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RESUMO 
 

A pesquisa intitulada “O processo de construção de identidade de meninas negras: Um olhar 

sobre o livro infantil ‘Menina bonita do laço de fita’, de Ana Maria Machado” se vincula à 

área de concentração “Estudos do Cotidiano da Educação Popular” do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF), em diálogo 

com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (NEABI/UENF). O objetivo geral deste estudo 

concentra-se em compreender como as meninas, estudantes de uma escola pública localizada 

em Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) Machadinha em Quissamã/RJ –, 

percebem a narrativa da obra infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria 

Machado. Os objetivos específicos, por sua vez, consistem em identificar a existência de 

termos na narrativa da obra infantil que promovem o mito da democracia racial e a ideologia 

do branqueamento; analisar a representação sobre menina negra a partir das ilustrações da 

referida obra nas edições publicadas nas décadas de 1980 e 2010; e refletir sobre o processo 

de construção de identidade em meninas negras a partir da análise dos textos e imagens 

produzidos em roda de conversa literária pelas estudantes. O interesse surgiu ao recordar 

alguns livros infantis que fizeram parte da minha infância e constatar que durante a trajetória 

escolar não tive acesso a personagens negras, mesmo residindo e estudando em local com 

forte influência africana e afro-brasileira. Optamos pela pesquisa qualitativa que utiliza o 

estudo de caso como principal variação metodológica. Na realização do trabalho de campo, 

a técnica da observação participante se apresenta como procedimento de coleta de dados. A 

interpretação e análise das imagens e textos produzidos pelas estudantes são fonte de 

evidências que se somam a proposições teóricas. O referencial teórico buscou na história da 

literatura infantil (ZILBERMAN, 2003; LAJOLO, 2010; OLIVEIRA, 2003) dialogar com a 

literatura na temática da cultura africana e afro-brasileira (DEBUS, 2017), aprofundando o 

conhecimento nas reivindicações históricas diante do racismo no Brasil (MUNANGA, 2008, 

2016) e superação do racismo no cotidiano escolar e na sociedade (GOMES, 2008, 2017; 

CAVALLEIRO, 2001). As reflexões apontam para a valorização dos padrões estéticos de 

beleza eurocêntricos, corpo, cabelo e cor da pele estabelecidos e valorizados na sociedade 

ocidental. Identificamos como principal categoria de análise a ambivalência proposta por 

Homi Bhabha (1998), representada em grande parte das imagens e textos. Diante de tantas 

complexidades, o estudo sinaliza outros caminhos, outras vozes literárias femininas na 

literatura infantil contemporânea na dimensão poética, estética e cotidiana. 

 

 

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil; Menina bonita do laço de fita; Identidade 

negra; Menina negra.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The research entitled The process of building the identity of black girls: A look at the 

children's book “Pretty Girl from the Ribbon Tie”, by Ana Maria Machado, is linked to the 

concentration area “Studies of the Daily Life of Popular Education” of the Postgraduate 

Program in Education from the Fluminense Federal University (PPGE/UFF)), in dialogue 

with the Afro-Brazilian and Indigenous Studies and Research Center of the State University 

of North Fluminense Darcy Ribeiro (NEABI/UENF). The general objective of this study 

focuses on understanding how the girls, students of a public school located in the 

Remanescente de Quilombo Community (CRQ) Machadinha in Quissamã/RJ, perceive the 

narrative of the children's work “Pretty Girl of the Ribbon Loop”, by Ana Maria Machado. 

The specific objectives, in turn, consist of identifying the existence of terms present in the 

narrative of the children's work that promote the myth of racial democracy and the whitening 

ideology, analyzing the representation of a black girl from the illustrations of that work in 

the editions published in 1980s and 2010s and reflect on the construction of ethnic-racial 

identity of black girls in the analysis of texts and images produced in a literary conversation 

circle by the students. The interest came from remembering some children's books that were 

part of my childhood and noticing that during my school career I had no access to black 

characters, even though I lived and studied in a place with strong African and Afro-Brazilian 

influence. We opted for qualitative research that uses the case study as the main 

methodological variation. In carrying out the field work, the technique of participant 

observation is presented as a data collection procedure. The interpretation and analysis of 

images and texts produced by the students are a source of evidence that add to theoretical 

propositions. The theoretical framework sought in the history of children's literature 

(ZILBERMAN, 2003; LAJOLO, 2010, OLIVEIRA, 2003), to dialogue with literature on the 

theme of African and Afro-Brazilian culture (DEBUS, 2017), deepening knowledge in the 

historical claims against racism in Brazil (MURANGA, 2008, 2016) and overcoming racism 

in everyday school life and in society (GOMES, 2008, 2017; CAVALLEIRO, 2001). Among 

the conclusions, we point to the central literary discourse, beauty of the black girl. However, 

the aesthetic standards of beauty, body, hair and skin color established and valued in Western 

society are Eurocentric, which indicates a conflict in the process of building a black identity. 

It is noteworthy that the study signals other paths, other female literary voices in the poetic, 

aesthetic and everyday dimension. 

 

Keywords: Children's and youth literature; Beautiful ribbon bow girl; Black identity; Black 

girl. 
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INTRODUÇÃO 

O livro infantojuvenil “Alafiá, a princesa guerreira”, de Sinara Rúbia (2019) e 

ilustrações de Valéria Felipe, lançado pela Nia Produções Literárias, foi apresentado na aula 

inaugural do “18º curso de contação de histórias de inspiração Griô: literatura infantojuvenil 

negra”, realizado na Casa com a Música, no bairro da Lapa/RJ, entre os dias 27 de janeiro e 1 

de fevereiro de 2020. Nesta história, Alafiá, menina negra e quilombola, ressignifica 

pertencimento e afirmação identitária através de uma personagem feminina representada por 

uma princesa africana. Na língua Yorùbá, Àlààfíá equivale à felicidade, paz, coisas boas 

(NAPOLEÃO, 2011, p. 42). 

A história acontece no reino Daomé1, invadido por homens maus que almejavam 

escravizar a população daquela região, o qual lutou bravamente para defender seu território. 

Muitos homens e mulheres foram capturados e, mesmo distante de sua terra, conservaram os 

ideais ancestrais e a força coletiva em busca da liberdade. 

Ao ouvir a história de Alafiá, contada pela mulher negra, escritora, educadora e 

pesquisadora Sinara Rúbia (2019), fervilharam em mim memórias de infância unidas ao 

literário infantojuvenil. As capas dos livros e alguns trechos significativos vêm à lembrança. 

Meus pais guardavam muitos livros em casa, era a nossa biblioteca, tanto que anos mais tarde 

minha irmã mais nova optou por cursar Biblioteconomia, na Universidade Federal Fluminense. 

Lembro que tínhamos a enciclopédia Barsa na estante da sala, comprada com muito sacrifício 

para auxiliar os estudos de todos os filhos.  

O acervo da nossa biblioteca em casa foi adquirido atendendo às solicitações da escola 

para uso em caráter educativo no processo de leitura, interpretação e avaliação. Não 

escolhíamos os títulos pelo interesse, os exemplares utilizados na escola sempre foram 

guardados com todo cuidado em casa. Mesmo antes de fazer uso da leitura e escrita, o manuseio 

de Gibis da Turma da Mônica (comprados em sebos para recorte e colagem em atividades 

escolares) despertavam grande interesse ao folhear e tentar imaginar o diálogo dos personagens 

nos balões.   

Os livros infantojuvenis que compõem as lembranças de infância são: “Cabe na mala”, 

de Ana Maria Machado e ilustrações de Claudius; “Marcelo, marmelo, martelo e outras 

histórias”, de Ruth Rocha; “A fada que tinha ideias”, de Fernanda Lopes de Almeida; “Ou isto 

ou aquilo”, de Cecília Meireles e ilustrações de Beatriz Berman; “O meu pé de laranja lima”, 

                                                 

1 África Ocidental, atual República do Benin. 
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de José Mauro de Vasconcelos; “As anedotinhas do bichinho de maçã”, de Ziraldo; “A bruxinha 

atrapalhada”, de Eva Furnari. 

Porém, deparamo-nos com outra realidade, diante de tantas lembranças não consigo 

recordar de obras literárias com personagens negras, embora o contexto em que residia e 

estudava contivesse forte influência africana e afro-brasileira. Recordações escolares que 

estariam atreladas ao sentimento de vergonha quando o tema da escravidão era abordado 

rapidamente em sala de aula. A figura da Princesa Isabel era retratada como a redentora de 

pessoas negras escravizadas, e a imagem das correntes quebradas simbolizavam a liberdade 

associada à bondade da princesa.  

O processo de afirmação da minha identidade negra se constituiu na fase adulta, a busca 

pela identificação dos saberes africanos e afro-brasileiros foi impulsionada pelo 

reconhecimento e valorização da estética, beleza, histórias, religiosidade e culturas. Valores 

estes silenciados e/ou subalternizados, principalmente, nos processos educativos alicerçados no 

modelo de educação eurocêntrico. 

Tais influências apontam para a presente pesquisa intitulada “O processo de construção 

de identidade de meninas negras: Um olhar sobre o livro infantil ‘Menina bonita do laço de 

fita’, de Ana Maria Machado”, a qual busca compreender se a narrativa presente no livro infantil 

pode contribuir no processo de construção de identidade em meninas negras, estudantes de uma 

escola pública, localizada em Comunidade Remanescente de Quilombo Machadinha (CRQ) 

Machadinha em Quissamã/RJ.  

O objetivo geral do estudo se propõe a entender como as estudantes percebem a narrativa 

da obra infantil supracitada. Os objetivos específicos, por sua vez, consistem em identificar 

termos presentes na narrativa da obra infantil que promovem o mito da democracia racial e a 

ideologia do branqueamento; analisar a representação sobre menina negra a partir das 

ilustrações da referida obra nas edições publicadas nas décadas de 1980 e 2010; e refletir sobre 

o processo de construção de identidade em meninas negras na análise dos textos e imagens 

produzidos pelas estudantes após a roda de conversa literária. 

