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1 INTRODUÇÃO 
           O presente trabalho é uma proposta de apresentação do curso de
extensão Introdução à Literatura Afro-Brasileira sob a orientação do ProfºDrº
Rodrigo Pereira. O trabalho iniciou no ano de 2018, pela graduanda Gabriele
Costa do curso de Letras Português Espanhol e pela mestranda Mara Lívia
Farias do PPGL História da Literatura ambos da Universidade Federal do Rio
Grande em que são colaboradoras do curso  de extensão coordenado pelo
Profº  Drº.  Rodrigo Pereira junto a uma  equipe composta por:  Cassiane de
Freitas Paixão,Gisele Machado, Ingrid Oliveira Santos Costa, Joelma Madruga
Furtado e Lilian Melo Rodrigues Reinhardt  .Uma das principais  justificativas
para  o  desenvolvimento  do  curso  é  que  os  professores  do  ensino  básico
carecem de formação na área da literatura afro-brasileira e possuem enorme
interesse nesse conteúdo, especialmente no contexto da Lei 10.639/2003, que
estabelece a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no
currículo oficial da rede de ensino. Por outro lado, entre diversas outras razões
possíveis,  cumpre  salientar  que  a  situação  atual  dos  estudos  literários  no
campo da literatura afro-brasileira aponta para a necessidade de adensamento
da sua recepção crítica, sendo fundamental para esse processo a divulgação
desta  vertente  da  literatura  brasileira  no  âmbito  da  educação  formal  e  da
formação continuada de professores.  O curso tem por base a pesquisa de
doutorado  \\\"Perspectivas  femininas  afro-brasileiras  em  Cadernos  Negros
(contos): Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro e Miriam Alves\\\", de autoria
de Rodrigo da Rosa Pereira, responsável pelo projeto, defendida em 2016, pelo
Programa de Pós-Graduação em Letras  da FURG -  Área de concentração:
História  da  Literatura,  visando  desenvolver  essa  temática  no  âmbito  da
formação continuada de professores da educação básica.
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2 METODOLOGIA 

O curso, composto por encontros presenciais e atividades à distância,
contará  com momentos expositivos,  com base em material  impresso a ser
previamente  disponibilizado,  bem  como  espaços  de  diálogo  com  os
participantes,  especialmente no que diz respeito à parte teórica e histórica.
Quanto aos textos literários, sempre que possível, estes serão lidos de forma
coletiva  durantes  os  encontros  e  a  análise  posteriormente  conduzida
colaborativamente.  A  avaliação  será  realizada  a  partir  da  frequência  e
participação  em  debates,  assim  como  de  tarefas  escritas,  de  natureza
discursiva,  a  serem  feitas  durante  os  encontros.  Os  participantes  serão
eventualmente solicitados a apresentar criticamente os textos estudados, de
modo  a  compartilhar  suas  leituras.  Além  disso,  os  participantes  deverão
desenvolver propostas de atividade de ensino, com vistas à aplicação em sala
de aula, com base no conteúdo estudado, a serem compartilhadas entre os
integrantes do curso durante os encontros. 

 
 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO
             O curso fundamenta-se nos estudos contemporâneos de literatura
afro-brasileira,  empreendidos no âmbito  da história  da literatura,  da  teoria
literária, da literatura brasileira, bem como no campo da literatura comparada,
dos estudos culturais e do pós-colonialismo. Mais especificamente, toma-se
por  base  os  pressupostos  críticos-teóricos  de  Eduardo  de  Assis  Duarte
(2011), que teoriza a em torno do termo literatura afro-brasileira. Alertando
sempre para o fato de que se trata de um conceito em construção, entende-
se  que  a  literatura  afro-brasileira  constitui-se  a  partir  dos  seguintes
identificadores:  temas  afro-brasileiros;  uma  voz  autoral  afrodescendente,
explícita ou não no discurso; um ponto de vista ou um lugar de enunciação
política e culturalmente identificado à afrodescendência, como fim e começo,
ou ainda uma perspectiva afroidentificada; construções linguísticas marcadas
por uma afro-brasilidade de tom, ritmo, sintaxe ou sentido; e um projeto de
transitividade discursiva, explícito ou não, com vistas ao universo recepcional.

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A existência da literatura afro-brasileira somente é plena pela interação
dinâmica desses elementos - temática, autoria, ponto de vista, linguagem e
público.  A  partir  disso,  com  ênfase  nas  questões  sobre  autoria  e
representação  feminina  afro-brasileira,  conforme  é  defendida  na  tese  de
doutorado (Pereira,  2016),  a  noção de perspectiva  feminina afro-brasileira
enquanto  característica  estruturante  da  produção  literária  em  questão
subsidiará a leitura e análise dos contos estudados.  O que se chama de
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perspectiva  feminina  afro-brasileira  consiste  numa  conjunção  do
protagonismo feminino e dos elementos  elencados por  Duarte  (2011),  em
especial o ponto de vista afroidentificado.  
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