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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo examinar a construção no conto infantil, e a-
través da contação de histórias na escola, de estereótipos raciais relacionados à 
menina negra. O que se coloca em discussão a partir deste exame é o paradigma da 
inferioridade racial e como ele pode ser reproduzido ou combatido através das narra-
tivas literárias destinadas às crianças, especialmente na escola. Isso será feito por 
meio da análise de duas obras literárias brasileiras ⎯  ―Negrinha‖ (1920), de Monteiro 
Lobato, e ―Menina Bonita do Laço de Fita‖ (1984), de Ana Maria Machado ⎯  assim 

como a partir da observação sobre a prática da contação de histórias em duas tur-
mas da educação infantil em uma escola do ensino público localizada em um muni-
cípio no interior de Minas Gerais. A hipótese de partida deste trabalho, formulada a 
partir de minha experiência de vida, é a de que na escola pública brasileira, através 
da literatura infantil, não são apresentados ⎯  ou são, mas de maneira insuficiente ⎯  
às meninas negras referenciais culturais que favoreçam a elas o desenvolvimento de 
sua auto-estima e o reconhecimento positivo de sua identidade social. Isso porque 
as escolas não utilizam conscientemente narrativas dirigidas ao público infantil que 
sejam capazes de contribuir para a percepção não inferiorizada da menina negra. 
 

Palavras Chave: Estereótipo Racial, Diversidade, Racismo, Conto Infantil. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the construction of racial stereotypes related 
to the black girl in the children's story, and through storytelling at school. What is be-
ing debated from this examination is the paradigm of racial inferiority and how it can 
be reproduced or countered through literary narratives intended to children, especial-
ly at school. This will be done through the analysis of two Brazilian literary works 
"Negrinha" (1920), by Monteiro Lobato, and "Bonita do laço de Fita" (1984) by Ana 
Maria Machado as well as from the observation about the practice of storytelling in 
two classes of early childhood education in a public school located in the interior of 
Minas Gerais. The starting hypothesis of this work, formulated from my life experi-
ence, is that in the Brazilian public school, through children's literature, they are not 
presented or are, but insufficiently to the black girls cultural references that favor the 
development of their self-esteem and the positive recognition of their social identity. 
This is because schools do not consciously use child-directed narratives that are ca-
pable of contributing to the non-inferiorized perception of the black girl. 
 
Keywords: Racial Stereotype,  Diversity, Racism, Children's Story. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo examinar a construção no conto infantil, 

e através da contação de histórias na escola, de estereótipos raciais relacionados à 

menina negra. O que se coloca em discussão a partir deste exame é o paradigma da 

inferioridade racial e como ele pode ser reproduzido ou combatido através das narra-

tivas literárias destinadas às crianças, especialmente na escola.  

Isso será feito por meio da análise de duas obras literárias brasileiras - ―Ne-

grinha‖ (1920), de Monteiro Lobato, e ―Menina Bonita do Laço de Fita‖ (1984), de 

Ana Maria Machado assim como a partir da observação sobre a prática da contação 

de histórias em duas turmas da educação infantil em uma escola do ensino público 

localizada em um município no interior de Minas Gerais.  

A hipótese de partida deste trabalho, formulada a partir de minha experiência 

de vida, é a de que na escola pública brasileira, através da literatura infantil, não são 

apresentados ou são, mas de maneira insuficiente às meninas negras referenciais 

culturais que favoreçam a elas o desenvolvimento de sua auto-estima e o reconhe-

cimento positivo de sua identidade social. Isso porque as escolas não utilizam cons-

cientemente narrativas dirigidas ao público infantil que sejam capazes de contribuir 

para a percepção não inferiorizada da menina negra. Pelo contrário, em geral o que 

é selecionado pelas escolas para essas atividades são narrativas que reforçam mo-

delos normativos socialmente dominantes. Esses modelos, em função das relações 

de poder e do domínio cultural em que são construídos, se estruturam de modo a 

situar ideologicamente a menina negra, por ser mulher e pela cor de sua pele, numa 

condição social hierarquicamente inferior. Nesta condição, a escola se constitui para 

a menina negra como um lugar desfavorável para a produção da sua auto-estima, 

sobretudo em relação à sua aparência física. Isso desqualifica o papel da escola em 

resolver o problema da disparidade entre negros e brancos em relação ao acesso, a 

permanência e a conclusão do ensino formal, bem como em promover a diversidade 

cultural e humana.  

O que se quer então é contribuir para o diagnóstico sobre como se realiza 

efetivamente nas narrativas para o público infantil a construção da imagem da meni-

na negra e discutir possibilidades da literatura infantil, e de sua contação na escola, 

contribuirem para uma pedagogia afirmativa e antidiscriminatória. 
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A pesquisa se apoia primeiramente em revisão bibliográfica sobre assuntos 

relacionados ao tema proposto. Além das obras de literatura já citadas, utilizo livros, 

jornais, revistas, artigos, monografias, dissertações, teses, bem como demais mate-

riais eletrônicos que possam oferecer aporte teórico significativo ao trabalho. Além 

disso, para alcançar o objetivo proposto, realizei observações em duas salas de aula 

da educação infantil de segundo período em uma escola no interior de Minas Gerais. 

As turmas são frequentadas por crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos. A 

escola se localiza em zona urbana e atende à educação infantil de meio período e 

ensino fundamental I. 

Assim, o presente trabalho será dividido em três capítulos. No primeiro, de-

senvolvo um relato autobiográfico sobre a minha experiência de vida como menina 

negra e, em seguida, sobre a situação do negro nas escolas brasileiras. No segundo 

capítulo, introduzo o tema do negro como personagem na literatura e realizo uma 

análise detida dos contos ―Negrinha‖, de Monteiro Lobato, e ―Menina Bonita do Laço 

de Fita‖, de Ana Maria Machado. Busco neste capítulo estabelecer as relações deles 

com o processo ensino-aprendizagem dos estudantes e foco no modo de construção 

de estereótipos e como os contos podem influenciar crianças na construção de uma 

imagem social pejorativa da menina negra. No terceiro capítulo exponho o relato da 

minha observação em duas turmas de uma escola da rede pública de um município 

no interior de Minas Gerais. 
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2. MENINA NEGRA, ESCOLA E LITERATURA INFANTIL 

 

O tema do trabalho aqui abordado se relaciona diretamente ao processo de 

construção de minha identidade enquanto mulher negra. É por isso que exponho já 

no início a minha experiência de vida. Entendo que esse relato pode servir como 

uma forma direta de se colocar o problema do estereótipo racial e dos modelos nor-

mativos que pesam sobre as meninas negras.  

Ao relatar sobre essa minha experiência estimo colaborar para que professo-

res e a sociedade no Brasil reflitam sobre estratégias pedagógicas que permitam 

elaborações para uma representação positiva da menina negra, em contraposição 

aos preconceitos implícitos comuns na literatura tradicionalmente usada na escola e 

em sua contação. O que se intenta aqui é, por um lado, fomentar a discussão sobre 

possibilidades de se criar pela escola, e pela literatura, meios para que as meninas 

negras possam, sem receios, valorizar seus caracteres físicos, tais como os cabelos 

crespos, o tom de pele, formatos do nariz, dos olhos, entre outros, o que permitirá 

que deixem de buscar moldar os seus traços de acordo com os modelos padroniza-

dos que lhe são impostos. Por outro, espero que meu relato incite a reflexão sobre 

como é possível promover, pela literatura, na escola, e para todas as crianças, a 

construção social, histórica, política e cultural das diferenças; ou seja, práticas peda-

gógicas que promovam a diversidade humana e, junto com ela, a representação po-

sitiva da menina negra.  

Sob esta inspiração, é que eu apresento o relato abaixo. 

 

2.1 Um relato autobiográfico como ponto de partida 
 

Nasci na década de 90, especificamente no ano 1994, na cidade de Juiz de 

Fora, no estado de Minas Gerais. Ainda pequena me mudei para Palma, interior da 

zona da mata mineira, onde resido até os dias atuais. 

Como muitas famílias, fui criada apenas por minha mãe, que na época traba-

lhava como empregada doméstica. Ela sempre enfrentou bastantes obstáculos para 

ajudar na minha criação: por ser mãe solteira, pobre, negra e sem auxílio do meu 

pai.  

Um dos fatores que marcaram a etapa da minha educação infantil foram os 

recorrentes desafios encontrados por minha mãe para conciliar o horário do seu tra-
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balho e o horário de me buscar na creche. O horário de funcionamento da creche 

era das sete da manhã às quatro horas da tarde. O horário do serviço dela era das 

sete da manhã às cinco horas da tarde. Com isso, por não ter com quem me deixar 

nos primeiros dias do seu serviço, ela me levava para a casa da sua patroa. Lá eu a 

esperava das quatro às cinco da tarde. 

Mesmo sendo pequena, já percebia como o olhar de preconceito daquela se-

nhora recaía sobre mim. Estava relacionado à cor da minha pele. Segundo minha 

mãe, ela chegou a conversar com ela para que não me levasse ao serviço. A alega-

ção da patroa era de que a sua filha, que também era pequena, não gostava de 

conviver ou se encostar em uma criança negra. Como precisava trabalhar, para o 

nosso sustento, minha mãe decidiu que, a partir daquele dia, iria me deixar trancada 

sozinha em casa até o retorno do serviço. Pelo menos até conseguir outro emprego. 