Para tanto, dividimos a presente dissertação em introdução, que inclui a trajetória da 

pesquisa. Por conseguinte, iniciamos com a revisão de literatura sobre o livro infantil “Menina 

bonita do laço de fita” e com o levantamento de pesquisas sobre as relações raciais na literatura 

infantil e juvenil. Desenvolvemos reflexões sobre a literatura infantil, análise da obra literária 

pesquisada, descrição da CRQ Machadinha, roda de conversa literária com as estudantes e 

outras possiblidades literárias na dimensão da autoria feminina negra na literatura infantil 

brasileira.  
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No capítulo intitulado “Reflexões iniciais sobre literatura infantil e análise da obra 

literária ‘Menina bonita do laço de fita’”, enfatizamos historicamente as principais tendências 

contemporâneas na Literatura para crianças, bem como a análise da obra supracitada em duas 

perspectivas, os termos na narrativa infantil da obra e a representação da personagem negra nas 

ilustrações. 

O capítulo “CRQ-Machadinha e a literatura para crianças” congrega informações sobre 

a Comunidade Remanescente de Quilombo – CRQ Machadinha, no município de Quissamã/RJ 

e ações literárias da Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, assim como 

a exposição dos textos e imagens a partir do olhar dos sujeitos sociais, estudantes, que 

interpretam a sua realidade após a roda de conversa literária. 

No último capítulo, “A poética feminina negra na literatura infantil e juvenil: arte e 

vida”, procuramos, sobretudo, selecionar na autoria feminina as contribuições de cinco autoras 

negras contemporâneas de literatura infantil: Eliane Debus, Kiusam de Oliveira, Nilma Lino 

Gomes, Lucimar Dias e Sônia Rosa. 

Neste regaste das histórias que não foram contadas, conto a minha história e convido a 

todos a se conectarem com o poder da palavra que dá vida ao que queremos transformar. O 

memorial descritivo, importante na identificação pessoal de experiências relevantes ao longo 

de uma trajetória fecundam-se em outras histórias. Esse encontro com a literatura infantil se 

mistura a elementos internos e externos interligados a descobertas sobre si mesmo e o mundo.  
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RECONEXÃO COM O PODER CURADOR: ANCESTRALIDADE FEMININA 

Ao retratar a minha história, minhas origens, não posso deixar de destacar o vínculo 

com as mulheres da minha vida: avó, tia-avó, mãe, tia, irmãs, primas e sobrinhas. Crianças, 

jovens e mais velhos que representam um elo entre as gerações de uma família negra na cidade 

do Rio de Janeiro. Aos ancestrais, fonte inesgotável de força, peço licença para registrar a 

origem e o percurso das mulheres da família Oliveira. As informações foram coletadas em 

conversas informais com minha mãe, Maria Inês, e minha tia Maria Alice. 

Aliette de Oliveira (Nete), avó materna (1922-1984), e Cristina de Oliveira, tia-avó (1918-

2009), nasceram em uma família oriunda do bairro de Cascadura, zona norte do Rio de janeiro. 

A família era composta pelo pai chamado Artur, mãe Alice e quatro filhas (Nete, Zina, Cristina 

e Sissi). Quando Alice morreu, as filhas ainda eram muito pequenas. Artur sofria de alcoolismo 

e entregou cada filha as suas madrinhas “portuguesas”. Cada menina foi morar em uma casa, 

na qual elas imaginavam que seriam tratadas como filhas, no entanto desde muito pequenas 

eram responsáveis pela cozinha e pelos serviços domésticos em troca de moradia e alimentação 

restrita. Interessante que as meninas não perderam o vínculo familiar, quinzenalmente se 

encontravam embaixo do viaduto de Cascadura, e ali conversavam e cuidavam umas das outras.  

Na fase adulta, Sissi e Zina permaneceram residindo nas proximidades do bairro de 

Cascadura2 (LUCENA, 2017). Na década de 1940, Nete e Cristina passaram a residir no Morro 

da Conceição, bairro da Saúde, região portuária do RJ. O Morro da Conceição fica localizado 

no Centro do RJ, o nome tem relação com a capela construída em 1634 pela devota Maria 

Dantas à Nossa Senhora da Conceição, conforme informa Pimentel (2015). O convento foi 

construído entre 1699 a 1702, e abriga o Museu Cartográfico do Serviço Geográfico do 

Exército. Nos fundos do Museu está a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, construída 

em 1713.  

Atualmente, o bairro da Saúde, na zona portuária do RJ, é conhecido como “A Pequena 

África”, que inclui o Morro da Conceição, Largo São Francisco da Prainha, Cais do Valongo, 

Quilombo Pedra do Sal, Jardins Suspensos do Valongo e Cemitério dos Pretos Novos (Instituto 

de Pesquisa e Memória Pretos Novos). Historicamente é um local marcado como desembarque 

e negociação dos africanos trazidos da África para serem escravizados no Brasil. A seguir 

                                                 

2 A origem do bairro possui três versões: “A primeira está ligada à inglesa Maria Graham, que relatou, em 1824, 

um passeio à Fazenda Real de Santa Cruz, fazendo referência ao local como ‘Casca D’Ouro’. A segunda remonta 

à dificuldade que os operários tiveram para abrir, com picaretas, a pedreira na construção da estrada de ferro – o 

conjunto de pedras ganhou o apelido de ‘casca dura’. A terceira, por fim, diz respeito a um dos primeiros moradores 

da região, um comerciante bastante difícil, fechado para negociações e doações”. (LUCENA, 2017, s.p.)  
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(Figura 1) conta a foto do Morro da Conceição, acesso pela Ladeira João Homem próximo à 

Praça Mauá. 

 

 Figura 1 – Morro da Conceição, acesso pela Ladeira João Homem próximo à Praça Mauá 

 

Fonte: Neves (2009, s.p.). 

 

Nete e Cristina eram muito conhecidas no Morro da Conceição e região portuária, pois 

atuavam na comunidade como lavadeira e parteira, respectivamente. Minha mãe, Maria Inês, e 

sua irmã Maria Alice, filhas de Nete e Júlio, foram criadas no bairro com muito sacrifício e 

rigidez. Contudo, os vizinhos e o clima harmonioso aliviavam a rotina de muito trabalho que 

envolvia as matriarcas da família. Elas trabalharam por muitos anos no Hospital Geral Santa 

Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no setor de enfermagem, cumprindo carga horária 

extensiva. 

Nete e Cristina moraram juntas em muitas casas alugadas no Morro da Conceição, 

sempre conservando boa relação com os donos dos imóveis e mantendo vivo o sonho de 

comprar uma casa só para elas. As casas no Morro eram grandes, então, elas subalugavam 

quartos para completar a renda, financeiramente era uma ajuda considerável, entretanto limitava 

a privacidade da família.  

A vida era marcada por muito trabalho. Nete não contava com a ajuda do seu 

companheiro Júlio. Eles viveram pouco tempo sob o mesmo teto, marcado por brigas e 

separações. Com relação à Cristina, esta fez votos de fé e tornou-se freira. Tempos depois 

abandonou o convento para se casar com Oscar, o qual foi Taifeiro na Marinha do Brasil, e 

posteriormente, funcionário da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB/RJ) em 
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que atuou por muitos anos como Gari. Eles ficaram casados por um longo período, não tiveram 

filhos e Oscar faleceu em 26 de abril de 1965, em decorrência de um câncer.  

Maria Inês conheceu no Morro da Conceição um jovem militar da Marinha do Brasil 

que veio do Recôncavo Baiano em busca de melhores condições de vida e trabalho. Antonio 

morava em cortiços e lavava sua farda com minha avó Nete. Casaram-se em 1975, tiveram 

cinco filhos que também foram criados no Morro. Eu sou a quarta filha dessa família negra e 

periférica, formada por pai militar e mãe professora primária que também atuava no reforço 

escolar para compor a renda familiar. A casa pequena era um misto de biblioteca e escola; as 

aulas de reforço escolar aconteciam na sala de jantar, de modo que a mesa não era utilizada 

para as refeições, mas mantida diariamente entulhada de livros e cadernos. Quando os vizinhos 

queriam fazer pesquisas escolares, procuravam Tia Maria Inês e logo ela aparecia na janela com 

voz baixa e carinhosa para emprestar, doar e auxiliar na busca pela informação nos livros 

didáticos e clássicos da literatura brasileira. 

O magistério se fez presente entre as mulheres da família, minha mãe, Maria Inês, tia 

Alice, primas e irmã seguiram o ofício nas séries iniciais e como professores especialistas. 

Minha mãe atuou como professora em uma escola tradicional da região portuária. A Escola 

Padre Doutor Francisco da Motta – mantida pela Ordem Terceira da Penitência, localizada no 

bairro da Saúde, próximo ao Largo São Francisco da Prainha – continua sendo referência de 

uma educação confessional. Os 5 (cinco) filhos de Maria Inês estudaram os primeiros anos 

escolares nesta Instituição Filantrópica, atualmente uma de suas filhas leciona disciplinas de 

Língua Portuguesa e Literatura a turmas de Ensino Médio. 

As recordações dos primeiros anos escolares nesta Unidade Escolar se manifestam por 

meio de diferentes sensações. Guardo poucas fotografias das festas escolares e muitas 

lembranças de situações cotidianas, das professoras afetuosas (outras nem tanto) e do medo de 

fracassar que se fazia constante no meu dia a dia. O medo do fracasso escolar poderia ser 

traduzido como medo da reprovação e exclusão dos bancos escolares como acontece com tantas 

crianças e adolescentes negros no processo educacional. De um modo geral, não recordo de ter 

lido ou acessado histórias sobre líderes mulheres e homens negros, organização política e 

econômica em países africanos, nem sobre a coragem e revoltas durante o regime escravista, 

reinados e antigas civilizações africanas, ou do poder e religiosidade, ocultados no ensino e 

currículo escolar.  

Buscando superar as fragilidades expostas no processo educacional, retornei à Escola 

Padre Doutor Francisco da Motta após 11 anos para realizar a pesquisa monográfica de 

conclusão do curso de Pedagogia. Neste retorno, reencontrei alguns profissionais que fizeram 



25 

 

parte da minha história. Identifiquei as mudanças arquitetônicas feitas ao longo dos anos no 

espaço escolar, observei os alunos, o uniforme, o refeitório e salas de aula. Reconheci, neste 

contexto, que o ambiente não trazia recordações predominantemente positivas.  

