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INTRODUÇÃO

    Durante a minha trajetória enquanto mulher negra dentro dos 
ambientes educacionais sempre encontrei barreiras que me impe-
diam de me relacionar profundamente com a literatura em sala de 
aula. Esse processo de identificação tardou a acontecer mesmo eu 
tendo contato com obras literárias desde pequena. Poucos nomes de 
artistas negros eram mencionados, poucas obras eram trabalhadas e 
poucas personagens eram evidenciadas durante todo o período em 
que estive na escola – a partir do ensino fundamental I até o médio.
    A partir do momento que adentrei à universidade comecei a me 
interessar mais pelas produções afro-brasileiras e muitas perguntas 
sempre me surgiam: Por que esse autor nunca foi trabalhado em sala 
de aula? Por que as características culturais, sociais e raciais desse 
autor nunca são mencionadas? Por que as vozes negras não são ouvi-
das? Por que a conscientização racial não faz parte da interpretação 
de determinados textos? E, mesmo sabendo as respostas para essas 
perguntas, me vi inquieta a mudar essa realidade enquanto professora 
em formação e artista independente. 
    O Brasil sofre os resquícios de um período colonial violento, ge-
nocida, escravagista e de apagamento de histórias, culturas, crenças 
e línguas das populações negras e indígenas. Esse processo ainda se 
mantém constante na sociedade atual a partir de violências físicas, 
psicológicas, econômicas, sociais e de caráter intelectual.
    Logo, o presente estudo tem como base estudos decoloniais de Ki-
lomba (2019) e hooks (2013) como âncora na análise de movimentos 
de consciência racial, identidade e valorização de produções negras 
no Brasil. Assim, a pesquisa abrange os conceitos de colonialismo, co-
lonialidade e decolonialidade Maldonado-Torres (2007) e Vasconcelos 
(2019) afim de traçar o processo de apagamento histórico e social de 
produções afro-brasileiras. 
    Além disso, o estudo tem como objetivo a criação de uma cartilha 
para uso educacional que busque valorizar as produções artísticas 
dos artistas Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Emicida e 
Lélia Gonzales. Os artistas escolhidos retratam a contemporaneidade 
de discursos libertários, bem como a relação de invisibilização e negli-
gência que sofrem no cenário brasileiro.
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    O aspecto da pesquisa tem caráter qualitativo, ou seja, “busca por 
informações diretamente no campo de pesquisa; a ênfase na descrição 
e explicação de fenômenos; a utilização de processos indutivos, a fim de 
construir conceitos, hipóteses e teorias”, diz Knechtel (2014).    
    Portanto, a pesquisa evidencia o papel de um profissional da educação 
preocupado com as relações raciais dentro de sala de aula e visa informar 
a importância de um ensino decolonial no ensino de literatura. Além de 
pensar um ensino não violento e de valorização de produções artísticas 
literárias negras. Logo, atribuir ações conscientes contra preconceitos e 
a marginalização da comunidade negra no cenário brasileiro.

COLONIALISMO, COLONIALIDADE E DECOLONIALIDADE 

    O processo de colonização no Brasil foi enraizado a partir de políticas 
e ações exploradoras e violentas aos povos originários – indígenas e a 
população negra escravizada. O massacre genocida aconteceu nesse pe-
ríodo como tentativa de dominação territorial e econômica, bem como a 
catequização e escravização da população habitante do território deno-
minado como Brasil. Essas práticas geraram cicatrizes e memórias detur-
padas para essa comunidade. A língua, a cultura, as crenças e a liberdade 
foram negadas e uma nova realidade foi implantada pelos colonizadores 
europeus.

O colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania de um povo 

está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida nação em um império. Dife-

rente desta ideia, a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado 

do colonialismo moderno, mas em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre 

dois povos ou nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e 

as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da 

idéia de raça. Assim, apesar do colonialismo preceder a colonialidade, a colonialidade sobrevi-

ve ao colonialismo. Ela se mantém viva em textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho 

acadêmico, na cultura, no sentido comum, na auto-imagem dos povos, nas aspirações dos su-

jeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna. Neste sentido, respiramos 

a colonialidade na modernidade cotidianamente (TORRES, 2007, p. 131).

    O processo escravagista e colonizador no Brasil resultou em polí-
ticas estruturalistas de marginalização da população negra e indígena. 
A estrutura capitalista que nos encontramos alimenta um sistema ra-
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cista, opressor e fascista. Assim, precede-se em textos didáticos em sala 
de aula – desde o ensino infantil à universidade –, nas produções acadê-
micas, nas artes visuais, cinema, cultura, livros e músicas.      
    Logo, a estrutura alimenta e se alimenta de políticas exclusivas e con-
tinua negando a realidade cultural, linguística, política e econômica aos 
povos explorados.
    Desta forma, acontece o surgimento do termo colonialidade que se 
dá pelo resultado da colonizacão e a relação de poder com os povos 
originários e negros que perdura ainda na sociedade atual. A partir de 
políticas exploratórias e violentas durante o período colonial no Brasil, 
houve a sistematização da sociedade, a estrutura capitalista e a margina-
lização de povos não brancos.

E apesar de saber que as terras que são encontradas já possuem nomes, ele rebatiza os luga-

res, a natureza e, inclusive, as pessoas, como forma equivalente de tomar posse (TODOROV, 

2010, p. 38). 

    As terras que foram denominadas como “mundo novo” eram as 
terras desconhecidas pelos colonizadores, o que demonstra o autori-
tarismo dos europeus acerca de territórios e comunidades. Além dis-
so, demonstra a negação da existência de outras realidades para além 
do imaginário colonizador. Logo, a dominação do território acarreta, 
consequentemente, na dominação dos povos originários residentes na 
localidade. 
    A colonização, portanto, foi um processo de posse e exploração, seja 
ela cultural, linguística, regional, econômica e social. A colonialidade, por 
sua vez, é o resquício de um país colonial que incentiva as desigualdades 
sociais – de gênero, classe e raça – e contribui para que o trabalho, o 
conhecimento e a autoridade sempre beneficiem a hegemonia dominan-
te, eurocêntrica e ocidental.

