dos ícones no processo de consolidação da literatura de Moçambique, (dentre 

outros escritores não menos relevantes) fazem referência à história dos moçambicanos, 

trazendo à tona a memória desse povo que foi marginalizado pela cultura europeia dominante. 

Memória, esta, que reconstitui e restitui, individual ou coletivamente, as vivências, os valores 

e a identidade do indivíduo e da nação, e por isso “traduzem uma relevância inelutável” 

(NOA, 2012, p. 120). 

No âmbito da narrativa, os textos ficcionais moçambicanos também se engajam nas 

questões sociais e têm o século XX como contexto sócio-histórico. Dentre as narrativas, 

destacamos as produções de João Dias (Godido e Outros Contos, 1952), Luís Bernardo 

Honwana (Nós Matámos o Cão Tinhoso, 1964), Orlando Mendes (Portagem, 1966), e 

Carneiro Gonçalves (Contos e Lendas, 1975) “como manifestações únicas de uma prosa de 

ficção moçambicana” no contexto anterior à independência do país (SAÚTE, 2007, p. 13). 

No campo literário e numa perspectiva histórica, Laranjeira (2001) afirma haver 

duas épocas fundamentais que orientam para a organização dos estudos sobre a formação 

e desenvolvimento das literaturas africanas de língua portuguesa: a primeira, Época 

Colonial que se inicia mesmo antes 1849 – ano de publicação do primeiro livro impresso 

em África Espontaneidades da minha alma, poemas de Maia Ferreira –até o ano de 

independência dos países, em 1975. A segunda, a Época Pós-colonial, na qual a literatura 

continuamente vai se libertando da vida colonial para se fazer emancipada. Conforme o 

autor o processo de desenvolvimento e de emancipação das literaturas africanas de língua 
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portuguesa passaram desde 1849, até os dias atuais, pela construção do ideal nacional do 

discurso no qual a consciência nacional atravessou diversas fases de evolução desde 

meados do século XIX até a atualidade.  

Laranjeira (2001) considera a literatura angolana – devido ao maior número de 

acervos disponíveis e a continuidade de produções ao longo das décadas – como 

paradigmática para se estabelecer seis fases aplicáveis às outras literaturas, inclusive a 

moçambicana: Baixo-Romantismo, Negro-realismo, Regionalismo Africano, Casticismo, 

Resistência e da Contemporaneidade. 

As duas primeiras fases, Baixo-Romantismo (que antecede a noveleta angolana Nga 

mutári (1882) - Alfredo Troni) e Negro–realismo (décadas de 80 e 90 do século XIX), de 

inspiração portuguesa, tinham modelos como paradigmas a serem seguidos quanto à forma, 

ao tema e à estética na primeira fase, e apresenta o negro do ponto de vista de um complexo 

de inferioridade que aspira à integração na sociedade e não consegue integralmente, na 

segunda fase, com Campos Oliveira, em Moçambique, que referia à cor da pele com palavras 

preconceituosas (LARANJEIRA, 2001). 

A terceira fase, o Regionalismo Africano (início do século XX), em Angola “abriu 

uma frente de reivindicação da igualdade e fraternidade, precursora dos direitos humanos, 

definível como nativismo (início do Regionalismo)” (LARANJEIRA, 2001, p. 188). Em 

Moçambique esta fase tem como representante o poeta Rui de Noronha. A quarta fase, do 

Casticismo (1942-1960) tem como representante em Moçambique o poeta José Craveirinha e 

surgiu na necessidade de aprofundamento  

 

da opção anti-colonial, como corolário lógico de uma atividade literária que 

compreendia o esforço de consciencialização como serviço cívico [...] pode então 

ser definível como a procura da permanente herança dos povos, da sua intra-história, 

profunda imperecível, dialéctica, criadora e transformadora [...] (LARANJEIRA, 

2001, p. 189). 

 

Entre os anos de 1961 e 1974, deu-se a quinta fase, de Resistência, com o início da 

luta armada para libertação nacional, iniciando-se em Angola, depois em Moçambique e 

Guiné-Bissau com escritores de diferentes níveis de escolaridade, mas com orientação 

anticolonialista, anti-imperialista e o nacionalismo em comum. Nessa fase, aparece a temática 

de guerrilha nas produções e como representantes desse discurso podemos citar os autores 

Sérgio Vieira e Jorge Rebelo, em Moçambique. 

A sexta fase, da Contemporaneidade (1975-1998), com a independência dos países 

Angola, Guiné Bissau e Moçambique, traz mudanças radicais nas estruturas de poder, da 
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sociedade, da economia, da cultura e, claro, na literatura.  No primeiro momento (1975-1985), 

afirma Laranjeira (2001) que ocorreu a inflamação do patriotismo nos textos literários como 

na poesia de Rui Nogar e na narrativa de Lina Magaia, ambos moçambicanos. Sobre esta fase 

verifica-se que: 

 

A superação dos traumas políticos, ideológicos e literários tornou-se possível 

somente após a primeira década de independência política [...] Superação do estigma 

colonial, a pós-colonialidade estética (1986-1996), ocorre no degelo da Guerra Fria 

levada a quente a alguns pontos do planeta (LARANJEIRA, 2001, p. 192). 

 

É, então, na década de 80, que a literatura se renova e se consolida coma geração 

pós-colonial. A fundação da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), em 1982, 

que se tornou a editora fundamental na promoção dos seus associados, a revista Charrua 

publicada em 1984-86, e as páginas da ‘Gazeta de Letras e Artes’ da revista Tempo, foram 

decisivos para o desenvolvimento, alargamento e estabilidade do sistema literário 

institucionalizado e reconhecido dentro e fora de Moçambique (LARANJEIRA, 2001). 

No século XX, o processo de descolonização configurou-se como resgate de tudo 

que foi negado: a língua, a religião, as vivências. As lutas armadas da FRELIMO (Frente de 

libertação de Moçambique), a partir de 1964, só foram possíveis, dentre outros fatores, porque 

os grupos que eram rivais dentro do mesmo país se uniram quando reconheceram que a 

divisão era a maior causa do fracasso da resistência ao colonialismo. O povo ‘esqueceu’ que 

era um grupo, ‘esquecimento’ articulado pelo governo de Portugal para fragilizar as lutas 

internas de resistência, para “impedir a unidade e o nacionalismo” (VISENTINI, 2012, p. 90). 

A literatura vai ao encontro dos ideais da FRELIMO para libertação do país, revisitando 

a memória moçambicana, possibilitando  a união do povo de Moçambique e o vislumbrar de um 

futuro diferente daquele imposto por Portugal, como afirma o ensaísta e professor de Literatura 

Moçambicana, Francisco Noa (2012): “Espaço representacional por excelência, a literatura, uma 

vez mais, impõe-se como lugar onde superiormente se repensam os destinos individuais e 

coletivos no contexto das sociedades africanas contemporâneas” (p. 121). 

Dessa forma, Moçambique buscava uma literatura própria, em que cada um e a 

coletividade pudesse se identificar com os textos e os textos reconhecidos como da nação, 

sendo, portanto representativos do povo e da cultura que o constituem. Muitas vezes, 

transcendendo o campo das artes, as obras literárias consolida-se como “atos políticos” 

(CHAMPMAN, 2003, p. 6 apud NOA, 2012, p. 111) ao contribuírem para a (re)construção 

identitária moçambicana e para a união das pessoas em prol do mesmo ideal de libertação.  
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2.1.2 A oralidade: tradição e renovação para a afirmação cultural 

 

Considerando o passado histórico e toda conjuntura sociopolítica que levou 

Moçambique à colonização a partir de 1498, e à libertação nacional em 1975, Santilli 

(1985) afirma haver três literaturas distintas: a marcadamente oral (literatura tradicional), 

aquela produzida pelos portugueses na época de Moçambique colônia (literatura colonial) 

e a literatura pós-colonial, que se desenvolve após a independência e, de diferentes modos, 

revisita criticamente a história do país. 

No caso da literatura oral, as narrativas voltavam-se para o maravilhoso, como as 

fábulas, as estórias verdadeiras denominadas makas, com a finalidade de instruir ou de 

proporcionar a ludicidade; e, também, as malundas, que eram relatos dos feitos da nação 

ou dos diferentes povos que a integram, transmitidos de geração em geração para quem 

fosse autoridade. Também ocupavam espaço importante os provérbios (ji-sabos, em 

quimbundo) que representavam a filosofia, costumes, tradições e fonte de sabedoria. E 

então, a poesia e a música que, juntas, apareciam nas chamadas mi-mbu, canções com 

vários estilos como o épico, por exemplo. Para entreter, incitar a inteligência e a memória 

tinha o ji-non-gongo, as adivinhas (SANTILLI, 1985). 

Com a invasão de Portugal, houve a imposição da língua portuguesa, mas a 

escrita do português não era acessível a todos os nativos e consistia em condição de 

privilégio na colônia. Dessa forma:  

 

[...] a produção literária restringiu-se, então, à literatura de viagens. Eram os 

próprios portugueses que, não só na historiografia, nas crônicas, como na poesia, 

nos depoimentos científicos e religiosos davam seu testemunho ou impressões 

sobre a África ‘bárbara’, exótica, a que os levara a expansão ultramarina . 

(SANTILLI, 1985, p. 9). 

 

Em Moçambique, mesmo depois da invasão portuguesa, a maioria da população 

permaneceu durante muito tempo sem o aprendizado da escrita e, assim permaneceu em 

suas práticas da tradição oral. Durante a colonização, apenas os brancos europeus tinham 

acesso à escrita e à imprensa, silenciando duplamente a voz do africano, por ser negro 

e por não compartilhar da cultura escrita de prestígio. O que era publicado no país era 

a voz do europeu constituída de ideologias e pensamentos não africanos; o que os 

moçambicanos queriam dizer - sobre as próprias vivências, os modos de enxergar a 

situação porque passavam, as denúncias sobre as mazelas da colonização, suas 



29 

 

paixões, crenças, religiões, o passado ancestral, etc. – não tinham visibilidade para o 

mundo; muito lentamente o negro conseguiu espaço  nestes espaços de prestígio, tanto 

porque o surgimento da imprensa ocorreu somente a partir do século XIX, 

precisamente em 1854, quando aparece o Boletim Oficial; em 1869, O Progresso, que 

traz páginas ou seções literárias e de artes na imprensa com participação de europeus e 

africanos (SANTILLI, 1985).  

Já na virada do século, surgiram movimentos da “Negritude”, que ressaltavam 

questões africanas em foros de nível internacional. Na literatura, obras escritas por autores 

dos países da África garantiam a palavra a quem durante muito tempo foi silenciado e 

passava a contar a sua história conforme seus costumes, tradições e vivências e, por isso, 

“acarretou consideráveis proveitos à causa africana” (SANTILLI, 1985, p. 12).  Uma 

dessas causas foi a busca por afirmação das identidades nacionais, que refletissem os 

modos de ver e sentir o mundo e estar nele livres das prerrogativas eurocêntricas. Sobre a 

construção das identidades nacional e literária, tratamos no item a seguir. 

 

2.1.3 A produção literária pós-colonial moçambicana em português 

 

A literatura pós-colonial pode ser entendida como “toda a produção literária dos 

povos colonizados pelas potências europeias entre os séculos XV e XX” (BONNICI, 1998, p. 