Desenvolvi pesquisa monográfica abordando o tema “O Bullying em uma escola 

filantrópica: as crianças contam suas histórias”, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Marisol Barenco 

de Mello. O estudo se desenvolveu a partir do Projeto Anti-Bullying, proposto pela Orientadora 

Educacional e pelo Professor de Ciências com 79 alunos de três turmas da antiga 6ª série do 

Ensino Fundamental. Os estudantes escreveram textos caracterizando as práticas de Bullying 

no contexto escolar. Neste sentido, destacou-se a discriminação que engloba todas as outras 

manifestações de Bullying e se estabelece por meio de características étnicas, sociais e religiosas 

que tentam justificar gestos, falas e atitudes baseadas em preconceitos e estereótipos, associados 

a apelidos que rotulam as vítimas e exaltam aspectos marcantes de um indivíduo ou grupo de 

forma pejorativa. Cuidadosamente, percebe-se que as manifestações de Bullying ocorrem diante 

de conceitos e padrões estabelecidos socialmente.  

A experiência na/com a escola pública perpassa minha trajetória escolar e profissional. 

Inicialmente, como aluna no Ensino Fundamental (séries finais) e Ensino Médio no Instituto 

Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ)3, tradicional instituição pública educacional; 

e, posteriormente, como acadêmica de graduação no curso de Pedagogia, na Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Minha trajetória profissional no ensino público iniciou-se a partir 

do ano de 2008 na função de Professora Inspetora Escolar na Secretaria de Educação do Estado 

do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). Em 2010, passei à função de Professora Orientadora 

Educacional na Prefeitura Municipal de Macaé/RJ. Em 2011, optei por exonerar a matrícula na 

SEEDUC/RJ e iniciar as atividades na Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC/RJ), na 

função de Inspetora Escolar.  

Concluí o Curso de Especialização Latu-Sensu em Educação – Prevenção às drogas e 

escola, na UFF (2008-2009), abordando o tema “Violência na escola: breve histórico e 

prevenção” como desdobramento da pesquisa realizada na Graduação. Paralelamente, concluí 

o Curso de Especialização Latu-Sensu em Educação – Raça, Etnia e Educação no Brasil (2009-

2010), na UFF no Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira (PENESB), 

com a monografia “Um estudo sobre egressos do curso pós-médio em Administração e do 

                                                 

3 Foi criado em 1880 e mantido desde 1998 pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), ligada à 

Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. Anteriormente, o ISERJ era vinculado à 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC).  
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Ensino Médio de uma escola pública do Rio de Janeiro”. O estudo apresenta um panorama 

educacional dos alunos do Ensino Médio e Curso Técnico de uma escola pública estadual/RJ, 

principalmente no que tange à situação de mulheres e homens negros na educação pública.  

Outro passo importante na minha formação foram as experiências em Bibliotecas 

públicas e escolares. Atuei como estagiária de Pedagogia na Organização Não Governamental 

(ONG) Promundo, desenvolvendo ações de Promoção da Leitura numa Biblioteca Comunitária 

em São Gonçalo/RJ, planejando as oficinas e atividades, participando de pesquisas, 

documentação, registros, além de encontros com crianças, adolescentes e seus responsáveis.  

Essa Biblioteca Comunitária integrava o Projeto “Viaje na Leitura”, que teve início em 

2006 sob a coordenação da psicóloga Isadora Garcia, em parceria com a associação de 

moradores da comunidade de Água Mineral e apoio do Instituto C&A, a fim de promover e 

estimular a leitura de crianças até 12 (doze) anos. As experiências com a contação de histórias, 

mala da leitura, tapete literário, culminavam em atividades culturais e literárias para as crianças 

e seus familiares na “Maratona da Leitura”, a qual proporcionava interações com diferentes 

faixas etárias e costumava acontecer na biblioteca, em praças públicas, nas ruas e nas escolas –

principalmente as públicas.  

Posteriormente, conduzi as trajetórias pessoal e profissional à experiência em biblioteca 

escolar4, desenvolvendo um trabalho de contação de histórias, planejamento de atividades 

literárias em parceria com os professores da educação infantil ao Ensino Fundamental (séries 

iniciais).   

O desenvolvimento da Biblioteca Comunitária na Vila Mimosa/RJ5, inaugurada em 

maio de 2010, intitulada “Biblioteca Comunitária Gerando Vida” e vinculada à ONG Gerando 

Vida, incluía aproximadamente 50 (cinquenta) crianças e adolescentes. O projeto da ONG 

surgiu no dia 12 de outubro de 2008, quando um grupo de amigos realizou uma programação 

social e cultural em comemoração ao Dia das Crianças, na Rua Ceará, do bairro Praça da 

Bandeira/RJ, local conhecido pela prostituição nas ruas adjacentes. Essa parceria envolveu 

estudantes de Direito e Biblioteconomia, pedagogos, professores, administradores, advogados, 

                                                 

4 Atuação na Biblioteca Escolar do Colégio Cruzeiro, localizado no Centro/RJ, na função de auxiliar de biblioteca 

(2007 e 2008). 

5 Trabalho voluntário na ONG Gerando Vida (2008-2011), com projeto de valorização da leitura para crianças e 

adolescentes que residiam na Vila Mimosa – maior centro de prostituição da América Latina –, e ruas adjacentes. 
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artesãos, design, web design, dentre outros profissionais que buscavam desenvolver um projeto 

social com abrangência familiar, econômica, cultural e educacional.  

Após contato com a Coordenação de Livro e Leitura, da Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro, iniciamos a parceria para fomentar o acesso à leitura aos moradores das ruas adjacentes 

à Vila Mimosa. A Secretaria de Bibliotecas Públicas forneceu apoio logístico e acervo através 

de 1.000 (mil) títulos doados por editoras e, ainda, de mobiliário específico para biblioteca. 

Contudo, não foi possível financiar o aluguel do imóvel, o que foi direcionado a parcerias locais. 

A Igreja Nova Vida Ministério Tijuca ofereceu uma sala para funcionamento da biblioteca na 

Rua Ceará, nº 95, Praça da Bandeira/RJ. A biblioteca funcionou como espaço de reforço 

escolar, leitura, empréstimos de livros, consultas, oficinas de redação, contação de histórias, 

exposição de trabalhos, varal de poesias, brinquedoteca e roda de leitura. Participamos da 17ª 

Campanha “Paixão de Ler Poesia 2010”, promovida pela Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro, com programação cultural e literária na biblioteca durante o período de 5 a 12 de 

novembro. As atividades envolviam roda de leitura, confecção de livros, varal de poesia e 

exposição dos trabalhos.  

A incumbência de escrever sobre minha trajetória exige a reflexão sobre o processo de 

construção de identidades enquanto mulher negra, pedagoga, inserida no contexto de classes 

populares, formada no ensino público, atuante na rede pública municipal de Macaé e na rede 

estadual do Rio de Janeiro há 13 anos. O breve percurso trilhado introduz o anseio pela 

valorização da escola pública, pela garantia de direitos e oportunidades educacionais para todos, 

principalmente meninas negras.  

Percebendo a necessidade de aprofundar os estudos no campo das relações étnico-

raciais, ingressei-me no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFF). 

É esse, inclusive, o contexto que marcará a reflexão sobre o processo de construção de 

identidades de meninas negras, como eu e como muitas de nós.  

 O estudo se desenvolveu a partir dos eixos temáticos identidade, literatura infantil e 

meninas negras. A seguir, trataremos da trajetória da pesquisadora, as experiências da pesquisa 

de campo, o contexto quilombola no espaço escolar e as opções metodológicas de pesquisa. 

Principalmente, ao sermos surpreendidos com a suspensão das aulas presenciais ao nos 

depararmos com a Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), que ocasiona a reformulação 

do presente estudo. 
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1 A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

Ao iniciar o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade 

Federal Fluminense (PPGE/UFF), a proposta original apontou para a importância da literatura 

infantil de autoria feminina negra na valorização da estética em meninas com faixa etária de 10 

a 12 anos. A proposta incluía oficinas literárias para estudantes que apresentassem defasagem 

escolar. Inicialmente, o trabalho de campo foi planejado para a escola pública de ensino 

fundamental (anos iniciais), em que atuei como professora orientadora educacional, no período 

de 2016 a 2019, localizada em região periférica no Município de Macaé/RJ.  

Comecei a selecionar livros de literatura infantil a partir dos eixos centrais de identidade, 

representatividade e ancestralidade negras, que destacassem elementos na perspectiva da 

autoria feminina negra. Principalmente, aquelas que evidenciassem o resgate das histórias, 

culturas e religiosidades da ascendência africana na cor da pele, textura do cabelo, memória e 

poder da palavra.  

Nesse contexto, as escolhas recaem sobre as obras da literatura infantil com ênfase nas 

seguintes características: escrita feminina negra, saberes identitários, afirmação étnico-racial, 

valorização da história e cultura africana e afro-brasileira. Inicialmente, selecionamos os 

seguintes livros: “Alafiá, a princesa guerreira”, de Sinara Rúbia e ilustrações de Valéria Felipe; 

“Maira: a alegre campeã”, de Maria Brochado Ranzeiro e ilustrações de L. Rafael; “Omo-Oba: 

histórias de princesas”, de Kiusam de Oliveira e ilustrações de Josias Marinho; “Betina”, de 

Nilma Lino Gomes e ilustrações de Denise Nascimento; “Nuang: caminhos da liberdade”, de 

Janine Rodrigues e ilustrações de Luciana Nabuco; “Palmas e vaias”, de Sonia Rosa e 

ilustrações de Salmo Dansa; e “Antonieta”, de Eliane Debus e ilustrações de Annie Ganzala. 