É nesse contexto histórico, político, social e cultural que os negros e as negras brasileiros 

constroem suas identidades e, dentre elas, a identidade negra. Como toda a identidade, a 

identidade negra é uma construção pessoal e social e é elaborada individual e socialmente de 

forma diversa. No caso brasileiro, essa tarefa torna-se ainda mais complexa, pois se realiza 

na articulação entre classe, gênero e raça no contexto da ambiguidade do racismo brasileiro 

e da crescente desigualdade social (GOMES, 2010, p.98).
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As repercussões de um ensino desenvolvido com a ausência de uma educação para as re-

lações étnico-raciais na escola brasileira hoje são as mais desastrosas possíveis, porque, em 

geral, se cria um abismo, entre a escolha dos conteúdos que compõe o currículo oficial da 

educação, a abordagem dos mesmos em relação ao que a escola julga importante para dife-

rentes níveis de aprendizagem na educação básica e o perfil dos educandos no âmbito escolar 

(SILVA, 2021, p. 652).

    Por isso, importância de um ensino decolonial e identitário no espa-
ço educacional brasileiro é necessário. Pensar, preocupar-se e trabalhar 
com produções negras em sala de aula é uma maneira de repensar e 
transformar a estrutura social vigente. Logo, a partir da literatura, a 
visão da negritude e suas produções passa a ser mais positiva e saudá-
vel, tanto para alunos negros quanto para alunos não negros. Criando, 
portanto, desde o ensino fundamental, uma consciência racial e política 
em todos os alunos e, como consequência, colaborando para uma so-
ciedade mais igualitária e reflexiva.
    Considerando a realidade desigual do país, é necessário pensar 
em políticas decoloniais. Ou seja, políticas que valorizem e que deem 
oportunidade a saberes e produções do ponto de vista de outras reali-
dades, para além da hegemonia dominante. Enquanto os colonizadores 
pautaram sua ascensão a partir do apagamento histórico de corpos, 
culturas e políticas dos povos originários, a população que foi explora-
da lutou e luta pelo seu direito de ser, existir, escolher e agir. 
    Pensar em uma educação e política decolonial é dar ouvidos a essa 
população e entender que a sua história não começa em 1500. Ou seja, 
valorizar a história e realidade da comunidade para além da violência e 
dominação que sofreram/sofrem.
    A decolonialidade pode ser considerada um projeto de libertação 
social, político, cultural e econômico que visa respeitar a cultura e au-
tonomia não só aos indivíduos, mas também aos grupos e movimentos 
sociais.
    Escolher não trabalhar e não debater sobre raça em sala de aula, 
é contribuir para que o preconceito e o sistema racista perpetuem 
na sociedade. Como entender a história do Brasil sem questionar a 
exploração e violência contra povos originários e escravizados? A per-
petuação da concepção de um país sem memória ou de um país com 
memória “estratégica” – glorificação e exaltação de colonizadores eu-
ropeus – é extremamente danosa e injusta com a realidade. 
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    Proporcionar oportunidades e espaço para que vozes negras perpe-
tuem e contem sua própria história é papel de educadores preocupados 
com a realidade atual. Logo, é necessário construir um ambiente de 
sala de aula para ampliar e desenvolver a consciência racial e política; 
pensar as produções negras como grande contribuinte para a literatura, 
sociedade e cultura do país; entender a relação de poder do sistema 
brasileiro e questioná-la. O professor é responsável, portanto, por uma 
educação reflexiva conforme hooks (2013) e Freire (1996) evidenciam.
    A educação não é e não pode ser neutra, indiferente ou reprodutora 
da ideologia dominante. Por outro lado, o “ensinar” exige compreender 
a educação como uma forma de intervenção no mundo. Ser professor 
é “ser a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, 
contra a dominação econômica dos indivíduos e das classes sociais”, diz 
Paulo Freire (1996).

A QUEM PERTENCE O PODER DE FALA?

     A relação de poder sistematizada na nossa sociedade a partir do pro-
cesso de colonização, identifica a capacidade de ouvir e falar. O sujeito 
hierarquicamente dominante tem poder de fala atribuído às relações 
historicamente construídas – produção de conhecimento, hegemonia e, 
de maneira geral, a partir da exploração de grupos minorizados, sejam 
eles grupos de mulheres, indígenas, negros, LGBTQIA+, pessoas com 
deficiência, entre outros.
     De acordo com Bakhtin (1929), o processo de comunicação se dá 
a partir da interação do interlocutor e locutor. Logo, pensando nessa 
relação de poder, percebe-se que esta interação é violenta a uma das 
partes, no caso, às vozes silenciadas.
    Assim, a marginalização da população negra acontece desde o proces-
so de colonização até a contemporaneidade. As políticas de apagamento 
e negligência da realidade negra são pautadas na manutenção da estrutu-
ra hegemônica branca. Onde o negro é sujeito passivo na produção de 
conteúdo e na denúncia de suas próprias violências.

Essa ausência simboliza a posição subalterna como sujeito oprimido que não pode falar por-

que as estruturas da opressão não permitem que essas vozes sejam escutadas, tampouco 

proporciona um espaço para articulação das mesmas (KILOMBA, 2019, p. 47).
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Quem sabe o quê? Quem não sabe? E por quê? Esse exercício nos permite visualizar e com-

preender como conceitos de conhecimento, erudição e ciência estão intrinsecamente ligados 

ao poder e à autoridade racial. Qual conhecimento está sendo reconhecido como tal? E qual 

conhecimento não o é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas acadêmicas? E qual 

conhecimento não? De quem é esse conhecimento? Quem é reconhecida/o como alguém 

que possui conhecimento? E quem não o é? Quem pode ensinar conhecimento? E quem não 

pode? Quem está no centro? E quem permanece fora, nas margens? (KILOMBA, 2019, p. 50).

    Portanto, a educação – desde o ensino fundamental à graduação – 
glorifica e estimula o conhecimento e a produção de conteúdo científico 
a partir do olhar hegemônico branco. Ao passo que as investigações e 
pesquisas negras são invisibilizadas o que, consequentemente, contribui 
para a manutenção de uma estrutura racista. Ou seja, uma estrutura 
que valoriza apenas o imaginário e as produções brancas, propagando o 
apagamento da cultura, identidade e ciência negra.