9). A crítica pós-colonial é bastante recente, tendo sua sistematização a partir da década de 70 

e desde então: 

 

Se preocupou com a preservação e documentação da literatura produzida pelos 

povos degradados como ‘selvagens’, ‘primitivos’, e ‘incultos’ pelo imperialismo; a 

recuperação das fontes alternativas da força cultural de povos colonizados; o 

reconhecimento das distorções produzidas pelo imperialismo e ainda mantidas pelo 

sistema capitalista atual (BONNICI, 1998, p. 10). 

 

Após anos de colonização portuguesa, lutas armadas sangrentas e a independência na 

segunda metade do século XX, Moçambique passa a buscar suas memórias e a de seus 

antepassados, suas crenças, para afirmar sua identidade enquanto país africano, negro, 

enquanto moçambicano. Sobre a própria escrita literária, o professor e escritor de 

Moçambique, Ungulani Ba ka Khosa (2015) afirma: 

 

Quando quero falar da minha tradição, do meu passado, tenho que me ater a valores 

que me estão próximos e com os quais me confronto diariamente, interpretando-os 

de diversos ângulos quando a palavra é bonita, em alteridade (p. 131). 
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No período pós-colonial que iniciam os questionamentos acerca do paradigma que os 

silenciavam e os moldavam à cultura europeia: a centralidade do homem branco português 

nas questões políticas, econômicas, sociais, culturais, religiosas, linguística, literárias e 

estéticas. A partir desse protagonismo do homem europeu colonizador nas questões em 

África, discutimos aqui três pontos (paradigmas) que envolvem diretamente a literatura: a 

questão da generalização da Literatura no continente; a produção escrita (verdadeiramente 

africana ou reprodução de modelos estéticos dominantes?); e a questão da autoria dos textos 

produzidos como verdadeiramente africanos. Pôr em questionamento as classificações da 

literatura, o que se escreve e quem escreve, são rupturas necessárias, não únicas, para se 

reconhecer e afirmar as literaturas africanas como emancipadas. 

Na busca por uma identidade nacional e literária, um ponto bastante discutido é 

acerca da nomenclatura das produções literárias do continente africano. As denominações no 

singular, como Literatura Africana, Literatura Negra, Literatura negro-africana, por exemplo, 

acarretam em uma generalização inadequada, segundo Kandjimbo (2012), pois ignoram as 

diversidades que a África apresenta e “elimina a possibilidade de passar à compreensão das 

suas especificidades” (p.44), pois cada povo tem seus valores e identidades específicas, assim: 

 
Proceder à revisão das denominações disciplinares das Literaturas Africanas no 

plural e das Literaturas nacionais dos países africanos no singular torna-se 

imperativo dos Estudos Literários Africanos (KANDJIMBO, 2012, p. 47). 

 

Paulatinamente, então, a crítica passou a designar as Literaturas Africanas no plural e 

estudos e antologias começaram a ser publicados seguindo o critério da nacionalidade 

literária. Além disso, a teoria e crítica literárias desses países, em ato de resistência política e 

cultural, passaram também a defender um discurso inseparável do projeto de descolonização, 

com a desconstrução da hegemonia dos modelos teóricos e metodológicos ocidentais. Ler, 

analisar as produções literárias africanas pelo prisma ocidental/europeu resulta em equívoco, 

porque não há um modelo universal que atenda às especificidades das culturas da África. 

Desse modo, instituir uma visão plural da cultura africana e dos estudos literários a ela 

correspondente configura-se como uma luta ideológica travada dentro das instituições de 

ensino, nos debates e seminários internacionais, que põem em xeque os modelos estéticos e o 

pensamento das ex-metrópoles.  

O país, antes da colonização, confiava seus saberes e tradições aos anciãos que 

contavam oralmente sobre as vivências dos antepassados e as suas, por isso denominada de 

Literatura Tradicional. Durante a colonização, os portugueses, além de silenciarem a fala do 
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nativo daquela terra, escreviam e publicavam sobre o que viam em África, o que acarretou 

numa contínua violência simbólica de apagamento das memórias individuais e coletivas, e 

quem agora podia falar/escrever era apenas o homem branco, o negro nem falava nem 

escrevia. Mas, mesmo durante a colonização, já se desenvolvia uma literatura local, sobretudo 

após o fracassado projeto da Casa dos Estudantes do Império (CEI). Considerada berço do 

nacionalismo das ex-colônias dentro de Lisboa, a CEI foi fundada em 1944, pelo ministro das 

colônias, para fortalecer os ideais imperialistas e reforçar o sentimento da portugalidade entre 

estudantes africanos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, dentre outros países, além de 

Portugal. Todavia, deste ponto de encontro entre estudantes surgiu o despertar para criticidade 

sobre a ditadura e o sistema colonial e, consequentemente, grandes impulsos para luta contra a 

opressão europeia. Dentre as iniciativas, houve a criação da revista Mensagem com textos dos 

estudantes que testemunharam a força do movimento cultural da Casa dos Estudantes do 

Império. Em setembro de 1965, a CEI fecha as portas e a referida revista deixa de circular 

(CARLOS, 2012).    

No terceiro momento, o pós-independência, a escrita dos moçambicanos iniciou pela 

busca de uma literatura que se quer nacional reunindo autores, valores e ideologias 

representativas do povo de Moçambique, sua história, memória, identidade (SANTILLI, 

1985). O espaço que se abriu permitiu que afirmasse o seu lugar de fala com autonomia para 

dizer sua versão da história por meio de uso de sua língua mesclada ao português, uso do 

léxico do próprio povo e suas marcas históricas, ideológicas, políticas e sociais 

(CARVALHO, 2009). Com a independência em 1975, o país deixa de ser colônia europeia e, 

juntamente com a independência política, buscava-se uma literatura que afirmasse a 

visibilidade às questões africanas e (re)construísse a identidade do povo que fora fragmentada 

pela imposição da língua, cultura e ideologias dominantes, numa forma de resistência à 

dominação europeia/portuguesa. 

Surgem, então, no cenário cultural africano, autores moçambicanos que, como 

sujeitos ativos, escrevem sobre si, sobre o povo e para o povo que viveu de perto a realidade 

marcante da colonização e das lutas para independência; esses sujeitos negros africanos que 

ganharam espaço na literatura após independência estabeleceram o que se pode definir como 

narradores pós-coloniais, diferentes dos narradores pós-modernos, caracterizados como 

meros espectadores. Podemos compreender melhor a diferença entre os narradores pós-

modernos e os pós-coloniais considerando as condições de produção dos textos da seguinte 

maneira: 
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[...] o narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação narrada, em 

atitude semelhante à de um repórter ou de um espectador. Ele narra a ação enquanto 

espetáculo a que assiste (literalmente ou não) da plateia, da arquibancada ou de uma 

poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra enquanto atuante 

(SANTIAGO, 2002, p. 45 apud CARVALHO, 2009, p. 7). 

 

E ratifica: 

 
[...] é o que transmite uma ‘sabedoria’ que é decorrência da observação de uma 

vivência alheia a ele, visto que a ação que narra não foi tecida na substância viva 

da sua existência. [...] [Sua autenticidade] advém da verossimilhança, que é 

produto da lógica interna do relato. O narrador pós-moderno sabe que o ‘real’ e 

o ‘autêntico’ são construções de linguagem (SANTIAGO, 2002, p. 46-7 apud 

Carvalho, 2009, p. 9). 
 

Já os narradores pós-coloniais, escrevem a partir da experiência vivida ou da 

proximidade de vivências, pois: “Trata-se de um narrador que diz Nós, ou uma multiplicidade 

de narradores, numa polifonia em que as vozes anônimas da coletividade encontram um meio 

possível e produtivo de expressão” (CARVALHO, 2009, p. 8, grifos do autor). Em suma, 

narradores pós-modernos escrevem o que veem, narradores pós-coloniais contam o que vivem 

(CARVALHO, 2009). 

Nessa perspectiva, autores contemporâneos como Leite de Vasconcelos, Nelson 

Saúte, Calane da Silva, Paulina Chiziane, Orlando Mendes e Ungulani Ba Ka Khosa, por 

exemplo, aparecem no cenário artístico literário de Moçambique e fazem parte da geração 

moçambicana pós-colonial, a qual Mia Couto protagoniza no cenário nacional e internacional 

pelo aperfeiçoamento da técnica, pela plasticidade e a capacidade de inovação em língua 

portuguesa, sendo o renovador da literatura no país, segundo Laranjeira (2001). 

Dentre os autores dessa geração, destacamos também Orlando Mendes, autor dos 

contos “Boas-vindas, mamã” e “O galo e a galinha de raça”; Calane da Silva, com o conto 

“Um estranho barqueiro”; e Nelson Saúte, organizador da antologia As mãos dos Pretos, da 

qual esses contos foram retirados para compormos as três sequências básicas de letramento 

literário para o 7º ano do ensino Fundamental II, conforme referido. 

O poeta, romancista e dramaturgo Orlando Marques de Almeida Mendes (1916/ 

1990), autor de ‘Portagem’, primeiro romance em Moçambique, foi figura marcante da 

literatura em seu país. Dedicou-se à escrita infanto-juvenil como contista; como poeta, 

escreveu muitos livros como Trajectória (1940), Clima (1959) e País Emerso (1976). Tinha 

dois pseudônimos: Osvaldo Massuril e Zeferino A. Nhancali. Para Saúte (2007) ele “é 

responsável por um esforço ensaístico quando na literatura moçambicana não abundavam 

cultores da mesma” (p. 23-24). 
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Jornalista de longo percurso, Raúl Alves Calane da Silva nasceu em Maputo em 20 

de outubro de 1945. É docente universitário e seu livro de estreia em poesia foi Dos meninos 

de Malanga (1982), mas sua identidade literária foi afirmada m 1988 com Xicandarinha na 

Lenha do Lume (SAÚTE, 2007).  

Nelson Saúte nasceu na capital de Moçambique, Maputo, em 1967. Licenciou-se em 

Ciências da Comunicação em Portugal na Universidade Nova de Lisboa e atualmente é 

comentarista político na Rádio e Televisão públicas. Publicou volumes de poesia, de ficção e 

de entrevistas, compilou e organizou antologias de pomas, como Nunca mais é sábado, e de 

contos, As mãos dos pretos. Seus livros têm grande repercussão dentro e fora de Moçambique 

com publicações em Portugal, Brasil, Itália e Cabo Verde (SAÚTE, 2007). 

No próximo capítulo abordaremos a temática e o enredo dos três contos selecionados 

da antologia As mãos dos pretos (SAÚTE, 2007), e apresentaremos as sequências básicas com 

atividades para cada conto de modo a promover o letramento literário na sala de aula. 
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3 O CONTO MOÇAMBICANO NA SALA DE AULA 

 

Nas aulas de literatura, oportunizar o contato com a produção literária em português 

de Moçambique permite que a formação do alunado se volte para os multiletramentos 

(letramento cultural, literário, informacional e crítico) e promova a formação de leitores 

competentes, multiculturais e multiletrados capazes de conhecer, compreender e valorizar 

o outro e suas diferentes formas de expressão literária (THIÉL, 2013).  Assim preconiza os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental II, 

ressaltando que um dos objetivos na formação do estudante brasileiro é que conheça e 

valorize 

a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 

de etnia ou outras características individuais e sociais (BRASIL, 1997, p. 9). 

