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mundo. 
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Em uma montanha, é descoberto 
um líquido de cor lilás e aroma 
agradável, de inúmeras propriedades. 
Esse bem é extraído de forma 
insaciável. Paralelamente, ocorrem 
transformações no modo de vida e 
nos valores dos descobridores.  
A montanha da água lilás entrelaça, 
com maestria, linguagem poética e 
aguda visão crítica da sociedade.  
É uma das obras-primas de Pepetela, 
escritor angolano ganhador, em 1997, 
do Prêmio Camões pelo conjunto  
de sua obra.
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização do autor e da obra

A obra

A montanha da água lilás é uma fábula política, uma crítica 

aguda à exploração dos bens da Terra e ao consumismo, 

especialmente do supérfluo. O meio ambiente e o modo de 

vida dos moradores da montanha, os lupis (seres fictícios), 

são transformados pela descoberta de um líquido de cor 

lilás e perfume muito doce, a água lilás, que tem inúmeros 

usos. Paralelamente ao esgotamento da água lilás, ocorre a 

degradação do meio ambiente e a desagregação do modo de 

vida dos lupis. 

Esta edição inclui prefácio e notas de Benjamin Abdala 

Junior, especialista em literaturas africanas de língua 

portuguesa reconhecido internacionalmente.

Sobre o autor

Pepetela (Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos) nasceu 

na cidade de Benguela, em Angola, em 1941. Licenciado em 

Sociologia, escritor, guerrilheiro, político e representante 

do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), 

foi professor na Universidade Agostinho Neto, em Angola, 

e presidente da Assembleia Geral da União dos Escritores 

Angolanos. Em 1997, recebeu o Prêmio Camões, o mais 

importante prêmio literário da língua portuguesa, pelo 

conjunto de sua obra.

Sobre o ilustrador

Mauricio Negro é ilustrador, designer gráfico e escritor. 

Nasceu em São Paulo, mas cresceu próximo da natureza, 

entre o cinturão verde paulista e o litoral. Recebeu alguns 

prêmios e menções, como White Ravens (Alemanha, 2000), 

Noma (Japão, 2008), Seleção CJ Picture Book Festival (Coreia, 

2009) e XX Salão Internacional de Desenho para Imprensa 

(Sidi) de melhor ilustração editorial (Porto Alegre, 2012). 
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Participou de diversas exposições e catálogos no Brasil e no 

exterior.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

A montanha da água lilás é um livro instigante, que leva 

o leitor, juntamente com os personagens, a descobrir as 

maravilhas da água lilás, assim como todo o mal que a cobiça 

pode trazer a uma sociedade. 

No tom fabulístico da oralidade, já introduzido no início por 

um narrador que afirma só contar aquilo que ouviu, Pepetela 

nos apresenta os lupis, seres ficcionais que, aos poucos, vão 

se tornando muito parecidos com os seres humanos. Assim 

como os animais de A revolução dos bichos, de George Orwell, 

os cambutinhas, lupões e jacalupis são espelhos que nos 

revelam um retrato social que queríamos acreditar não nos 

refletir. Mas reflete.

No Convite à leitura, presente no livro, o professor 

Benjamin Abdala Junior escreve que A montanha da água lilás 

é um livro sobre as raízes das injustiças sociais. Uma narrativa 

de ficção longa, em tom de fábula, em que seu sentido 

figurado, de grande atualidade, pode ser estendido ao que 

acontece ou aconteceu com muitos povos do mundo. 

Uma narrativa que irá despertar no estudante a reflexão 

crítica sobre nossa responsabilidade diante de injustiças, 

degradação do meio ambiente, consumismo e preconceito, 

como agentes sociais que devem assumir o protagonismo 

de sua história, não deixando que ela fique na mão de 

outras pessoas.

3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos tema, categoria e gênero literário

Pepetela é um escritor intensamente engajado nas questões 

sociais e políticas de seu país, Angola. Em A montanha da 

água lilás, ele cria, por meio de criaturas ficcionais — os lupis —, 

um romance com certo tom de fábula, isto é, que pretende 

discutir comportamentos, atitudes e valores. O surgimento de 

um bem inestimável — a água lilás — acaba por induzir toda 

uma comunidade à decadência, graças à ganância exacerbada 
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de uns. Trata-se de obra especialmente indicada para debater 

questões relativas ao tema “Sociedade, política e cidadania”.

A crítica social e política de Pepetela é temperada por uma 

linguagem ao mesmo tempo simples, evocando os contadores 

de histórias da tradição oral, e elaborada, especialmente, no 

ritmo e na sonoridade das palavras. 

A leitura de A montanha da água lilás e a reflexão 

sobre o livro podem contribuir para o letramento literário 

de estudantes do 8o e 9o anos do Ensino Fundamental, de 

acordo com as habilidades e competências descritas na Base 

Nacional Comum Curricular, além de incentivar uma cidadania 

consciente, crítica e participativa.

Dentre as competências gerais descritas na BNCC, essa 

narrativa em tom de fábula e sua mensagem em prol da 

tolerância e da sustentabilidade ajudam o leitor, em especial, 

a “valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 

para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 

e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva”.

4. Subsídios e orientações 

O livro contribui para a formação leitora do jovem nas práticas 

de linguagem associadas a vários campos de atuação, em 

especial o artístico-literário, descritos na BNCC, no que se 

refere principalmente às seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 
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DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam 

a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas 

de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, 

fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, video-

minuto, dentre outras possibilidades de práticas de 

apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, 

as diferentes formas de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 

de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos 

tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, identificando o enredo 

e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da 

caracterização dos espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes 

no texto (do narrador, de personagens em discurso direto 

e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e 

expressões conotativas e processos figurativos e do uso 

Você sabe o que é slam? É um 
gênero de poesia criado em 
1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 
tomava forma. Os poemas são 
falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 
performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 
grupos que sofrem discriminação, 
como mulheres, negros, lésbicas,  
gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 
slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 
Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 
conhecem?
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de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero 

narrativo.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela 

leitura de livros de literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 

temática e nas orientações dadas pelo professor.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 

planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 

da situação de produção — o leitor pretendido, o suporte, 

o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. — e 

considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário.

• (EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos — 

como contos de amor, de humor, de suspense, de terror, 

crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras 

orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) 

de livros de maior extensão, como romances, narrativas 

de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-

juvenil —, contar/recontar histórias tanto da tradição 

oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, 

contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição literária escrita, expressando 

a compreensão e interpretação do texto por meio de 

uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o 

ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados 

tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-

-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 

etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja 

para análise posterior, seja para produção de audiobooks 

de textos literários diversos ou de podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou 

declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto 
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de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), 

empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, 

como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de gestualidade e pantomima 

que convenham ao gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão.