Quando elas/eles falam é científico, quando nós falamos é acientífico. Universal / específico; 

objetivo / subjetivo; neutro / pessoal; racional / emocional; imparcial / parcial; elas/eles têm 

fatos / nós temos opiniões; elas/eles têm conhecimento / nós temos experiências. Essas não 

são simples categorizações semânticas; elas possuem uma dimensão de poder que mantém 

posições hierárquicas e preservam a supremacia branca. Não estamos lidando aqui com uma 

‘coexistência pacífica de palavras’, como Jacques Derrida (1981, p.41) enfatiza, mas assim 

como uma hierarquia violenta que determina quem pode falar (KILOMBA, 2019, p. 50).

    Porém, quando se analisa essa estrutura vigente faz-se necessário 
pensar que “grupos subalternos – colonializados – não tem sido nem 
vítimas passivas nem tampouco cúmplices voluntárias/o da dominação”, 
diz Kilomba (2019). A luta contra a violência, o apagamento histórico e 
cultural acontece a muitos anos e perdura na atualidade. O processo de 
apagamento identitário não se realizou de maneira amigável, mas sim de 
maneira exploratória, a partir da morte física e da perda da memória das 
vidas perdidas.
    Os resquícios desse processo são nítidos em todos os âmbitos da 
sociedade, inclusive na estrutura educacional. Pensando na produção de 
conteúdo, mais precisamente, podemos perceber que o ensino não é 
neutro.
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Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, a mi-

nha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de 

mim que escolha entre isso e aquilo. [...]Sou professor a favor da decência contra o despudor, 

a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da demo-

cracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante 

contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos e das 

classes sociais (FREIRE, 1929, p.53).

    Portanto, faz-se necessário repensar a estrutura educacional e mé-
todos de transformar a realidade. Logo, trabalhar com a literatura afro-
-brasileira, movimentos de identidade cultural negra, políticas afirmativas 
acerca da realidade social e a produção de saberes se torna essencial. 
    O simples ato de repensar e questionar a disseminação de conteúdo 
científico e acadêmico, já se torna um grande passo rumo ao processo 
de decolonização do ensino.

CENTRALIZAÇÃO DO SUJEITO

    O racismo institucional, cotidiano e estrutural molda a sociedade a 
partir da relação de poder para com os povos minorizados, definidos 
por Kilomba (2019) como “Outros/Outras”, justificando e legitimando a

    Kilomba (2019) ao mencionar “elas/eles” se coloca em posição de 
mulher negra em relação à glorificação de saberes e pesquisadores bran-
cos no ambiente acadêmico. Conforme expõe Kilomba (2019) “o cen-
tro acadêmico não é um local neutro. Ele é um espaço branco onde o 
privilégio de fala tem sido negado para as pessoas negras”. Portanto, o 
ambiente educacional perpetua conscientemente políticas excludentes, 
que invisibiliza determinados grupos e saberes.
    A escolha de materiais, estudos e pesquisadores no ensino não acon-
tece de maneira neutra ou imparcial, mas sim de maneira consciente, 
dialogam hooks (2013) e Freire (1929). “A ciência não é, nesse sentido, 
um simples estudo apolítico da verdade, mas a reprodução de relações 
raciais de poder que ditam o que deve ser considerado verdadeiro e em 
quem acreditar”, diz Kilomba (2019). Enquanto o ensino for pautado em 
relações de poder e dominação, bem como se mantém a estrutura da 
sociedade, os saberes e produções intelectuais de grupos marginalizados 
continuará distante do ambiente educacional.
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Se examinarmos criticamente o papel tradicional da universidade na busca da verdade e na 

partilha de conhecimento e informação, ficará claro, infelizmente, que as parcialidades que 

sustentam e mantêm a supremacia branca, o imperialismo, o sexismo e o racismo distorcem 

a educação a tal ponto que ela deixou de ser uma prática da liberdade. O clamor pelo reco-

nhecimento da diversidade cultural, por repensar os modos de conhecimento e pela descons-

trução das antigas epistemologias, bem como a exigência concomitante de uma transforma-

ção das salas de aula, de como ensinamos e do que ensinamos, foram revoluções necessárias 

– que buscam devolver a vida a uma academia moribunda e corrupta (HOOKS, 2013, p. 45).

    A manutenção de um ensino estruturado a partir de mecanismos 
violentos e segregacionistas colabora para um futuro educacional que 
valorize somente produções brancas, que ignorem a realidade plural em 
que estamos inseridos. 
    Por isso, faz-se importante pensar na subjetividade pessoal e cultural 
na produção de saberes pela negritude. A relação da terminologia “su-
jeito” se refere a relação do indivíduo com a sociedade. Ser sujeito é 
possibilitar movimentos de ação e mudança.

    Esses questionamentos estabelecidos por Kilomba (2019) demons-
tram os métodos de invisibilizar a cultura, identidade, ciência, arte e 
representatividade negra. Uma comunidade com o acesso negado à sua 
história perde a perspectiva de futuro e de mudança. A população negra 
é incentivada a se ver a partir das características estereotipadas, violen-
tas e animalescas. 
    A relação de poder na produção de saberes acontece também nas 
universidades, conforme aponta hooks (2013). Assim, o processo de 
apagamento e marginalização da cultura negra acontece durante o pro-
cesso de ensino-aprendizado de crianças, adolescentes e adultos.

Quem pode ver seus interesses políticos representados nas agendas nacionais? Quem pode 

ver suas realidades retratadas na mídia? Quem pode ver sua história incluída em programas 

educacionais? Quem possui o quê? Quem vive onde? Quem é protegida/o e quem não é? 

(KILOMBA, 2019, p. 76)

exclusão e a valorização de determinados saberes.
    Assim, a liberdade e identidade da comunidade negra é reduzida/ 
apagada, tornando-a objeto secundário. O sujeito e agente socialmente 
glorificado é uma figura hegemônica branca.
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Ter o status de sujeito significa que, por um lado, indivíduos podem se encontrar e se apresen-

tar em esferas diferentes de intersubjetividade e realidades sociais, e por outro lado, podem 

participar em suas sociedades, isto é, podem determinar os tópicos e anunciar os temas e 

agendas das sociedades em que vivem (KILOMBA, 2019, p. 75). 