 

Embasando, também, esta pesquisa nas orientações da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular), podemos inferir que a presença de contos moçambicanos em português 

na sala de aula “permitem o contato com diversificados valores, comportamentos, crenças, 

desejos e conflitos, o que contribui para reconhecer e compreender modos distintos de ser e 

estar no mundo” (BRASIL, 2018, p. 137). 

Além disso, assuntos relacionados à realidade moçambicana, como a figura dos 

griots e a guerra, permitem trabalhar temas como o respeito aos mais velhos e as questões 

étnico-raciais. Esses assuntos não estão distantes do Brasil e, por isso, são relevantes para 

discussão em sala de aula, uma vez que em nosso país ainda é um país onde a cor da pele 

determina   quais lugares/posições sociopolíticos e culturais devem ser ocupados por brancos 

e quais devem ser ocupados por negros, ficando a maioria da população (que é negra) na 

subalternidade. 

 

3.1 Especificidades do gênero em Moçambique 

 

Na literatura escrita de Moçambique, até a independência, as produções poéticas 

foram protagonistas, com destaque para a obra de Craveirinha (1922/2003) e de Noémia de 

Sousa (1926/2002), como vimos no item 2.1.1. Segundo Laranjeira (2001), o romance, o 

conto e o teatro apareceram tempos depois, quando se começou a abandonar o lirismo que a 
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poesia propiciava para dar lugar às questões sociopolíticas de forma realista e objetiva uma vez 

que “Já não [havia] lugar para o simplesmente sentimental ou lúdico” (p. 196). 

A produção literária escrita, restrita a poucos moçambicanos, foi muito ligada ao 

jornalismo, pois era o meio de publicação disponível no país, e porque também no século XIX 

o cultivo das belas letras estava associado à publicação em jornais. Os gêneros crônica e conto 

eram os mais frequentes nas publicações e, atualmente, têm como destaque, entre outros, o 

autor Mia Couto cujas crônicas, para Laranjeira (2001),  

 

[ao inserirem-se] ... na vertente da intervenção (de alerta, crítica, civismo, altruísmo 

etc.), conseguem em basto [sic] número de casos, conjugar-se com uma 

intencionalidade literária, que o leitor reconhece. Além disso, tem sucedido que 

muitos dos textos que aparecem no espaço do jornal dedicado às crónicas (é o caso 

do que publica no jornal português Público) são depois republicados em livros de 

contos, como aconteceu com Estórias abensonhadas e Contos do nascer da terra. 

(LARANJEIRA, 2001, p. 197) 

 

Os contos, enquanto narrativas curtas e com poucos personagens, em muitos casos, 

constituem a transcrição da tradição oral para o código escrito, no desejo de dar perenidade à 

memória coletiva, ou seja, a linguagem verbal tocada pela oralidade simula a fala do povo, 

bem como permite que emerjam palavras e expressões das línguas nativas no texto em 

português para dar visibilidade ao patrimônio cultural e linguístico do país (LARANJEIRA, 

2001). 

  Dessa forma, os contos pós-coloniais trazem, direta ou indiretamente, temas e 

formas linguísticas que revelam o apreço à terra de origem, à realidade local do ponto de vista 

do moçambicano, em um “contexto social que, por meio da ficção, se coloca na posição 

tradicional também africana de contar estórias” (LÉRCO, 2018, p. 75), porém com a palavra 

escrita. 

O conto, gênero maleável e fluído, permite a subversão do cânone europeu na 

medida em que é possível inserir neles os mitos africanos com estratégias discursivas que 

estabelecem redes de significação novas para os leitores logo, o conto “absorve a tradição oral 

ao mesmo tempo que abre espaços para elementos da modernidade” (LÉRCO, 2018, p. 72):  

 

Por um lado, esta [sic] apetência febril pelo conto, esta riqueza excessiva que faz da 

narrativa curta um género rebelde, refractário [sic] a todas as definições [...] 

exemplifica a criação plurívoca, a fragmentação episódica e comunicativa, 

características da modernidade; por outro, a transgressão deliberada de modelos 

estereotipados, a violação da língua, a mestiçagem de culturas e de discursos, 

decorre necessariamente da sensibilidade e da problemática de espaços 

caracterizados pela coexistência e negociação de diferentes códigos culturais. 

(AFONSO, 2004, p. 60 apud LÉRCO, 2018, p. 72). 
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Em Moçambique, por sua vez, essa narrativa literária ocupa lugar de prestígio entre 

os escritores para manterem vivos os valores, tradições, culturas do país e “estabelecerem um 

contra-discurso frente ao colonial” (LÉRCO, 2018, p. 74). Acrescenta-se o fato de que a 

tradição oral ainda é, para os países africanos, uma forma de ver e relacionar-se com o mundo, 

então, o conto literário fornece a possibilidade da mistura fronteiriça entre a oralidade e a 

escrita mostrando, assim, o funcionamento da região e destacando as particularidades da terra, 

estabelecendo alteridade para ela (LÉRCO, 2018). 

A seguir, apresentamos os contos escolhidos e as propostas de atividades 

relacionadas a cada texto para realização das sequências básicas de letramento literário. 

 

3.2 Propostas didático-pedagógicas para o trabalho com contos moçambicanos 

 

As sequências básicas de letramento literário foram pensadas para turmas do 7º ano 

do Fundamental II, compreendendo as atividades de antes, durante e após a leitura do texto. 

Foram selecionados três contos, como já referido: “O galo e a galinha de raça” (MENDES, 

2007), “Boas-Vindas, Mamã” (MENDES, 2007) e “Um estranho barqueiro” (CALANE DA 

SILVA, 2007), narrativas que integram o livro organizado pelo escritor Nelson Saúte, As 

mãos dos pretos- antologia do conto moçambicano (2007). A obra traz em suas páginas o 

total de 50 contos, com 32 autores e 2 autoras, sendo que, dentre os mais conhecidos estão: 

José Craveirinha, Mia Couto, Luís Carlos Patraquim, Ungulani Ba Ka Khosa, Paulina 

Chiziane e o próprio organizador Nelson Saúte.  

Em “O galo e a galinha de raça” (MENDES, 2007), o narrador mostra a vida de 

escassez de um casal que decide investir o pouco dinheiro que possui em um casal de galo e 

galinha de raça para obter lucro com a venda de ovos e das crias. A narrativa apresenta quatro 

partes: na primeira, trata-se da situação descrita anteriormente; na segunda parte, os animais 

na capoeira (fundo do quintal) tomam a palavra e estabelecem diálogo entre si ao perceberem 

que, depois da chegada do novo casal de aves, há certa divisão no galinheiro entre os de raça e 

os demais; na terceira parte, há a reunião com todos os animais para decidirem a esse respeito; 

e na quarta parte a resolução dos conflitos e finalização do conto.  

A história inicia com economia de informações, típico do gênero conto, quanto aos 

personagens e o que lhes havia passado: uma frase curta e objetiva nos diz que “O homem e a 

mulher casaram.” (p. 37) sem menção de nomes ou mesmo um relato de como foi o 

casamento ou o que ocorreu antes do matrimônio. 
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Ainda no primeiro parágrafo percebe-se que a passagem do tempo é rápida, uma vez 

que alguns meses logo se passam e, com isso, o casal já esperava o primeiro filho. No fundo 

do quintal, criavam animais, um casal de coelhos e duas galinhas, que eram fonte de ovos para 

alimentação de toda a família. Para aumentar a produção de ovos e de aves, a mulher sugere 

ao marido que um galo seja adquirido. Essa e outras estratégias para aumentar a fonte de 

alimento e, posteriormente, a renda familiar, eram pensadas quase sempre pela mulher que 

compartilhava com o marido suas ideias e este aprovava. As pequenas iniciativas foram dando 

certo de modo que a certo tempo o casal começou a ter reservas de dinheiro.  

Não satisfeito com a renda que tinham, com o tempo demorado para o crescimento 

das galinhas e o longo intervalo para obtenção dos ovos, o marido resolveu investir num casal 

de galinhas de raça: 

 

[...] lembrando que seus galos e galinhas não eram de raça e elas punham poucos 

ovos e estavam muito tempo sem pôr, viu raças de que as galinhas tinham posturas 

com muito maiores quantidades e menores intervalos. Além disso, pelo que lhe 

disseram, os frangos e frangas dessas mesmas raças também cresciam mais depressa 

e pesavam mais que a criação que tinha em casa. [...] soube que os cruzamentos de 

galinhas de mesma raça haviam de dar galos e galinhas de melhor qualidade maiores 

posturas (p. 39). 

 

 

O marido teve a aprovação da mulher e a compra foi realizada; mas, ficaram sabendo 

que os galos e galinhas de raça deveriam comer mais e do melhor milho. Assim fez a mulher: 

dava milho para as aves de raça e farinha com couve às que eram sem raça.  

A segunda parte do conto relata a situação que então se instalou no quintal: o galo e a 

galinha de raça comiam todo o milho, o galo não galava (cruzava) com as galinhas sem raça e 

nem deixava a galinha de raça ser galada pelos galos sem raça. Houve divisão de espaços e 

animais. Um galo e uma galinha sem raça, antigos moradores do quintal, pertencentes àquele 

espaço, agora estavam excluídos pelos que acabaram de chegar e se apresentavam como 

superiores, pois tinham raça, a qual lhes dava direitos de terem tudo e o melhor daquele 

espaço. Esta pode ser uma metáfora que mostra a situação dos países africanos colonizados 

pelo homem branco europeu que às custas da cultura, religião, memórias do povo nativo 

impôs sua língua, sua maneira de viver, violentando gerações com a “intervenção direta na 

organização dos povos” (CHAVES, 2004, p. 147). 

O escritor Orlando Mendes, dessa forma, constrói uma representatividade do passado 

dentro do seu texto, pois faz do vivido “uma de suas matrizes de significado” (CHAVES, 

2004, p. 147); assim, autores pós-coloniais buscaram denunciar questões étnico-raciais, 
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políticas e socioeconômicas do passado para se compreender o presente e (re)construir o 

sentimento de nacionalidade (CHAVES, 2004), (FONSECA, 2002). 

O descontentamento toma conta de todos os bichos que assistem à situação de 

desprezo para com os galos e galinhas sem raça. O coelho mais velho é quem toma a 

iniciativa para realização de um encontro com todos, o que acontece na terceira parte do 

conto. Por sua sabedoria e pelo respeito que todos têm por ele, o coelho deu a primeira 

palavra a cada um dos grupos envolvidos na questão. Um dos galos sem raça disse com 

convicção: “Nós quisemos viver bem com eles, todos iguais uns aos outros, mas eles 

negaram. Portanto não podemos ficar aqui juntos com eles e eles devem ir embora para tornar 

a haver paz nesta capoeira” (MENDES, 2007, p. 43). Então o galo de raça justifica a 

discriminação e superioridade por ter sido gerado pelo homem e ter uma raça: 

 

Eu e a minha companheira somos de raça. Vocês todos sabem o que isso quer dizer? 

Eu acho que não sabem, não! O homem é que nos criou e todos podem ver que somos 

mais fortes. A minha companheira põe muito mais ovos e maiores que essas galinhas 

que aí estão todas juntas, galinhas sem raça, galadas por galos sem raça. E quem é que 

gala os ovos dela, não sou eu? Temos direito a milho porque somos especiais, na força e 

na produção. Precisamos comer mais comida e melhor. Para esses galos e galinhas que aí 

estão, uma comida qualquer serve. (MENDES, 2007, p. 43). 