E foi assim que aconteceu. 

Na escola, também sentia diferenças no tratamento em algumas situações, 

ainda que não nitidamente. Uma dessas situações era quando a professora contava 

ou encenava histórias infantis. Eu nunca conseguia me imaginar no papel das prin-

cesas ou dos personagens principais dessas histórias. Nas encenações não era es-

colhida para representar tais papéis. Não conseguia entender o que havia de errado 

comigo e o motivo pelo qual eu não servia para aqueles personagens. O sentimento 

que me preenchia era de frustração. Me indagava sobre o que faltava em mim para 

que eu me tornasse apta para estar naqueles papéis.  

Ainda em relação à situação exposta acima, me recordo que quando brincava 

com as minhas amigas em casa. Era comum nos fantasiarmos colocando toalhas de 

banho enroladas nos cabelos, fingindo em nossa imaginação que possuíamos cabe-

los semelhantes aos das princesas, tal como eram figuradas nos contos de fada. Em 

especial me lembro de uma vez em que brincávamos de encenar a história da Bran-

ca de Neve e utilizávamos, escondidas, o ―pó de arroz‖1. Queríamos ficar brancas, 

tal qual a história retratava a sua personagem principal. 

Em relação às bonecas, estas sempre foram reconhecidas por mim como 

sendo exclusivamente brancas. Não me recordo de ter visto quando criança alguma 

boneca negra sendo comercializada. Nesse contexto merece destaque a boneca 

                                                
1
 Pó extremamente fino que se coloca na pele do rosto para absorver a gordura local e dar aspecto 

mais bonito à fisionomia. 



15 

 

Barbie: magra, branca, de cabelos loiros e olhos azuis. Era o desejo de consumo da 

maioria das meninas da minha época, inclusive o meu. Recordo-me ainda que o de-

sejo não se restringia apenas em ter a boneca, mas durante as brincadeiras era co-

mum ficarmos nos comparando para saber quem era, ou não, mais parecida com a 

Barbie. Isso implicitamente insuflava uma sensação de superioridade naquelas me-

ninas que possuíam alguma similaridade com a boneca. Aquelas consideradas com 

as características físicas mais distantes da boneca eram tidas como inferiores. Eu 

particularmente me sentia inferiorizada com essas comparações. Por ser negra, já 

não me via representada naquele brinquedo, e me sentia ainda pior por não me pa-

recer em nada com os caracteres físicos que estavam ali. 

Devo ressaltar que a escola da qual fiz parte tendia nitidamente a seguir os 

padrões sociais que cultuam como belo a branquitude, endossando a hegemonia 

branca e o entendimento de que o branco deteria superioridade em termos físicos, 

étnicos, sociais e culturais. Infelizmente, o estímulo massivo de nossa sociedade 

capitalista e consumista, continua a incitar a veneração de certas características es-

tereotipadas, que ascendem como modelos padronizados de beleza: a pele branca, 

o corpo magro, o cabelo liso e de preferência loiro, entre outros. Reproduzem um 

modelo social que afiança situações misóginas e discriminações com religiões não 

cristãs, principalmente as de matrizes africanas, o que agrava o quadro de desigual-

dade racial. 

Essas características acabam por impor no Brasil a branquitude como padrão 

quase absoluto de beleza; um modelo que deve ser perseguido e desejado por todo 

mundo, fazendo com que a grande parte da população se sinta excluída desse pro-

cesso. É necessário que a escola seja capaz de romper com esses paradigmas e 

estabeleça um processo de reinvenção de valores a partir da qual as diferenças se-

jam respeitadas e compreendidas como elementos de riqueza da cultura brasileira. 

Sendo assim, não devem servir de instrumento para qualquer tipo de segregação, 

sobretudo a racial.  

Parto assim aqui da hipótese de que, majoritariamente, os conteúdos aborda-

dos na escola não valorizam referenciais culturais ligados à história dos negros no 

Brasil. Ao contrário, os processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas bra-

sileiras tendem a privilegiar os elementos e histórias pertencentes ao passado 

europeu branco, o que desfavorece às alunas negras que se reconheçam  positiva-

mente nos temas abordados. Esse é um dos elementos que comprometem o pro-
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cesso formativo desses alunos. Elas não são colocadas no centro do processo ensi-

no-aprendizagem e, simultaneamente, são nele inferiorizadas. E esse é um fator 

decisivo que contribui para o seu fracasso e evasão escolar, e com isso para a ma-

nutenção da desigualdade racial na sociedade, que a escola teria obrigação de aju-

dar a superar. 

 

2.2 A menina negra e o racismo institucional na Escola 

 

A situação do negro no Brasil sempre foi difícil. Primeiro, vivendo os sofrimen-

tos do período escravista. Depois da abolição da escravidão, sofrendo discriminação 

por grande parte da sociedade brasileira, que se manteve refém de uma estrutura 

social que continuava, hegemonicamente, a manter privilégios à população branca 

em detrimento da negra.  

Apesar das transformações na sociedade brasileira, tal hegemonia se mante-

ve e continua até hoje sendo reproduzida nas escolas.  

Na década de 1970, mais de 80 anos após a abolição da escravidão no Bra-

sil, era possível encontrar ainda explicitamente situações nos contextos escolares 

que evidenciavam tratamento distinto de negros e brancos. Crianças negras, quando 

compartilhavam a mesma sala de aula de crianças brancas, eram colocadas em filei-

ras separadas, ou obrigadas a se sentarem no fundo da sala. As crianças brancas 

se sentavam na frente. 

 

Nos meus primeiros anos escolares, na década de 1970, a partir de uma fo-
to, pude verificar que a discriminação se dava, dentre outras maneiras, na 
distribuição de alunos e alunas na sala de aula; isto é, alunos brancos, com 
uniformes mais novos, eram colocados à frente, enquanto os alunos negros 
e pobres eram colocados nos fundos das classes. Outras formas de racis-
mos e preconceitos eram praticadas em sala de aula, tais como a apresen-
tação das culturas africanas, sobretudo os aspectos religiosos, que eram 
associados a bruxaria, feitiçaria ou magia negra, em detrimento da hege-
monia católica da elite branca (CONCEIÇÃO, 2016, p. 114). 
 
 

Além do tratamento discriminatório na distribuição dos alunos na sala de aula, 

que naturalmente provocava reflexos no modo como se formavam os grupos de so-

cialização na escola, havia também uma diferença significativa no modo de se vestir 

próprio das meninas negras, principalmente pela representação negativa que tinham 

de seus traços fenotípicos. A foto abaixo, em que a minha mãe aparece, demonstra 

isso: 
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Figura 1: Classe de estudantes do ano de 1979 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 
 

Na imagem é possível observar o isolamento explícito das crianças negras, 

reflexo do racismo institucional praticado pela escola ao reservar no interior da sala 

de aula um setor específico para elas. O racismo presente nesta imagem estava 

contido também no material didático, nos livros utilizados, assim como nas falas e 

nos silêncios dos professores em sala de aula. 

 

―A forma institucional do racismo (…) implica práticas discriminatórias sis-
temáticas fomentadas pelo Estado ou com o seu apoio indireto. Elas se ma-
nifestam sob a forma de isolamento dos negros em determinados bairros, 
escolas e empregos. Estas práticas racistas manifestam-se, também, nos li-
vros didáticos tanto na presença de personagens negros com imagens de-
turpadas e estereotipadas quanto na ausência da história positiva do povo 
negro no Brasil. Manifestam-se também na mídia (propagandas, publicida-
de, novelas) a qual insiste em retratar os negros, e outros grupos étnico ra-
ciais que vivem uma história de exclusão, de maneira indevida e equivoca-
da‖ (GOMES, 2005, p. 53).  

 

Esse isolamento das meninas negras é fruto de uma diferenciação hierárquica 

enraizada na escola e que se origina numa imagem ideologicamente formada na 

sociedade determinada por relações de poder e dominação cultural de que certos 

marcadores genéticos seriam sinais de inferioridade social. Esses marcadores, rela-

cionados a aspectos físicos observáveis no corpo, como os cabelos, por exemplo, 

seriam indicadores de indivíduos inferiores, de uma identidade negativa. Seriam, 

portanto, características ruins e vergonhosas, que precisam ser disfarçadas ou es-

condidas. Isso explica o fato de na foto as meninas negras estarem agrupadas e 

com os seus cabelos cobertos. 
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A foto, tal como a interpreto, retrata a escola funcionando como mecanismo 

de um sistema social racista, entendendo como racista a tendência de comporta-

mento que ―consiste em considerar que as características intelectuais e morais de 

u  dado grupo  s o conseq ências diretas de suas características físicas ou bioló-

gicas‖2. Kabengele Munanga diz ainda:  

 

(…) o racismo nasce quando faz-se intervir caracteres biológicos como justi-
ficativa de tal ou tal comportamento. É justamente, o estabelecimento da re-
lação intrínseca entre caracteres biológicos e qualidades morais, psicológi-
cas, intelectuais e culturais que desemboca na hierarquização das chama-
das raças em superiores e inferiores (MUNANGA, 2003, p. 9).  

