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Este livro dá continuidade ao volume Literatura afro-brasileira: 100 autores 

do século XVIII ao XXI. Nasceu do mesmo projeto de levar a produção literária 

negra para as salas de aula, incluindo-a nos processos de educação literária 

e de formação do hábito de leitura. Objetiva fornecer aos educadores ferra-

mentas que os auxiliem no trabalho de apresentar a nossas crianças e jovens o 

segmento afro presente na vasta constelação de escritos que compõem a lite-

ratura brasileira em sua diversidade.

O primeiro segmento traça um panorama da literatura afro-brasileira voltada 

para crianças e jovens através de um guia de autores e obras contendo dezenas 

de indicações por faixa etária. Em seguida, oito sequências didáticas voltadas 

para o Ensino Fundamental, do terceiro ao nono ano. A educação propria-

mente literária começa pelas narrativas orais, em que pontificam personagens 

como Saci Pererê, até penetrar nos escritos afro-brasileiros em prosa e poesia, 

sempre com os cuidados necessários em termos de adequação ao nível de en-

sino e à faixa etária. 

O terceiro segmento compõe-se de doze sequências didáticas destinadas ao 

Ensino Médio. Sem se descuidarem da periodização literária, que situa autores 

e obras no tempo e no espaço de sua realização, as atividades propostas vão além dos estilos de época ao fazerem a inserção dos textos 

no universo das relações intertextuais e intersemióticas. Isto permite comparar obras do século XIX a escritos contemporâneos, da 

mesma forma que inicia o jovem leitor no diálogo da literatura com a música, o cinema e demais artes.

Literatura afro-brasileira: abordagens na sala de aula dialoga a todo instante com Literatura afro-brasileira: 100 autores do século 

XVIII ao XXI, constituindo assim seu complemento em termos de reflexão aplicada ao aprendizado e à iniciação literária. Podem eles 

atuar tanto isolada quanto conjuntamente no processo de ensino/aprendizagem.
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