 

Durante a reunião, percebe-se que, simbolicamente, as falas dos personagens 

representam as questões étnico-raciais: o galo de raça acredita ser mais forte e melhor que o 

galo sem raça, por isso deve comer mais do melhor milho que lhes é dado, além disso, não 

quer galar as galinhas sem raça para que os pintinhos sejam puros. Assim fez a política de 

branqueamento no Brasil no fim do século XIX, quando as teorias raciais clássicas exaltavam 

a pureza racial e pregavam que a mistura racial provocava degeneração na sociedade e em seu 

futuro, uma vez que os negros africanos e afrodescendentes (em grande número no país) eram 

considerados uma ‘raça inferior’ (HOFBAUER, 2011). Assim, também fez a política de 

colonização no continente africano: negou a liberdade, o desenvolvimento e permanência das 

culturas na África. No decorrer das discussões na reunião, a galinha de raça e a galinha sem 

raça não se pronunciaram, representando o silenciamento de muitas mulheres africanas 

duplamente estigmatizadas - por serem mulheres e por serem negras. O galo de raça discursa 

e revela desprezo com uso de expressões como: ‘essas galinhas que estão aí”, como se fossem 

umas quaisquer, “tenho nojo desses galos e dessas galinhas”, “eles já não prestam pra nada”, 

além de afirmar a superioridade masculina que define a ‘qualidade’ dos pintos: se os ovos são 

galados por ele, todos os pintos serão de raça ainda que a galinha não tenha raça. Entretanto, a 

reunião foi finalizada quando ficou acertado, mesmo a desgosto das aves com raça, que todos 
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os galos e galinhas deveriam permanecer no quintal e dividir igualmente a comida entre o 

grupo além de se relacionarem independentemente de raça. 

Na quarta parte, dá-se o fechamento da narrativa com a situação após a reunião do 

grupo; o galo e a galinha de raça deixaram de comer e emagreceram; para contornar esta 

situação, a mulher decidiu colocá-los separados ao dar o milho para que os outros não 

pegassem a comida e somente os que tinham raça comessem. Depois de uns dias, as galinhas 

sem raça fugiam do galo com raça. A mulher e o marido perceberam que o problema agora 

eram as aves sem raça que se sentiam maltratadas, e passou a dar milho para todos e as 

galinhas sem raça passaram a pôr mais ovos, e parecia que a paz havia retornado. 

Assim o que parece ser um conto infantil, uma fábula muito simples, pela presença 

de animais que falam, o texto de Mendes (2007) revela-se um texto que propicia o 

questionamento de muitos temas: a doutrinação colonizadora que não tinha argumentos 

coerentes para justificar a superioridade de um grupo. Neste contexto o homem europeu, culto 

e cristão; a subserviência das mulheres; os estigmas de raça, entre outros. Sobretudo, 

considerando-se o desfecho, pode-se refletir sobre a importância de oportunizar a discussão 

sobre questões étnico-raciais na sala de aula: igualdade e respeito às diversidades 

socioculturais são pontos a serem debatidos para que os estudantes possam pensar uma 

sociedade justa em que todos convivam sem marginalizar, explorar e/ou violentar. 

Em “Boas-Vindas, Mamã” (MENDES, 2007), a narrativa remete à história de uma 

mulher (a Mamã) que vive numa aldeia longe da cidade, sem condições mínimas de higiene 

que pudesse evitar doenças como o Tifo, que assolou muitas famílias, levando muitos à 

morte: “Os que não tinham caído, partiram apressadamente, apavorados com a maldição que 

exigia implacável vingança de deus. Do posto não viera ninguém nem do hospital que se dizia 

haver longe para atender os brancos adoecidos.” (MENDES, 2007, p. 26). 

Também era tempo da colonização portuguesa que explorava e negava direitos aos 

negros da terra, impossibilitando-os até do atendimento médico. A questão era clara, havia 

médico para brancos, mas não havia para a população negra. A doença só se tornou 

preocupação para o colonizador quando sentiu falta de mão de obra para trabalhar nas 

machambas como escravos, já que “estes selvagens nascem e morrem sem alma”, como disse 

o chefe do posto ao conversar com o médico (MENDES, 2007, p. 26); nesse diálogo, 

confirma-se o racismo para com a população negra que, mesmo trabalhando sem receber 

salário, produzindo riquezas para o homem branco, era vista como escória dentro do próprio 

país: 

-Mas não lhe chegaram zunzuns desta miséria?! 
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-Sim, o régulo falou-me nisto. Mas que raio! Podia lá pensar que a coisa fosse tão 

longe! E o doutor acha que o governo me paga para me preocupar com a saúde desta 

escumalha?! 

-Mas paga-lhe para recrutar mão-de-obra, não é? (MENDES, 2007, p. 27). 

 

  A protagonista, idosa e estéril, possui uma história de vida cheia de dores e “raras 

alegrias”: 

 

Estava só. Marcada pela esterilidade, o marido tinha tomado segunda mulher, com seu 

consentimento que ele não precisava de lhe pedir e com sua satisfação. Porque achava 

que era direito do homem fazer filhos. E vieram as crianças, querendo-lhes como suas, 

sentiu razão de ser mulher apesar da secura do seu ventre igual à da terra de areia onde 

nenhuma semente pega maneira de germinar (MENDES, 2007, p. 25-26). 

 

Dessa forma, Mamã vive com o filho de seu marido, o Julinho, de 12 anos. Ambos 

sobrevivem por meio da própria produção cultivada nos fundos da casa de apenas um 

cômodo, e da venda de pequenas sobras no vilarejo mais próximo.  

O autor insere em seu texto palavras como ‘machimbombo’ (= ônibus), que nos 

remetem às questões sociais e históricas de Moçambique: exemplo do resultado do contato 

das sociedades africanas com a globalização e industrialização advindas da colonização 

europeia, a palavra portuguesa provém do inglês machine pump; foi levada para as colônias 

africanas juntamente com o objeto industrializado que a palavra nomeia, passando a fazer 

parte do cotidiano de muitos moçambicanos. Outra palavra presente no texto é ‘machamba’ 

(=fazenda, terreno cultivado), que traz outra perspectiva para a escrita literária pós-

colonização: a inserção do léxico da língua local, assim, legitimando sua escrita como 

nacional e representativa da identidade dos moçambicanos ao aproximar a escrita e os leitores 

de Moçambique, bem como reinventar a língua portuguesa por meio da inserção/mesclagem 

com a língua nativa, como ratifica Padilha (2002, p. 42): 

 

[...] uma incorporação cada vez mais instigante de termos, expressões, estruturas 

sintáticas e morfológicas das línguas nacionais, ao mesmo tempo em que a língua 

européia, base da expressão, bafejada por esses novos ventos, vai deixando de ser 

europeia para ganhar contornos angolanos, moçambicanos, santomenses, etc.  

    

Padilha (2007), professora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, em 

entrevista concedida para a revista Crioula, afirma que a oralidade presente nos textos 

literários representa o desejo de desconstruir os modelos eurocêntricos para se firmar uma 

literatura moçambicana que represente o imaginário do povo: “A tradição, que circulava pela 

voz, foi, em certa medida, incorporada ao texto escrito, não só por seu sentido ético de 
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resistência, mas por sua própria dimensão estética como produção imaginária” (PADILHA, 

2007, p. 7). 

 A aldeia onde moravam Julinho e sua mãe adotiva era fonte de mão de obra escrava. 

Contudo, a Mamã, por ser bem velha, e Julinho, por ter menos de 15 anos, não foram levados 

para trabalhar nas machambas dos homens brancos:  

 

No ano seguinte, apareceu gente de mandar, para fazer o recenseamento em meia 

hora, cobrar o imposto e, com ele pago ou não, levar homens, mulheres e crianças 

que pudessem trabalhar nas machambas dos senhores. Todos os anos era assim. 

(MENDES, 2007, p. 26). 

 

   O garoto, consciente das desigualdades e da exploração porque passa o seu povo, 

sente necessidade de ir à escola para aprender a língua do colonizador, o português, pois, 

segundo ele: “Se a gente aprender, esses que vêm aí levar as pessoas como cabritos, não 

podem mandar assim. É preciso conhecer a manha deles... Mamã ouviu que a guerra para tirar 

eles fora daqui já começou, não?” (MENDES, 2007, p. 28) 

 Impedido de ir à escola pela necessidade de ajudar sua mãe na produção e venda da 

colheita no vilarejo, Julinho não deixa de seguir o ideal de lutar pelo povo e, mentindo a 

idade para o grupo nacional de luta contra a colonização, as F.P.L.M. (MENDES, 2007, 

p. 34) - abreviação que não tem explicação dentro do conto, mas que se remete à 

FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique – ausenta-se por 6 anos para lutar na 

guerra, sem dar notícias a Mamã.  

Certo dia na aldeia chegou a notícia de que a guerra ia acabar e, “na Vila 

confirmaram-lhe a derrota do exército português” (MENDES, 2007, p. 33). Com o término da 

guerra, Júlio retorna à sua casa e, com a Mamã, que estava ‘escondida’ à margem do país, 

numa aldeia, fazem novos planos, conforme diz a mãe: “[...] para lá, a terra é grande e agora 

toda ela também é nossa, podemos andar sem medo” (p. 34). É nessa fala que se revela o 

sentimento que os portugueses provocaram nos moçambicanos: medo e sentimento de não 

pertencimento, gerando estigma em toda população que se viu desamparada ante às violências 

da colonização.  

Assim, os dois decidem deixar a aldeia em que viveram os ancestrais e onde estão 

enterrados, como explica Mamã no diálogo com Julinho: 

 

Meu filho, podemos ter muito amor a este bocado de terra. Os nossos antepassados, 

os teus irmãos, os nossos amigos estão por aí enterrados. Esta aldeia, estes campos, 

este céu, estas pedras, o vento e os pássaros ficam sempre em nosso coração. [...] 

Não temos vergonha de ires começar outra vida (MENDES, 2007, p. 34). 
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Ambos seguiram para cidade em busca de nova forma de trabalho: Júlio, durante a 

guerra, aprendera um ofício e, agora, tornara-se operário numa fábrica. Interessante colocar 

que sendo operário, Júlio não mudou de nome como pensou sua Mamã (ela entendeu que 

“operário” era um nome; que seu filho tinha mudado de nome), o que ele agora assume é 

nova identidade pela profissão que exerce. Ao longo da história, Júlio assume múltiplas 

identidades que interferem em suas escolhas e atitudes: como filho, escolhe ajudar a mãe; 

como dono da terra que os portugueses invadiram- sentimento nacionalista, decide ir pra 

guerra; e como operário – tem o sentimento de trabalhador não escravo, assim a formação 

do sujeito pós-colonial de múltiplas identidades no desempenho dos papéis sociais que 

assume (TUTIKIAN, 2006b).   

 Ao final do conto, Mamã, ao ir visitar a fábrica onde Júlio trabalha, decide ir à escola: 

ela se oferece como auxiliar de limpeza para poder frequentar o espaço de acesso ao 

conhecimento. No primeiro momento, causa surpresa aos operários e a Julinho, talvez pela 

idade que ela já tinha, não esperavam que, naquela altura da vida, poderia haver vontade pelo 

aprendizado escolar.  Porém, um dos operários responde com alegria: “Boas vindas, Mamã”. 

Nesse momento, retomamos ao título do conto e compreendemos o contexto. 