    Logo, para o sujeito, seus desejos de individualidade e coletividade 
se tornam representados e valorizados na sociedade. Ou seja, pode-
-se identificar os anseios dos sujeitos na política, nas mídias, artes e na 
sociedade de maneira geral. Porém, quando esse direito de ser sujeito 
é negado à uma comunidade, a relação de poder se manifesta e se rea-
bastece.
    Quais são as representatividades negras positivas que temos atual-
mente no ensino e estudo de literatura brasileira? Quem são os artistas 
e autores negros trabalhados no ensino fundamental e médio no Brasil? 
Quais são as heranças his tóricas e culturais que são valorizadas no Bra-
sil? Qual a relação da colonização com essas escolhas literárias?
    As respostas para esses questionamentos são representações diretas 
da estrutura racista que estamos inseridos. A supervalorização de pro-
duções brancas como documentos de identidade brasileira corrobora 
para que a comunidade negra brasileira continue sendo vista como di-
ferente, que destoa a regra para manutenção do estigma, da desonra e 
inferioridade.
 
EDUCAÇÃO COMO LIBERDADE: O PAPEL DOS 
PROFESSORES 

    O processo educacional libertário deve questionar a hegemonia do-
minante, priorizar a pedagogia engajada e consciente sem reforçar os 
sistemas de dominação – sejam eles de gênero, raça, classe, etnia, cultu-
ra, língua ou política.
    Ao pensar a educação como prática libertária, a sala de aula se torna 
um ambiente de partilha e de expressão de identidade. Logo, como 
consequência, torna-se um local de resistência.

Os professores progressistas que trabalham para transformar o currículo de tal modo que ele 

não reforce os sistemas de dominação nem reflita mais nenhuma parcialidade são, em geral, 

os indivíduos mais dispostos a correr os riscos acarretados pela pedagogia engajada e a fazer 

de sua prática de ensino um foco de resistência (HOOKS, 2013, p. 36).
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    O papel do professor no processo emancipatório do ensino e cultura 
é de conscientização, primeiramente, e de manutenção de políticas pe-
dagógicas que questionem, reflitam e valorizem produções de saberes 
que investiguem a realidade vigente. 
    Essa abordagem de ensino crítico deve mediar as discussões em que 
os alunos possam questionar a realidade em que estão inseridos. Logo, 
alguns questionamentos serão introduzidos para refletir a estrutura so-
cial, perguntas como: O que é ensinado em sala de aula? Para quem? 
Como? Por que?
    Assim, entende-se o ensino como prática política e consciente para 
manutenção do sistema dominante e como essa estrutura pode ser 
transformada, ou ao menos, criticada.

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina 

cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convi-

vência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer 

uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a ex-

periência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas 

e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de 

classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador reaccionariamente pragmático, a 

escola não tem nada a ver com isso, A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteú-

dos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. (FREIRE, 1996, p. 17)

    A crença de uma educação neutra, apartidária e sem intenções polí-
ticas é danosa principalmente para alunos e educadores que fogem do 
estereótipo dominante – brancos, homens, héteros, cisgênero, classe 
média alta, entre outros. A suposta neutralidade do ensino invisibiliza 
a (r)existência de comunidades marginalizadas, violentadas e esquecidas 
por uma memória seletiva e consciente.
    Por isso, como pontua os estudiosos Freire (1996) e hooks4 (2013), 
as relações de poder no ensino precisam ser questionadas e transfor-
madas. Esse processo é descrito a partir do elo entre conscientização e 
o estágio inicial da transformação. 
    Ao observar o lapso temporal entre as produções de Freire e hooks 
evidencia-se a trajetória das ambições inquietas de criticar e modificar 
o ensino tradicional. A necessidade de um ensino que valorize e trans-
forme o sistema social, político e econômico em que estamos inseridos 
não é de hoje. Ao passo que a pedagogia engajada e consciente ganha 

4Ao que concerne a menção 
de bell hooks em letra 
minúscula: O presente 

trabalho respeita a escolha 
da autora em utilizar esse 
nome em letra minúscula 

em homenagem à sua avó. 
A autora afirma que com a 

utilização deste nome ela 
busca romper com padrões 

linguísticos formais e enfatizar 
primeiramente seu trabalho, 

não sua pessoa.
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forma e presença, podemos perceber como esse processo pode ser 
demorado, mas que se mantem resistente.
    Assim, o objetivo de uma educação libertária é expor e representar as 
produções culturais e históricas nas escolas. Além disso, visa a valorizar 
a identidade cultural, linguística e social de comunidades marginalizadas 
e que não são contempladas.  Pensando nisso, o presente estudo pro-
põe atividades e reflexões sobre a literatura afro-brasileira no ensino 
médio a partir do questionamento das relações hierárquicas de poder 
no Brasil.

PRODUÇÕES LITERÁRIAS AFRO-BRASILEIRAS

    O Brasil é um país que foi e se mantem fundamentado a partir de 
um sistema colonizador e exploratório, cuja a base violentada e ne-
gligenciada são as comunidades originárias e negras. Assim como diz 
Torres (2007), esse processo danoso perpetua em nossa sociedade atual 
através de políticas estratégicas de domínio do conhecimento, trabalho, 
autoridade e liberdade.
     Logo, a manutenção de uma sociedade segregada e capitalista acon-
tece desde o período colonial. A relação de poder econômico e político 
perdura na sociedade para manter a hegemonia dominante a custo da 
marginalização e violência de comunidades que fogem do parâmetro 
eurocêntrico e ocidental.
    Tendo em vista as percepções de colonialidade presentes na socie-
dade, conforme afirma Torres (2007), a identidade cultural e literária da 
população negra também sofre com as relações de dominação e violên-
cia do processo de colonização.