 
 

Se a escola não se posiciona contra um retrato desse tipo, se ela não se co-

loca contra o paradigma da inferioridade, ou mesmo se silencia sobre ela, a escola 

reproduz e reforça esse paradigma, tornando um fato natural que meninas negras 

neguem suas características físicas, especialmente seus cabelos, e tudo o mais que 

fora herdado de sua ancestralidade africana. Esses traços são percebidos como in-

desejáveis. Assim, a cultura de matriz africana é reconhecida como inferior. A escola 

alimenta desse modo a sociedade com discriminação e compromete nas meninas 

negras o desenvolvimento de sua auto-apreciação positiva e, por conseguinte, o de-

senvolvimento positivo de sua identidade social. E a maneira que a escola tem de 

enfrentar isso é justamente pelas narrativas que ela faz circular, inclusive e especi-

almente as narrativas literárias.  

Recordo-me que, quando criança, por conta da cor da minha pele ou dos 

meus traços físicos, passei por diversas situações desagradáveis no ambiente esco-

lar. Recebia apelidos maldosos e degradantes. Ficava incomodada com minha 

aparência especialmente quando eram contadas histórias infantis, ou quando os es-

                                                
2
 ―Por razões lógicas e ideológicas, o racismo é geralmente abordado a partir da raça, dentro da ex-

trema variedade das possíveis relações existentes entre as duas noções. Com efeito, com base nas 
relações entre ―raça‖ e ―racismo‖  o racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista que pos-
tula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças contrastadas que têm característi-
cas físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas suportes das características psicológicas, mo-
rais, intelectuais e estéticas e se situam numa escala de valores desiguais. Visto deste ponto de vista, 
o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca 
entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racista cria a raça no sentido so-
ciológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos tra-
ços físicos. A raça na cabeça dele   u  grupo socia  co  tra os cu turais   ing  sticos  religiosos, etc. 
que ele considera naturalmente inferiores ao grupo a qual ele pertence. De outro modo, o racismo é 
essa tendência que consiste em considerar que as caracter sticas inte ectuais e  orais de u  dado 
grupo  s o conseq  ncias diretas de suas características físicas ou bio ógicas‖ (KABENGELE MU-
NANGA, 2003, p. 7-8). 
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tudantes eram levados à sala de leitura; sala esta destinada ao lazer e contato das 

crianças com o universo dos livros. As histórias mais contadas e representadas e-

ram de princesas com longos cabelos, ou as dos livros de Monteiro Lobato, onde o 

negro aparece sempre sob o estereótipo de ser uma ―criatura fundamentalmente 

ilógica‖3, um ser inferior. 

O retrato da escola hoje no Brasil certamente mudou em relação àquele de 

1979. Contudo, ainda é possível dizer que estamos longe de um cenário de respeito 

racial. A prática pedagógica está ainda hoje impregnada de noções ideológicas ex-

pressas tanto nos livros didáticos quanto nos contos infantis que reproduzem o pa-

radigma da inferioridade racial, de maneira explícita ou subliminar. 

 

―A possibilidade de rompimento com o paradigma da inferioridade imposto à 
população de pretos e pardos esbarra na ausência de uma educação para 
as relações raciais. Essa ausência compromete a formação voltada para as 
relações humanas e as aprendizagens que contemplem a introspecção de 
princípios que encaminhem para o respeito, a cidadania e a democracia, 
envolvendo todos os que compõem o espaço escolar. A proposta de uma 
educação inclusiva e respeitosa passa pelo conhecimento e valorização da 
cultura negra como estratégia de ressignificar a contribuição social, a he-
rança cultural e estética dos afro-brasi eiros‖ (SILVA, 2012, p. 19). 
 
 

É nesse sentido que se fizeram necessárias a promulgação de leis e a im-

plantação de políticas públicas que promovessem práticas educativas e maneiras de 

se trabalhar questões relacionadas à igualdade racial no cotidiano da sala de aula, 

oferecendo referenciais históricos e culturais que valorizem a população negra brasi-

leira. Elas são fundamentais para o desejável rompimento com o paradigma da infe-

rioridade. Mas será que a existência de leis garante na prática uma mudança signifi-

cativa no cotidiano das escolas?  

 

2.3 A história e a cultura africana e afro-brasileira nas escolas 

 

―Crianças negras compreendem uma parcela significativa de alunas e alu-
nos da rede pública de ensino que vivem um cotidiano de racismo imposto 
também pela ausência de imagens que lhes representem nos livros, em tex-
tos e enredos de histórias, os quais não mencionam a cultura africana. 
Quando o fazem, vale-se de imagens descontextualizadas, que frequente-
mente remetem ao sofrimento da escravidão e conferem um caráter passivo 
aos negros escravizados. Com isso, constrói-se um imaginário coletivo e in-
dividual predestinando crianças negras a lugares de inferioridade e à desva-

                                                
3
 BROOKSHAW, D. Raça e cor na literatura brasileira. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983. 
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lorização e, por outro lado, atribuindo lugares de superioridade naturalizada 
a crianças brancas. Nesse contexto, questões da existência humana não 
fazem sentido, já que o poder, a referência positiva, a imagem de bravura e 
sucesso está consolidada também na prática vivencial da esco a‖ (Silva, 
2012, p. 22). 
 
 

Conforme a citação, nas escolas públicas brasileiras hoje é possível encontrar 

um grande número de crianças negras. Contudo, quando se volta o olhar para o 

processo de preparação do material didático, a construção da metodologia de ensi-

no, e até mesmo o projeto político pedagógico (PPP), o que se encontra é um mate-

rial que contempla mal essa parcela dos estudantes em termos de referenciais cultu-

rais relacionados à população negra. Uma das hipóteses que pode explicar tal com-

portamento seria o fato de que até hoje no Brasil os profissionais de educação ainda 

não se comprometeram radicalmente a construir uma matriz educacional que valori-

ze a cultura e as raízes afro-brasileiras. Nas escolas públicas predomina o modelo e 

a estrutura educacional tradicional européia e a valorização de elementos culturais 

europeus como superiores e dignos de serem ensinados. 

Na tentativa de ressignificar as práticas pedagógicas, de modo a valorizar a 

afro-descendência na educação brasileira, a lei federal n. 10.639, de março de 2003, 

que modifica o art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), 

foi implementada para que se incluísse no Currículo Nacional o estudo obrigatório da 

história e cultura afro-brasileira e africana. Em 2008, a Lei 11.645, alterando a lei 

9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, ampliou as diretrizes e bases da edu-

cação nacional, obrigando que se incluísse no currículo oficial da rede de ensino 

também a temática indígena. O propósito de tal legislação seria o de reparar o déficit 

histórico provocado pela colonização e promover a valorização do negro e indígena 

como matrizes constitutivas e fundamentais para o efetivo enriquecimento cultural e 

econômico do povo brasileiro.  

Contudo, há que se mencionar que embora exista tal previsão legal desde 

2003, muito pouco se modificou no cotidiano das escolas em relação à valorização 

da identidade da população negra.  

Segundo a professora da UFSCAR, Petronilha Gonçalves e Silva, em entre-

vista de janeiro de 2017 à Revista Brasil de Fato, ―a preocupação dos professores 

com a temática étnico-racial aumentou, mas que a abordagem deste assunto, segue 

dependendo da iniciativa individual dos docentes‖. A formação insuficiente dos pro-

fessores e a ausência de materiais pedagógicos adequados, fundamentais para 
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subsidiar processos de ensino-aprendizagem que englobem as histórias e culturas 

africanas e afro-brasileiras, consistem ainda nos maiores obstáculos para que de 

fato a herança africana e a cultura afro-brasileira sejam amplamente reconhecidas 

culturalmente no Brasil, respeitadas e promovidas nas escolas (Silva, 2012). Um 

aspecto específico do problema se relaciona à religiosidade de matriz africana: 

 

―Com a brecha deixada pelo Parecer CNE/CP n. 097/99, o ensino religioso 
foi regulamentado com o cunho confessional, permitindo muitas vezes o 
desrespeito religioso, especialmente em relação aos praticantes das religi-
ões de matriz africana, como tem mostrado a mídia, resultando, assim, na 
ausência de discussão em sala de aula, nos livros e materiais didáticos que 
circulam na escola e que auxiliam na conformação da pessoa. Soma-se a 
isso o crescimento de professores evangélicos que, ao invés de informar 
sobre as religiões existentes no Brasil, acabam por fazer proselitismo na 
sua prática pedagógica. O ambiente escolar acaba por contribuir para o fra-
casso e evasão escolar, já que determinados alunos são vitimizados, inferi-
orizados, não se reconhecendo enquanto centro do processo ensino-
aprendizage ‖ (CONCEIÇÃO, 2016, p. 118). 
 