•  (EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender 

— selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes — romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, 

romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 

de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 

poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências 

por gêneros, temas, autores.

•  (EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras 

e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita 

nas quais ela deve ser usada.

• (EF09LP12) Identificar estrangeirismos, caracterizando-os 

segundo a conservação, ou não, de sua forma gráfica de 

origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso.

• (EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, 

pontuação etc.

• (EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, recursos de 

coesão sequencial (articuladores) e referencial (léxica e 

pronominal), construções passivas e impessoais, discurso 

direto e indireto e outros recursos expressivos adequados 

ao gênero textual.

• (EF08LP15) Estabelecer relações entre partes do texto, 

identificando o antecedente de um pronome relativo ou o 

referente comum de uma cadeia de substituições lexicais.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

As origens do romance

Quem vê a popularidade que o romance tem atualmente 

nem imagina que ele já foi considerado um gênero menor. 

Os autores greco-latinos que queriam ser reconhecidos 

precisavam dominar o gênero lírico (poesia) ou o dramático 

(teatro), gêneros que mantiveram posição de destaque por 

muito tempo. Não é à toa que Camões escreveu Os lusíadas 

em formato de poema — se ele tivesse escrito na forma de 

romance narrativo, ninguém teria dado muita atenção para ele 

na época — e Shakespeare, peças de teatro.

Massaud Moisés afirma que a epopeia desaparece no 

século XVIII, com a Revolução Industrial e, “por um mecanismo 

natural de substituição, à morte da epopeia corresponde o 

surgimento do romance, de tal modo que este se constitui [...] 

‘a epopeia da burguesia moderna’” (p. 458) — isso porque o 

romance nasce ligado à burguesia. Moisés diz que o romance, 

assim compreendido, desponta, então, no século XVIII, mas se 

populariza e ganha destaque no século XIX. 

Cronologicamente, é Stendhal o primeiro grande romancista a 

surgir (O vermelho e o negro, 1830). No entanto, a Balzac se 

deve a criação do romance moderno, graças à sua Comédia 

humana (1829-1850), amplo painel da sociedade burguesa 

do tempo; tornou-se mestre dos que vieram depois (Flaubert, 

Zola e outros) e divisor de águas na história do romance [...]. 

A Inglaterra, que tinha sido o berço do romance, presencia o 

surgimento de alguns escritores de talento, como Dickens, 

George Eliot, Thomas Hardy e outros, da mesma forma 

que se processa o despertar do romance na Rússia, com 

Dostoiévski, Tolstoi, Gogol e outros (MOISÉS, 1978, p. 458).

Busto do autor Luís Vaz de Camões. 

Camões é conhecido 
principalmente por essa obra, 
que o imortalizou, tornando-
-se um clássico. Por ser uma 

epopeia, sua leitura pode ser 
um pouco difícil para leitores 

iniciantes. Como afirma Cleonice 
Berardinelli: “Os lusíadas são o 
poema dos descobrimentos, do 

desvendamento dos mares e das 
terras, e da afirmação do poder 
do homem sobre os elementos, 

mas também da reafirmação 
dos valores cavaleirescos 

caracteristicamente medievais. 
Essa coexistência de valores se 
deve aos dois tempos principais 

em que decorrem as narrativas 
que se encaixam, formando 
o poema: o tempo presente, 
da viagem à Índia; o tempo 

passado, da história de Portugal; 
e não se esqueça ainda do 

tempo futuro, previsto pelas 
profecias”. (Estudos camonianos, 

Os lusíadas. Disponível em: 
<http://www.letras.puc-rio.br/

unidades&nucleos/catedra/
livropub/camoes18.html>, 
acesso em: 12 jun. 2018). 
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Como afirma Paulo Rónai, A comédia humana, de Balzac, 

composta de 88 romances, reproduz a vida contemporânea 

do autor, “com toda a sua riqueza de costumes e de tipos”. 

Fica claro que a matéria do romance difere da usada 

nas líricas e nas epopeias, que tinham por personagens 

deuses e heróis. O homem comum se torna o centro da 

narrativa desse gênero, o que o ajuda a se tornar um gênero 

extremamente popular.

Marisa Lajolo, no livro Como e por que ler o romance 

brasileiro, fala sobre a popularidade do romance:

Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam 

funções nobres, como exaltar feitos heroicos (a epopeia), 

exprimir dramas íntimos (a poesia lírica) ou representar 

emoções (o teatro), o romance nasceu divertindo seus 

leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em 

função do entretenimento que proporciona aos seus leitores 

e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e o prazer 

que o romance não teve um percurso fácil. 

Nascido da transformação de outras formas literárias, ele 

começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida 

doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os 

leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida 

das pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. Por 

isso ele democratizou e popularizou a leitura e, com ela, a 

literatura.

Seus leitores esperam — e com todo direito a isso! — 

personagens, cenários e ações postos em movimento por 

uma voz narrativa que saiba contar histórias, que saiba fazer 

acontecer coisas sob os olhos de quem lê.

[...]

Como acontece com todas as formas de lazer — do baile 

funk ao futebol —, o romance se articula com a sociedade 

pela qual circula, que o produz e o consome. Isto é, tem 

tudo a ver com a sociedade que o escreve e lê. Alguns — os 

chamados clássicos — duram mais que outros, são de todos 

os tempos: mas cada tempo tem seus romances.

[...]

Livro de Marisa Lajolo trata da origem 
e da importância desse gênero.
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Logo que surgiu e começou a popularizar-se na Europa 

do século XVIII, o romance foi alvo de perseguições. 

Perguntavam-se seus críticos: será que fazendo a cabeça 

de quem o lê, este novo gênero não faz mal aos leitores, e 

sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que 

fazia, ou que poderia fazer muito mal.

[...]

Mas o grande público, e talvez principalmente o público 

feminino, nunca deu ouvido aos críticos [...].

Vários fatores contribuíram para a afirmação do romance 

como gênero de grande força. Um deles foi sua aliança com o 

jornal que o publicava em capítulos, sob a forma de folhetins. 

[...]

Além de serem muito mais baratos, os jornais 

induziam uma leitura parcelada, aos pedaços, à qual talvez 

estivessem mais habituados os leitores disponíveis naquele 

tempo. Diferentemente do jornal, o livro sugere a leitura 

ininterrupta, talvez de difícil concretização pelo público dessa 

pré-história do romance.