A identidade da Literatura Brasileira está ligada a uma tradição fraturada, característica das 

áreas que passaram pelo processo de colonização. Os primeiros autores que pensaram e 

escreveram sobre o Brasil possuíam formação européia; e mesmo aqueles que se esforçaram 

por exprimir uma visão de mundo a partir de experiências locais tiveram de fazê-lo na língua 

herdada do colonizador. Eis o drama do intelectual no Novo Mundo! A marca de nossa iden-

tidade literária pode estar no reconhecimento dessa fratura, que nos coloca no intervalo entre 

a aproximação e o distanciamento das heranças da colonização. (PEREIRA, 1995, p. 1-2)
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    A identidade da literatura brasileira está– assim como outros âm-
bitos da nossa sociedade – pautada em um movimento consciente de 
dominação a partir do conhecimento, da cultura e até mesmo da língua 
em que falamos. Assim, Pereira (1995) demonstra como as relações e 
resquícios da colonização imperam na literatura brasileira, nas publica-
ções e produções de conteúdos literários.
    Ao pensar nas produções literárias de autores do Romantismo, 
pode-se perceber o anseio de demonstrar a identidade brasileira, in-
dianista e nacionalista a partir da perspectiva portuguesa. Além disso, 
houve a internacionalização das produções literárias a partir do século 
XIX, diz Pereira (1995). 
    Todavia, essas produções juntamente com a literatura afro-brasileira 
mantêm os resultados da colonização na língua em que eram escritas e 
publicadas. A colonização teve como iniciativa a catequização dos po-
vos originários e a exploração com a população negra e os resultados 
desse processo foi a negligência e apagamento histórico, linguístico e 
cultural das comunidades violentadas.
    Logo, a literatura afro-brasileira, apesar de sofrer com o apagamen-
to linguístico e manter muitas das escritas em português, também se 
caracteriza a partir de algumas perspectivas estabelecidas por Bernd 
(2010). 

De acordo com estudos realizados por diversos autores teóricos a respeito de sua singularida-

de, é possível afirmar que a literatura negra ou afro-brasileira apresenta especificidades, entre 

as quais: a) a temática dominante é o negro na sociedade, o resgate de sua memória, tradi-

ções, religiões, cultura e a denúncia contra o drama da marginalidade do negro na sociedade 

brasileira devido, sobretudo, à persistência de diferentes formas de preconceito; b) o ponto de 

vista é o do negro que emerge no poema como o eu enunciador, assumindo as rédeas de sua 

enunciação; c) a linguagem possui vocabulário próprio associado à oralidade da cultura ne-

gra; d) o imaginário corresponde ao conjunto de representações que as comunidades negras 

constroem sobre si mesmas e mediante as quais se opera a paulatina construção identitária. 

(BERND, 2010, p.32)

    A literatura afro-brasileira é pautada na resistência, na identidade e, 
sobretudo, na libertação de estereótipos inseridos na sociedade – ani-
malidade, marginalização, criminalidade, entre outros. Assim, a literatu-
ra afro-brasileira se torna um grande movimento de decolonização da 
cultura, história, língua e política no Brasil. Quando se escuta a perspec-
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tiva da vítima de um sistema estruturado para invisibilizá-la, podemos 
perceber as relações danosas da exploração e ainda reconhecer a co-
munidade para além da violência vivida.

Existe um rol de mulheres negras brasileiras que contribuíram intelectualmente para as diver-

sas áreas do saber. Entretanto, as barreiras da hierarquização de gênero e raça colocam-nas 

em uma situação de inferioridade que, infelizmente, atualiza diariamente a permanência 

da visão colonizadora racista e patriarcal. Com isso queremos ressaltar a necessidade das 

releituras, a necessidade de, a partir de uma perspectiva (des)colonial, (re)conhecer nossa 

história e suas personagens, assumindo que a intersecção entre as categorias gênero e raça é 

elemento fundante de nossa sociedade e do próprio pensamento (des)colonial. (ROSA; SILVA, 

2020, p. 2).

    Nomear, valorizar e incentivar a leitura de artistas negros em sala de 
aula é caminhar para uma sociedade mais igualitária. Assim, o professor, 
como mediador, oportuniza e dá acesso a uma perspectiva diferente da 
visão colonizadora e racista. Por consequência, cria-se uma consciência 
racial, política e econômica dentro e fora da sala de aula.
    Além dos autores e artistas que caminharam e construíram uma rea-
lidade mais libertária para as produções afro-brasileiras, essa pesquisa 
também busca valorizar artistas negros que vivem e resistem ao sistema 
capitalista e colonizador na atualidade. Por isso, traçaremos uma traje-
tória de apresentação de alguns artistas que podem ser trabalhados em 
sala de aula para transformar e repensar as condições dominantes.

CAROLINA MARIA DE JESUS: AUTO NARRATIVA 
DE RESISTÊNCIA

    Nascida em 1914, a criança até então conhecida como Bitita, em 
Minas Gerais, criada apenas por sua mãe, Carolina Maria de Jesus fre-
quentava a escola regular, porém não conseguiu finalizar seus estudos. 
Ao mesmo tempo, Bitita mantinha uma enorme paixão pela leitura, o 
que mais tarde se ampliou para escrita.
     Carolina foi empregada doméstica, faxineira em hotéis, catadora de 
papéis e recicláveis, entre outras profissões para tentar se manter. A au-
tora viveu grande parte da sua vida na favela do Canindé, em São Paulo. 
Quando pensamos nesse cenário, realidade de muitos brasileiros, po-
demos imaginar Carolina Maria de Jesus como um símbolo gigantesco
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de resistência e denúncia. A partir de seus diários, Carolina expressava 
suas angústias do cotidiano, o problema com a fome, o cansaço e como 
era prover para toda sua família.
    O que atravessa a realidade da escritora são as condições que uma 
mulher preta e favelada vive todos os dias em um país que quer man-
tê-la calada, invisível e submissa. Porém, Carolina mostrou a sua moti-
vação para denunciar a realidade injusta que estava inserida através de 
seus escritos.

Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque meu 

sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, 

porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser. Eu escrevi 

a realidade. (DE JESUS, 1960, p. 173).

    A revolta e rebelião de Carolina demonstra a resistência à marginali-
zação, à injustiça, ao racismo e capitalismo sofridos todos os dias. A vi-
vência de Carolina ultrapassa questões individuais e pontuais, ela ratifica 
a realidade de muitos brasileiros pobres e negros no Brasil.
    As produções de Carolina são sobreviventes de um sistema hege-
mônico eugenista. Em sua obra “Quarto de despejo” (1960), a autora 
conta a dificuldade que sofreu para publicar o seu diário. 