 

Diante da citação acima, e considerando o cenário social brasileiro atual, fica 

nítida a importância de se incluir na prática docente meios que proporcionem o reco-

nhecimento das singularidades da população negra e seus sujeitos. Os professores 

precisam abordar em sala de aula toda a pluralidade da cultura brasileira, incluindo a 

pluralidade de sua religiosidade. Só assim propiciariam caminhos para promover a 

diversidade humana na escola e, a partir dela, na sociedade. Segundo a professora 

Nilma Lino Gomes, é preciso, contudo, começar rompendo com o mito da democra-

cia racial, a narrativa de que no Brasil predominaria uma harmonia racial entre ne-

gros e brancos. Esse mito, segundo ela, falseia a realidade, tornando-a um campo 

fértil para discursos que repetem que no Brasil não existe desigualdade racial e nem 

racismo. Isso, perversamente, atrapalha a superação do paradigma da inferioridade. 

Por isso a necessidade de se colocar efetivamente em prática a lei. Só assim a es-

cola terá condições de dissolver os mitos que perpetuam o paradigma. 

 
“A escola tem um papel importante a cumprir nesse debate. Os (as) profes-

sores(as) não devem silenciar diante dos preconceitos e discriminações ra-
ciais. Antes, devem cumprir o seu papel de educadores(as), construindo 
práticas pedagógicas e estratégias de promoção da igualdade racial no co-
tidiano da sala de aula. Para tal é importante saber mais sobre a história e a 
cultura africana e afro-brasileira, superar opiniões preconceituosas sobre os 
negros, denunciar o racismo e a discriminação racial e implementar ações 
afirmativas voltadas para o povo negro, ou seja, é preciso superar e romper 
com o mito da democracia racia ‖ (GOMES, 2005, p. 60) 
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Pragmaticamente, essas ações afirmativas são fundamentais para se resolver 

o problema do acesso, da permanência e da conclusão do ensino formal pela popu-

lação negra. 

Contudo, Conceição (2016) explica que embora tenham ocorrido alguns a-

vanços na escola brasileira, esta ainda possui as suas raízes demasiadamente pre-

sas às influências históricas do período colonial do século XVI. Segundo ela, não 

basta a criação de leis que determinem a valorização da população e da cultura ne-

gra, é preciso abandonar os preconceitos dentro e fora da escola repensando de 

forma crítica o papel social do negro no Brasil para que através da mudança de 

mentalidade o negro ocupe o seu verdadeiro espaço na sociedade brasileira.  
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3 IMAGEM DA MENINA NEGRA NOS CONTOS INFANTIS 

 

A literatura direcionada exclusivamente ao público infantil ganha vida na Eu-

ropa durante o processo histórico de estruturação do mundo moderno, de acordo 

com  o modo de ascensão da classe burguesa e de uma determinada concepção de 

criança que se constrói com a própria modernização do mundo. Durante esse pro-

cesso, a criança passa a ser vista como um ser que, por sua pouca idade, precisa 

de cuidados especiais. Ela é tida como um ser inocente e dependente do adulto, por 

causa de sua falta de vivência no mundo real. A literatura infantil é elaborada então 

para preparar adequadamente a criança para a realidade. 

Nesse sentido, o surgimento da literatura infantil tem ligação direta com a pe-

dagogia. O seu caráter literário ficcional específico se relaciona com a sua função 

didático-pedagógica. Mas, sobretudo em um sentido moral. Desde seu início ela se 

engajou com a função social de educar moralmente a criança. Isso significa dizer 

que seu valor se vinculava à sua capacidade de ensinar a criança a demarcar o que 

era para ser tomado como coisas do bem e o que era para ser desprezado como 

coisas do mal. E assim a literatura infantil se constituiu como gênero, especialmente 

a partir do trabalho do francês Charles Perrault. 

No Brasil, a literatura infantil tem início com as adaptações e traduções de 

Carlos Jansen e a publicação dos Contos da Carochinha, por Figueiredo Pimentel, 

que difundem em português as histórias de Charles Perrault, dos irmãos Grimm e 

Hans C. Andersen. Contudo, uma literatura infantil genuinamente brasileira só surge 

mesmo com as obras de Monteiro Lobato, especificamente com A Menina do Narizi-

nho Arrebitado, publicada em 1920.  

Embora considerado pioneiro e gênio da literatura infantil brasileira e de lutar, 

através da literatura, contra o atraso cultural e a miséria no Brasil e apesar de ser 

reconhecido por valorizar a cultura popular Monteiro Lobato também tem a sua ima-

gem associada ao racismo. Segundo João Feres Júnior, Leonardo Fernandes Nas-

cimento e Zena Winona Eisenberg, em um conhecido artigo de 2013, intitulado 

―Monteiro Lobato e O Politicamente Correto‖  haveria ―evidências suficientes para 

afirmar de maneira qualificada que, ao contrário da opinião de alguns especialistas 

retratada na mídia, Monteiro Lobato era de fato racista‖. De acordo com o artigo pu-

blicado na DADOS: Revista de Ciências Sociais, Lobato foi membro da Sociedade 

Eugênica de São Paulo e amigo pessoal de expoentes da eugenia no Brasil, como 
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os médicos Renato Kehl (1889-1974) e Arthur Neiva (1880-1943). Trata-se assim de 

um adepto declarado dos ideais eugênicos de melhoramento da raça. Isso se encon-

tra refletido em seus textos pessoais e públicos. Um exemplo é a carta que ele ende-

reçou, em 10 de abril de 1928, ao médico baiano Arthur Neiva. Reproduzo o trecho 

da carta a seguir, contido no trabalho mencionado acima:  

 
“Deversos amigos me dizem: porque não escreve suas impressões? E eu 

respondo: porque é inútil e seria cahir no ridículo. Escrever é apparecer no 
tablado de um circo muito mambembe, chamado imprensa, e exhibir-se de-
ante de uma assistência de moleque feeble-minded e despidos da menor 
noção de seriedade. Mulatada, em summa. Paiz de mestiços onde o branco 
não tem força para organizar uma Kux-Klan, é paiz perdido para altos desti-
nos. André Siegfried resume numa phrase as duas attitudes. ―Nós defen-
demos o front da raça branca – diz o Sul – e é graças a nós que os Estados 
Unidos não se tornaram um segundo Brazil.‖ Um dia se fará justiça ao Klux 
Klan; tivéssemos ahi uma defeza desta ordem, que mantem o negro no seu 
lugar, e estariamos hoje livres da peste da imprensa carioca – mulatinho fa-
zendo o jogo do gallego, e sempre demolidor porque a mestiçagem do ne-
gro destróe a capacidade constructiva‖ (FERES JUNIOR, NASCIMENTO & 
EISENBERG, 2013, p.83). 

 

Todavia, de acordo com os autores do artigo, embora a literatura infantil de 

Lobato não possa ser classificada como sendo eugenista militante, ela é certamente 

impregnada de referências pejorativas a personagens negros, atribuindo-lhes nas 

histórias frequentemente uma condição moral inferior. Um exemplo emblemático é o 

da Tia Anastácia, que é tratada pejorativamente em praticamente todas as histórias 

em que é personagem. Mesmo assim, apesar dos esteriótipos raciais, a literatura de 

Lobato continua a ser uma das principais referências ficcionais para o público infantil 

na escola. Ela é largamente usada na Educação Infantil e nos quatro primeiros anos 

do Ensino Fundamental no Brasil. 

Considerando que o objetivo desse estudo é tratar em como pode ocorrer a 

criação no conto infantil do estereótipo racial de inferioridade em relação à menina 

negra, passarei a seguir à análise do conto ―Negrinha‖  de Monteiro Lobato, que to-

mo como aqui como um caso emblemático:  

 

 

 

 

  

 



25 

 

3.1 Análise de “Negrinha”, conto de Monteiro Lobato 

 

Uma vez que o estudo propõe analisar a forma como a menina negra é retra-

tada na literatura infantil brasileira, o primeiro texto selecionado foi ―Negrinha‖ de 

Monteiro Lobato, dada a importância e a projeção nacional e internacional do autor. 

Monteiro Lobato escreveu os seus textos durante o final do século XIX e início 

do século XX, onde o mundo encontrava-se em transformação devido à Revolução 

Industrial e Brasil havia acabado de abolir a escravidão. 

Contudo, é possível observar que o texto ―Negrinha‖ retrata de forma explícita 

como os negros eram tratados na sociedade da época e o qual o pensamento que a 

burguesia tinha a respeito deles. 

 

―Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de cari-

nho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto 
gorado, mosca-morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa-ruim, lixo — 
não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo 
houve em que foi a bubônica. A epidemia andava na berra, como a grande 
novidade, e Negrinha viu-se logo apelidada assim — por sinal que achou 
linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que 
não teria um gostinho só na vida — nem esse de personalizar a peste. 
O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele 
os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre 
carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o 
ímã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um cocre, 
era mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem. 
Coisa de rir e ver a careta‖ (LOBATO, 2008). 

 

O texto de Monteiro Lobato além de transparecer como as crianças negras 

eram tratadas ainda deixa evidente que os maus tratos aos quais essas eram sub-

metidas eram interpretados com naturalidade e que por mais hediondos que fossem 

ocorriam cotidianamente. 