[Outro fator foi o custo repassado para o leitor.] Ou seja, o 

preço do romance — mais baixo — constituía uma razão a mais 

para o sucesso do gênero: impresso em papel de qualidade 

inferior e encadernado sem luxo, representava uma alternativa 

de leitura mais barata (LAJOLO, 2004, p. 29-38).

Como se vê, o romance enfrentou algumas barreiras e 

não começou com muita popularidade, mas, devido às suas 

características narrativas e à proposta de divertir seus 

leitores, caiu no gosto popular. E a propagação por meio de 

folhetins e o preço mais acessível certamente ajudaram na 

sua popularização.

 

Com Proust, na aurora deste século, outra revolução se opera: 

sua obra (Em busca do tempo perdido), com desrespeito à 

coerência formal do romance oitocentista, leva mais fundo a 

sondagem psicológica de Dostoievski, graças à descoberta 

da memória como faculdade que apreende e fixa o vir a ser 

existencial [...]
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[...] uma série de escritores, como Thomas Mann, Virginia 

Woolf, Franz Kafka, William Faulkner e outros, colaborou, 

cada qual à sua maneira, para o progresso do romance 

(MOISÉS, 1978, p. 458-459).

O romance para jovens

O romance tem passado por crises, mudanças e 

repaginações, mas é sem dúvida o gênero mais célebre de 

nosso tempo. É inegável seu apelo, e entre os jovens não 

é diferente. Grandes lançamentos e adaptações de obras 

famosas para o cinema, como o caso da saga do personagem 

Harry Potter, dão prova disso.

Mas sempre existiu uma literatura pensada para crianças 

e jovens? Até alguns poucos séculos atrás, não havia a 

percepção de que infância e adolescência eram fases 

diferentes da vida adulta e, sendo assim, com necessidades 

específicas. No início da Revolução Industrial, crianças, 

adolescentes e adultos às vezes trabalhavam a mesma 

quantidade de horas. Foi nesse período que leis aprovadas 

no Parlamento inglês começaram a estabelecer limites para 

os trabalhos de menores de idade, até a proibição total. 

Às crianças, então, coube o dever de ir à escola e de ser 

preparadas para se tornarem adultos que integrariam a força 

de trabalho das fábricas e das indústrias. 

Com as leis que protegem crianças e adolescentes, 

surge também um novo público leitor, e livros para as 

crianças, didáticos e literários, começam a ser produzidos 

em maior escala. Os livros produzidos especificamente 

para a faixa etária da adolescência foram concebidos 

depois dos livros para o público infantil. Embora houvesse 

autores escrevendo sobre a adolescência, não havia autores 

escrevendo propriamente para adolescentes. Até hoje, 

muitos críticos questionam se, de fato, há necessidade de 

escrever especialmente para essa faixa etária. Para eles, um 

adolescente pode ler qualquer bom livro de literatura.

Seja como for, o romance reflete a sociedade, conforme 

afirma Marisa Lajolo. É esperado que o adolescente, então, 

queira se ver representado nas obras desse gênero literário, 

No Brasil, as crianças e os 
adolescentes são protegidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Capa da edição comemorativa 

dos 25 anos do ECA, 2015, Unicef.
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com as angústias e os medos próprios dessa fase da vida. O 

que não significa fazer uma literatura rasa ou moralizante, 

mas sim que sirva de espelho para o jovem, na qual ele possa 

encontrar um pedaço de si.

Referências bibliográficas

LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2004.

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 2. ed. 

revista. São Paulo: Cultrix, 1978.

RÓNAI, Paulo. A vida de Balzac. In: BALZAC, Honoré de. 

A comédia humana: estudos de costumes: cenas da vida 

privada. 3. ed. São Paulo: Globo, 2012. (Livro eletrônico). 

Atividades 

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 

linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

• O título do livro é A montanha da água lilás e o subtítulo 

é fábula para todas as idades. Benjamin Abdala Junior, no 

prefácio dessa edição, fala que o livro é “Uma narrativa 

de ficção longa, em tom de fábula, em que seu sentido 

figurado, de grande atualidade, pode ser estendido ao 

que acontece ou aconteceu com muitos povos do mundo”. 

Retomar com os alunos as características das fábulas. 

Pedir aos alunos que reflitam sobre essas características e 

o romance que vão ler. Eles devem pensar por que o autor 

usou o tom fabular para a sua narrativa. Será que ele quer 

passar alguma mensagem para os leitores? Perguntar que 

outros livros eles conhecem com personagens animais. 

Citar, por exemplo, A revolução dos bichos, de George 

Orwell, verificando se os alunos já leram e o que acharam. 

Esse livro foi adaptado para filme (direção de John 

Stephenson, EUA, 1999, classificação livre, 90 minutos) 

Retrato do francês Jean de la Fontaine 
(1621-1695), fabulista e poeta. 

Fábula é um texto curto, 
em prosa ou poesia, com 

personagens que são animais e
no fim tem uma lição ou uma 

moral, isto é, o conteúdo da 
fábula é geralmente crítico. O 

autor e pesquisador francês 
Jean de La Fontaine estudou, 

pesquisou e escreveu, em forma 
de versos, várias fábulas, que 
o consagraram como escritor. 

No prefácio da primeira edição 
de suas Fábulas, afirma sobre 

o gênero: “Elas [as fábulas] não 
são apenas morais, dão além 
disso outros conhecimentos. 

As propriedades dos Animais e 
seus diferentes caracteres estão 

expressos aí; por conseguinte, 
também os nossos, pois que 

somos síntese do que há de bom 
e de mau nas criaturas irracionais. 

[...] As fábulas são assim um 
quadro onde cada um de nós se 

encontra retratado” (Posfácio. In: 
LA FONTAINE, Jean de. Fábulas 

selecionadas de La Fontaine. 
Tradução Leonardo Froés. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 150).
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e pode ser exibido inteiro para os alunos. (Habilidade 

específica: EF69LP49.)

O trecho a seguir faz uma introdução ao livro A revolução dos 

bichos:

A Revolução dos Bichos, de George Orwell, se passa 

numa granja liderada, inicialmente, pelo Sr. Jones. Porém, 

insatisfeitos com a dominação e exploração e liderados 

pelo Porco Major, os animais decidem fazer uma revolução. 

Assim, o inimigo seria aquele que anda sobre duas pernas. 

Os animais se organizam e expulsam Sr. Jones da granja, pois 

não queriam mais ser tratados como escravos dos humanos. 

Os porcos passam a liderar a granja, considerando-se os 

animais mais inteligentes.