A Mamã decide ir à escola depois de ver o filho sabendo ler e escrever, vê-lo retornar 

da guerra contra os portugueses, e ter profissão que, diferentemente de trabalhar nas 

machambas, lhe dará um salário. Mamã passa a entender que o acesso ao conhecimento muda 

a vida das pessoas, dando-lhes algo de valor inestimável:  a liberdade, concedendo a ela e aos 

demais moçambicanos o direito de andar sem medo pelas terras do seu país.   

O conto de Calane da Silva, “Um estranho barqueiro”, é o menor dos três escolhidos. 

O narrador observa, em algumas manhãs, a chegada de um barqueiro negro, idoso, alto, de 

barba branca e rala no lago do Saber. Os nomes do narrador-personagem e do personagem-

título não são ditos, e a todo momento o narrador refere-se a ele como ‘velho’ ou ‘o 

barqueiro’. Na primeira manhã, o homem do barco chega a dar um “Bons dias!” e segue para 

a “planície da Vida, pedaço de terra fértil e grande”, carregando um saco pelos ombros, que 

“parecia conter o segredo do mundo” (p. 242).  

Somente um ano depois, o barqueiro retorna na terra natal do narrador, novamente 

com o mesmo saco e provocando singulares sensações. Por sete anos, no mesmo dia e mesma 

hora, assim sucedeu. Na sétima vez, o narrador resolveu investigar o que fazia o barqueiro e o 

que trazia em seu saco; a resposta do velho foi: “Trago palavras, Palavras [sic] sempre novas 

que pesco no lago do Saber e cultivo na planície da Vida” (p.243), o que provocou o despertar 

do narrador para o Conhecimento.  
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O adjetivo dado ao barqueiro no título do conto justifica-se pelo fato de que, 

normalmente, não se pescam palavras nos lagos, e isso causa estranheza. Em contrapartida, o 

lago pode ser a representação do ‘lugar’ de onde ‘pescamos’ novas palavras:  o nosso meio 

social, no qual aprendemos com os outros, com o passado, com as memórias dos ancestrais; o 

narrador também refere-se a um lago do saber interior, o que permite inferir que o 

conhecimento é construído dentro de cada um, conforme as próprias experiências. Ao ‘pescar’ 

novas palavras, o barqueiro leva-as para cultivar na planície da vida. Cultivar significa cuidar 

para que cresçam, brotem. A vida sendo planície, planura, permite analogia com uma folha de 

papel; é numa folha de papel que as palavras ‘ganham vida’, são cultivadas e perpetuadas. 

Então, o livro (todos os livros, mas, no caso e especialmente, este em que se insere o conto 

que lemos) é instrumento que desperta as pessoas para o Conhecimento, é o abrir de olhos 

para o que não se via e o compreender as coisas da vida. 

A figura do barqueiro constitui uma analogia aos griots (contadores de história), pois 

são os mais velhos que se encarregam de transmitir as histórias e ensinamentos do povo. O 

barqueiro, aos 60 anos de idade, já teria pescado muito mais palavras e aprendido muito mais 

que os mais novos, por isso o narrador afirma sobre sua aparência física: “uma barba branca e 

rala dava ainda maior dignidade à pessoa” (p. 241) e se reporta a ele como “o respeitável 

velho” (p. 242). Percebemos, assim, que o conhecimento precisa ser ‘cultivado’, para que se 

possa colhê-lo na vida. Não sabemos sobre o fundo do lago, assim como não sabemos os 

limites para o conhecimento. A vida, sendo planície, lugar de terra fértil onde se planta as 

novas palavras para cultivá-las, é também terra que dá frutos, resultados do que realizamos no 

passado. 

Enfim, o conto instiga a curiosidade sobre, após a conclusão da leitura, quais 

palavras estariam ali dentro do saco do barqueiro, quais não estariam, quais ele considera 

importante tirar do lago e semear na vida. Semear as palavras que foram colhidas no lago do 

Saber é fazê-las crescer e não deixar que morram, palavras que venham a se tornar realidade 

no dia a dia de quem as cultivam. Os escritores moçambicanos, assim, também são pescadores 

de palavras, construindo memórias que reforçam sua identidade cultural. O barqueiro, homem 

mais velho, é o que tem referências para as histórias e saberes do povo, é ele quem traz do 

lago do Saber vestígios do passado, pois é o passado a fonte para as memórias sociais, 

individuais e coletivas, sendo a literatura um privilegiado ‘lugar de memórias’ (FONSECA, 

2002, p. 9). 
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3.2.1 Atividades  

 

Pensando na leitura que pode ser realizada em sala de aula, acreditamos que esses 

contos possibilitam aos alunos do Ensino Fundamental conhecerem um pouco da cultura 

moçambicana, uma vez que o próprio gênero se relaciona à tradição oral, que foi muito 

presente na vida cotidiana desse povo, como já mencionado. Assim, tendo por objetivo o 

letramento literário, organizamos três propostas didático-pedagógicas denominadas Sequência 

Básica De Letramento Literário (SBLL); cada SBLL corresponde a um conto africano 

selecionado, e são estruturadas com aulas expositivo-explicativas e atividades que, ao final, 

constituirão um portfólio de cada estudante. Para Cosson (2016), essa finalização é importante 

porque permite o registro das atividades realizadas e, ao mesmo tempo, a visualização do 

crescimento alcançado pela comparação dos resultados do início e do fim de cada SBLL, 

salientando que: 

É essa dualidade de registro do portfólio que nos interessa acentuar no 

encadeamento das atividades que sustentam as sequências, pois ela auxiliará o 

fortalecimento do leitor à medida que ele participa da sua comunidade (COSSON, 

2016, p. 48). 

 

No trabalho de construção/planejamento de sequências básicas de letramento literário 

para turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, organizamos da seguinte forma:  

 

Sequência Básica de 

Letramento Literário (SBLL) 

 

 

Contos selecionados 

 

Carga horária 

SBLL 01 “O galo e a galinha de raça” 

(MENDES, 2007) 

4 horas/aula 

 

SBLL 02 “Boas-Vindas, Mamã” 

(MENDES, 2007) 

4 horas/aula 

 

SBLL 03 “Um estranho barqueiro” 

(CALANE DA SILVA, 

2007) 

4 horas/aula 

 

Quadro 2: SBLL, contos selecionados e carga horária. 

 

Além dos planos de aula, para cada SBLL consideramos as etapas constantes no 

quadro 1 para elaborar exposição concisa das atividades propostas em cada momento (antes, 

durante e após a leitura).  

A seguir, o quadro 3 corresponde à SBLL 01: 
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 Quadro 3: SBLL 01- conto “O galo e a galinha de raça” (MENDES, 2007). 

 

Os quatro passos que compõem as sequências básicas de letramento literário (SBLL) 

na escola (motivação, introdução, leitura e interpretação) correspondem a 1 hora/aula cada 

um, totalizando 4 horas/aula, sendo facultado ao professor a alteração das atividades 

conforme as especificidades da turma e o aumento da carga horária devido a possíveis 

imprevistos. Trata-se, então, de um planejamento flexível para atender a realidade de cada 

sala de aula. Os links dos vídeos, as questões propostas para discussão e demais detalhes das 

SBLL estão no item ‘3.3 Planos de aula’; a SBLL 01 corresponde ao Plano de Aula I (item 

3.3.1), a SBLL 02 corresponde ao Plano de Aula II (item 3.3.2), a SBLL 03 corresponde ao 

Plano de Aula III (item 3.3.3). 

 Quanto ao momento da decifração, na SBLL 01, porque o conto é mais longo e 

contém mais personagens, decidimos por uma leitura coletiva na sala de aula; o professor 

pode ser o narrador, alguns alunos voluntários assumem as falas de cada personagem, e os 

demais acompanham a leitura pela cópia do conto que será entregue a cada um.  

Para as três sequências básicas de letramento literário a atividade de sumarização é a 

mesma: construção do glossário, porque, além de promover a pesquisa na escola, permite o 

necessário conhecimento sobre um grande número de palavras e expressões que até mesmo o 

professor pode desconhecer e que favorecem o entendimento da história contada. Após a 

leitura, no momento conexão, propomos discussão sobre a história. O plano de aula de cada 

SBLL 01- conto “O galo e a galinha de raça” (MENDES, 2007) 

Momentos da 

Sequência 

Didática 

Antes da leitura Durante a 

leitura 
Após a leitura 

Os 4 passos da 

SBLL 
Motivação Introdução Leitura Interpretação 

Distribuição da 

carga horária 
1 hora/aula 1 hora/aula 1 hora/aula 1 hora/aula 

 

As 6 

estratégias de 

leitura 

Ativação dos 
conhecimentos 

prévios Inferência 
 

Visualização 
e 

Sumarização Conexão 
 

Síntese 

 

 

 

 

 

Atividades 

propostas 

-Apresentação das 
propostas de 
letramento literário 
com construção do 
portfólio, sobre o 
gênero conto e as 
estratégias de leitura. 
- Exibição de 2 vídeos 
sobre África e 
Moçambique. 

-Atividade 
com mapa da 
África 
(anexo 1). 
-Apresentação 
do título do 
conto  e  a 
biografia do 
autor, Orlando 
Mendes. 

-Leitura 
coletiva com o 
professor 
sendo o 
narrador. 
-Construção 
do glossário 
ilustrado 
(anexo 2). 
 
 

Atividade  do 
caça-palavras   
(anexo 5). 
 
 
 

-Discussão 
sobre a 
história. 
 
-Atividade 
(Proposta 
de Plano de 
Aula I- 
item 3.3.1). 



46 

 

SBLL contém perguntas propostas (não impostas ao plano do professor) que abarcam a 

conexão texto-leitor, texto-texto, e texto-mundo, e podem ser respondidas oralmente ou por 

escrito; optamos pelo oral, porque favorece o compartilhamento de opiniões e, porque, para as 

atividades seguintes, pode ser atividade escrita. 

Dando prosseguimento às exposições resumidas das sequências básicas de 

letramento literário, a SBLL 02 é apresentada abaixo: 

 

SBLL 02- conto “Boas-Vindas, Mamã”  (MENDES, 2007) 

Momentos da 

Sequência Didática 
Antes da leitura Durante a 

leitura 
Após a leitura 

Os 4 passos da 

SBLL 
Motivação Introdução Leitura Interpretação 

Distribuição da 

carga horária 1 hora/aula 1 hora/aula 1 hora/aula 1 hora/aula 

 

As 6 estratégias de 

leitura 

Ativação dos 
conhecimentos 

prévios 

 
Inferência 

 

Visualização 
e 

Sumarização 
 

 
Conexão 

 
Síntese 

 

 

 

Atividades 

propostas 

 

 

-Revisão da 
primeira aula da 
SBLL 1. 
 
- Exibição de 
mais 2 vídeos 
sobre África e 
Moçambique   

-Relembrar 
sobre o autor. 
-Apresentação 
do título do 
conto 
moçambicano. 
-Promover 
inferências 
sobre o conto. 

-Leitura do 
conto entre os 
colegas. 
-Glossário 
ilustrado 
(anexo 3). 
- Caça-
palavras 
(anexo 6). 

 
-Discussão 
sobre a 
história. 

Exibição do 
trailer do 
filme (3 min.) 
“Uma lição de 
vida”. 
 -Comentários 
sobre o trailer. 

Quadro 4: SBLL 02- conto “Boas-Vindas, Mamã” (MENDES, 2007). 