Um fato importante a ser destacado é que figuras como a mulher, o negro e 

os indígenas são descritos nos livros através da cor de sua pele ou por seu gênero 

numa forma de coisificar o indivíduo, ao passo que somente o homem branco e de 

classe média é que são representados com elementos de humanidade e de cidada-

nia. 

 

―Mulher, negros e indígenas são tratados como seres inferiorizados, sobre-
tudo sem humanidade e sem qualquer direito, permitindo que uma parcela 
dos professores responsáveis pelo ensino religioso transforme essa discipli-
na em espaço para evangelizar, para proselitismo, para moldar mentes. Isto 
fortalece o desrespeito religioso e os ataques às religiões de matriz africana, 
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na medida em que aluno e aluna negros não se reconhecem na educação 
formal brasi eira‖ (CONCEIÇÃO, 2016, p. 119). 
 
 

A citação permite compreender a forma como o negro, a mulher e o indígena 

são interpretados pela sociedade brasileira, fato este que explica a forma como es-

tes também são retratados nos livros. Isto quando os mesmos não são simplesmen-

te ignorados em sua existência. Desse modo, o negro ao longo da história foi impeli-

do a sentir-se naturalmente inferior, pois faltaram elementos que permitissem a ele 

se identificar socialmente de maneira positiva. O imposto em nada se assemelhava 

com a sua condição e cultura natural, por esse motivo o resultado desse processo 

foi a marginalização do negro e de sua cultura. 

Outro ponto explícito em ―Negrinha‖ é a coisificação da menina negra, que é 

descrita por Monteiro Lobato em seu sofrimento, mas de uma maneira quase sádica. 

 

―Do seu canto na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como 
dois anjos do céu — alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorri-
nhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la 
armada para desferir contra os anjos invasores o raio dum castigo tremen-
do. 

Mas abriu a boca: a sinhá ria-se também... Quê? Pois não era crime 
brincar? Estaria tudo mudado — e findo o seu inferno — e aberto o céu? No 
enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fas-
cinada pela alegria dos anjos. 

Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Be-
liscão no umbigo, e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias: ―Já para o 
seu lugar, pestinha! Não se enxerga‖? 

[...] Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que ti-
nha uma alma. Divina eclosão! Surpresa maravilhosa do mundo que trazia 
em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se ele-
vada à altura de ente humano. Cessara de ser coisa — e doravante ser-lhe-
ia impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa! Se sentia! Se vibrava! 

Assim foi — e essa consciência a  atou‖ (LOBATO, 2008). 

 

Embora já tivesse ocorrido a abolição da escravatura no período retratado, o 

conto ―Negrinha‖ mostra claramente que os negros ainda continuaram a ter uma vida 

subalterna e a sua liberdade não os livrou dos maus tratos dos senhores brancos, 

muitas vezes mais cruéis do que durante o período da escravidão. 

Além da condição no negro, o conto ―Negrinha‖ transparece ainda de forma 

nítida como a mulher era tratada nesse período. Conforme é possível destacar: 

 

―Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma — na princesi-

nha e na mendiga. E para ambos é a boneca o supremo enlevo. Dá a natu-
reza dois momentos divinos à vida da mulher: o momento da boneca — 
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preparatório —, e o momento dos filhos — definitivo. Depois disso, está ex-
tinta a  u her‖ (LOBATO, 2008). 
 
 

O texto revela claramente que na visão de Monteiro Lobato, expondo a visão 

da sociedade da época, era a de que a mulher serviria apenas para a procriação e, 

pior ainda, essa era a condição para a mulher negra, tratada como objeto, sendo por 

diversas vezes usada para satisfazer a lascívia do seu senhor e por esse motivo go-

zava do desprezo de sua senhora. 

 

―A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da 

escravidão, fora senhora de escravos — e daquelas ferozes, amigas de ou-
vir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo — 
essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha: a polícia! 
―Qua quer coisinha‖: uma mucama assada ao forno porque se engraçou de-
la o senhor; uma novena de relho porque disse: ―Como é ruim, a sinhá!‖... O 
13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a ga-
na. Conservava Negrinha em casa como remédio para os frenesis‖ (LOBA-
TO, 2008). 

 

O texto deixa ainda bem claro a defesa da superioridade do branco sobre o 

negro, onde o branco é tratado como o belo, puro e divino, ao passo que o negro é o 

oposto de tudo isso. Esse tratamento se revela explicito no trecho do conto em que 

as sobrinhas da dona Inácia vão visitá-la e através do tratamento diferenciado que 

estas recebem em comparação com o tratamento dado à personagem negrinha. 

Analisando a questão da representação dos negros nos contos infantis, Oli-

veira (2014, p. 15) comenta que ― ajoritaria ente foram os autores brancos que 

cumpriram a função de escrever, ‗de fora para dentro‘  os afrodescendentes‖. Ou 

seja, os autores brancos ficaram encarregados de dar a sua visão sobre o negro e 

sua cultura para o público leitor. O autor destaca que haviam livros escritos por afro-

descendentes nessa época, mas que ―devido a questões como dificuldade de escri-

tores negros acessarem o mercado editorial, por causa do pernicioso processo de 

exclusão dos meios operado após a abolição‖ (OLIVEIRA, 2014, p. 15) a literatura 

contemplando a perspectiva afrodescendente foi impedida de desenvolver uma tra-

dição que fosse capaz de representar os negros conforme a sua própria visão, fa-

zendo com que imperasse a perspectiva branca sobre os negros. 

Diante desse contexto, Rhodes et al (2017) explica que a literatura escrita so-

bre negros por autores brancos qualificou o negro como possuidor de uma inferiori-

dade estética, associada diretamente a uma incapacidade cognitiva, conforme foi 
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possível constatar nos trechos supracitados da obra de Monteiro Lobato. ―Textos 

como estes citados procuram identificar o leitor com uma cultura e biotipo branco, 

desmerecendo a cultura e biotipo negro, embranquecendo o  eitor‖ (RHODES et al 

2017, p. 03).  

Ao comentar sobre a construção da tradição da literatura infantil brasileira, 

Abramovich (1989) explica que os autores criaram personagens que buscavam tra-

duzir o conceito de belo imposto pela sociedade da época, sem se preocupar, en-

quanto formadores de opinião, com a construção pejorativa da imagem do negro e 

com o devido reconhecimento da importância da cultura africana para a formação e 

enriquecimento da cultura brasileira.  

Desse modo, Abramovich (1989) esclarece ainda que o branco é apresentado 

como conceito de politicamente correto, de ético para as crianças, promovendo nes-

tas uma confusão mental entre certo e errado que se confunde com o conceito de 

feio e belo. Diante desse contexto é que passamos a observar na literatura que a 

bruxa, o gigante e outros personagens não brancos, são feios, grotescos e até 

mesmo ―defor ados‖  causando repulsa instintiva. Enquanto a fada, a princesa, a 

mocinha seguem o modelo da raça ariana: loiras, olhos claros, corpo delicado, roupa 

imaculada. O príncipe é alto, forte, elegante, barbeado, limpo, com aspecto de quem 

acabou de sair do banho, mesmo depois de ter cavalgados desertos inteiros atrás de 

suas princesas. O pai ou a mãe seguindo mais ou menos os padrões estéticos dos 

30 anos, óculos, barba, algum indicativo daquilo que fazem da sua profissão, inde-

pendendo de como agem ou daquilo que são. 

 

―O negro é sempre o subalterno, o serviçal, a negra cozinheira, lavadeira, 
seu ótimo coração e colo amigo sempre disponível, sua apresentação física 
não tendo o estereótipo de mais atraente. Tratando-se do ladrão ou margi-
nal, é o pobre, sujo, com roupas rasgadas, negro de preferência‖ (ABRA-
MOVICH, 1989, p.36). 
 
 

Diante do exposto observa-se claramente que os autores de textos infantis 

também buscavam reforçar o branco e sua cultura como o belo e desejável, ao pas-

so que o negro e sua cultura sempre foram apresentados como o oposto disso, pro-

movendo no imaginário da crianças a marginalização da cultura afrodescendente e 

do negro. 
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3.2 Análise de “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria  Machado 

 

Contrapondo-se à forma como Monteiro Lobato representou o negro em seus 

contos e seguindo uma tendência literária que busca reelaborar a representação do 

negro na literatura brasileira, Ana Maria Machado em sua obra ―Menina Bonita do 

Laço de Fita‖ traz como personagem principal uma garota negra que no desenvolvi-

mento da história recebe um tratamento bem diferente daquele dedicado ao negro 

nas obras literárias até a década de 1980. 

Nesse contexto, também chama atenção a pesquisa de Silva (2004) ao anali-

sar como o negro foi representado em livros didáticos a partir da década de 1980, 

onde se começa a perceber ― udan as significativas no que tange à representação 

do negro‖ (SILVA, 2004, p. 33). 