         Os ensinamentos do Porco Major, denominados de 

Animismo, passam a predominar, mesmo após sua morte. Na 

granja, todos os animais são iguais entre si. Porém, “uns são 

mais iguais que outros”. Dessa forma, os porcos aprenderam 

a ler e escrever e tornam-se os líderes da granja. [...]

BASTOS, Natacha. A revolução dos bichos. Globo.com. Disponível
em: <http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-

livros/a-revolucao-dos-bichos.html>. Acesso em: 12 jun. 2018.

• Apresentar o livro aos alunos: a capa, os elementos de 

capa (autor, título, ilustração e logotipo) e de quarta 

capa (texto de quarta capa e logotipo). Falar que esses 

elementos compõem a materialidade do livro, assim como 

o miolo e seus elementos, com texto, ilustrações e notas 

de rodapé. As ilustrações do livro são de abertura de 

capítulo. Orientar os alunos a prestarem atenção nelas 

antes da leitura dos capítulos, buscando relacionar as 

ilustrações com o texto. Comentar com a turma que a 

autor do livro não é brasileiro; ele nasceu em Benguela, 

Angola, e usa em seus textos um português um pouco 

diferente do usado no Brasil. Por isso, é importante 

ressaltar que na obra há notas de rodapé que esclarecem 

termos não utilizados aqui. Pedir aos alunos que, durante 

Capa da edição brasileira de  
A revolução dos bichos.
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a leitura, anotem aspectos do estilo e da escrita de 

Pepetela que chamem a atenção deles, para discutirem 

depois da leitura. (Habilidade de referência: EF69LP45.)

• A montanha da água lilás é um romance. Discutir com os 

alunos as características desse gênero. Para aprofundar 

esse conteúdo, pode-se pedir aos alunos que comentem 

algum romance que tenham lido ou estejam lendo. 

(Habilidade de referência: EF89LP33.)

• Orientar os alunos a fazerem cartões com anotações 

dos trechos do livro que acharem mais importantes, 

para depois elaborarem um resumo ou resenha do 

texto lido (com ou sem comentário/análise), como 

forma de possibilitar uma maior compreensão e um 

posicionamento crítico.

2. Material de apoio pós-leitura

A contação de histórias e a oralidade

O texto de Pepetela retoma a tradição oral da contação de 

histórias. Na Apresentação, o narrador introduz o personagem 

avô Bento, que teria contado a história que ele agora escreve, 

para compartilhar com o leitor. 

O narrador informa que a “estória” foi contada “em noites 

de cacimbo”, isto é, em mais de uma noite de nevoeiro denso. 

E afirma: “Eu só escrevi aquilo que o avô nos contou, não 

inventei nada”.

O conto escrito, como é conhecido hoje, teve sua origem 

na transcrição de contos orais. O passo seguinte foi os autores 

começarem a inventar e registrar suas próprias histórias por 

escrito, não só transcrever o que escutavam. Contar histórias é 

uma atividade muito antiga, e talvez não seja exagero afirmar 

que o ato de contar histórias tenha surgido com o próprio ser 

humano se reunindo em grupos para sobreviver. Reunidos, uns 

narravam aos outros o que acontecia durante o dia, e assim, 

aos poucos, as histórias ultrapassaram o âmbito dos assuntos 

diários e passaram a explicar eventos naturais, como chuvas, 

secas, origem do dia e da noite. 

Quando surge a escrita, cria-se a possibilidade de registro 
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do que antes era só falado. Nos dias de hoje, a figura do 

contador perde espaço nas sociedades, principalmente nas 

cidades, onde as pessoas não têm mais tempo ou hábito de 

se reunirem em grupos para escutar histórias. 

Esse é apenas um resumo de um processo muito longo, 

com diversas etapas.

No século XIV dá-se outra transição. Se o conto transmitido 

ganhará o registro escrito, agora vai afirmando sua categoria 

estética. [...]

[...] Se o século XVIII exibe um La Fontaine, exímio 

em contar fábulas, no século XIX o conto se desenvolve 

estimulado pelo apego à cultura medieval, pela pesquisa 

do popular e do folclórico, pela acentuada expansão da 

imprensa, que permite a publicação dos contos nas inúmeras 

revistas e jornais. Este é o momento da criação do conto 

moderno quando, ao lado de um Grimm que registra contos e 

inicia o seu estudo comparado, um Edgar Allan Poe se afirma 

enquanto contista e teórico do conto.

Portanto, enquanto a força do contar estórias se faz, 

permanecendo, necessária e vigorosa, através dos séculos, 

paralelamente uma outra história se monta: a que tenta 

explicitar a história destas estórias, problematizando 

a questão deste modo de narrar — um modo de narrar 

caracterizado, em princípio, pela própria natureza desta 

narrativa: a de simplesmente contar estórias (GOTLIB, 

2000, p. 7-8).

Contar histórias é uma habilidade que tem acompanhado 

o ser humano, importante para a socialização, a passagem de 

conhecimento e a sobrevivência da tradição. Mas, atualmente, 

essa prática parece estar se perdendo. Embora ainda haja 

famílias que se reúnem em volta da mesa para almoçar ou 

jantar, contando acontecimentos dos dias, ou ao redor de seus 

membros mais idosos, para escutar histórias antigas, muitas 
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perderam esse hábito. Em aldeias indígenas, contar histórias 

ainda é muito comum, é o modo de os mais velhos passarem 

as tradições aos mais novos. 

Assim, é importante transmitir aos alunos a importância 

de contar histórias, de comentar o que leram, de inventar, eles 

mesmos, suas próprias histórias. 

Pepetela e a literatura angolana

Artur Pestana, mais conhecido como Pepetela, escreve em 

português, mas não é brasileiro. Ele nasceu em Angola, país 

que, assim como o Brasil, foi colônia portuguesa e lutou por 

sua independência. 

A Lei no 10.639/2003 prevê expressamente, no caput 

do artigo 26-A, a obrigatoriedade do ensino da História e 

da Cultura Afro-Brasileira, o que permite corrigir a visão 

eurocêntrica que teve lugar central no ensino até então. 

Desse modo, abre-se espaço não só para uma correção de 

ponto de vista, mas também ampliam-se horizontes e cria-se 

a possibilidade de conhecer a história do Brasil e de outros 

países que têm algo em comum em suas trajetórias. 

Conhecer a multiplicidade da sociedade e da cultura africana 

a partir da leitura de textos literários em língua portuguesa é 

a grande descoberta que ocorre ao tomarmos contato com a 

literatura de autores como o moçambicano Mia Couto, ou os 

angolanos Pepetela e Ondjaki.