Cansei de suplicar às editoras do meu país e pedi à editora Seleções [do Reader’s Digst] 

nos Estados Unidos se queria publicar meus livros em troca de casa e comida e enviei uns 

manuscritos para eles ler. Devolveram-me... Depois que conheci o repórter [Audálio Dantas] 

tudo transformou-se. E eu enalteço o repórter por gratidão. (DE JESUS, 1960, p. 170-171).

A súplica de Carolina para publicação identifica o desespero por ser 
vista, ouvida e valorizada, para que suas produções fossem vistas e clas-
sificadas como qualquer outra. Quando se vive em uma sociedade que 
prioriza uns acima de outros, evidencia-se que as oportunidades não 
são igualitárias. A classe dominante não quer ceder seus privilégios, seu 
poder porque isso resultaria em um sistema falido, tendo em vista que, 
para que haja a ascensão de uma classe precisa, necessariamente, da 
exploração de outra. Por isso, é preciso expor alguns questionamentos: 
Por que as escritas de Carolina Maria de Jesus não foram publicadas di-
retamente? Por que ela precisou suplicar às editoras? Quem ela atingiria
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com suas publicações? Por que o seu trabalho deveria ser reembolsa-
do de maneira diferente de outros artistas? Todas essas respostas são 
atreladas ao sistema racista e capitalista que estamos inseridos. Todas 
essas ações são políticas conscientes de dominação e exploração de 
comunidades subalternas.

LÉLIA GONZALEZ: ESCRITA ATIVA

    A pesquisadora, autora, professora e ativista Lélia de Almeida nasceu 
em 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lélia seguiu seus estudos e 
uma longa trajetória acadêmica, se tornou professora de alguns colégios 
e se manteve ativa em causas sociais.
    A partir de 1970, Gonzalez se compromete com sua identidade 
negra a partir do movimento black power, se posiciona politicamente 
e resiste às amarras do sistema branco brasileiro. Ela integrava grupos 
de debates, organizava movimentos e ações em prol dos seus direitos.
As publicações de Gonzalez buscam evidenciar o sistema capitalista, co-
lonizador no Brasil e denunciar as violências sofridas pela comunidade 
negra a partir de um processo eugenista sustentado pelo conceito de 
democracia racial. 

Uma marca dos trabalhos de Lélia Gonzalez é a sua crítica aguçada ao colonialismo e ao 

imperialismo que confere a toda a sua obra uma importância singular no campo acadêmico, 

mas também permite uma compreensão de seu trabalho numa perspectiva que a aproxima 

de autores pós-coloniais ou decolonias. (DA CRUZ; DOS SANTOS; 2020, p.54)

    Além disso, a pesquisadora expõe a formação de sociedades ibéricas 
a partir de hierarquia raciais, segregação e políticas de embranqueci-
mento. Tendo isso em vista, ocorre o que a autora chama de “ideolo-
gia do branqueamento”, cujo o foco principal é a manutenção de uma 
supremacia e poder branco a partir da negligência e invisibilidade de 
classes inferiorizadas.
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O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e índios na 

condição de segmentos subordinado no interior das classes mais exploradas, graças à sua 

forma ideológica mais eficaz: a ideologia do branqueamento. Veiculadas pelos meios de co-

municação em massa e pelos aparelhos ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a 

crença de que as classificações e o valores do Ocidente branco são os únicos verdadeiros e 

universais (GONZALEZ, 1988, p. 72). 

    Assim ocorre o apagamento histórico, político e cultural de comuni-
dades não brancas que sofreram e ainda sofrem as ações de uma socie-
dade sistematizada a partir da colonização. Gonzalez critica e transfor-
ma as concepções pré-estabelecidas a partir de suas produções.
    Por isso, a autora explora sua identidade, cultura e religiosidade para 
representar uma ação coletiva, não individual. As expressões diárias da 
identidade negra em um país que visa a marginalização e a exploração 
são atos de potência.
    Como professora, pesquisadora e ativista, Gonzalez é um grande 
exemplo de movimentação, inquietação e resistência. A partir de gru-
pos de debate, protestos e atos a teórica demonstra, para além de suas 
escritas e publicações, seu engajamento com a causa e a busca de uma 
realidade diferente.

CONCEIÇÃO EVARISTO: ESCREVIVÊNCIA

    A escritora brasileira nasceu em 1946 na cidade de Belo Horizonte. 
Em seu registro de nascimento, Conceição estava identificada como 
uma criança parda. Isso a deixou inquieta por muitos anos, tendo em 
vista que “sempre soube que era negra” (Evaristo, 2009).
    As gerações que seguiam Evaristo tinham como maior fonte de renda 
o serviço doméstico. Sua mãe e tia eram lavadeiras, cozinhavam, arru-
mavam a casa, passavam a roupa e cuidavam das crianças das famílias de 
classe privilegiadas. Evaristo, desde pequena, aprendeu “a arte de cuidar 
do corpo do outro” (Evaristo,2009). Trocava suas horas de trabalho 
por alguns trocados e até mesmo por livros recebidos nas casas de seus 
professores.

Conceição conta que ela mesma trabalhou como doméstica desde os oito anos, alternando 

essa atividade com a de levar crianças vizinhas para a escola e ajudá-las nas tarefas de casa, 

o que “rendia também uns trocadinhos”. Além disso, ela participava com a mãe e a tia “da 

lavagem, do apanhar e do entregar trouxas de roupas nas casas das patroas”. (MACHADO, 

2014, p. 247)
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    A maneira como a família de Evaristo vivenciava as injustiças sociais e 
econômicas é um reflexo do sistema capitalista e racista brasileiro. Os 
resultados do processo colonial no Brasil são a marginalização de gru-
pos inferiorizados, explorados e negligenciados. O trabalho de domés-
tica é visto como um trabalho inferior, menosprezado. A maioria das 
pessoas que trabalham como domésticas são mulheres negras pobres 
que se encontram em uma situação de miséria.

