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RESUMO 

 

Tem-se como principal questão a preocupação com o discurso racista que é passado as 

crianças desde seu nascimento e do impacto negativo que isso pode causar.  Referenciando 

BEAUVOIR (1981, não paginado) onde ela afirma “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, 

de forma indireta esse termo pode ser aplicado no contexto racial, onde „Ninguém nasce 

racista: torna-se racista‟ devido a discursos racistas que são externados em nosso convívio, 

portanto, o Projeto Literário Infantil Afrocentrado visa propagar a igualdade racial desde a 

infância, através da literatura infantil afrocentrada escrita preferencialmente por autores 

negros(as), pois entende-se a importância da representatividade na fala. Propõe-se como local 

de aplicação a Biblioteca Técnica do Sistema FIEG, que durante o período de férias escolares 

(julho e dezembro) ficará aberta aos filhos dos funcionários, tornando-se esses o seu público. 

A pesquisa se sustentará na utilização de métodos científicos que formam o conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais, as quais com mais segurança e economia, permitem 

alcançar o objetivo. O método a ser utilizado nesta pesquisa será o dedutivo que, 

fundamentado em premissas, tem como propósito o alcance de uma conclusão próxima da 

pressuposição. Portanto, o Projeto visará desenvolver atitudes de valorização e respeito às 

pessoas negras, à sua descendência africana, à sua cultura e à sua história, que por 
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consequência, contribuirá para a diminuição do processo de exclusão social e incorporação do 

preconceito pelas crianças. 

 

Palavras-chave: Igualdade racial. Infância. Literatura. Afrocentrada. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este resumo expandido tem como principal objetivo apresentar a proposta do Projeto 

Literário Infantil Afrocentrado, afim em desenvolver espaços na biblioteca de diálogos, 

atuações em transformações sociais, principalmente tornando-a uma ferramenta valiosa de 

combate as intolerâncias, discursos opressivos e colonizadores. De modo geral, a história da 

população negra, bem como suas contribuições na arte, cultura do nosso país são 

desconsideradas ou simplesmente apagadas. E esses apagamentos cercam diversos 

acontecimentos ou criações, e um deles se relaciona às produções literárias. Autores e autoras 

negras não possuem o mesmo reconhecimento que autores e autoras brancas. E quando 

produzem obras que ganham um determinado reconhecimento, sua negritude, história e 

militância não são evidenciadas, ou seja, fala-se muito do negro como objeto/sujeito de 

estudo, mas pouco se produz com o negro.  

Em razão disso, propõe-se aqui o Projeto Literário Infantil Afrocentrado que estará 

voltado a todo possível público infantil da Biblioteca Técnica do Sistema FIEG (BTSF). 

Durante o mês de julho/2018 e dezembro/2018, a BTSF estará aberta aos filhos dos 

funcionários com faixa etária de 2 à 12 anos. A Biblioteca colocará em exercício um 

programa de férias com conteúdos e atividades de cunho afrocentrado, a fim de valorizar a 

literatura infantil negra e brincadeiras de matriz africana, ), tal projeto suscitará resultados de 

pesquisa com base nos relatos das crianças a partir de atividades propostas. 

A importância da representação negra na biblioteca a partir de uma visão 

afrocentrada, é crucial para a formação social da população negra, pois esta irá 

reconhecer-se nos elementos que constituem a experiência africana na diáspora 

como protagonista, que embora tenha vindo para o Brasil na condição de 

escravizada, detém uma trajetória histórica com um sistema de crenças, costumes, 

comportamentos, a forma de ser e estar de portar-se, diferentemente do modelo 

europeu imposto como modelo de padrão social, cultural e intelectual. (GOMES, E. 

2016, pg. 747). 
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           Compreendendo a não popularização do significado do termo Afrocentrado (dado até 

mesmo como nome ao Projeto) que é oriundo de Afrocentricidade, GOMES, E.(2016, pg.749)  

explica: “[...]o pensamento afrocentrado baseia-se em modificar a imagem estereotipada da 

população negra a partir do momento em que o individuo negra torna-se central, 

protagonizando sua história.”  

 

          O Projeto se faz importante no combate ao racismo, visto que este está instaurado na 

sociedade e é um indício de barbárie e Adorno (1995) em Educação após Auschwitz, afirma 

que uma das formas de se evitar a barbárie é através da educação na primeira infância, sendo 

assim, se torna indispensável o conhecimento da história negra e sua valorização na educação 

infantil. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O negro foi marcado por condições precárias e instáveis em decorrência da escravidão 

e da ausência de políticas públicas que o inserissem na sociedade após a abolição do 

escravismo. Este sistema marginalizou a maioria da população: a negra. Após a abolição da 

escravatura, a antiga exclusão social ganhou novos contornos. Os desdobramentos legais da 

nova sociedade não escravista recompuseram o mesmo abandono social-econômico-político. 

Consequentemente, manteve-se a mesma não inserção aos direitos individuais básicos, tais 

como, educação. Assim, um quadro nefasto de vulnerabilidade social era impingido ao 

enorme contingente de pessoas do país, os afro-descendentes, agora “livres” por lei, mas não 

de fato. 

Esses desdobramentos posteriores ao escravismo, pertinentes à realidade do negro no 

Brasil, tendem a se perpetuar devido ao fato de que: “na verdade, o Brasil quer mostrar ao 

mundo a imagem de um país ocidental, moderno, civilizado, branco” (OJO-ADE, 1999, p. 