 

A SBLL 02 sugere o momento da leitura em pequenos grupos (4 ou 5 estudantes) no 

pátio da escola e poderão revezar a leitura entre os componentes. Assim, o professor 

acompanha e oferece mais autonomia à turma, além de mudar o espaço de aprendizado para 

fora da sala, o que pode promover maior disposição para leitura.  

No planejamento das aulas e organização dos conteúdos, as estratégias podem 

ocorrer simultaneamente, pois, por exemplo, durante a leitura, além da estratégia de 

visualização, o estudante também poderá realizar a estratégia da conexão (realizada no 

momento posterior à leitura), e sumarização, na medida em que vai ‘entrando’ na história; 

noutras palavras, enquanto lemos, podemos já fazer conexões do texto com outros textos, com 

o mundo ou com a própria vida, e visualizar personagens, cenários, etc., por meio das 

descrições deixadas pelo autor. Além disso, a etapa da sumarização tem início na fase da 
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leitura e finaliza-se na fase da pós-leitura, pois as etapas não estão fadadas a acabarem num 

mesmo momento. Dessa forma, a estrutura exposta nos Quadro 3, 4 bem como o quadro 5, 

exposto abaixo é apenas esquemática para organização e aplicação das atividades escolares. 

Na sequência apresentamos a terceira e última sequência básica de letramento 

literário- SBLL 03: 

 

SBLL 03- conto “Um estranho barqueiro” (CALANE DA SILVA, 2007) 

Momentos da 

Sequência Didática 
 

Antes da leitura 

 

Durante a 

leitura 

 

Após a leitura 

Os 4 passos da 

SBLL 
Motivação Introdução Leitura Interpretação 

Distribuição da 

carga horária 
1 hora/aula 1 hora/aula 1 hora/aula 1 hora/aula 

 

As 6 estratégias de 

leitura 

Ativação dos 
conhecimentos 

prévios 

 
Inferência 

 

Visualização 
e 

Sumarização 
Conexão 

 

Síntese 

 

 

 

Atividades propostas 

 

 

-Revisão da 
primeira aula da 
SBLL 1. 
 
- Exibição de mais 
2 vídeos sobre 
África e 
Moçambique. 

-Apresentação 
do título do 
conto e da 
biografia do 
autor Raúl 
Alves Calane da 
Silva. 
-Promover 
inferências 
sobre o conto. 

-Leitura 
individual/ 
silenciosa. 
-Glossário 
ilustrado 
(anexo  4). 
-Caça-palavras   
(anexo 7). 
 

 
-Discussão 
sobre a 
história. 

-Atividade 
de 
ilustração 
do conto. 
-Atividade 
de 
cruzadinha 
(anexo 8).  

Quadro 5: SBLL 03- conto “Um estranho barqueiro” (CALANE DA SILVA, 2007). 

 

Na SBLL 03, por ser o menor dos contos, a leitura é individual e silenciosa, na sala 

ou noutro espaço que permita esse tipo de leitura, como a biblioteca. 

Em relação ao conceito que levaremos para sala de aula sobre o gênero conto, nos 

baseamos em Terra (2014), segundo o qual não se trata de um conceito fechado, mas uma 

tentativa de identificar o gênero e falar sobre ele com os alunos. Assim, abordaremos o conto 

como gênero narrativo que costuma ser definido pela sua pequena extensão, possuindo 

características especiais que o diferenciam de outras narrativas em prosa como novela e 

romance, tem poucas personagens, normalmente centra-se num único evento, desenrola-se 

num espaço limitado e busca criar uma unidade de efeito sobre o leitor: enganar, encantar, 

aterrorizar, fazer refletir ou surpreender em poucas linhas (TERRA, 2014). 

Nas aulas sobre Moçambique, por meio de vídeos (coletados do site Youtube) e/ou 

slides, buscaremos levar para sala de aula os aspectos gerais: a história, a(s) língua(s), mapas 
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(mapa-múndi, mapa da África e mapa de Moçambique) etc., para aproximação do aluno-leitor 

com essa realidade histórico-cultural. Além disso, levando em consideração a importância da 

ludicidade para o aprendizado de forma prazerosa (ROSSAROLA e LAZZAROTTO-

VOLCÃO, 2015) propomos duas atividades lúdicas: um “Caça-palavras” em cada SBLL, e 

uma atividade de “Palavras-cruzadas” (ou cruzadinha) sobre informações gerais trabalhadas 

durante as três sequências básicas de letramento literário e, Cosson (2016) afirma que ajuda “a 

aprofundar a leitura da obra literária” (p. 56).  

Em síntese, abordaremos questões sobre a África desfazendo a equivocada visão, 

muitas vezes recorrente, de que o continente é uno, isento de diversidades. Sobre a literatura 

moçambicana, mostraremos a importância do conto enquanto gênero, presente na tradição 

oral dos povos desse país e a figura dos griots (contadores de história) como parte da cultura 

dos moçambicanos. Ao término de trabalho com os três contos, o professor agrupará todas as 

atividades realizadas de cada aluno numa pasta ou as encadernará, construindo um portfólio 

literário. 

Apresentamos a seguir os planos de aula para cada um dos três contos 

moçambicanos. 
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3.3 Planos de Aula 

 

A Proposta de Plano de Aula I, como já referido, corresponde à SBLL 01 (item 

3.3.1); A Proposta de Plano de Aula II corresponde à SBLL 02 (item 3.3.2); A Proposta de 

Plano de Aula III corresponde à SBLL 03 (item 3.3.3); cada SBLL expõe a turma, a carga 

horária, as habilidades que se espera promover nas aulas, o conteúdo, os procedimentos 

metodológicos, avaliação, recursos necessários para realização da proposta e as referências do 

material pesquisado e utilizados nas atividades.  

  

3.3.1 Proposta de Plano de Aula I 

 

SBLL 01 Conto: “O galo e a galinha de raça” – Orlando Mendes 

 

CONTOS DE MOÇAMBIQUE NA SALA DE AULA: 

PROPOSTAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO 

Componente Curricular: 

Língua Portuguesa/Literatura 

Quantidade de Aulas:  

04 horas/aula 

Turma:  

7º ano 

 Período:  

Fundamental II 

Transversalidade/ Tema Gerador: Literatura em língua portuguesa de Moçambique 

 HABILIDADES / ASPECTOS COGNITIVOS E SÓCIOFORMATIVOS  

•Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como 

cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos (BRASIL, 2018, p. 167, cód 

(EF67LP27)). 

•Participar em discussões orais de temas de relevância social e/ou de interesse da turma 

(BRASIL, 2018) 

•Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos (BRASIL, 2018, p. 143, cód. 

(EF69LP15)).  

•Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a 

esse tipo de discurso (BRASIL, 2018, p. 139, cód. (EF69LP01)). 

CONHECIMENTOS / CONTEÚDOS   

•Diversidades socioculturais e históricos existentes em Moçambique e no Brasil. 

•Literatura em língua portuguesa de Moçambique. 

•Biografia do autor moçambicano Orlando Marques de Almeida Mendes (1916/ 1990). 

•O gênero textual conto. 

•Preconceito racial e as redes sociais. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

PRIMEIRA AULA 

 

Como forma de introdução geral, o professor pode lançar as seguintes questões à turma:            

- Vocês sabiam que existem outros países que falam a mesma língua que a nossa? Quais? Por 

que falam essa mesma língua? Já ouviram falar sobre o continente africano? Onde?    

Ao comentar as respostas, o professor tem a oportunidade de informar sobre todos os países 

que falam português, começando a focar em Moçambique e, quando achar pertinente, passará para o 

próximo passo.  

 

ATENÇÃO, PROFESSOR: é muito importante deixar claro para a turma o que pretende nas 

próximas aulas para que todos fiquem cientes dos objetivos propostos. 

 

oAula expositivo-explicativa sobre a proposta de letramento literário (atividades de antes, 

durante e após a leitura). 

oAula expositivo-explicativa sobre o gênero conto (oral e escrito), contextualizando a 

história de Moçambique: seu passado oral, bem como a importância da oralidade, sobre os 

contadores de história (griots). 

oEsclarecer sobre o produto final, portfólio, como reunião de todas as atividades realizadas 

em uma pasta. 

1) O professor possibilitará o contato dos estudantes com o continente africano por meio de 

mapas (mapa-múndi, mapa da África e mapa de Moçambique), para que vejam a localização, o 

grande conjunto de países e desconstruam a imagem da África como unicidade; antes, trata-se de 

deixar claro a pluralidade cultural desse continente.  

2) Mostrar Moçambique no mapa e os países que lhe fazem fronteira. 

3) Apresentar Moçambique por meio de vídeos coletados na plataforma Youtube (links nas 

referências). 

 
SEGUNDA AULA 
 
 

- Atividade de localização e pintura do país Moçambique no mapa da África (Anexo 1).   
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- Apresentação do título do conto moçambicano (“O galo e a galinha de raça”, de Orlando 

Mendes): perguntas introdutórias sobre o título: do que deverá tratar o texto? O que o termo raça pode 

estar referindo?   
 
- Comentários sobre a biografia do autor, Orlando Marques de Almeida Mendes (1916/ 

1990). O professor poderá elaborar um slide para auxiliar na exposição e pesquisar/divulgar fotos do 

autor. 

 

TERCEIRA AULA 

 

Leitura compartilhada: o professor entrega cópia do conto para cada estudante e: 

 

1) explica que será o narrador, perguntando quem gostaria de ler com ele, assumindo as falas 

dos personagens. Serão necessários 10 alunos voluntários para representarem: o marido, a mulher, o 

corvo, o gato, a minhoca, o galo sem raça, o galo de raça, o coelho mais velho, o cão, e o gala-gala. 

 
2) Iniciar a leitura compartilhada.  

 

3) Ao término da leitura, poderão ser feitas perguntas como: a expectativa sobre o quê trata o 

texto foi alcançada? O que respondemos no início da 2ª aula foi confirmado ou não? (O professor 

pode refazer as perguntas para ajudar os alunos a lembrarem). 

 
 

•Construção de glossário ilustrado (desenho ou colagem). O professor entrega a folha-

esquema (Anexo 2) para cada aluno e explica com o exemplo contido na própria folha. O dicionário 

deverá ser utilizado para a elaboração de glossário, mas o professor pode chamar a atenção para o 

fato de que o significado das palavras pode ser encontrado no próprio texto. A pesquisa na internet 

sobre palavras e/ou expressões moçambicanas pode ser em dupla, no caso de pequena 

disponibilidade de computadores na escola.  

 

Observação: a pesquisa de significados pode ser realizada em casa, se não der tempo para finalização 

na escola.  

 

QUARTA AULA 

 

➢ O lúdico na sala de aula: o professor entregará para cada estudante a atividade do caça-
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palavras com os nomes das personagens do conto (Anexo 5). 

- Após esse momento, perguntas podem ser feitas oralmente, colocando em conexão texto-

leitor; em cada questão, o professor dará oportunidade aos estudantes para que expressem seu ponto 

de vista dentro do limite de tempo estipulado (a critério do professor). 

 

Sugestão de perguntas:  

 

a.   Por que o galo e a galinha do título do conto queriam ter mais vantagens (maior quantidade de 

milho, por exemplo) do que os outros galos e galinhas? O que os diferencia dos demais 

animais da mesma espécie? 