Conseguir algum dinheiro com os restos dos ricos, lixos depositados nos latões sobre os muros 

ou nas calçadas, foi um modo de sobrevivência também experimentado por nós. E no final 

da década de 60, quando o diário de Maria Carolina de Jesus, lançado em 58, rapidamente 

ressurgiu, causando comoção aos leitores das classes abastadas brasileiras, nós nos sentíamos 

como personagens dos relatos da autora. Como Carolina Maria de Jesus, nas ruas da cidade 

de São Paulo, nós conhecíamos nas de Belo Horizonte, não só o cheiro e o sabor do lixo, mas 

ainda, o prazer do rendimento que as sobras dos ricos podiam nos ofertar. Carentes de coisas 

básicas para o dia a dia, os excedentes de uns, quase sempre construídos sobre a miséria 

de outros, voltavam humilhantemente para as nossas mãos. Restos. (EVARISTO, 2009, p. 1)

    A vivência a partir dos restos de uma classe privilegiada demonstra 
as diferenças sociais, econômicas e políticas que a comunidade pobre e 
preta sofreu e ainda sofre. O reflexo da desigualdade movimenta uma 
vida de resistência diária, de luta contra o sistema hegemônico e ainda 
a busca de uma realidade diferente. 
    Quando Evaristo cita os escritos de Carolina Maria de Jesus, eviden-
ciada no presente artigo, podemos perceber a influência de suas pro-
duções e publicações para vida de pessoas, que assim como ela, viviam 
condições injustas. A localidade e tempo entre as duas autoras expõem 
ainda a relação intrínseca de uma sociedade desigual e que mantem a 
violência para manutenção de um sistema que favorece as classes eco-
nomicamente bem sucedidas.
    Em relação a sua escolaridade, Evaristo (2009) pontua as relações 
de poder intelectual, cultural e social que vivenciou na escola em que 
estudou.  Durante esse período, evidenciou-se ainda mais sua posição 
na sociedade como negra e favelada.
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     A divisão além de intelectual era física, a posição entre os alunos do 
andar de cima e de baixo retratam nitidamente a diferenciação entre as 
classes sociais. A negação de direitos educacionais, a separação entre os 
alunos com bom rendimento e os alunos com certa dificuldade é uma 
justificativa para manter esses indivíduos nessa posição – de poder e de 
inferioridade, respectivamente.
     Ao passo que Evaristo foi ganhando destaque na sua escola, nas 
atividades e competições, ela experimentava as dúvidas, o desejo de do-
minação que esperavam que ela concordasse. Com toda sua inquietação 
e ambição de se destacar, de ser ouvida e notada, Evaristo incomodava 
diversos professores. A autora ainda como os professores buscavam en-
contrar passividade vinda de uma menina negra e pobre. 
    Quando, mesmo que minimamente, uma pessoa preta e pobre alcança 
um local de prestígio e mostra seu inquietamento, suas ambições e as 
suas realidades gera um desconforto para as classes privilegiadas.
Mesmo sem ter um incentivo econômico ou oportunidades, a autora 
escreveu a partir das narrativas que escutava, das relações familiares e 
cotidianas. A preciosidade de produções que questionam a realidade, o 
sistema vigente, as relações estruturais racistas, a marginalização é de 
grande inspiração para outros pequenos artistas que vivenciam a mesma 
realidade. 

Foi em uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes para uns, e ne-

fastas para outros, que descobri com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. 

Geograficamente, no curso primário experimentei um ‘apartheid’ escolar. O prédio era uma 

construção de dois andares. No andar superior, ficavam as classes dos mais adiantados, dos 

que recebiam medalhas, dos que não repetiam a série, dos que cantavam e dançavam nas 

festas e das meninas que coroavam Nossa Senhora. O ensino religioso era obrigatório e ali 

como na igreja os anjos eram loiros, sempre. Passei o curso primário, quase todo, desejando 

ser aluna de umas das salas do andar superior. Minhas irmãs, irmãos, todos os alunos pobres 

e eu sempre ficávamos alocados nas classes do porão do prédio. Porões da escola, porões dos 

navios. (EVARISTO, 2009, p. 1-2).

E na tentativa de recompor esse tecido esgarçado ao longo do tempo, escrevo. Escrevo sa-

bendo que estou perseguindo uma sombra, um vestígio talvez. E como a memória é também 

vítima do esquecimento, invento, invento. Inventei, confundi Ponciá Vicêncio nos becos de 

minha memória. E dos becos de minha memória imaginei, criei. (EVARISTO, 2009, p. 2).
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    Evaristo eterniza suas memórias, que não são apenas individuais, e 
ratifica o desejo pela transformação. Assim, podemos criar um futuro 
diferente e lembrar do passado e presente como algo a ser mudado. 
Durante o processo de colonização e todas as políticas que o seguem 
buscam memórias estratégicas para manutenção do sistema capitalista. 
Por isso, as produções de artistas como Conceição Evaristo precisam 
ser utilizadas como material educacional nas escolas.

EMICIDA: ARTE E MOVIMENTO

    Conhecido pelo nome artístico Emicida, Leandro Roque de Oliveira 
nasceu em 1985 na cidade de São Paulo. O artista é rapper, cantor, 
compositor e escritor brasileiro. Em suas produções Emicida busca va-
lorizar a identidade negra e criar uma visão positiva e saudável sobre o 
amor-próprio, o orgulho de ser e sentir e representa muitas vozes de 
pessoas periféricas no Brasil.
    Tendo em vista a literatura como denúncia e expressão individual e 
coletiva, pode-se identificar nas produções de Emicida a denúncia de 
seu anseio, sua busca pela justiça social, econômica e racial.

A literatura representa, em prosa e verso, os clamores e os anseios mais profundos de uma 

sociedade, razão pela qual, se quisermos que o cidadão veja o sistema de justiça com outros 

olhos, devemos começar mudando o nosso próprio olhar, evitando interpretações que dificul-

tem o acesso dos mais humildes ao Poder Judiciário ( JANON, 2020, p.95).

As percepções da realidade e as motivações para transformá-la é o que 
move o artista Emicida em suas obras. Seja na música, em suas entre-
vistas, projetos e livro, o artista evidencia a necessidade de um olhar 
decolonial, para além da perspectiva do dominador.