Com base nos estudos de Eliane Debus (2017), a produção literária infantil e juvenil se 

divide em três categorias de títulos no mercado editorial: literatura que tematiza a cultura 

africana e afro-brasileira, literatura afro-brasileira e as literaturas africanas. Dessa forma, 

optamos inicialmente por incluir a segunda categoria de títulos infantis e juvenis. Contudo, ao 

longo da pesquisa a primeira categoria contemplou o objeto de análise, “[...] uma literatura que 

traz como temática a cultura africana e afro-brasileira, sem focalizar aquele que escreve (a 

autoria), mas sim o que tematiza” (DEBUS, 2017, p. 26). Em entrevista realizada ao Quilombo 

Intelectual (GARCÊS, 2020), Eliane Debus explicou sobre o processo de reconstrução, 

ampliação e reorganização do texto sobre a discussão das três categorias de títulos literários 

apresentados no Livro “A temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para 

crianças e jovens”. Desse modo, distinguem-se as categorias no campo de produção a partir das 



29 

 

seguintes denominações: escritores afro-brasileiros, que inclui um conjunto de livros escritos 

por homens e mulheres negras; os autores não negros que tematizam a cultura africana e afro-

brasileira; e os autores africanos que produzem as literaturas africanas independentemente do 

país de origem do continente africano. 

A compreensão dessas questões orientou o presente estudo, a fim de ampliar a percepção 

sobre as personagens negras na literatura e sobre o processo de afirmação identitária. Essa busca 

se desenvolve no cotidiano, ao observar práticas escolares, explorar os livros infantis e juvenis, 

ouvir histórias, visitar feiras de livros, participar de cursos de formação continuada, observar as 

salas de aulas, conversar com crianças e adolescentes, professores regentes e auxiliares. 

Lembro-me também que a visão geral, e muitas vezes ingênua, sobre a utilização da literatura 

na escola aos poucos assume uma abordagem crítica sobre os livros para crianças e jovens.  

À medida que compreendemos o processo de conhecimento de uma determinada 

representação da realidade social, vão sendo agregados outras possibilidades na abordagem de 

práticas cotidianas que afetam e direcionam a investigação, algo que tenha sentido para a vida, 

nas relações, lembranças, histórias e vivências dos sujeitos protagonistas e autores coletivos do 

estudo (FERRAÇO; ALVES, 2015). 

Piza (1998, p. 22) complementa que “São processos de amadurecimento e mudanças 

que ocorrem não apenas no texto que se vai compondo, mas na própria relação do pesquisador 

com o conhecimento que está sendo gerado”. Ao trilhar um caminho sensível à observação, 

apontamos para escolhas significativas e coerentes ao contexto da pesquisa, adaptando 

procedimentos e planos ao crescente reconhecimento das evidências de diferentes fontes. 

 

Assim, realizar uma pesquisa na perspectiva da água, fluindo e desenhando 

curvas e retas, deltas e quedas bruscas, pode nos revelar quanto um projeto se 

distancia ou se aproxima do universo empírico, com o qual vai-se pouco a 

pouco tomando contato; e com a multiplicidade de manifestações de vida que 

o dado pesquisado apresenta. É, então, necessário formular outras estratégias, 

permitindo-se elaborar um conhecimento que não estanca no que se 

“descobre”, antes estabelece uma fronteira móvel, a ser sempre mais e mais 

expandida (PIZA, 1998, p. 22-23). 

 

Ao redefinir o objeto de estudo, o ponto de partida foi o projeto pedagógico intitulado 

“Mama África – Explorando a Literatura e a Arte como forma de vencer o preconceito – em 

homenagem aos 100 anos de Mandela”, promovido pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Educação Básica (SEMAEB) do município de Macaé/RJ no ano letivo de 2019. O calendário 

escolar previa um evento denominado “Literarte”, desenvolvido em todas as escolas da rede 

municipal. Nesse evento, os trabalhos produzidos pelos alunos ao longo do bimestre são 
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expostos e apresentados à comunidade escolar. A escola em que atuei como professora 

orientadora educacional recebeu a visita de estudantes da Escola Municipal Felizarda Maria da 

Conceição de Azevedo, localizada na Comunidade Remanescente de Quilombo – CRQ 

Machadinha, no município de Quissamã/RJ. Na apresentação de jongo, dança de matriz 

africana e tradição cultural afro-brasileira, o som dos tambores eram sincronizados às 

linguagens oral e corporal, encantando a todos. 

 

O Jongo também chamado nas comunidades que o praticam, de Tambu, 

Tambor e Caxambu, envolve canto, dança e percussão de tambores. Através 

dele atualizam-se crenças nos ancestrais e nos poderes da palavra. O jongo 

formou-se basicamente a partir da herança cultural dos negros de língua banto, 

habitantes do antigo Reino do Congo. Trazidos como escravos nas fazendas 

de café e cana-de-açúcar do Vale do Rio Paraíba, na região Sudeste, 

desenvolveram uma forma muito própria de comunicação. O canto, baseado 

em provérbios, mensagens cifradas ou imagens metafóricas, possibilitava 

fazer a crônica do cotidiano e prestar reverência aos antepassados. Nos dias 

de hoje, o jongo continua sendo um espaço de circulação e renovação de 

crenças e valores de parte da população afro-descendente (THEODORO, 

2007, p. 12-13). 

 

Diante deste encontro surpreendente com os estudantes e moradores da CRQ 

Machadinha, redefinimos os rumos da pesquisa, sobretudo a questão de pesquisa e os objetivos. 

Após a apresentação de jongo-mirim, procurei refletir sobre as minhas experiências 

profissionais e pessoais, considerando a possibilidade de contribuir com os estudos realizados 

pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI/UENF) na CRQ Machadinha, 

coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria Clareth Gonçalves Reis, coorientadora desta pesquisa6. 

Iniciamos a aproximação para autorização da pesquisa de campo através de contato 

telefônico e correio eletrônico com o presidente da associação de moradores da CRQ 

Machadinha. Após apreciação do projeto e autorização, realizamos contato com o Diretor da 

unidade escolar, solicitando aprovação da proposta de pesquisa e cronograma, que serão 

apresentados no próximo item. 

Nesse contexto, reformulamos o eixo da discussão para literatura infantil no processo 

de construção de identidade de meninas negras. Direcionamos o trabalho de campo à escola 

localizada na CRQ Machadinha, no município de Quissamã/RJ.  

                                                 

6 Professora Associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF/RJ), coordenadora 

do NEABI/UENF e coordenadora da área científica quilombos, territorialidades e saberes emancipatórios da 

Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) (ABPN). 
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1.1 O CONTEXTO DA PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo ocorreu na Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de 

Azevedo, na CRQ Machadinha, no município de Quissamã/RJ. No primeiro encontro, pude 

observar o espaço físico, alunos, professores e funcionários dentro do cotidiano escolar. A 

escola fica localizada às margens de uma rodovia pouco movimentada. No entorno à escola, 

percorri as antigas senzalas (restauradas e utilizadas como locais de moradia), a igreja e o centro 

de memória. Todo território quilombola atravessa a história, memória, ancestralidade e os 

saberes tradicionais. Ao observar o local e a escola pública ali inseridos, estabeleci conexões 

importantes no desenvolvimento da pesquisa, reflexões que encontram outras possibilidades de 

pensar o delineamento do estudo. 

O espaço escolar é silencioso e amplo, as crianças e adolescentes permaneceram em sala 

de aula na maior parte do tempo, poucos andavam pelos corredores da escola. Allan Alves, 

Diretor da Unidade Escolar, foi muito atencioso, demonstrando apreço pela realização da 

pesquisa. Ele esclareceu sobre o projeto pedagógico, os horários das aulas, a organização 

escolar e o calendário anual.  

Nos corredores havia murais, painéis e trabalhos escolares realizados pelos alunos, bem 

como vasto material exposto sobre o livro “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria 

Machado, autora homenageada no ano de 2019 pela Prefeitura Municipal de Educação do 

Município de Quissamã/RJ. O projeto de literatura da rede municipal foi elaborado em 

homenagem a essa escritora. A Secretaria de Educação disponibilizou grande parte do acervo 

da autora às escolas municipais da rede de ensino, assim como organizava a Feira Literária 

prevista para setembro/outubro de 2019, com a participação da escritora e apresentação de 

alguns trabalhos dos alunos, selecionados ao longo do ano letivo. 

A observação de um acontecimento real e de experiências de campo iniciais 

contribuíram para os ajustes nos rumos da pesquisa. Assim, propomo-nos a contribuir nas áreas 

da Educação e Literatura, tendo como principal interesse analisar a obra infantil “Menina bonita 

do laço de fita”, de Ana Maria Machado, considerado um clássico contemporâneo da literatura 

infantil brasileira, lançado na década de 1980, permanentemente utilizado pelos professores 

quando se trata da relações raciais, e ainda tão presente em salas de leitura e bibliotecas de 

escolas públicas e privadas.  

Tendo em vista o horizonte educacional e literário, no segundo momento conversamos 

com as duas funcionárias (professora e auxiliar de biblioteca) que atuam na biblioteca escolar, 

que relataram brevemente sobre a organização do espaço de leitura. 
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No terceiro momento, analisamos as pastas individuais das participantes da pesquisa e 

realizamos a roda de conversa literária com as estudantes do 3º, 4º e 5º anos de escolaridade do 

ensino fundamental, que será descrito posteriormente. 

Depois iniciamos as atividades literárias com as 17 estudantes no palanque da leitura 

com as apresentações dos textos e imagens sobre o livro infantil “Menina bonita do laço de fita, 

de Ana Maria Machado. Em seguida, contação da história escolhida pelas meninas no encontro 

anterior “Que cabelo é esse, Bela?”, de Simone Mota e ilustração de Roberta Nunes. Sentamo-

nos no tapete da biblioteca e, ao longo da contação, surgiram muitas dúvidas em relação aos 

significados das palavras. Optei por utilizar os dicionários que estavam na estante da biblioteca: 

primeiro, mostrando como manusear o dicionário; segundo, solicitei que a resposta fosse 

compartilhada em voz alta.  

Por fim, foi realizado o piquenique literário, organizado a partir do projeto “Pequenos 

Griôs”, ação literária da escola. A professora responsável pela biblioteca fez um esforço muito 

grande para resgatar o livro “Flores da Senzala”, único exemplar doado pelo Memorial 

Machadinha à biblioteca. Ao organizamos o piquenique, decidimos incluir um conto e um 

poema do Livro “Flores da Senzala”, considerando que a atividade seria externa e que o 

planejamento não poderia incluir muitas tarefas.  