43). Isto é, a sociedade brasileira ainda parece aspirar por uma formação de um povo 

sustentada pelo parâmetro de cultura eurocêntrica, menosprezando as características próprias 

moldadas na formação da sociedade brasileira, cuja influência da cultura afro ainda não 

recebeu o devido valor. 
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De acordo Ferreira (1999), em vários países, entre os quais o Brasil, constata-se uma 

expressiva presença demográfica de afro-descendentes. “O Brasil, país de maior população 

negra fora da África, os valores ancestrais africanos estão presentes e muito atuantes no 

processo de desenvolvimento da identidade e cidadania.” (FERREIRA, 1999, p. 71). No 

entanto, esses valores ancestrais em muitos casos são ignorados por essa sociedade que anseia 

pela formação de uma cultura homogênea e branca, como foi salientado por Sodré (2000, p. 

79), dizendo que no Brasil: “já por volta de 1820, José Bonifácio de Andrada, pregava a 

formação de um país „homogêneo e puro‟, isto é, com identidade branca”. 

      A não valorização da cultura negra, como também do povo negro pode ser percebida em 

diversos tipos de representações. A representação dos negros por meio da literatura, por 

exemplo, requer atenção, visto que, “na indústria cultural em seus diferentes modos de 

produção, costuma-se recalcar aspectos identitários positivos das manifestações simbólicas de 

origem negra” (SODRÉ, 2000, p. 245). Componentes ligados ao contexto histórico, à 

valorização da cultura e aos traços fenotípicos, tais como, corpo e cabelo, são, por exemplo, 

ingredientes que fazem parte da construção identitária dos negros. No entanto, esses 

componentes em muitos casos são ignorados pelos meios de difusão de informação ou 

expostos de forma pejorativa, ocasionando depreciação sexista e racial. 

    O público alvo do projeto são crianças, pois é importante dar visibilidade a sua autonomia 

política. PERROTI (1984, p.11) afirma que a criança deve ser vista como um ser político, pois 

ela é geradora de cultura e opinião e só não é vista assim porque socialmente, ela é 

desacreditada por ser tida como um ser incompleto, um ser que “virá a ser adulta”. 

 

   Assim, longe de ser apenas um organismo em movimento, como de resto qualquer 

categoria etária, a criança é também alguém profundamente enraizada em um tempo 

e espaço, alguém que interage com estas categorias, que influencia o meio onde vive 

e é influenciado por ele. (PERROTI, 1984, p.12) 

     Ou seja, a criança como geradora de conhecimento e cultura e participante da mesma deve 

ser respeitada e vista como ser completo, capaz de receber informações, absorvê-las e 

devolvê-las aos outros, disseminando conhecimento. É necessário um maior reconhecimento 
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social do papel da criança na sociedade e se preocupar a sua formação e é nesse sentido que o 

Projeto busca agir. 

     Os mecanismos de comunicação literária funcionam como dispositivos de manutenção da 

imagem tanto quanto dos conceitos negativos a cerca das condições dos negros, reforçando a 

sua suposta inferioridade e o seu degradamento à condição de subcidadania. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

      O conteúdo a ser ministrado às crianças girará em torno de obras literárias infantis com 

personagens negros(as) e preferencialmente escrito por autores(as) negros(as). Literatura 

como “Menina bonita do laço de fita”, “O menino marrom”, “O cabelo de Lelê”, “O diário de 

Dandara”, “Minha princesa africana” entre outros exemplares que compõem o acervo. Esse 

material será passado às crianças através de contação de histórias, mini peças teatrais 

realizadas na própria biblioteca e brincadeiras voltadas ao lúdico afim de prender a atenção 

das mesmas e facilitar a memória visual. Cantigas de roda e brincadeiras como Terra-mar, 

Kudoda e Katopi complementam as atividades a serem realizadas.  Os resultados serão 

mensurados a partir dos relatos das crianças sobre suas experiências através do contato com a 

cultura afro-brasileira. Os relatos das crianças terá um papel fundamental para medir se o 

projeto fora eficaz e se mudou algo em suas percepções raciais, visto que assuntos 

relacionados à cultura africana não são abordados em sala de aula e se quer em seus lares. Por 

fim, as ações do projeto serão avaliadas desde o seu momento inicial até o produto final pelas 

crianças, e todos os sujeitos envolvidos, através da produção, observação e análise da 

documentação fotográfica, rodas de leitura e se possível debate, vídeos produzido, conversas e 

depoimentos colhidos, considerando-se o envolvimento e participação de todos nas ações de 

operacionalização do mesmo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Numa sociedade racista e desleal como a nossa, é necessário assumir atitudes 

antirracistas numa tentativa de criar oportunidades igualitárias para todos.  

[...] introduzir o conceito de Afrocentricidade na biblioteca é apenas iniciar uma 

discussão sobre qual o papel está sendo desempenhado pelas bibliotecas e suas 

(seus) profissionais e qual é a representação que queremos ter de fato, dessa forma, 

abrimos a possibilidade de repensar e descobrir bases teóricas e diretrizes mais 
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sólidas para que essas práticas sociais sejam implementadas. (GOMES, E. 2016, pg. 

749). 

 

Visto a importância de tal posicionamento social, percebeu-se que a propagação de 

histórias afrocentradas ministradas às crianças poderá contribuir de forma grandiosa ao seu 

crescimento, onde ela crescerá com uma visão de mundo mais igualitária, diferente do que foi 

ensinado à maioria da população. O Projeto tende a promover o respeito mútuo, o 

reconhecimento das diferenças, a possibilidade de se falar sobre as diferenças raciais sem 

receio e sem preconceito.  
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