A África é um continente formado por culturas diversas 

e que permanece desconhecida entre nós, apesar das tantas 

semelhanças que nos unem. A leitura das obras de grandes 

escritores africanos pode significar a reaproximação dos 

alunos com as culturas desse continente de modo rico e 

interessante.

LIMA, Ludmylla Mendes. Para conhecer a literatura africana. Carta 
Educação, Carta Capital, 6 mar. 2014. Disponível em: <http://www.

cartaeducacao.com.br/artigo/paraconheceraliteraturaafricana/>. 
Acesso em: 12 jun. 2018.
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Conheça um pouco mais da história de Pepetela, de seu 

envolvimento no Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA) e sua obra nos textos a seguir:

Artur Pestana, cujo nome artístico é Pepetela, foi militante 

do MPLA, ativo combatente contra a dominação do 

colonizador. Integrou também os primeiros governos 

angolanos, tendo sido nomeado vice-ministro da Educação 

em 1975. Apesar de sua participação política, ou até 

mesmo por causa dela, sentiu-se imbuído de, à parte de 

forjar uma identidade, criticar aquela que parece ter se 

instalado nos meandros do país, especialmente no que 

concerne aos que agora detinham o poder. Ele fez parte da 

geração angolana intelectualizada, que estudou em Portugal 

e ajudou a combater a colonização. Segundo Anderson 

(2008), enquanto o capitalismo transformava os meios de 

comunicação física e intelectual, as camadas intelectuais 

descobriram formas alternativas à imprensa [...]. Ou seja, já 

que o movimento pré-independência não podia contar com os 

meios tradicionais de divulgação de suas ideias, ele precisou 

fazer uso de outros métodos, como encontros em A casa dos 

Estudantes do Império, por exemplo.

Em Mayombe, obra escrita entre os anos de 1970/1971 

— em plena guerra pela libertação —, e publicada em 1980 

— cinco anos após a independência —, temos um cenário de 

guerra e de devastação pré-independência, era ainda cedo 

para prever quais seriam suas consequências. Talvez por 

isso as críticas de Pepetela tenham permanecido latentes, 

emergindo vez ou outra para dar voz às suas suspeitas de 

futuro não muito promissor. Já em A Geração da Utopia, de 

1992, a desolação é evidente: temos, nos personagens, 

a representação de um passado — idealista — de Angola e 

do presente — arrivista — do país. Nessa obra, percebemos 

claramente todo o processo de revolta pela independência, 
Edição brasileira do livro, que entrou 

para a lista de leitura do vestibular da 
USP 2018-2019.
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desde sua formação, já que o protagonista é um intelectual 

idealista, até sua efetivação e posterior desencanto. [...]

PINHEIRO, Vanessa Riambau. A literatura angolana no cenário 
ficcional: tendências e perspectivas. Revista Graphos, vol. 16,  

n. 1, 2014. p. 170-171. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/
index.php/graphos/article/viewFile/20341/11268>. Acesso em: 

12 jun. 2018.

***

Antes de buscarmos a pista dada pelo autor, é interessante, 

para nos aproximarmos de “todo o resto que foi escrito 

depois”, examinar a sua bibliografia, tarefa que permite 

também situar a sua dimensão no sistema que integra. 

Reunindo já treze títulos, dos quais apenas três publicados 

no Brasil, Pepetela divide com José Luandino Vieira o 

estatuto de escritor mais conhecido e premiado de Angola. 

Para citar apenas dois, apontamos o Prêmio da Associação 

Paulista de Críticos de Arte (em 1993) e o Prêmio Camões 

(em 1997). O levantamento de sua produção demonstra 

ainda que a repercussão de seu trabalho já vai além das 

fronteiras da língua portuguesa. [...]

A leitura do conjunto da obra, incluindo-se os títulos 

publicados após a entrevista, vem, com efeito, confirmar 

a construção da nacionalidade como um tema constante 

que, sob vários ângulos e perspectivas, constitui um 

elemento matriz em seu repertório. Se saímos do 

particular e alcançamos o geral, ou seja, o conjunto da 

literatura de Angola, reconhecemos que a formação da 

identidade nacional é na realidade uma das linhas de força 

da consecução desse sistema literário. Com décadas de 

diferença, os escritores angolanos passam pela experiência 

que viveram os nossos românticos e reviveram, de maneira 

diferenciada, os nossos modernistas: fazer uma literatura que 

interviesse no processo de definição do país. Se a questão 

parece-nos antiga, há que recordar que o país é novo: 

passaram-se apenas 22 anos desde a sua independência e 
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o problema da função da obra literária e do papel social do 

escritor se recoloca, senão com outras cores, pelo menos, 

com novos matizes. É preciso examiná-los, ainda que não se 

disponha da perspectiva histórica que o tempo há de abrir e 

que o instrumental analítico tenha sido forjado para o estudo 

de outro universo cultural.

Se o tema central não singulariza Pepetela no interior 

do sistema literário angolano, há outro elemento capaz 

de marcar a sua diferença: ele é hoje o único nome quase 

que exclusivamente identificado com o romance como 

forma de expressão. Associado ao mundo da escrita, esse 

gênero literário exerceu desde sempre uma impressionante 

atração sobre os escritores angolanos em que pese a sua 

inserção num universo cultural marcado pela tradição oral. 

A despeito desse fascínio, a obra de seus companheiros, 

como José Luandino Vieira, Arnaldo Santos, Costa Andrade, 

Manuel Rui, Henrique Abranches, entre outros, divide-se 

entre contos e romances, romances e poemas, poemas 

e contos. Embora tenha publicado alguns contos nas 

antologias da famosa Casa dos Estudantes do Império, 

ainda no tempo de estudante em Lisboa, e, por duas 

vezes, se tenha enveredado pelo teatro, é como autor de 

narrativas longas que ele se inscreve no projeto literário 

angolano. Até o momento são dez as já editadas, se 

aí incluímos As aventuras de Ngunga (obra escrita em 

circunstâncias especiais com destinação especial). De 

Muana Puó a A gloriosa família, passando por Mayombe, 

Yaka, O cão e os caluandas, Lueji, A geração da utopia, O 

desejo de kianda e Parábola do cágado velho, o autor tem 

se mantido fiel ao gênero que cedo escolheu para dar curso 

ao seu projeto literário.

Aproveitando do gênero, o senso de historicidade, a 

lógica da causalidade histórica, Pepetela organiza a sua 

visão do que tem sido aquela sociedade. E, combinando 

elementos internos ao quadro literário angolano com as 

marcas provenientes de outros processos, ele vai escolhendo 

as referências que melhor podem servir a sua proposta. [...]
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CHAVES, Rita. Pepetela: romance e utopia na história de Angola. 
Via Atlântica, n. 2, jul. 1999. Disponível em: <http://www.revistas.

usp.br/viaatlantica/article/view/48795/52871>. Acesso em: 12 
jun. 2018.