 

Figura 2 – Piquenique literário 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (Out. 2019). 
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No dia do piquenique, conduzimos o grupo a uma área externa à escola e as alunas 

ajudaram a escolher o local onde se realizaria a ação. Algumas estudantes decidiram ficar 

sentadas nas árvores no momento da contação de histórias, outras sentaram-se nas esteiras. Ao 

mostrar o livro, as meninas riam e reconheciam umas às outras nas fotos. A professora 

responsável pela biblioteca conduziu a apresentação de três alunos (dois meninos e uma 

menina) sobre o poema Isso é o costume, do livro “Flores da Senzala”, de Dalma dos Santos 

Ricardo. Depois fizemos a brincadeira do telefone sem fio, lanchamos bolo, sanduíche e 

refrigerante, e nos divertimos muito. 

É relevante observar que o contato com as estudantes participantes deste estudo foi 

realizado em três momentos, a saber: durante a realização da roda de conversa literária, na 

contação de história e no piquenique literário.  

1.2 MÉTODOS DE PESQUISA 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa que “[...] trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações [...] esse conjunto de fenômenos humanos se distingue 

não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada [...]” (MINAYO, 2009, p. 21), a qual utiliza o estudo de caso como 

principal variação metodológica. A metodologia de estudo de caso foi escolhida para pesquisar 

um fenômeno dentro do contexto que abrange estratégias específicas de planejamento, análise 

dos dados e exposição de ideias (YIN, 2001).  

A escolha pelo uso de fotografias como parte do estudo representa uma forma de 

apresentar os dados qualitativos, “participantes ou dos lugares de um estudo ou de outros 

artefatos e características do ambiente relevante” (YIN, 2016, p. 220). Com a escolha desta 

perspectiva teórica, a análise dos textos e desenhos produzidos pelas estudantes assume um 

recorte das ações espaciais e temporais. Os elementos visuais são importantes ao caracterizar 

fragmentos de imagens congeladas em um produto final, que apresenta aos ausentes da cena a 

representação de uma realidade selecionada (LOIZOS, 2008; KOSSOY, 2001).  

O trabalho de campo de observação participante, “[...] pela qual se chega ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo” (GIL, 2012, p. 103), foi 

realizado entre os meses de junho a novembro do ano de 2019. 

Assim, os instrumentos de coleta de dados podem ser identificados a partir da 

observação participante; análise de textos e imagens produzidos pelas 17 estudantes do 3º, 4º e 

5º ano do ensino fundamental sobre o livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana 

Maria Machado; e análise documental.  
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1.2.1 Interrupção na pesquisa de campo: Pandemia COVID-19 

Ao nos depararmos com a situação de Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)7, 

em que as aulas presenciais foram suspensas em 18 de março de 2020, observamos a 

necessidade de reformular a pesquisa de campo. No primeiro momento, organizamos a pesquisa 

a fim de conhecer o público, acervo da biblioteca escolar e realizar três encontros com as 

meninas participantes do estudo. No segundo momento, planejamos realizar dois encontros 

literários com as estudantes a partir dos livros da literatura infantil, selecionados com ênfase na 

escrita feminina negra, saberes identitários, afirmação étnico-racial, valorização da história e 

cultura africana e afro-brasileira.  

No período de isolamento, prevenção e controle à COVID-19, o Conselho Estadual do 

Rio de Janeiro (CEE) a partir da Deliberação CEE nº 376, de 23 de março de 2020, propôs a 

reorganização do calendário escolar das instituições públicas e particulares da educação básica 

e ensino superior, vinculadas ao sistema de ensino do estado do Rio de Janeiro, sobre o 

desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, a fim de diminuir o impacto da 

interrupção das aulas presenciais. 

A medida provisória nº 934, de 1 de abril de 2020, adotada pela Presidência da 

República, “estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 

superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020” (BRASIL, 2020a; BRASIL, 

2020b). O documento dispõe sobre a dispensa do mínimo de dias letivos estabelecidos na 

LDBEN (lei nº 9.394/1996) e solicita o cumprimento da carga horária mínima anual. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu o parecer nº 05/2020, aprovado em 28 

de abril de 2020, favorável a reorganização dos calendários escolares e à realização de 

atividades pedagógicas não presenciais durante o período de Pandemia do novo Coronavírus 

(BRASIL, 2020c). O CNE orientou as escolas de educação infantil, ensino fundamental (anos 

iniciais e anos finais) e ensino médio sobre a aplicação de atividades pedagógicas não 

presenciais, além de estudos e metodologias a todos os níveis e etapas de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) e educação especial. O Ministério da Educação homologou parcialmente o 

parecer nº 05/2020 do CNE, publicado no DOU em 1 de junho de 2020. Aprovou as orientações 

de reorganização do calendário escolar e o cômputo da carga horária mínima anual nas 

                                                 

7 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020 a doença infecciosa COVID-19 foi 

caracterizada como uma pandemia. 
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atividades não presenciais em razão da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) (BRASIL, 

2020c).  

O Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado em 7 de julho de 2020, tratou das orientações 

educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais 

na rede pública e em instituições particulares no contexto da Pandemia. Recomenda-se que se 

desenvolvam planos para a retomada gradual das atividades presenciais no calendário escolar 

de 2020-2021 (BRASIL, 2020d). 

Diante da excepcionalidade da reorganização do calendário escolar de 2020-2021 e, por 

conseguinte, da interrupção por tempo indeterminado da pesquisa empírica no formato 

presencial, decidimos por excluir a realização do segundo momento da pesquisa de campo. 

Dessa forma, optamos por enfrentar o desafio de utilizar os dados do primeiro momento da 

pesquisa. 

 Sendo assim, buscamos realizar um mapeamento de pesquisas acadêmicas a nível de 

mestrado e doutorado defendidas nos últimos anos sobre as obras literárias da escritora Ana 

Maria Machado, sobretudo em reflexões do livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, objeto 

de análise deste estudo.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA “MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA” E 

LEVANTAMENTO DE PESQUISAS SOBRE AS RELAÇÕES RACIAIS NA 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

O conjunto de estudos elencados na revisão de literatura contribuíram na identificação 

da relevância deste campo para a área de conhecimento Educação e Literatura, evidenciando a 

necessidade de refletir sobre as questões de pesquisa. Diante desse compromisso, realizamos o 

mapeamento de produção acadêmica Stricto Sensu sobre as relações étnico-raciais na literatura 

infantil e juvenil entre os anos de 2016 a 2019. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA “MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA”, DE ANA 

MARIA MACHADO 

O resultado do mapeamento de teses e dissertações brasileiras a respeito das obras 

literárias de Ana Maria Machado, em especial “Menina bonita do laço de fita”, foi obtido sem 

utilizar recorte temporal, embora o resultado do levantamento de produções acadêmicas integre 

os estudos disponíveis nos bancos de dados eletrônicos. As fontes de referência utilizadas neste 

levantamento incluíram a coleta de dados na Biblioteca Brasileira Digital de Teses e 

Dissertações8 do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD-IBICT) e 

no Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES através da busca pela palavra-chave “Menina 

bonita do laço de fita”. 

A recuperação de materiais no Banco de Dados da BDTD contemplou o termo “menina 

bonita do laço de fita” na opção “todos os campos”, seguido da solicitação de busca. Ao total, 

foram encontrados sete resultados, todos são dissertações em nível de mestrado, sendo que uma 

apresentava dados duplicados do mesmo trabalho, totalizando seis dissertações. Reconhecendo 

as pesquisas realizadas por: Sílvia Maria Rodrigues Nunes Cantarin (2008), Luciana de Araujo 

Figueiredo (2010), Maria Cléa Nunes (2012), Wuendy Fernanda Cardili (2014), Felipe Pereira 

da Silva (2016) e Sandra de Oliveira Ferreira (2018).  

O Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES reuniu os estudos a partir da busca no 

painel de informações quantitativas (teses e dissertações) pelo termo “menina bonita do laço de 

fita”, sem recorte temporal. Ao total, foram encontrados dez resultados, todos são dissertações 

                                                 

8 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) é um portal de busca de Teses e Dissertações de 

Instituições de Pós-Graduação Brasileiras de Ensino e Pesquisa, lançado oficialmente em 2002, o sistema é 

atualizado com textos completos dos trabalhos desenvolvidos nos Programas de Pós-Graduação do país. 

(INSTITUTO BRASILEIRO..., 2021). 
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em nível de mestrado. Vale ressaltar que neste panorama identificamos cinco pesquisas que não 

foram encontradas no mapeamento realizado no IBICT, dos seguintes pesquisadores: Rita 

Maria Knop (2010), Eliane Rabello Corrêa Dionisio (2010), Catarina Xavier Gonçalves Martins 

(2011), Marilene Pereira Salazar de Souza (2017) e Jaqueline Pinson Sichelero (2017). 

Entretanto, não foi possível encontrar a dissertação e/ou resumo dos estudos relacionados às 

pesquisas de Rita Maria Knop (2010), Eliane Rabello Corrêa Dionisio (2010) e Catarina Xavier 

Gonçalves Martins (2011).  

No Quadro 1, há os resultados encontrados no Banco de Dados da Biblioteca Brasileira 

Digital de Teses e Dissertações do IBICT e no Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES.  

Quadro 1 – Teses e Dissertações recuperadas pela pesquisa no Banco de Dados da Biblioteca 

Brasileira Digital de Teses e Dissertações e Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES 

 Autor(a) Título Ano Curso Programa/ Local Palavras-chave 

1.  

Sílvia 

Maria 

Rodrigues 

Nunes 

Cantarin 

E as meninas 

cresceram: a 

construção da 

personagem feminina 

nas obras de Ana 

Maria Machado 

2008 Mestrado 

Programa de Pós-

graduação em Letras - 

Universidade Estadual de 

Maringá- PR. 

Literatura; 

literatura infanto-

juvenil; Ana 

Maria Machado; 

personagens 

femininas. 

2.  

Eliane 

Rabello 

Corrêa 
Dionisio 

Desconstrução do 

preconceito: Menina 

bonita do laço de fita, 

de Ana Maria 

Machado 

2010 Mestrado 

Programa de Mestrado 

em Letras – Centro de 

Ensino Superior de Juiz 

de Fora - JF 

 

3.  