Na periferia das grandes cidades, o “RAP”, mais do que um estilo musical, vem se transfor-

mando em uma nova forma de literatura para milhares de jovens inconformados. Na lei da 

“Quebrada”, onde “todo camburão tem um pouco de navio negreiro” (Marcelo Yuka), o acesso 

à Justiça é uma realidade tão distante que parece um sonho – ou um pesadelo. Daí a indig-

nação ecoada na letra de Criolo e EMICIDA: “Vi condomínios rasgarem mananciais / A mando 

de quem fala de Deus e age como satanás. Uma lei: quem pode menos, chora mais.... Porque 

a justiça deles só vai em cima de quem usa chinelo” (EMICIDA; CRIOLO, 2013) (trecho da 

música “Dedo na Ferida”).
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    O acesso à justiça é limitado a uma classe com características físicas 
e econômicas pré-estabelecidas – uma classe branca, de domínio eco-
nômico. Por isso, quando um rapper preto expressa suas ambições e 
denuncia o sistema desigual do país, cria-se uma corrente de apoio para 
outros indivíduos que se mantêm na mesma situação.
    A arte de Emicida tem o poder de identificação individual e coletiva 
de um grupo inferiorizado e marginalizado. A voz do artista nas músicas, 
nos projetos e na literatura demonstra toda sua preocupação e facilita 
o acesso de informação para esse grupo silenciado.

Em sua obra infantil “Amoras” de 2018, o autor evidencia a importân-
cia de uma representação positiva, que fuja dos estereótipos e precon-
ceitos enraizados em nossa sociedade. Assim, a criança pode se ver com 
carinho, com amor e orgulho, bem como a personagem se vê. Então 
Emicida (2018) versifica o poder de identificação e de autoestima de 
uma criança preta ao dizer “Que a doçura das frutinhas sabor acalanto/ 
Fez a criança sozinha alcançar a conclusão/ Papai que bom, porque eu 
sou pretinha também”.
    Além disso, a produção da obra infantil de Emicida valoriza a cultura, 
a religião e os costumes a serem valorizados. Por isso, “Amoras” se tor-
na uma obra identitária para além da representação estética.
    Como diz Ribeiro (2021) “a literatura infantil de autoria negra tem 
essa capacidade de contar histórias para humanizar e sensibilizar nosso 
olhar, nos fazendo ver o que não percebíamos ou não queríamos per-
ceber em nossa sociedade.”. Assim, as produções de Emicida conscienti-
zam pessoas brancas e não brancas e valoriza a (r)existência negra.

CARTILHA: MEMÓRIAS: AFRO-PLURALIDADE 
ARTÍSTICA E LITERÁRIA NO BRASIL

    A produção da cartilha de caráter autoral – tanto na produção escrita 
quanto as ilustrações5 dos artistas presentes – tem o intuito de favore-
cer o acesso a um material didático que contenha algumas indicações 
de autores, obras e músicas de artistas decolonias brasileiros na con-
temporaneidade. O material é dividido entre a apresentação do projeto 
e inciativa, referência a alguns autores afro-brasileiros e suas produções.
Além disso, a cartilha é interativa, onde os alunos podem participar e se 
sentir agentes na produção de conteúdo. Logo, os alunos podem adicio-
nar referências, compartilhar indicações e interagir com as produções 
encontradas no material.

5 Laura Zanon como 
Ilustradora independente 
e artista visual. Produções 

disponíveis em: https://
www.instagram.com/

udiariodebordo/?hl=pt-br
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    Abaixo, segue a cartilha completa (Apêndice 1) que pode ser utilizada 
em sala de aula para fins educativos. O(a) professor(a) pode propor ati-
vidades interativas com os alunos para preencher as lacunas na cartilha, 
reunir outras indicações dos alunos – indicação de filmes, séries, canais 
no youtube, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

    O objetivo da presente pesquisa foi traçar as características do pro-
cesso de colonização e seus resquícios na contemporaneidade. Além de 
referenciar ações, estudos e políticas decoloniais no ensino de literatura 
no Brasil afim de valorizar a conscientização racial.
    Durante a realização da pesquisa pude observar e identificar com 
mais clareza as relações de poder e hegemonia branca acerca das pro-
duções de saberes e políticas no Brasil. Assim, evidencia-se os resulta-
dos de um processo de colonização excludente e violento. 
    A pesquisa apresenta as questões de poder de fala, escuta e cen-
tralização do sujeito como ponte para análise de valorização e estigma 
de produções brasileiras. Logo, evidencia-se o silenciamento e o apa-
gamento histórico e cultural que a comunidade negra sofreu e sofre a 
partir da colonização e sistematização da sociedade. Além disso, reitera 
preocupação sobre visão deturpada que o indivíduo negro é identificado 
como “O outro/outra” e não como “eu” conforme os apontamentos de 
Kilomba (2019). Essa característica reafirma a falta de identificação e os 
mecanismos de negligência e marginalização.
    Tendo isso em vista, evidenciou-se as produções literárias afro-bra-
sileiras com a apresentação de quatro artistas que compõe a cartilha 
intitulada “Memórias: afro-pluralidade artística e literária no Brasil”. As 
percepções, vivências e realidades dos artistas Conceição Evaristo, Ca-
rolina Maria de Jesus, Emicida e Lélia Gonzales acerca da sociedade e 
estrutura racista vigente. 
    O artigo mostrou a preocupação com a relação dialética entre 
professor-aluno e a importância do desenvolvimento crítico e de cons-
ciência racial para construir um ambiente escolar e social não violento 
e receptivo. Bem como o papel do professor enquanto sujeito transfor-
mador da realidade e do futuro. 
    Por isso, eu, enquanto mulher negra, pesquisadora, professora em for-
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mação e artista visual, me mostro frágil frente às violências vividas e me 
coloco enquanto agente atuante da mudança no ensino de literatura no 
Brasil. Por isso, como evidenciado por Kilombra (2019) “Internamente, 
não se existe mais como a/o “Outro/a”, mas como o eu. Somos eu, so-
mos sujeitos, somos quem descreve, somos quem narra somos autoras/
es e autoridade da nossa própria realidade. Assim, regresso ao início 
deste livro: tornamo-nos sujeito.” 
    Portanto, busco ser sempre sujeito da minha própria história e que 
possa referenciar e facilitar o acesso à narrativas identitárias para que 
outros alunos e educadores negros possam se sentir acolhidos, respei-
tados, admirados e inspirados a criar.
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Apêndice 
CARTILHA “MEMÓRIAS: AFRO-PLURALIDADE ARTÍSTICA

E LITERÁRIA NO BRASIL”
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