Os lupis somos nós?

A montanha da água lilás não retrata, de modo direto, a 

história de Angola. Mas versa sobre a sociedade, sobre como a 

união é importante na resolução de problemas — por exemplo, 

quando os lupis se unem para combater os rinocerontes — e 

como a ganância pode destruir uma sociedade.

Todos os lupis querem ter acesso à água lilás, mas os 

lupis maiores e mais fortes (os lupões e os jacalupis) passam 

a controlar o acesso a ela. A sociedade lupi como um todo 

se acomoda a essa situação. A maior parte da população 

vive oprimida, enquanto uma minoria desfruta do melhor 

que a água lilás pode oferecer. Os lupis reproduzem, de 

certo modo, o que se vê na sociedade humana: o encanto 

com objetos supérfluos que conferem status aos seus 

portadores, necessidades ditadas por interesses mercantis e 

o consumismo desenfreado. 

A água lilás, utilizada de forma irresponsável, sem 

preocupação com sua preservação ou utilização sustentável, 

acaba por se extinguir. A fonte seca, e, mesmo perfurando 

toda a montanha, os lupis não encontram mais o precioso 

líquido. No final, sem a água lilás e tendo desaprendido 

a subir nas árvores para pegar frutas, os lupis acabam 

se colocando a serviço de outros animais. Nas árvores, 

permanecem apenas o lupi-poeta e o lupi-pensador.

O texto termina com esse parágrafo: “Foram talvez esses 

poemas que chegaram ao conhecimento dos avós dos nossos 

avós, quando eles compreendiam a linguagem dos lupis. E nos 

contaram à noite, na fogueira, para transmitirmos às gerações 

vindouras. Aprenderão elas com esta estória?”. Será que a 

sociedade consegue aprender com seus erros ou os seres 

humanos têm a tendência de esquecê-los com rapidez?

Essa história, como a de A revolução dos bichos, trata, 

de forma alegórica, de nós mesmos, seres humanos vivendo 
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em sociedade, e alerta sobre os perigos da exploração 

desenfreada de recursos naturais e de nossos iguais. A 

leitura dessa narrativa fabular sobre desperdício e sujeição do 

outro, mantido em condição alienada, contribui, por exemplo, 

para a reflexão sobre o processo de colonização e suas 

consequências.

Atividades 

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão 

após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos 

da fruição literária, as competências específicas de Língua 

Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na 

BNCC. 

• Depois da leitura, fazer uma roda de conversa com os 

alunos, para que eles comentem os trechos de que mais 

gostaram do livro. Perguntar o que acharam da história, 

dos personagens e do final. É uma história com animais 

e seres fictícios, mas esses personagens se assemelham 

ao ser humano em que medida? Sugere-se debater com a 

turma uma das questões colocadas pelo autor com essa 

história, que se assemelha muito ao que é proposto por 

George Orwell em A revolução dos bichos: a questão da 

corrupção por causa do poder, que na história de Pepetela 

está ligada à exclusividade sobre a água lilás e ao 

controle de acesso a ela. Pedir aos alunos que façam uma 

resenha crítica do livro, recomendando ou não a leitura 

e explicando o porquê disso. Lembre-os de que devem 

defender um posicionamento com argumentos baseados 

no livro e que podem fazer pesquisas na internet e até 

citar outros autores, dando o devido crédito. 

Promover a leitura de algumas resenhas em sala de 

aula e sugerir aos alunos que criem um espaço de partilha 

de suas opiniões sobre os livros que leem, recomendados 

pela escola ou não. (Habilidades específicas: EF69LP44, 

EF69LP51, EF69LP47 e EF69LP46.) 

Uma resenha crítica deve ser 
simples, clara, concisa, objetiva e 
impessoal. Ela deve conter, pelo 

menos, os seguintes itens, de 
forma organizada:

1. Identificação da obra: título, 
subtítulo (se houver), autor e 

referência bibliográfica (local da 
edição, editora, data, número de 

páginas).
2. Identificação do autor da 

obra que foi resenhada: falar 
brevemente da vida dele (dados 
relevantes, como nacionalidade, 

por exemplo) e de outras obras do 
escritor.

3. Descrição da estrutura do livro: 
quantos capítulos tem, qual é 
o foco narrativo, se há textos 

paratextuais que acompanham o 
livro (quais e o que dizem).

4. Descrição do conteúdo: de dois 
a três parágrafos para resumir 

claramente o texto resenhado. A 
resenha deve ser desenvolvida 
segundo a sequência lógica do 

texto.
5. Análise de forma crítica: nessa 
parte, o aluno deve ser orientado 

a dar a opinião dele, tomando 
uma posição a respeito das 

ideias enunciadas (Ele concorda 
com o autor? Sim? Não? Por 

quê?). Os argumentos devem ser 
embasados no texto lido.
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• O texto de Pepetela retoma a tradição oral da contação 

de histórias. Na Apresentação, o narrador apresenta o 

personagem do avô Bento, que teria contado a história 

que ele agora escreve, para compartilhar com o leitor. 

Não é mais tão comum as pessoas da cidade se reunirem 

em roda para ouvirem histórias. Sugere-se uma atividade 

na qual os alunos percebam que a transposição do que é 

contado para a escrita acarreta modificações. Se possível, 

levar para a sala de aula um contador de histórias ou 

alguém da comunidade escolar que possa contar uma 

história para a turma. São interessantes as histórias 

folclóricas ou da tradição local da cidade. Reunir os alunos 

em roda para escutarem a história. Depois, cada um deve 

fazer a sua reprodução escrita do que escutaram, passar 

o texto a limpo e compartilhar com os colegas. Em dia 

combinado, fazer uma roda de leitura para que cada aluno 

leia a sua história. Elas ficaram parecidas? Diferentes? 

O que isso pode significar com relação aos textos da 

tradição oral que chegaram aos dias de hoje por meio de 

textos? Este é um bom momento também para os alunos 

avaliarem os seus textos quanto a coesão e coerência; se 

necessário, promover a reescrita dos textos, apontando 

problemas que tenham sido identificados nos textos dos 

alunos. (Habilidades específicas:  EF69LP51, EF69LP53, 

EF08LP04, EF08LP14 e EF08LP15.)

• Retomar com os alunos o que eles acharam do estilo de 

escrita e do português empregado por Pepetela em seu 

texto, por meio de perguntas como: Foi difícil ler? Foi fácil? 