Luciana 

de Araujo 

Figueiredo 

A criança negra na 

literatura brasileira: 

uma leitura educativa 

2010 Mestrado 

Programa de Pós-

Graduação em Educação 

- Universidade Federal 

da Grande Dourados - 

MS 

Historiografia 

Brasileira; criança 

negra; literatura 

infanto juvenil. 

4.  

Rita Maria 

Knop 

Antes, era uma vez, 

hoje, essa é a sua vez: 

uma abordagem 

comparativa da 

representação social 

do negro na literatura 

para crianças 

2010 Mestrado 

Programa de Pós-

Graduação em Letras- 

PUC Minas 

 

5.  
Catarina 

Xavier 

Gonçalves 

Martins 

A Literatura infantil 

de Ziraldo e Ana 

Maria Machado:da 

exclusão à descoberta 

da identidade 

2011 Mestrado 

Programa de Mestrado 

em Letras – Centro de 

Ensino Superior de Juiz 

de Fora - JF 

 

6.  

Maria 

Cléa 

Nunes 

O imaginário na 

literatura infantil e 

juvenil e a formação 

do leitor: um estudo 

do simbolismo na 

obra de Ana Maria 

Machado 

2012 Mestrado 

Programa de Pós-

Graduação em Educação 

- Universidade Federal 

do Maranhão- São Luís 

Educação; 

literatura infantil 

e juvenil; 

imaginário; 

simbolismo; 

formação do 

leitor; Gilbert 

Durand 
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7.  

Wuendy 

Fernanda 

Cardili 

A palavra do outro 

ouvida e respondida: 

uma compreensão 

enunciativa sobre a 

atividade de recontar 

histórias nas séries 

iniciais 

2014 Mestrado 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguística - 

Universidade Federal de 

São Carlos- SP 

Produção de 

textos; reconto; 

palavra própria; 

palavra outra; 

alfabetização 

8.  
Felipe 

Pereira da 

Silva 

A representação do 

negro na literatura 

infantojuvenil de Ana 

Maria Machado 

2016 Mestrado 

Programa de Pós-

Graduação em Literatura 

e Interculturalidade - 

Universidade Estadual da 

Paraíba 

Literatura 

infantojuvenil; 

personagens 

negros; 

desconstrução de 

estereótipos; Ana 

Maria Machado. 

9.  

Marilene 

Pereira 

Salazar de 

Souza 

O ensino de literatura 

no 5º ano, com 

Fanfics: um olhar 

sobre Menina Bonita 

do Laço de Fita 

2017 Mestrado 

Programa de Mestrado 

Profissional em Letras- 

Universidade Federal do 

Acre  

Ensino 

Fundamental; 

Leitura literária; 

Conto; Fanfinc. 

10.  
Jaqueline 

Pinson 

Sichelero 

Contação de histórias: 

sua contribuição para 

o incentivo à leitura 

2017  Mestrado 

Programa de Pós-

Graduação em Letras  

Universidade Regional 

Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões - 

RS 

  

 

Leitura; Contação 

de História; 

Práticas de 

leitura. 

11.  

Sandra de 

Oliveira 

Ferreira 

A imagem da criança 

negra na literatura 

infantil: estudo 

comparado de 

narrativas latino-

americanas 

2018 Mestrado 

Programa de Pós-

Graduação em Literatura 

Comparada - 

Universidade Federal da 

Integração Latino-

Americana- Foz do 

Iguaçu - PR 

Literatura 

Infantil; América 

Latina; Criança 

negra. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Examinando os resumos e textos das dissertações, observamos que a pesquisa de Catarin 

(2008) teve o propósito de investigar a construção das personagens femininas em nove obras 

literárias de Ana Maria Machado destinadas aos leitores infantil, juvenil e adultos. A autora 

realizou análise com base na Estética da Recepção e na Teoria do Efeito, para identificar a 

figura feminina presente nas obras de Machado a partir dos seguintes títulos: “Bem do seu 

tamanho”, “Bisa Bia, Bisa Bel”, “Menina bonita do laço de fita”, “Isso ninguém me tira”, “Tudo 

ao mesmo tempo agora”, “Amigo é comigo”, “Alice e Ulisses”, “Tropical sol da liberdade” e 

“A audácia dessa mulher”. Para Catarin (2008), a obra infantil “Menina bonita do laço de fita” 

rompe com as estruturas pré-estabelecidas ao retratar como personagem principal a menina 

negra e propor reflexões sobre a diversidade racial. Ao concluir, apontou as diferenças e 

semelhanças entre as personagens femininas analisadas. Para ela, assuntos incomuns são 

abordados e as personagens buscam a afirmação de sua identidade. Constatou ainda que as 

narrativas ficcionais acompanham o processo de formação do leitor.  

about:blank
about:blank
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Silva (2016) explorou a desconstrução do estereótipo do negro nos personagens da 

escritora Ana Maria Machado em: “Do outro lado tem segredos, “Menina bonita do laço de 

fita”, “Do outro mundo”, “O mistério da ilha: mandingas da Ilha Quilomba” e “O canto da 

praça”.  Para o autor, Ana Maria Machado apresenta discurso de estilo inovador e diferenciado. 

Nas obras literárias analisadas, identificou a valorização da imagem do negro em personagens 

que rompem com os estereótipos negativos. Em “Menina bonita do laço de fita”, observou 

harmonia entre o texto/ilustrações e discurso que valoriza a autoestima da criança negra ao 

romper com o padrão de beleza eurocêntrico. Concluiu que Ana Maria Machado inaugurou um 

novo modelo de representação do negro na literatura ao contribuir na desconstrução de 

estereótipos, valorizar a diversidade e respeitar as diferenças que foram identificadas através 

das características positivas nos personagens criados pela escritora. 

Nunes (2012) estudou o imaginário da simbologia da palavra e ilustrações na literatura 

infantil e juvenil com base na Teoria do Imaginário de Gilbert Durand para compreender a 

formação do sujeito leitor. Para tanto, examinou as obras literárias de Ana Maria Machado 

“Menina bonita do laço de fita” e “Bisa Bia, Bisa Bel”, a partir da hermenêutica simbólica. Na 

perspectiva de análise das ilustrações e narrativa do texto no livro infantil “Menina bonita do 

laço de fita”, destacou a valorização da pluralidade étnico-racial e social, bem como a 

valorização do negro no Brasil marcado pela miscigenação racial. Concluiu que as obras 

literárias selecionadas neste estudo contribuem para a formação do leitor, na palavra e nas 

ilustrações, nos aspectos da Teoria do Imaginário de Durand presentes na narrativa de Ana 

Maria Machado. 

O estudo de Figueiredo (2010) buscou explicar como foram construídas as relações 

entre as crianças negras e não negras e a contribuição historiográfica para a formação identitária 

do negro no Brasil, a partir das seguintes obras: “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de 

Machado de Assis, “Menino do Engenho”, de José Lins do Rego, “Casa Grande e Senzala: 

formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal Sobrados” e “Mucambos: 

decadência do patriarcado rural no Brasil”, de Gilberto Freyre, “Infância”, de Graciliano 

Ramos. O estudo apresentou ainda obras literárias infantis como possibilidade de utilização no 

processo de promoção das relações étnico-raciais. A autora selecionou e analisou obras 

literárias que contribuem no processo de construção de identidade da criança negra, a saber: “A 

Bonequinha Preta”, de Alaíde Lisboa de Oliveira, “Menina bonita do laço de fita”, de Ana 

Maria Machado, “O Menino Marrom”, de Ziraldo Alves Pinto, “A cor da vida”, de Semíramis 

Paterno, e “O cabelo de Lelê”, de Valéria Belém. Na análise da obra infantil “Menina bonita 
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do laço de fita”, identificou-se como protagonista uma menina negra, contudo o coelho 

apaixonado torna-se principal na tentativa de ficar preto como a menina. 

Cardili (2014) analisou os recontos escritos por 24 alunos do 2º ano do ensino 

fundamental, em processo de alfabetização, a partir do conto “Menina Bonita do Laço de Fita”, 

de Ana Maria Machado. A base metodológica dos estudos desenvolvidos por Ginzburg foi 

utilizada para a análise do aspecto discursivo dos textos. Concluiu que no reconto há criação na 

produção de sentidos na atividade da linguagem na escola. 

Ferreira (2018) realizou estudo comparativo sobre a construção discursiva das imagens 

e representação da criança negra na literatura infantil latino-americana, selecionando as 

seguintes obras: “Menina Bonita do Laço de Fita” e “Niña Bonita”, de Ana Maria Machado, 

“La Muñeca Negra”, de José Martí e “La Muñeca Negra”, de Mary Grueso Romero, publicadas 

e/ou editadas no Brasil, Venezuela, Cuba e Colômbia. Observou nas narrativas analisadas 

elementos distintos na construção e desconstrução de estereótipos relacionados à imagem da 

criança negra. Entretanto, ao analisar as obras de modo comparativo, percebeu a desconstrução 

de estereótipos nas imagens das personagens negras. Em “Menina bonita do laço de fita”, 

identificou dois protagonistas, a menina negra e o coelho branco, destacando as imagens que 

valorizam as características físicas da menina negra. Na cena em que o coelho branco se 

apaixona pela coelha preta e posteriormente tem filhotes de todas as cores. Ferreira (2018) 

observou elementos estereotipados e discurso que pode contribuir para a construção ou 

desconstrução de estereótipos sem alteração do padrão estabelecido em sociedade. Contudo, 

observou na mesma cena a possibilidade de refletir sobre a diversidade étnica e respeito às 

diferenças. Concluiu que a autora Ana Maria Machado rompeu com a representação negativa 

do negro na literatura, apresentando uma protagonista negra que tem destaque na narrativa, 

semelhante às histórias das princesas europeias. A representação da criança negra na 

personagem se faz com características positivas que valorizam a beleza negra e contribui para 

a desconstrução de estereótipos negativos. 

Sichelero (2017) discutiu a importância da leitura, em especial a contação de histórias 

na formação do leitor, a fim de repensar a prática de leitura nas escolas. Para isso, analisou três 

obras literárias infantis: “O Aniversário do Seu Alfabeto”, de Amir Piedade, “Menina bonita 

do laço de fita”, de Ana Maria Machado, e “O Sanduíche da Maricota”, de Almerindo Guedes. 