 

b.  A galinha e o galo de raça desprezam os galos e galinhas sem raça e exigem comer mais milho 

que os outros. Alguém aqui na sala acha justo que o galo e a galinha de raça sejam bem 

tratados e os outros não? Por quê? 

 

c.  Observe o significado da palavra preconceito: 

 

 

 

 

 

Podemos afirmar que o galo e a galinha de raça agem com preconceito em relação aos 

demais galos e galinhas? Por quê?  

 

d.    Na nossa sociedade, há seres humanos que também se acham melhores que os outros? Este 

conto pode revelar algo da realidade que vivemos em nosso país? Para auxiliar nessa resposta, 

observe, a seguir, algumas imagens (prints ou capturas de tela) de redes sociais (instagram, 

twitter) que mostram comentários de usuários destes sites (print I e II) e resumo de alguns 

fatos/notícias do Brasil:  

Preconceito: S.m. P. ext. Suspeita, intolerância, ódio irracional ou 

aversão a outras raças, credos, religiões, etc. 

Fonte: http://www.inf.ufes.br/~fvarejao/cs/PreconceitoRacial.htm 

 

http://www.inf.ufes.br/~fvarejao/cs/PreconceitoRacial.htm
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Print I- Rede social Facebook da atriz Taís Araújo com comentários dos internautas. 

 

Fonte:  noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/11/05/preconceito-mito-da-

democracia-racial-so-fez-mal-ao-negro-no-brasil.htm Acesso em 19 de maio de 2019. 

 

 
 

Print II-  twitter de uma internauta que comenta sobre a Miss Piauí 

 

Fonte: https://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/11/18/policia-investiga-ataques-racistas-

contra-monalysa-alcantara-diz-namorado/ Acesso em 19 de maio de 2019. 
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•    Em relação às imagens mostradas, responda: 

 

-No print I, os comentários dos internautas revelam que tipo de pensamento/atitude? 

- No print II, que palavra podemos afirmar que foi utilizada para ofender a Miss? O que 

pode significar o uso do diminutivo neste contexto? 

-O que há em comum entre as pessoas nas imagens? 

-Após ler o que consta na imagem III, responda: além das agressões verbais em relação ao 

aspecto físico, quais outros problemas as pessoas negras enfrentam?  

-No conto moçambicano, “O galo e galinha de raça”, o cenário da história é o quintal de 

uma família onde moram os animais. O Brasil, se comparado a esse quintal, e os 

personagens sendo os brasileiros, podemos afirmar que há semelhança entre a história 

ficcional e a história real mostrada nas fotos? 

 

 

 

 

 

Imagem III-   Resumo de dois fatos que ocorreram no Brasil 

 

Fonte:  https://comunhao.com.br/igreja-racismo/casos-de-racismo/ Acesso em 19 de maio de 2019. 
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e. Agora leia a legenda do print do Instagram a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

-Após a leitura da legenda da postagem do perfil no Instagram, Filhas de Frida, considerando 

que a rede televisiva brasileira, Globo, existe há 54 anos (fundada em abril de 1965), e o principal 

jornal da emissora, Jornal Nacional, é exibido há exatos 50 anos (transmitido desde 1969), comente o 

porquê da atuação da Maria Júlia Coutinho como apresentadora principal (âncora) neste jornal, em 

2019, ter sido motivo de comentários nas redes sociais. 

AVALIAÇÃO   

A avaliação é processual e contínua na qual o professor avaliará a participação nas aulas, o 

cumprimento das atividades propostas, e a construção do trabalho final: portfólio. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Os materiais necessários que possibilitam a realização desta proposta são: 

• Folha de ofício (para impressão dos contos, dos caça-palavras). 

• Datashow, som, notebook. 

Imagem VI-    print da postagem, com legenda, do perfil do Instagram Filhas de Frida 

sobre a apresentadora do Jornal Nacional da Rede Globo. 

 

Fonte:  https://www.instagram.com/p/Bt-1vw9l7Sd/ Acesso em 19 de maio de 2019. 
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 REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Versão 

Final. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-

20dez-site.pdf  Acesso em: 28 de dez. de 2018. 

 

Sugestões de vídeos sobre a África e Moçambique:  

Moçambique, uma África que fala português (02.08.2013) completo. Globo Repórter. Youtube. 10 

dez. 2015. 45min21s. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=TQyrRx7Tt7c&t=46s Acesso em 31 de maio de 2019.  

 

 

The Beauty of Africa | landscapes and wildlife. Jakob Zimmermann . Youtube. 5 mai 2015. 6min23s. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lugard7P0nw Acesso em 31 de maio de 2019. 
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3.3.2 Proposta de Plano de Aula II 

 

SBLL 02 Conto: “Boas-Vindas, Mamã” – Orlando Mendes 

 

CONTOS DE MOÇAMBIQUE NA SALA DE AULA: 

PROPOSTAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO 

Componente Curricular: 

Língua Portuguesa/Literatura 

Quantidade de Aulas:  

04 horas/aula 

Turma:  

7º ano 

 Período:  

Fundamental II 

Transversalidade/ Tema Gerador: Literatura em língua portuguesa de Moçambique 

 HABILIDADES / ASPECTOS COGNITIVOS E SÓCIOFORMATIVOS  

•Aprimorar a leitura e a interpretação de textos. 

•Relacionar o texto com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico de 

circulação e com os projetos de dizer: leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e 

perspectivas em jogo, papel social do autor, época, gênero do discurso e esfera/campo em questão 

etc. (BRASIL, 2018, p.70). 

•Expressar-se oralmente com eficácia em diferentes situações, interessando-se por ampliar 

seus recursos expressivos e enriquecer seu vocabulário. 

•Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como 

cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros 

textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos (BRASIL, 2018, p. 167, 

cód (EF67LP27)). 

CONHECIMENTOS / CONTEÚDOS   

• Literatura em língua portuguesa de Moçambique. 

• Contexto sócio-histórico de produção e circulação do conto trabalhado. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

PRIMEIRA AULA 

•Revisão/retomada da primeira aula da SBLL 1. 

•Exibição de dois vídeos – sugestões nas referências. 

 

SEGUNDA AULA 

•Relembrar sobre o autor (biografia apresentada na segunda aula da SBLL 1). 

•Apresentação do título do conto. 

•Promover inferências com perguntas sobre o título do conto.  
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TERCEIRA AULA 

•Leitura do conto entre os colegas (agora sem a participação do professor que, na SBLL 1, 

fez papel de narrador). 

•Elaboração de glossário (anexo 3). 

•Caça-palavras (anexo 6). 

 

QUARTA AULA 

•Algumas perguntas podem mediar a discussão:  

 

a) A que momento da história o título do conto se refere? 

b) Ao final da leitura da narrativa, compare as ‘duas’ mamãs: a do início e a do fim do 

texto. Houve mudanças de sentimentos? Quais? O que mais mudou?  

c) Na página 26, encontra-se a seguinte informação: “Do posto não viera ninguém nem do 

hospital que se dizia haver longe para atender os brancos adoecidos”. Podemos dizer que, nesta 

época, neste lugar, havia diferenças no tratamento entre as pessoas brancas e negras?  Por quê? 

 

✓No mesmo parágrafo da questão anterior temos a informação: “No dia seguinte, apareceu 

gente de mandar, para fazer o recenseamento em meia hora, cobrar impostos e, com ele 

pago ou não, levar homens, mulheres e crianças que pudessem trabalhar nas machambas 

dos senhores”. 

 

Agora responda: 

 

d) Quem seriam estes que estão destacados em negrito?  

e) Qual o sentido do verbo sublinhado? Se trocássemos este verbo pela expressão 

oferecer emprego para o sentido seria o mesmo? Qual é a diferença? 

 

✓ Observe títulos de algumas notícias de jornal entre os anos 1974-1975 em Lisboa, capital 

de Portugal: 
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Disponível em: < https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/cat1479181/index.html> 

Acesso em 21 de maio de 2019. 

 

 

Disponível em: http://manmessias.blogspot.com/2015/06/historia-independencia-de-

mocambique.html> Acesso em 21 de maio de 2019. 

 

 

Disponível em: <http://livrosultramarguerracolonial.blogspot.com/2014/05/descolonizacao-

iindependencia-de.html> Acesso em 21 de maio de 2019. 
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Disponível em: <http://casacomum.org/cc/dossiers/independencias/contexto.html> Acesso em 21 

de maio de 2019. 

 

f) Do que se trata as notícias? Na última imagem, diz “Aceitamos a independência da 

Guiné, Angola e Moçambique”, quem é que aceita a independência? 

g) O que significa a “morte do colonialismo”? 

h) Há alguma relação das notícias com a história de Mamã e Julinho? Explique utilizando 

trecho do conto que menciona a colonização portuguesa. 

i) Julinho não vai para escola, mas mente a idade para ir combater contra o exército. Qual 

sua opinião sobre a escolha desse personagem? 

j) Quanto tempo Julinho ficou fora? Como a notícia de que ele estava voltando chegou 

para a Mamã? Qual a reação dela? 

 

•  Exibição do trailler do filme “Uma lição de vida” (3 min.), lançado em 2014, baseado 

em uma história real. Questionamento para turma antes de assistirem: 

 

a. O que motivou Mamã a querer ir para escola? 

b. Qual a reação dos operários ao pedido de Mamã para estudar? O que pode ter causado 

essa reação? 

c. No vídeo que assistiremos a seguir, analise o que há em comum com a história do conto 

“Boas Vindas, Mamã”. Comentaremos ao final do trailler.  

 

Obs.: Professor, 1) embora a narrativa não se passe em Moçambique, ela mostra o 

Quênia, país africano, colonizado pelos ingleses, que compartilha muitos fatos de escravidão, 

subjugação, violência e objetificação porque passaram os moçambicanos. Além disso, o 
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protagonista, Maruga, assim como a Mamã, depois da idade avançada decide ir para escola, só 

que ele não é facilmente aceito nesse lugar de prestígio social, mas a Mamã sim. 2) O link do 

trailer do filme está nas referências. Contudo, será mais interessante se houver a possibilidade 

de exibir o filme completo. 

Seguem os prints de imagens do trailer do filme “Uma lição de vida”: sequência de 

exibição 0:11” a 2’:05”: 
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AVALIAÇÃO   

 

A avaliação poderá ser a mesma que consta no Plano de Aula I. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os mesmos materiais do Plano de Aula I. 

REFERÊNCIAS    

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. 

Versão Final. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf  Acesso em: 28 de dez. de 2018. 
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Sugestões de vídeos sobre a África e Moçambique:  

  

Escola na Machamba do Camponês FAO Moçambique- Maputo-Moamba, Gaza- Pfukwe.  

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Youtube. 05 dez. 2016. 07min36s. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OTzEN49zGfI Acesso em 01 de jun. de 2019. 

 

Moçambique, uma cultura rica e uma história de vida sofrida. TV BrasilGov. Youtube. 10 nov. 

2010. 04min33s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c3S_lzeRmWI Acesso em 02 

de mar. de 2018. 