Tiveram que procurar outras palavras além das explicadas 

nas notas de rodapé? Quais foram? Que característica da 

escrita dele gostariam de destacar? Por exemplo, Pepetela 

opta pelo infinitivo em estruturas sintáticas que, no 

Brasil, seriam construídas com o gerúndio. (Habilidade de 

referência: EF69LP56.)

• Conversar com os alunos sobre as palavras de origem 

africana usadas cotidianamente no Brasil. Sugerir que 

pesquisem a incorporação de palavras africanas na 

língua portuguesa. A pesquisa pode ser ampliada para a 

O português empregado por 
Pepetela é um pouco diferente, 

porque é o português falado em 
Angola. Os países que fazem 

parte da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 

são: Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 

Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste. O site da 
CPLP é: <https://www.cplp.org/>.



24M ATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR

incorporação de palavras de outras origens, como as de 

origem francesa e italiana. Com base nos resultados da 

pesquisa, apresentar aos alunos textos a respeito das 

influências estrangeiras sobre a língua portuguesa e 

promover uma conversa sobre o assunto. (Habilidade de 

referência: EF09LP12.)
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Brasil e Angola

Brasil e Angola, apesar da distância geográfica, têm 

em comum terem sido colônias portuguesas. Angola, 

diferentemente do Brasil, passou por uma guerra civil 

depois da independência de Portugal, em 1975, que durou 

mais de 15 anos e devastou o país e sua infraestrutura. 

Pepetela, em muitos de seus livros, retrata essa Angola 

devastada pela luta antes da independência e depois, 

durante a guerra civil.

Hoje, os angolanos reconstroem a economia do país 

e, conosco, dividem o idioma português e uma trajetória 

histórica parecida. Eduardo d’Amorim, em seu livro África e 

Brasil: história e cultura, ganhador do Prêmio Jabuti 2017 na 

categoria Não Ficção, traça paralelos entre a história do Brasil 

e do continente africano. Veja, a seguir, um pouco sobre o 

olhar dele para história do início da colonização portuguesa.

O império colonial português

Para os europeus, a exploração da África permitiu abrir 

caminhos para as grandes riquezas naturais do continente. 

O processo de entrada no território africano foi lento e nem 

sempre pacífico, mas os contatos travados na região foram 

determinantes para a história africana, europeia e americana 

nos séculos seguintes.

Por terra ou por mar, portugueses embrenharam-se, pouco 

a pouco, em locais-chave do território africano. Os relatos de 

alguns viajantes revelam os objetivos em suas explorações: 

estabelecer contatos, negociar ouro e outros produtos 

lucrativos, como seres humanos. Havia, ainda, grande interesse 

em seguir a recomendação da Igreja Católica de catequizar 

os povos não cristãos. E contar com o apoio da Igreja para as 

empreitadas era um grande interesse português.

Bandeira de Angola. No país, além de 
português (idioma oficial), falam-se 
idiomas regionais, como umbundu, 

quimbundo e quicongo.

Fotografia da capital de Angola, 
Luanda, à noite, com prédios ao fundo.
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Entre as razões que levaram Portugal a se tornar uma 

grande potência marítima destacam-se a precoce (em relação 

a outros reinos da Europa) centralização do poder nas mãos do 

rei; a sua privilegiada localização geográfica e a relação com a 

navegação costeira; os conhecimentos científicos (sobretudo 

na área de Astronomia e Cartografia) cultivados na região 

durante todo o período de ocupação islâmica; e o grande 

incentivo, financeiro e científico, garantido aos navegadores 

pelo infante D. Henrique (1394-1460). Certamente, o 

interesse em descobrir novas rotas para os ricos mercados 

orientais, onde eram obtidas as especiarias vendidas a altos 

preços na Europa, e a possibilidade de adquirir novos mercados 

consumidores também foram incentivos para a navegação 

marítima e a conquista de novos territórios.

[...] 

A conquista de Ceuta

Um dos principais marcos do interesse português na exploração 

do continente africano foi a grande empreitada militar, liderada 

pelo rei D. João I em 1415, para a conquista da cidade de Ceuta, 

no norte da África. A região estava sob o controle islâmico 

desde o século VIII [...] e os portugueses tinham vencido, 

poucos anos antes, a chamada Guerra da Reconquista, que 

expulsou os muçulmanos de seu território. Havia, ainda, grande 

animosidade entre os ibéricos e a população que os havia 

dominado por séculos. No entanto, essa não parece ter sido a 

única causa que impulsionou os portugueses à batalha.

Outros fatores, apontados por historiadores em diferentes 

épocas, ressaltam também o compromisso dos reis cristãos 

de Portugal em dar continuidade aos objetivos das Cruzadas 

cristãs, dos séculos anteriores, de retomar territórios sob 

domínio da fé islâmica, considerada pelos cristãos uma crença 

de infiéis; o interesse em abrir uma passagem para a navegação 

no mar Mediterrâneo, importante rota para se chegar aos 

produtos das Índias (forma de se referir aos reinos do Oriente, 

inclusive a Índia atual), muito procurados e valorizados na 

Europa; e mesmo a tentativa de conquistar novos territórios, já 

que Portugal era um país pequeno em termos territoriais.
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[...] 

Explorações costeiras

Ainda no começo do século XV, os portugueses navegaram 

até as ilhas da Madeira e dos Açores. Os portugueses 

referiam-se à sua chegada a esses locais como 

“descobrimento”, mesmo que as terras já fossem conhecidas 

(e nomeadas) pelos povos ibéricos. “Descoberta” implicava 

tomar posse de um território que não era de ninguém e os 

portugueses investiram na colonização das ilhas com o envio 

de colonos para ocupar o local e desenvolver atividades 

produtivas, como a agricultura de cereais.

Em 1444, foi “descoberto” o arquipélago de Cabo Verde, na 

região da costa do Senegal — ainda que registros portugueses 

mencionem essas terras várias décadas antes. Um dos 

descobridores seria justamente o navegador veneziano Alvise 

Cadamosto (1432-1488), a serviço do infante D. Henrique, 

durante uma de suas viagens de reconhecimento da costa 

atlântica africana. Cadamosto reconheceu a importância 

estratégica dessas ilhas para a navegação entre Portugal 

e a África Subsaariana. De fato, Cabo Verde se tornaria 

importante ponto de parada para as embarcações portuguesas 

que seguiam para a América e para às Índias, além de ter se 

estabelecido como uma importante localidade para o comércio 

de pessoas escravizadas.