Em “Menina bonita do laço de fita”, observou que o discurso narrativo contribui no processo 

de formação da identidade e respeito às diferenças. A temática da beleza é retratada na 

perspectiva da autoestima das crianças negras ao questionar/romper com o padrão estabelecido 

em sociedade e na literatura infantil. 
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 Nos estudos de Salazar (2017), buscou-se refletir sobre a leitura literária na escola a 

partir da obra “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado. A obra infantil analisada 

foi observada como inovadora ao apresentar a personagem principal com características 

distintas dos contos tradicionais. A beleza negra foi retratada nas personagens, menina negra e 

sua mãe. A discussão apontou de um lado para a valorização do negro, por outro, para questões 

de racismo. Individualmente, os alunos do ensino fundamental, realizaram a leitura do conto, 

criaram palavras e socializaram através da ferramenta fanfic. 

 Em relação às pesquisas apresentadas na revisão de literatura a respeito das obras 

literárias de Ana Maria Machado, em especial “Menina bonita do laço de fita”, constatamos 

que, no ano de 2010, houve um aumento significativo de estudos sobre a temática, com três 

dissertações defendidas, dois estudos na área de conhecimento em Letras e um estudo em 

Educação. É importante destacar que, dentre estudos de Sílvia Maria Rodrigues Nunes Cantarin 

(2008), Luciana de Araujo Figueiredo (2010), Catarina Xavier Gonçalves Martins (2011), 

Maria Cléa Nunes (2012), Wuendy Fernanda Cardili (2014), Felipe Pereira da Silva (2016), 

Marilene Pereira Salazar de Souza (2017), Jaqueline Pinson Sichelero (2017) e Sandra de 

Oliveira Ferreira (2018), não identificamos nos resultados das pesquisas críticas à obra infantil 

“Menina bonita do laço de fita”.  

Não foi possível tecer considerações sobre os trabalhos acadêmicos de Rita Maria Knop 

(2010), Eliane Rabello Corrêa Dionisio (2010) e Catarina Xavier Gonçalves Martins (2011), 

dada a impossibilidade por meios eletrônicos de elementos para a análise, tais como: dissertação 

e/ou resumo das pesquisas elencadas. 

Dadas as noções preliminares das produções acadêmicas, a nível de mestrado, sobre a 

obra infantil “Menina bonita do laço de fita” nos últimos anos, consideramos importante revisar 

outros estudos sobre o tema. Araujo, Silva e Ferrando (2017) tratam de duas pesquisas 

desenvolvidas em 2014 no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do 

Paraná (NEAB-UFPR) sobre a visibilidade do protagonismo negro na literatura infantil e os 

elementos que convergem para a representação positiva ou negativa da identidade. Os autores 

realizaram a pesquisa a partir da análise de seis livros de literatura infantil com personagens 

negras protagonistas, a saber: “Cheirinho de neném”, de Patrícia Santana; “Meninas Negras”, 

de Madu Costa; “O almoço”, de Mario Vale; “Vida que voa”, de Lena Martins; “Menina bonita 

do laço de fita”, de Ana Maria Machado; e “Bruna e a galinha d’ Angola”, de Valéria Saraiva. 

Na análise da obra “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, observam 

que:  
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Apesar da exaltação da beleza da menina, ela não tem um nome [...] o discurso 

exagerado da beleza negra desloca o tema do racismo na sociedade brasileira 

para a ideia de que a miscigenação ou menos pigmentação da pele em pessoas 

negras representaria a superação do racismo (e logo, o branqueamento 

aceleraria o processo). (ARAUJO; SILVA; FERRANDO, 2017, p. 279-281) 

 

Por sua vez, Eliane Debus (2010) analisa cinco títulos de “literatura de recepção infantil” 

que tematizam as questões étnico-raciais, dentre eles o livro “Menina bonita do laço de fita, de 

Ana Maria Machado, por apresentar em sua narrativa personagens negras contemporâneas. Em 

sua reflexão, a autora aponta méritos à obra, contudo entende que “o conflito étnico-racial se 

constrói pela inversão dos papéis, a menina negra não é rejeitada, e sim outro – mesmo que 

animal – quer ter as características iguais às dela para ser ‘bonito’” (DEBUS, 2010, p. 197). 

Além disso, a autora reconhece nesta obra um dos títulos mais conhecidos e utilizados por 

professores para discutir identidade, pertencimento e autoestima. 

 Cabe destacar ainda, pela referência e relevância das pesquisas desenvolvidas no Brasil 

sobre as personagens negras na literatura infantil, os estudos da pesquisadora Maria Anória de 

Jesus Oliveira, especialmente a dissertação de mestrado defendida em maio de 2003 na 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) no Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade, intitulada “Negros personagens nas narrativas literárias infanto-juvenis 

brasileiras: 1979-1989”. O estudo sobre personagens negros na literatura infantojuvenil teve 

como objetivos as produções literárias publicadas entre 1979 e 1989 por autores consagrados, 

como Ana Maria Machado, Luís Galdino, Giselda Laporta Nicoelis, Ziraldo, Mirna Pinsky e 

Ganymédes José, e os autores que realizaram publicações literárias na década de 80 e se 

destacaram com reedições no mercado editorial brasileiro, como Pedro Bloch, José Resende 

Filho e Assis Brasil, Maria Armanda Capelão e Drumond Amorim; e ainda Geni Guimarães e 

Márcia Vilela Moura de Oliveira. Na análise das obras literárias, o estudo apresentou categorias 

analíticas que evidenciaram a caracterização dos personagens negros. Constatou assim 

inovação nas narrativas que atribuíram personagens principais aos negros, contudo a maioria 

das obras reforçou aspectos a esses personagens com características associadas à pobreza, 

ausência de amparo familiar, violência e valorização da democracia racial. Nesse entendimento, 

observou que a obra literária “A cor da ternura”, de Geni Guimarães, rompeu com os 

estereótipos atribuídos aos personagens negros. 

Na análise do livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, a 

pesquisadora Maria Anória utilizou as edições do ano de 1995, com ilustrações de Walter Ono 

da Editora Melhoramentos, e de 2001 com ilustrações de Claudius da Editora Ática.  Observou 

que as personagens, menina e sua mãe, não possuem nome, além de não identificar na história 
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referências ao pai. A narrativa apresenta tessitura diferenciada ao exaltar as características 

físicas da personagem menina negra. O grande admirador dessa beleza é o coelho branco que 

busca incessantemente tornar-se preto. Não há referência à tentativa de denunciar o preconceito 

racial e/ou a pobreza, ao contrário, buscou-se exaltar a beleza da personagem negra que 

desconhecia o segredo de ser pretinha e, por isso, inventada característica de uma identidade 

fragmentada. Identificou-se na narrativa elementos da mestiçagem, sugerindo a relação inter-

racial nas cenas com a ninhada do coelho branco e da coelha preta e na identificação da mãe 

como “mulata”. Na análise das ilustrações da edição do livro de 2005, a valorização da beleza 

negra no texto se apresentou contrária às imagens animalizadas, aproximando-se do ideário do 

mito da democracia racial. 

Concordando com as análises da pesquisadora Maria Anória de Jesus Oliveira (2003), 

propomos neste estudo utilizar seu referencial como ponto de partida para pensar a obra infantil 

“Menina bonita do laço de fita”, sob o olhar atento de aspectos significativos ao enfrentamento 

do racismo e ao mito da democracia racial na literatura infantil brasileira. 

Assim, a revisão de literatura sistematiza elementos convergentes e divergentes 

resultantes de produções acadêmicas realizadas sobre as obras literárias da escritora Ana Maria 

Machado, sobretudo, a partir do livro infantil “Menina bonita do laço de fita”. 

 Nesse contexto, inspiramo-nos nos resultados do Estado da Arte realizado pela Prof.ª 

Dr.ª Débora Cristina de Araujo nos Programas de Pós-Graduação em Educação e Literatura 

sobre as relações étnico-raciais na literatura infantil e juvenil no período de 2003 a 2015. 

Buscamos assim realizar uma revisão de pesquisas sobre as relações étnico-raciais na literatura 

infantil no período de 2016 a 2019.  

2.2 REVISÃO DE PESQUISAS SOBRE AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

Esta revisão de pesquisas tem como objetivo contribuir para a atualização dos estudos 

sobre a temática desta investigação. O mapeamento na produção acadêmica Stricto Sensu sobre 

as relações étnico-raciais na literatura infantil e juvenil buscou investigar teses e dissertações 

que tratem do assunto nos trabalhos acadêmicos defendidos entre 2016 a 2019.  

O recorte inicial foi determinado a fim de continuar o levantamento dos resultados do 

Estado da Arte realizado pela Prof.ª Dr.ª Débora Cristina de Araujo sobre a produção acadêmica 

Stricto Sensu nos Programas de Pós-Graduação em Educação e Letras no período de 2003 a 

2015, sob título “Relações étnico-raciais na literatura infantil e juvenil: a produção acadêmica 

stricto sensu de 2003 a 2015” para o Relatório Final de Estágio Pós-Doutoral na Universidade 
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Federal do Paraná. A análise da pesquisadora aponta para a identificação do racismo em textos 

e/ou imagens associado ao grau de adesão da autoria do estudo frente às questões raciais. 

As pesquisas de Estado da Arte ou Estado do Conhecimento são definidas por Norma 

Sandra de Almeida Ferreira (2002, p. 257) como aquelas “[...] de caráter bibliográfico, elas 

parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento”. 

O presente mapeamento observa a possibilidade de efetivação de um Estado da Arte em 

estudos posteriores, ao aprofundar as reflexões diante dos resultados que serão apresentados a 

seguir. 