 

Uma Lição de Vida.  Trailer Oficial Legendado (2014) HD. FilmIsNow Movie Trailers 

International. Youtube. 15 jul. 2014. 03min. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KEvsOQPhVlY Acesso em 03 de jun. de 2019. 
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3.3.3 Proposta de Plano de Aula III 

 

SBLL 03 Conto: “Um estranho barqueiro” – Calane da Silva 

 

CONTOS DE MOÇAMBIQUE NA SALA DE AULA: 

PROPOSTAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO 

Componente Curricular: 

Língua Portuguesa/Literatura 

Quantidade de Aulas:  

04 horas/aula 

Turma:  

7º ano 

 Período:  

Fundamental II 

Transversalidade/ Tema Gerador: Literatura em língua portuguesa de Moçambique 

 HABILIDADES / ASPECTOS COGNITIVOS E SÓCIOFORMATIVOS  

•Ler, de forma autônoma, e compreender, selecionando procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e 

suportes, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores (BRASIL, 2018, p.167, cód. (EF67LP28)). 

•Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou 

atividades coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em 

momentos oportunos em diferentes situações (BRASIL, 2018, p. 167, cód. (EF67LP23)). 

•Identificar os efeitos de sentido das palavras em determinado texto, contexto, 

considerando a intenção comunicativa (BRASIL, 2018). 

CONHECIMENTOS / CONTEÚDOS   

•Literatura em língua portuguesa de Moçambique. 

•Biografia do autor moçambicano Raúl Alves Calane da Silva (1945). 

•Interpretação e uso da linguagem figurada. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

PRIMEIRA AULA 

 

•Revisão/retomada da primeira aula da SBLL 1. 

•Exibição de dois vídeos – sugestões nas referências. 

 

SEGUNDA AULA  

 

• Apresentação do título do conto moçambicano (“Um estranho barqueiro”, de Calane 

da Silva): perguntas introdutórias sobre o título: do que trata o texto? 

•Apresentação da biografia do autor. 
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TERCEIRA AULA 

•Leitura do conto silenciosa (diferentemente do tipo de leitura nas SBLL 1 e 2). 

•Elaboração do glossário (anexo 4). 

•Caça-palavras (anexo 7). 

 

QUARTA AULA 

 

•Algumas questões que podem nortear a discussão: 

a) Por que o narrador diz que o barqueiro é estranho? 

b) Este barqueiro é jovem ou idoso? Há alguma relação do nome do lago com a 

idade do barqueiro? Por quê, então, o narrador atribui o adjetivo respeitável ao 

barqueiro?  

✓Depois de sete anos o narrador pergunta sobre o saco que o barqueiro sempre levava, 

este então, responde: “Trago palavras, Palavras sempre novas que pesco no Lago do Saber e 

cultivo na planície da Vida” (p. 243) 

c) O que podemos interpretar sobre o nome desse lago? 

d) Quais palavras você acredita que o barqueiro levava no saco?  

e) Por que palavras sempre novas? 

f) O que significa cultivar palavras? 

 

• Atividade: Observe a pintura “O pescador” da artista brasileira Tarsila do Amaral: 

 

 
                              Fonte: Google imagens. 
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O cenário é tipicamente brasileiro com a presença de coqueiros e palmeiras. Algumas 

pequenas casas da aldeia aparecem na cena. No rio, sentado em uma pedra está o pescador com 

seu peixe. 

 

Agora responda: 

 

a) Qual a semelhança e qual a diferença entre o estranho barqueiro do conto e o 

pescador da pintura? (características de cada um, o que eles pescam? Onde cada um está, etc). 

b) Agora, você fará ilustração do conto: faça o desenho do cenário, personagens e a 

situação de uma cena que lhe chamou a atenção, justificando a sua escolha com um comentário 

sintético no verso da folha de ofício que será entregue pelo professor. 

• Atividade de cruzadinha (anexo 8). 

AVALIAÇÃO   

 

A avaliação poderá ser a mesma que consta no Plano de Aula I. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os mesmos materiais do Plano de Aula I. 

REFERÊNCIAS   

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. 

Versão Final. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf  Acesso em: 28 de dez. de 2018. 

 

Sugestão de vídeo sobre a África e Moçambique:  

TUFO - dança tradicional de Moçambique. juliosilvaband. Youtube. 20 jan. 2009. 03min12s. 

Disponível em:  

 https://www.youtube.com/watch?v=WW2057r2wB4 Acesso em 02 de mar. de 2018. 

 

Video Cidade de Maputo. Male Marketing. Youtube. 09 out. 2012. 12min58s. Disponível em: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GmKJLtZIGCE Acesso em 02 de mar. de 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A docência é sempre um planejar, pesquisar, refletir, ensinar e aprender. A busca 

pelos estudos sobre a Literatura Africana de Moçambique, em português, consistiu, também, 

num grande desafio. O compartilhamento da língua portuguesa entre o Brasil e Moçambique 

não exclui as dificuldades de interpretação dos contos lidos e trabalhados, uma vez que se 

trata de outra cultura, outro país, outra história. Buscamos, assim, nos ‘despir’ de estereótipos 

e preconceitos para não ‘cair’ no discurso outrizante já estabelecido no senso comum do 

mundo ocidental e para não sermos perpetuadores desse mesmo discurso. 

Deste modo, cursar o mestrado profissional –Profletras– foi essencial no processo de 

amadurecimento profissional. Houve compartilhamento de práticas com os colegas e com os 

docentes de modo a construirmos conhecimentos coletivamente e consolidarmos práticas na 

sala de aula.  

As Sequências Básicas de Letramento Literário, apresentadas neste trabalho, trazem 

planos de aula que não esgotam as possibilidades de outras discussões e de novas propostas 

de atividades para promover o letramento literário na escola. A literatura é fruição, mas 

também deve-se desenvolver atividades sistematizadas com propostas claras, estratégias de 

leitura pertinentes para que ela seja efetiva. Além disso, se o estudante seleciona e domina 

estratégias de leitura, ele será um leitor autônomo dentro e fora do ambiente escolar.  

Nesse sentido, sublinhamos que os contos escolhidos da coletânea As mãos dos 

pretos, organizada pelo escritor moçambicano Nelson Saúte (2007), permitem aos educandos 

desenvolverem habilidades importantes como: ler de forma autônoma, expressar-se oralmente 

com eficácia em variadas situações, argumentar e contra-argumentar coerentemente, 

relacionar o texto com seus contextos de produção, e perceber a diferença entre liberdade de 

expressão e discursos de ódio, discordando com esse tipo de discurso. Sobretudo, entretanto, 

permitem discutir temas capazes de aproximarem as realidades moçambicana e brasileira, 

pois, como analisado aqui, tratam, no caso do primeiro conto, “O galo e a galinha de raça”, de  

étnico-raciais, preconceito e discriminação. Já no segundo conto, “Boas Vindas, Mamã”, 

destacam-se a luta contra a colonização portuguesa e a oportunidade de ir à escola na velhice 

para aprender a ler.  E, no terceiro, “Um estranho barqueiro”, a centralidade da narrativa está 

na figura do ancião, o velho barqueiro, como representativa da sabedoria e o consequente 

respeito para com a pessoa mais velha. 

Por fim, entende-se que as propostas de sequência básica apresentadas nesta 

pesquisa, oportunizam a leitura e a interpretação de contos da literatura em língua portuguesa 



69 

 

de Moçambique, permitindo o (re)conhecimento da importância da oralidade, com 

consequente exposição de opiniões. Espera-se, desse modo, contribuir para um ensino 

participativo, plural e emancipador, possibilitando aos estudantes uma formação como 

sujeitos atuantes de maneira crítica, reflexiva e responsiva no cotidiano dentro da sociedade.  
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ANEXO 1    

 

Atividade: Conforme o mapa da África mostrado em sala de aula pelo professor, localize o 

país Moçambique e pinte-o. Identifique os países que fazem fronteira com o país destacado. 

(Disponível em: <http://www.matring.org/mapa-do-continente-africano-para-colorir/> Acesso 

em: 20 de dez. de 2018.  
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ANEXO 2  

Após a leitura do conto selecione as palavras e/ou expressões desconhecidas e pesquise no 

dicionário ou na internet o significado. Quando der para ilustrar com desenho complete a 

coluna do meio. 

 

GLOSSÁRIO ILUSTRADO 

“O Galo e a Galinha de Raça” (Orlando Mendes) 

Palavras ou 

expressões 

Imagens ilustrativas  

(desenho ou colagem) 

Significado 

 

capoeira 

 
                                          Fonte: Google imagens. 

 

Casinhola ou gaiola 

grande us. para 

abrigar criação de 

aves. 
Fonte: Google 
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ANEXO 3 

Após a leitura do conto selecione as palavras e/ou expressões desconhecidas e pesquise no 

dicionário ou na internet o significado. Quando der para ilustrar com desenho complete a 

coluna do meio. 

 

GLOSSÁRIO ILUSTRADO 

“Boas-Vindas, Mamã” (Orlando Mendes) 

Palavras ou 

expressões 

Imagens ilustrativas Significado 
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ANEXO 4 

Após a leitura do conto selecione as palavras e/ou expressões desconhecidas e pesquise no 

dicionário ou na internet o significado. Quando der para ilustrar com desenho complete a 

coluna do meio. 

 

GLOSSÁRIO ILUSTRADO 

“Um estranho barqueiro” (Calane da Silva) 

Palavras ou expressões Imagens ilustrativas Significado 
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ANEXO 5  

 

 

“O galo e a galinha de raça” 

Encontre, no caça-palavras abaixo, os personagens do conto “O galo e a galinha de raça”, de 

Orlando Mendes. Abaixo, tem a lista das palavras que estão ‘escondidas’. As palavras estão 

escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário. Qualquer 

dúvida, peça ajuda ao seu professor. 
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ANEXO 6 
“Boas-Vindas, Mamã” 

Encontre, no caça-palavras abaixo, os personagens do conto “Boas-Vindas, Mamã”, de 

Orlando Mendes. Abaixo, tem a lista das palavras que estão ‘escondidas’ que te ajudará nesta 

atividade. As palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras 

ao contrário. Qualquer dúvida, peça ajuda ao seu professor. 

 

I E O H L S A T N T T W O D R I E E 

N R T M N O V O C N H E O A P E I S 

E T I A J U L I N H O S P A D R E R 

N O S E E F R E O E N L E M D I M E 

A H D E E E E E L E R E R A P O R C 

R O O E H S E E E F M H Á M W A T O 

R F T Y A C O T M É H F R Ã A N U I 

R D A E E O T J D H O U I D T D F E 

R D E T A L R I O H N A O D N R A R 

A O O T M A C H A M B A S R I É L T 

T O H D A O S T A C B N E T M W B G 

S I S T L E T H E O G R H C N E L S 

 

ANDRÉ 

ESCOLA 

JULINHO 

MACHAMBAS 

MAMÃ 

MÉDICO 

OPERÁRIOS 

PADRE 
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ANEXO 7  

“Um estranho Barqueiro” 
 

Encontre, no caça-palavras abaixo, o personagem e palavras principais do conto “Um 

estranho barqueiro”, de Calane da Silva. Abaixo, tem a lista das palavras que estão 

‘escondidas’ que te ajudará nesta atividade. As palavras estão escondidas na horizontal, 

vertical e diagonal, sem palavras ao contrário. Qualquer dúvida, peça ajuda ao seu 

professor. 
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ANEXO 8 – CRUZADINHA 

Atividade- Responda a cruzadinha abaixo sobre os três contos trabalhados em sala de aula. 

Cada número na cruzadinha corresponde à resposta das dicas de mesmo número. 

 

 

Criação da autora. EDUCOLORIR. Site para criação de cruzadinhas. Disponível em: 

https://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/index.html Acesso em 20 de dez. de 

2018.  




























