Essas primeiras incursões serviram também para que os 

portugueses pudessem mapear de maneira mais rigorosa a 

geografia do oeste africano e determinar o regime dos ventos 

e das correntes marítimas na região. Esse conhecimento era 

fundamental para a circulação de embarcações no Atlântico 

e para o sucesso das relações comerciais que portugueses 

buscavam estabelecer com os africanos.

As primeiras tentativas deixaram os navegadores 

apreensivos, pois as correntes para o retorno à Península 

Ibérica não eram favoráveis; quanto mais ao sul se 

aventurassem os marinheiros, maior seria o desvio a oeste, 

enfrentando o Atlântico em alto mar, para que conseguissem 

condições favoráveis de navegação. Isso limitava o avanço 

dos portugueses na África.
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Em 1434, no entanto, o navegador Gil Eanes conseguiu 

finalmente ultrapassar o Cabo do Medo (nome dado pelos 

portugueses) e abriu caminhos para novas expedições que 

buscavam as famosas regiões auríferas. O temível cabo 

passou, então, a ser referido como Cabo Bojador.

A partir daí, cada vez mais expedições tatearam o litoral 

africano: em 1460, atingiram o território que atualmente 

corresponde a Serra Leoa; em 1469, a presença portuguesa 

no Golfo da Guiné já estava consolidada; dois anos mais 

tarde, em 1471, chegaram a Elmina, na chamada Costa do 

Ouro, atual Gana; em 1473, o navegador Lopo Gonçalvez 

cruzou o Equador e atingiu o Hemisfério Sul.

Certamente, as empreitadas continuaram porque eram 

vantajosas para os portugueses, que “descobriram” nas 

áreas ocupadas diversas minas de ouro e outras fontes de 

riqueza. O uso do verbo “descobrir” é frequente, mesmo 

com a descrição de pagamentos e trocas de mercadorias 

com as populações locais para que pudessem chegar a 

essas regiões.

Para consolidar a posse dos territórios que consideravam 

terem conquistado, os portugueses buscaram instalar 

feitorias como uma marca de sua presença e também como 

local de controle de suas atividades comerciais na África.

[...]

A África que fala português

A relação estabelecida entre Portugal e determinadas 

regiões africanas foi realmente duradoura, tendo se 

estendido, inclusive, para a colonização efetiva dos 

territórios africanos no processo imperialista do século 

XIX. Como resultado desses anos de domínio, há países 

africanos em que a língua oficial é o português. São 

eles: os países insulares do oceano Atlântico, Cabo Verde 

e São Tomé e Príncipe; na costa atlântica, Angola e 

Guiné-Bissau; e Moçambique, na costa do oceano Índico. 

Esses Estados fazem parte, junto com outros, como o 

Brasil e mesmo Portugal, da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa e são a memória de um período em 
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que Portugal foi uma grande potência imperialista, com 

territórios em vários continentes.

D’AMORIM, Eduardo. África e Brasil: história e cultura. 2. ed. São 
Paulo: FTD, 2016. p. 56-61, 66.

Atividades 

A atividade a seguir trabalha a habilidade: “(EF08HI26) 

Identificar e contextualizar o protagonismo das populações 

locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia”.

• Angola, país do autor Pepetela, teve sua independência 

proclamada em 1975 e, até 2002, passou por uma 

guerra civil entre os três movimentos que lutavam 

pela independência: MPLA, UNITA e FNLA. Pedir aos 

alunos que pesquisem o processo de independência de 

Angola e o papel que cada um desses três movimentos 

teve na luta por ela. Dividir a sala em dois grupos, 

orientando um grupo a procurar informação sobre o 

processo de colonização de Angola e sobre o processo de 

independência, e o outro grupo a procurar informações 

sobre o processo de colonização do Brasil e seu processo 

de independência. Pontos importantes que os alunos 

devem abordar: datas dos principais eventos relacionados 

a colonização e independência, os povos que viviam nos 

países antes da colonização e o que aconteceu com eles, 

os principais nomes envolvidos nas independências, 

qual foi a repercussão no país da independência, se o 

país se utilizou de trabalho escravo. Os alunos devem 

escolher a melhor maneira de apresentar as informações 

encontradas: podem fazer um rap, um jogral, uma peça, 

uma linha do tempo, uma exposição, uma apresentação 

em slides, um videominuto gravado no celular etc. O 

objetivo é que depois das apresentações eles tenham 

condições de comparar os processos colonizadores dos 

dois países, buscando semelhanças e diferenças. Para 

finalizar esse trabalho, levar para a sala o texto “Agualusa: 

‘Angola, como o Brasil, vive como um país cansado, 

História
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dilacerado’”, disponível em <https://brasil.elpais.com/

brasil/2017/07/28/politica/1501196454_738648.html> 

(acesso em: 12 jun. 2018), e pedir a um aluno que leia 

o texto, a fim de enriquecer o debate sobre o conteúdo 

apresentado.

Competência trabalhada:  

• Compreender acontecimentos históricos, relações de 

poder e processos e mecanismos de transformação e 

manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas 

e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços 

para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 

contemporâneo. 

A atividade a seguir desenvolve as habilidades: “(EF69AR05) 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance etc.)” e “(EF69AR06) Desenvolver processos de 

criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo 

uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 

alternativos e digitais”.

• O ilustrador Mauricio Negro criou as suas ilustrações com 

base na leitura que fez da história do livro, selecionando 

elementos que achou relevantes da narrativa para 

retratar em cada abertura de capítulo. Pedir aos alunos 

que encontrem no texto as partes que descrevem os 

lupis cambutinhas, os lupões e os jacalupis (as descrições 

estão principalmente nos capítulos 1, 2, 3 e 4) e façam 

anotações nos cadernos sobre cada um deles. Em 

seguida, dividir a turma em três grupos: cada grupo será 

responsável por fazer a ilustração de um tipo de lupi, 

escolhendo o material usado para pintar (lápis, lápis de 

cor, giz de cera, guache, tinta acrílica, colagem, nanquim, 

carvão etc.) e o material em que será feita a ilustração 

(cartolina, papelão, madeira, vidro etc.). Primeiro eles 

devem fazer um esboço, considerando a opinião de todos 

Arte
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os membros do grupo; em seguida, um rascunho; quando 

considerarem que o desenho já está finalizado, devem 

aplicá-lo no material escolhido pelo grupo, com a técnica 

escolhida (podem misturar técnicas). Eles devem adicionar 

ao lado da ilustração o texto em que se basearam para 

desenvolver o desenho, com onomatopeias referentes 

a cada tipo de lupi. Ao final, promover uma exposição, 

em que os alunos expliquem o processo de criação da 

ilustração e como foi a experiência.

Competência trabalhada:  

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho 

coletivo e colaborativo nas artes. 
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