Em sua pesquisa, a autora destaca que: 

 

Os personagens representados negros foram ilustrados sem aspecto carica-
tural na maioria das vezes. Possuem nomes próprios, contexto familiar, não 
estão associados à representação estereotipada de animais, tais como o 
porco e o macaco. O status de classe média foi considerado como parâme-
tro de classe social para a maioria dos personagens negros descritos e ilus-
trados. Os papéis e funções considerados subalternos, nos quais os perso-
nagens negros estavam estigmatizados, cederam lugar a uma diversificação 
de papéis e funções. Papéis considerados subalternos começam a ser re-
presentados também por personagens brancos. As crianças representadas 
negras vão à escola, têm amigos de outras raças/etnias e interagem com 
elas sem subalternidade. Praticam atividades de lazer. Não são apenas 
más, como outrora. Praticam travessuras e boas ações, são elogiadas e re-
cebem adjetivação positiva por parte de adultos não negros. Foram locali-
zadas em lugar de destaque em grande parte das ilustrações, tais como, no 
centro, em primeiro e segundo lugares (SILVA, 2004, p.33). 
 
 

Percebe-se assim que tem início um esforço no intuito de que o negro não se-

ja mais discriminado nos livros didáticos. Contudo, é necessário refletir até que pon-

to esse esforço representa efetivamente um reconhecimento natural da importância 

do negro. Pois esse reconhecimento veio depois de muitas lutas e conquistas de 

direitos, como por exemplo, a criminalização do racismo. 

No entanto, percebe-se que de fato existe uma mudança na forma como o 

negro é representado nos livros após a década de 1980.  

Em relação ao texto de Ana Maria Machado é possível destacar o seguinte 

trecho: ―Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar 
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com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das Terras da África, 

ou uma fada do reino do Luar‖ (MACHADO, 2018, p. 02). 

O conto de Ana Maria Machado, de 1984, conta a história de uma menina ne-

gra e de um coelho branco que fica fascinado pela cor da pele negra. O coelho se 

vale de diversos artifícios para se tornar negro também e ao final da história, com-

preendendo que não poderia se tornar negro, decide se casar com uma coelha ne-

gra. 

Embora o conto possua elementos que valorizem o negro e trate com natura-

lidade aspectos como a miscigenação, alguns aspectos ainda parecem ligá-lo ao 

passado. A menina negra, por exemplo, não possui um nome próprio na história, 

sendo sempre tratada como a ― enina bonita do laço de fita‖. O conto também não 

retrata, valorizando, elementos da cultura negra, o que se revela claramente através 

do fato de que simplesmente a menina não sabia explicar ao coelho a sua origem 

étnica. Isso é parcialmente explicado por sua mãe ao final da história. 

Outro ponto importante a ser considerado é que a valorização do negro deve 

ocorrer a partir da perspectiva negra e não através da leitura branca e européia do 

negro. Pois a história dos brancos não é contada a partir do ponto de vista dos ne-

gros, então do mesmo modo são os negros que devem contar suas histórias. Ana 

Maria Machado está inscrita na tradição de escritoras brasileiras brancas. Permitir 

ao negro retratar a história de si mesmo e de seu povo, dando-lhe espaço na produ-

ção da cultura, é o primeiro passo de valorização do negro e também serve para 

garantir que essa valorização ocorra de forma efetiva. 

Contudo, é de suma importância valorizar os pontos positivos do conto, visto 

que ele busca romper com o estereótipo de subalterno e inferior que geralmente o 

acomete o negro nos contos. 

Não apenas na literatura infantil, mas de modo geral, nos livros didáticos as 

crianças negras são discriminadas, pois quando não são retratados como hierarqui-

camente inferiores, têm suas lutas e sua importância invisibilizadas no processo da 

construção histórica do Brasil. 

 

―Na escola pública de primeiro grau é possível verificar a existência de um 
ritual pedagógico que, vem reproduzindo a exclusão e, consequentemente, 
a marginalização escolar de crianças e de jovens negros. Para ele, o ―ritua  
pedagógico do si  ncio‖ exclui dos currículos escolares a história de luta dos 
negros na sociedade brasileira e ―impõem às crianças negras um ideal de 
ego branco‖. O silêncio dos professores perante as situações de discrimina-
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ção impostas pelos próprios livros escolares acaba por vitimar os estudan-
tes negros. Esse ritual pedagógico, que ignora as relações étnicas estabe-
lecidas no espaço escolar, pode estar comprometendo o desempenho e o 
desenvolvimento da personalidade de crianças e de adolescentes negros, 
bem como está contribuindo para a formação de crianças e de adolescentes 
brancos com um sentimento de superioridade‖ (CAVALLEIRO, 2000, p. 32). 
 
 

O que se observa claramente na citação é que os professores em sua maioria 

adotam uma postura de silêncio e omissão em relação à herança cultural dos povos 

negros e de sua valorização, seja por ignorância ou mesmo por preconceito. Desse 

modo, a escola, que deveria ser um espaço de transformação, de diálogo e de que-

bra de paradigmas que menosprezam a diversidade, acaba por se transformar em 

mais um instrumento de segregação e que reforça os estereótipos estabelecidos 

socialmente. 

O problema é que os personagens negros da literatura continuam carregando 

o estigma da escravidão. E deve ser papel da literatura justamente dissolver esses 

estigmas. Caso contrário ela reforça a violência simbólica sofrida cotidianamente 

pela população negra. 

 

―Geralmente, quando personagens negros entram nas histórias, aparecem 
vinculados à escravidão. As abordagens naturalizam o sofrimento e refor-
çam a associação com a dor. As histórias tristes são mantenedoras da mar-
ca da condição de inferiorização pela qual a humanidade negra passou. 
Cristalizar a imagem do estado de escravo torna-se umas das formas mais 
eficazes de violência simbólica. Reproduzi-la intensamente marca, numa ú-
nica referência, toda a população negra, naturalizando-se, assim, uma infe-
riorização dotada‖ (LIMA; 2008.p.99). 
 
 

Na escola é mais recorrente representar o negro apenas na linhagem da es-

cravidão e em condições degradantes que são provocadas por ela. Isso favorece 

entre os estudantes a prática de brincadeiras, piadas e gozações que representam o 

negro de forma pejorativa.  

O que normalmente se testemunha é que as escolas operam com base em 

um currículo que se alinha ideologicamente com grupos e organizações sociais do-

minantes nos locais onde estão sediadas. Nesse sentido, o que ensinam é carrega-

do de valores que promovem um tipo de mundo em geral favorável à população 

branca, à sua religião, de matriz cristã, e à heteronormatividade. A seleção da litera-

tura aplicada também se baseia nisto. 
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―A literatura infantil não está desvinculada dessas representações sociais. 
Traz em forma de imagem e texto um mundo a ser seguido. Por mais que 
nos dias de hoje os autores consigam fazer literatura de qualidade, sendo 
as crianças protagonistas em seus anseios e com enredos pensados para a 
infância, tais obras não são inocentes. Movidas pela produção do prazer e 
pelas emoções, trazem doutrinas, modos de vida escritos da maneira mais 
atraente possível, conseguindo atingir o imaginário das crianças e estabele-
cendo possibilidade de reprodução desses parâmetros na realidade vivida‖ 
(SILVA, 2012, p. 91). 
 
 

A situação exposta na citação acima gera significativa preocupação. Isso por-

que a literatura consiste em um canal que pode permitir com que a criança se conec-

te com diversos mundos e experiências que a auxiliarão na compreensão da sua 

própria realidade e dos outros ao seu redor. Desse modo, a literatura infantil deve 

ser interpretada como uma questão de poder, pelo seu potencial influenciador no 

processo de formação das mentalidades. 

Contos utilizados nas escolas brasileiras, como ―Chapeuzinho Ver e ho‖  

―Cindere a‖ e ―Branca de Neve‖  além de não refletirem os elementos da cultura na-

cional, possuem caráter moralista e disciplinador. Valores como obediência, resigna-

ção e bondade são frequentemente propagados, modelando assim a crianças con-

forme valores que criam esperanças falsas e distorcem a realidade. 

 

―Nos livros infantis, com forte influência europeia, além da construção de um 
imaginário de mulheres frágeis, dóceis, passivas e em condição de inferiori-
dade ao homem, todas são brancas, possuem cabelos longos e louros e es-
tão sempre à espera do resgate de um príncipe, também branco, forte, belo, 
rico e que as tornem princesas ou as resgatem de uma situação de pobreza 
ou de alguma madrasta ou bruxa má para, enfim, serem felizes para sem-
pre‖ (SILVA, 2012, p. 94). 
 
 

O fato é que o Brasil ainda utiliza significativamente produções literárias es-

trangeiras na educação infantil e estas não traduzem a verdadeira cultura brasileira. 

E é nesse cenário que as crianças negras brasileiras constroem a sua visão do 

mundo e a sua percepção sobre si mesmas. O problema é que a escola deveria ser 

o lugar de oferecer alternativas ao universo midiático, ao qual as crianças estão 

quase que permanentemente expostas, em lugar de endossá-lo. A seleção correta 

da literatura a ser utilizada é, nesse sentido, fundamental para se criar mundos em 

que todas as crianças se encaixem, evitando assim os sofrimentos da sociedade de 

exclusão, especialmente para as meninas negras. 
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―As meninas, muito mais que os meninos, sofrem porque a invenção social 
do feminino está intimamente ligada a um conjunto de signos que as indús-
trias se apropriam para incentivar o consumo de roupas e objetos patentea-
dos pela mídia, sobretudo a televisão, por meio de atores famosos, filmes e 
desenho animado de empresas mundialmente reconhecidas. Tudo isso re-
força uma concepção de mundo e de cultura na qual a criança negra não se 
encaixa‖ (SILVA, 2012, p. 96). 
 
 

O modo como os materiais didáticos são produzidos compromete ainda mais 

a abordagem da inclusão na escola, contribuindo para um processo agudo de se-

gregação racial, pois esses materiais raramente fazem menção positiva ao negro. 

Para as meninas negras a realidade é ainda pior, pois, além de sofrerem com a dis-

criminação, ainda são pressionadas a ―se adequare ‖ aos estereótipos brancos. 

Isso ocorre cotidianamente massacrando a sua auto-estima, pois não se identificam 

com padrão imposto e não compreendem porque são tratadas de forma diferente.  

Muito pouco se evoluiu em relação à representação do negro nos livros didá-

ticos, mesmo diante das críticas e das reflexões propostas pelos educadores que se 

empenham em tratar do assunto. Existe muito para ser feito no que compreende a 

quantificação proporcional das imagens de negros, especialmente da mulher e me-

ninas negras, de modo a dar-lhes maior visibilidade e às suas raízes culturais (SIL-

VA, 2012). 

A negação do racismo no Brasil e, sobretudo, nas escolas, resulta na naturali-

zação de situações de racismo vividas pelas crianças e adolescentes negros. Pois 

se para um grande número de professores o racismo não existe, então combatê-lo 

seria uma bobagem. Outras vezes os professores silenciam e nada dizem quando 

testemunham uma atitude racista. Nesse sentido, existem relatos sobre ―vasta expe-

riência dos professores em ocultar suas atitudes e seus comportamentos preconcei-

tuosos, visto que estes constituem uma prática condenável do ponto de vista da e-

ducação‖ (CAVALLEIRO, 2000, p. 33).  

É possível afirmar que o preconceito e a ideologia do branqueamento chegou 

a tal ponto nas escolas brasileiras que as meninas negras, em algumas situações, 

perderam quase que completamente a possibilidade de construirem pela escola uma 

identidade social da qual se orgulhem. Isso conduz, em contrapartida, a uma busca 

insana por adequação a uma estrutura fenotípica e comportamental que não lhe é 

natural. Deste modo, é necessário promover um resgate e a valorização da cultura 

negra que permita ao negro, mas em particular a menina e a mulher negra, não a-
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penas se reconhecerem dentro da sociedade, mas também se empoderarem e te-

rem nela referenciais positivos. 

A literatura possui significativa relevância para as séries iniciais representan-

do um importante recurso utilizado pelos professores por tratarem da apreensão da 

realidade partindo de enredos. Assim a ficção auxilia no processo de aprendizagem 

de forma prazerosa, permitindo ainda o intercâmbio com as histórias de vidas ou 

mesmo de conflitos reais presentes nas tramas e também nas trocas interativas co-

tidianas das crianças. 

A literatura auxilia no processo de estruturação e compreensão de conceitos 

que se formam no imaginário infantil, tais como o de homem, mulher; negro, branco; 

bonito, feio; moral e imoral, como mostra o seguinte trecho: 

 

―A literatura infanto-juvenil contribui para reforçar todas as dicotomias da 
sociedade. Ainda que não haja intenções, o adulto e autor é ser um histórico 
e social que possui suas próprias representações de mundo e produz suas 
obras permeadas de suas visões de mundo e seus contextos‖ (SILVA, 
2012, p. 97). 
 
 

Através do exposto é possível perceber que a literatura infantil compreende 

um recurso singular no processo de formação das crianças, principalmente no que 

se refere à construção de valores e conceitos. Assim é urgente que a imagem da 

menina negra seja resgatada de maneira positiva, ressignificando o estereótipo raci-

al de inferioridade e subalternidade que normalmente lhe é atribuído, conforme foi 

possível observar no conto ―Negrinha‖. É preciso dar atenção às narrativas que re-

tratam com dignidade a diversidade, como ocorre no conto ―Menina Bonita do Laço 

de Fita‖  onde o diferente não é tratado como algo feio, mas sim como algo belo 

também e que nos enriquece culturalmente. Assim se rompe com os modelos pa-

dronizados e se mostra que a diversidade é que é desejável e não a hierarquização.  
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4 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA ESCOLA E A AFIRMAÇÃO DE PADRÕES 

 

―A literatura infantil que os alunos leem nas escolas com maior frequ ncia 
rara ente  ostra fa   ias negras fe izes e be -sucedidas  personagens 
negras be  vestidas  rara ente h  pr ncipes  reis  rainhas de cor negra  
assi  co o ta b   n o   comum ver um negro na capa de um livro, ou 
sendo o personagem principal. Do ponto de vista educativo, esse processo 
pode estar co pro etendo tanto a for a  o da crian a negra quanto da 
branca. Para a crian a branca  essas obras  iter rias pode  refor ar a ideo-
logia da superioridade e supremacia de sua ―ra a‖; por outro lado, pode su-
bestimar, estigmatizar e em muitos casos fragmentar a auto-estima da cri-
an a negra‖ (CASTILHO, 2004, p. 109) 

 

Ao iniciarmos o tema da contação de histórias na educação infantil, gostaria a 

princípio de deixar explícito o conceito e a faixa etária abrangida neste segmento. 

A educação infantil é o primeiro segmento da educação básica, compreen-

dendo crianças de zero a cinco anos, e possui essencialmente o objetivo de sociali-

zação e interação das crianças com a sociedade e a compreensão elementar do 

mundo circundante. 

 

―A socialização torna possível à criança a compreensão do mundo por meio 
das experiências vividas, ocorrendo paulatinamente à necessária interiori-
zação das regras afirmadas pela sociedade. Nesse início de vida a família e 
a escola serão os mediadores primordiais, apresentando/significando o 
mundo socia ‖ (CAVALLEIRO; 2000, p.16). 
 
 

Como Cavalleiro cita acima, outros autores como Vygotsky também defendem 

a ideia da importância da mediação de professores e familiares com as experiências 

adquiridas pelas crianças nesta primeira fase da educação formal.  

Em relação à importância dos contos para a educação infantil ressalta-se que: 

 

―A literatura de um povo ou de uma civilização é um reflexo de sua cultura, 
de suas tradições e de seu modo de enxergar o mundo, da mesma forma 
que cada indivíduo possui sua própria personalidade e sua maneira de pen-
sar‖ (BRAGA, 2015, p. 06). 
 

A literatura permite o estímulo da criatividade, principalmente no caso das cri-

anças, e as representações alegóricas dos fatos cotidianos que por diversas vezes 

são utilizados nos contos infantis que facilitem a comunicação entre o mundo adulto 

e o infantil.  

Esse fato permitiu a Vygotsky desenvolver a sua teoria da Zona de Desenvol-

vimento Proximal, pois a literatura auxilia a criança a interpretar o mundo que está a 

sua volta. 
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―Para que o aprendizado ocorra é necessário que os contos tenham algum 
valor significativo para as crianças, fazendo com que elas reconheçam suas 
dificuldades e ao mesmo tempo sugerindo soluções para seus problemas 
internos‖ (FALCONI; FARAGO, 2016, p. 86). 
 
 

A partir da ideia do estímulo do lúdico, da imaginação, os contos infantis tor-

nam-se ferramentas primordiais para o trabalho da temática da diversidade cultural e 

humana. 

Remetendo-me a uma experiência em meu período escolar, me recordo que a 

escola onde estudei tinha o costume de levar os estudantes à sala de leitura para 

conhecerem alguns contos infantis. Quando as crianças adentravam a sala, os con-

tos mais disputados eram de histórias de princesas ou de fábulas. Não me lembro 

de ter sido apresentada a contos onde personagens negros tinham o papel principal. 

Geralmente apareciam em lugares subalternos, como a personagem Tia Anastácia 

ou o Saci; ou o personagem da história ―O negrinho do pastoreio‖  uma criança ne-

gra escravizada e torturada. 

Observando os contos citados acima, tratam-se de enredos em que não há 

nenhuma contribuição honrosa da população negra. O estereótipo da inferioridade 

só é reforçado. Para a criança negra isso pode ser decisivo em relação à construção 

de sua identidade social: 

 

―É a ausência de referência positiva na vida da criança e da família, no livro 
didático e nos demais espaços mencionados que esgarça os fragmentos de 
identidade da criança negra, que muitas vezes chega à fase adulta com to-
tal rejeição à sua origem racial, que lhe traz prejuízo à sua vida cotidiana‖ 
(ANDRADE, 2008, p.116). 
 
 

Essa rejeição mencionada decorre de um processo de massificação social 

que se encontra instalado nas escolas brasileiras. Nesse processo são afirmados e 

reafirmados os padrões brancos como corretos, forçando os negros e a cultura ne-

gra a serem considerados como o ―fora do padr o‖. Sob esta condição, no jogo das 

relações de poder, ocupam um lugar social inferior, sempre subalternizado por uma 

visão de mundo branca e eurocentrizada.  
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4.1 Relato sobre a observação na escola 

 

A observação sobre a utilização dos contos literários na educação infantil foi 

feita em uma escola pública de um município no interior de Minas Gerais, compre-

endendo duas turmas de educação infantil. 

Obtive acesso a quinze contos infantis que estavam pré-selecionados para 

serem trabalhados em sala de aula. 

Na seleção dos contos constatei basicamente a presença de clássicos da lite-

ratura infantil e ficções envolvendo animais com intuito de passar valores morais e 

éticos. 

Observando o projeto político pedagógico (PPP), pude perceber que ele pare-

cia desatualizado, tendo já mais de três anos sem reformulações. Nele, não havia 

nada previsse de forma obrigatória o tratamento de assuntos e temáticas que aten-

dam significativamente a comunidade local e que faça da escola um ambiente de 

construção de uma identidade positiva social às meninas negras. Também não há 

nada que associe o processo ensino-aprendizagem à promoção da diversidade hu-

mana. 

Segue abaixo a relação dos quinze contos infantis pré-selecionados para a 

educação infantil. 

1. Voa pipa, voa 

2. Nerina, a ovelha negra 

3. Dez sacizinhos 

4. Tem um monstro no meu jardim 

5. Chapeuzinho vermelho – a verdadeira história 

6.  Galinha com dentes 

7.  A princesa Maribel 

8.  Já pra cama monstrinho!  

9.  Ladrão de galinhas 

10.   O homem de chocolate 

11.  Branca de neve 

12.  Cinderela 

13.  João e o pé de feijão  

14.  A bela e a fera  

15.  Amora 
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Os livros acima mencionados eram trabalhados em sala com o estímulo da 

imaginação, exercício lúdico e construção de conceitos morais com as crianças. 

Ao ter contato com os livros pude observar algumas características 

tradicionais trabalhadas em sala. Os contos de princesas como ―Branca de Neve‖, 

―Cinderela‖, ―A Bela e a Fera‖ e a ―Princesa Maribel‖ têm como personagens centrais 

típicas princesas com fenótipos bem semelhantes: a pele branca, cabelos longos e 

traços físicos próximos aos fenótipos europeus. 

Entretanto, quando  procuramos alguns aspectos físicos diferentes desses, 

eles são em geral associados a comportamentos e aparências ruins, como no caso  

do conto ―Dez Sacizinhos‖, ―Nerina, a ovelha negra‖ e ―Tem um monstro no meu 

jardim‖. Neste último, o dito monstro é descrito como ―peludo, grande e marrom. 

Tem dentes grandes, não pode ser bo .‖ As suas características físicas, dentre elas 

a cor marrom, são associadas a algo ruim. Como Nilma Lino Gomes retrata em seu 

trabalho: 

 

―No Brasil, quando discutimos a respeito dos negros, vemos que diversas 
opiniões e posturas racistas têm como base a aparência física para 
determiná-los como ―bons― ou ―ruins―  ―co petentes― ou incompetentes, 
racionais ou emotivos. Isso de fato é lamentável,mas infelizmente existe! 
Quem já não ouviu na sua experiência de vida frases, piadinhas, apelidos 
voltados para as pessoas negras, que associam a sua aparência física,ou 
seja, cor da pele, tipo de cabelo, tipo de corpo,a um lugar de inferioridade? 
Ou à sexualidade fora do normal?‖ (GOMES, 2005, p.45). 
 
 

O conto infantil ―O homem de chocolate‖ traz a imagem de um biscoito que 

toma forma humana de um homem negro, vive uma aventura e é devorado. Não 

trata de relações étnicas e sim de um problema enfrentado pelos pais no cotidiano 

quanto à alimentação dos filhos. 

Asssim como no livro ―Nerina, a ovelha negra‖, o conto ―Amora‖ traz 

representada uma cachorrinha preta peralta que assim como a ovelha Nerina não 

tratam de questões do estereótipos dos animais e sim das travessuras da 

cachorrinha e do esforço da ovelha em ser aceita pelo grupo de ovelhas brancas. 

Observei na seleção de textos aplicados pela escola em suas atividades de 

contação de histórias que a diversidade humana não é abordada de forma explícita. 

Na prática cotidiana escolar, a temática da diversidade é abordada apenas nas 

datas comemorativas, como no Dia da Abolição da Escravatura, no Dia do Folclore, 
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etc. nesses casos, muitas vezes expondo a imagem do negro de forma depreciativa 

ou no Dia da Consciência Negra. 

De acordo com Nilma Gomes: 

 

―Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 
historicamente, ensina negros, desde muito cedo, que para ser aceito é 
preciso negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros e pelas 
negras brasileiros(as). Será que, na escola, estamos atentos a essa 
questão? Será que incorporamos essa realidade de maneira séria e 
responsável, quando discutimos, nos processos de formação de 
professores(as), sobre a importância da diversidade cultural?‖ (GOMES, 
2005, p.43). 
 
 

A partir do que pode ser constatado na escola observada, reforço a ideia de 

que a escola deve se preocupar em criar parâmetros curriculares e materiais que 

ofereçam referências culturais que atendam de forma total aos estudantes da comu-

nidade escolar, de modo que todos possam ter maneiras de construir de forma 

positiva a sua identidade social. Só assim é possível romper com os estereótipos 

raciais e permitir que a educação formal seja também um processo de desenvolvi-

mento positivo da autoestima. O conto infantil pode ter um papel crucial para isso, 

mas é preciso que a escola aprenda a utilizá-los de maneira afirmativa e antidiscri-

minatória. Para as meninas negras isso é fundamental para que vejam na escola um 

lugar de acolhimento, e assim possam permanecer nele e com ele desenvolver posi-

tivamente a sua identidade social. O problema da igualdade racial no Brasil depende 

disso também, por isso a atenção especial que se deve ter com as atividades que 

envolvem as narrativas literárias.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Inicialmente o trabalho procurou mostrar que a população negra foi sempre 

mal representada nos contos infantis, cuja tradição, no Brasil, tendeu a privilegiar os 

modelos padronizados a partir da cultura do colonizador como aquilo que é belo, 

correto e desejável. Quando ocorria de um personagem negro ser mencionado nas 

histórias, este era sempre relegado a um papel de indignidade e subalternidade. As 

características físicas dos negros eram sempre descritas como feias, na compara-

ção com os padrões brancos. 

Em relação ao acesso do negro à escola, foi possível perceber que somente 

depois de muitas lutas é que ele conseguiu assegurar o seu direito à escolarização. 

Contudo, inicialmente o preconceito predominante ainda obrigava a separação de 

negros e brancos em sala de aula, num tratamento explicitamente desigual. Além 

disso, a escola, que deveria ser um espaço de promoção da diversidade humana, 

historicamente colaborou para reproduzir a discriminação contra a população negra. 

Pois ao invés de reconhecer o papel do negro no processo histórico de construção 

do Brasil e assim exaltar a sua contribuição, na verdade, acabou por contribuir com 

a estigmatização do negro ao basear sua postura político-pedagógica nos modelos 

europeus e na ideologia da branquitude, o que por sua vez fez com que as crianças 

negras tivessem um referencial negativo a respeito de suas origens. 

Esse é o impacto que se observa ao realizar a leitura do conto ―Negrinha‖ de 

Monteiro Lobato, onde a personagem negra é continuamente exposta a todo tipo de 

humilhação, simplesmente por ser negra. E essa humilhação é apresentada como 

natural e a personagem como merecedora dela. Desse modo, percebe-se que existe 

a necessidade emergente de se aumentar na escola a preocupação com a valoriza-

ção da cultura negra a partir das atividades que envolvem literatura infantil. Pois a-

través desse processo de valorização da figura do negro é que as crianças passarão 

a conhecer e respeitar as diversidades étnicas culturais e religiosas. 

A pesquisa constatou ainda que a legislação brasileira voltada para a educa-

ção tem evoluído no que concerne à valorização da cultura negra. No entanto, ape-

nas a previsão legal não é suficiente para que essa valorização ocorra de forma efe-

tiva. É fundamental a capacitação de profissionais e o estímulo à produção literária 

através da perspectiva do negro para que ele possa contar com suas palavras a sua 

cultura, representar os seus valores sociais e as religiões de matriz africana. 
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Nesse contexto, há que ser destacado que já ocorreram evoluções significati-

vas na forma como o negro é representado nos contos infantis, pois conforme foi 

analisado pela pesquisa o conto ―Menina Bonita do Laço de Fita‖ já traz em seu tex-

to uma nova perspectiva sobre o negro, especialmente a menina negra, buscando 

respeito e valorização em seu tratamento. Contudo, ainda há muito que ser feito, 

pois trata-se de um processo de recuperação e valorização de pessoas e de toda 

uma cultura que foi essencial para a formação do Brasil e de seu povo tal qual co-

nhecemos hoje. É necessário, portanto, muito esforço para se reparar séculos de 

discriminação com a população negra e sua cultura, que pesou e continua pesando 

de maneira mais agressiva nos estereótipos vinculados às meninas negras, e a es-

cola pode ter influência nisso a partir da administração adequada da poderosa fer-

ramenta que é a literatura infantil.  
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