Ao continuar a revisão de pesquisas no período de 2016 a 2019, tendo como referência 

o trabalho realizado pela pesquisadora Prof.ª Dr.ª Débora Cristina de Araujo, buscamos adotar 

a mesma análise metodológica quantitativa/qualitativa de produção acadêmica Stricto Sensu 

nos Programas de Pós-Graduação em Educação e Letras. Utilizamos como plataforma oficial o 

Banco de Teses e Dissertações – CAPES, através da busca pelas palavras “literatura infantil 

juvenil/racismo”, e utilização de filtros (Tipo: dissertações e teses; Ano: 2016, 2017, 2018 e 

2019; Grande área conhecimento: Linguística, Letras e Artes e Ciências Humanas; Área 

conhecimento: Educação e Letras). Foram recuperados 9.508 trabalhos acadêmicos: 2016 (26 

de 3341 trabalhos acadêmicos), 2017 (15 de 3437 trabalhos acadêmicos), 2018 (14 de 1550 

trabalhos acadêmicos) e 2019 (11 de 1180 trabalhos acadêmicos). Em seguida, inserimos na 

tela (CTRL+F) os seguintes descritores: etno; raça; raci; negr; etni; preconcei; estereoti; 

discrimin, para realizar o filtro da busca (ARAUJO, 2017c). Posteriormente, analisamos os 

títulos, palavras-chave e resumos a fim de identificar teses e dissertações que tematizam a 

literatura infantil e juvenil e as relações étnico-raciais. Descartamos os trabalhos que tratam de 

análise do livro didático, literatura destinada ao público adulto, foco no autor da obra e literatura 

infantil e juvenil em outra língua. Nesse levantamento, encontramos 16 estudos entre teses e 

dissertações conforme a temática priorizada. 

2.2.1 Levantamento sobre a produção acadêmica em Relações Étnico-Raciais na 

Literatura Infantil e Juvenil  

Este estudo teve como objetivo realizar um mapeamento da produção acadêmica 

brasileira em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação e Letras no período de 

2016 a 2019. Nesse levantamento encontramos 16 estudos entre teses e dissertações, 

apresentadas no quadro 2: 
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Quadro 2 – Teses e Dissertações captadas pela pesquisa oriundas de Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação e Letras no período de 2016 a 2019 

 ANO AUTOR/A TÍTULO TIPO PROGRAMA 

1 2016 

Adeilma 

Machado dos 

Santos 

A literatura negro-brasileira como 

propiciadora de uma educação para 

as relações étnico-raciais: uma 

fenda no cânone. 

D 

Mestrado 

Profissional em 

Formação de 

Professores 

2 2016 Alex Martins Dias 

Cultura africana e afro-brasileira 

em sala de aula: propostas de 

atividades com a literatura infantil 

e juvenil. 

D Letras 

3 2016 

André Luiz 

Amancio de 

Souza 

Literatura Afro-Brasileira: Práticas 

Antirracistas no Ensino 

Fundamental. 

D 

Mestrado 

Profissional em 

Letras 

4 2016 
Camila Souza dos 

Santos 
Cortiços: modos de ler e habitar. D 

Mestrado 

Profissional em 

Letras 

5 2016 
Daiane Barreto 

Martinhago 

As representações do negro na 

literatura infantil: algumas leituras 

do acervo do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE) do 

ano de 2013. 

D Educação 

6 2016 
Marlene do 

Carmo Meireles 

Literatura infantil e juvenil e o 

ensino da História da África e da 

Cultura Afro-Brasileira nas 

práticas e nos Projetos Políticos 

Pedagógicos de escolas públicas. 

D Educação 

7 2016 
Shirlene Almeida 

dos Santos 

Nos traços da mulher: a 

representação da menina negra na 

literatura infantil negro-brasileira. 

D 
Estudo de 

Linguagens 

8 2016 
Wagner Ramos 

Campos 

Os Griôs Apontam na Escola: por 

uma metodologia de abordagem da 

literatura infantil negra nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

D Educação 

9 2017 
Ivana Beatriz dos 

Santos 

Educação, infâncias e literaturas: 

ouvindo meninas negras a partir de 

algumas leituras (E.M.E.I.E.F. 

Oswalldo Hülse, Criciúma- SC). 

D Educação 

10 2017 
Marilene 

Rodrigues Silva 

A literatura infantil e as relações 

etnicorraciais: o PNBE 2014. 
D Educação 

11 2018 

Monica Abud 

Perez de 

Cerqueira Luz 

Representações dos personagens 

negros e negras na literatura 

infantil brasileira. 

T Educação 

12 2018 
Rosane Queiroga 

Eliotério 

Personagens planos e esféricos 

como reveladores de um discurso 

afrodescendente na obra de 

Machado de Assis e de Lima 

Barreto. 

D 

Mestrado 

Profissional em 

Letras 

13 2018 
Rosangela Maria 

Silva 

Ressignificando o uso da literatura 

para educação étnico-racial. 
D Educação 

14 2018 
Suzana Teixeira 

de Queiroz 

A religiosidade afro-brasileira na 

literatura infanto-juvenil: uma 

análise do Programa Nacional 

D 

Educação, 

Culturas e 

Identidades 
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Biblioteca na Escola – PNBE 

(2004-2014). 

15 2019 
Missilene Maria 

Silva Costa 

Relações étnico-raciais e práticas 

pedagógicas com literaturas 

infantil-juvenil afro-brasileira. 

D 

Educação, 

Culturas e 

Identidades 

16 2019 
Sylvia Soares de 

Souza 

Abioye, Bruna e Cora: uma 

proposta de reeducação das 

relações raciais na literatura 

infantil. 

D Educação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Identificamos nos trabalhos acadêmicos um (1) estudo no âmbito de doutorado e 15 de 

mestrado (Figura 3). A única tese encontrada neste levantamento foi defendida no ano de 2018 

em Programa de Pós-Graduação em Educação. Enquanto isso, as dissertações apresentam maior 

quantitativo em 2016, privilegiando oito (8) estudos defendidos no referido ano. Nos anos 

posteriores, observamos diminuição na produção acadêmica sobre relações étnico-raciais na 

literatura infantil e juvenil. 

Figura 3 – Produções de Teses e dissertações oriundas de Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Educação e Letras no período de 2016 a 2019. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Outro aspecto destacado se refere à distribuição autoral por gênero, que nesta pesquisa 

apontou a predominância de autoria feminina (81%). Os estudos que se referem à literatura 

infantil e juvenil destinada a crianças e jovens são marcados historicamente pela presença 

feminina correlacionada ao público. Observamos que os três estudos de autoria masculina – que 

representaram 19% dos resultados da pesquisa – têm como foco alunos do ensino fundamental. 

São dissertações defendidas em 2016, das quais duas (2) são vinculadas ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e uma (1) ao Programa de Pós-Graduação em Educação (Figura 4). 
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Figura 4 – Distribuição autoral por gênero da produção científica oriunda de Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação e Letras no período de 2016 a 2019 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Referente à autarquia das instituições responsáveis pelas pesquisas acadêmicas, 

verificamos que as universidades públicas federais apresentam maior número (50%) de estudos, 

seguido pelas universidades públicas estaduais (31%) e, em menor percentual, as universidades 

privadas (19%) (Figura 5).  

 

Figura 5 – Autarquia das Instituições da produção científica oriunda de Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação e Letras no período de 2016 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

No Quadro 3, apresentamos a relação de instituições universitárias responsáveis pelos 

Programas de Pós-Graduação levantados neste estudo. 
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Quadro 3 – Relação de Instituições da produção científica oriunda de Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação e Letras no período de 2016 a 2019 

Instituições 

1. Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 

2. Universidade Estadual de Londrina 

3. Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

4. Universidade do Estado da Bahia Uneb 

5. Universidade do Extremo Sul Catarinense 

6. Universidade do Estado de Minas Gerais 

7. Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

8. Universidade Estadual da Paraíba UEPB 

9. Fundação Universidade Federal de mato Grosso do Sul 

UFMS 

10. Universidade Nove de Julho 

11. Universidade Federal Rural de Pernambuco 

12. Universidade de São Paulo USP 

13. Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 

14. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É importante complementar a análise com informações sobre a distribuição por região 

brasileira dos estudos oriundos de Programas de Pós-Graduação em Educação e Letras sobre 

as relações étnico-raciais na literatura infantil e juvenil. Conforme evidenciado (Figura 6), na 

região Sudeste consta o maior quantitativo (44%) de estudos sobre a temática em questão, 

seguida da região Nordeste com 31%, região Sul com 19% e da região Centro-Oeste com 6% 

da produção. Na região Norte não consta trabalhos acadêmicos sobre o tema abordado. 

 

Figura 6 – Distribuição por região da produção científica oriunda de Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação e Letras no período de 2016 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A seguir (Figura 7), apresentaremos a síntese dos Programas de Pós-Graduação 

mapeados neste estudo. Constatamos predominância nos Programas de Educação (oito 

programas), seguidos do Mestrado Profissional em Letras (três programas).  

 

Figura 7 – Programas de Pós-Graduação representados na produção científica oriunda de 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação e Letras mapeados no período de 

2016 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao classificarmos os Programas de Pós-Graduação em grandes áreas do conhecimento, 

os resultados da pesquisa se concentram em 10 dissertações e uma (1) tese em Educação; cinco 

(5) dissertações em Letras. Dessas, apresentam-se em Educação os trabalhos de Martinhago 

(2016), Meireles (2016), Campos (2016), Santos (2016b), Silva (2017), Santos (2017), Luz 

(2018), Queiroz (2018), Silva (2018), Souza (2019), Costa (2019); em Letras, temos as 

pesquisas de Sousa (2016), Santos (2016a), Dias (2016), Santos (2016c) e Eliotério (2018). 

2.2.2 Síntese dos resultados  

A síntese dos 16 trabalhos acadêmicos encontrados no mapeamento em relações étnico-

raciais na literatura infantil e juvenil ocorreu a partir do título, palavras-chave e resumo. Em 

seguida, construímos categorias agrupando os estudos correlacionados aos seguintes termos: 

Literatura e Ensino; Literatura infantil e Identidade; Representações do Negro na Literatura; 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); Meninas Negras. 

2.2.2.1 Literatura e ensino 

Os trabalhos acadêmicos de Santos, Camila (2016b), Dias, Alex (2016), Meireles, 

Marlene (2016), Silva, Rosangela (2018), Eliotério, Rosane (2018) e Santos, Adeilma (2016a) 
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analisaram a articulação entre a literatura e educação. A partir dos aspectos comuns desta 

categoria, observamos o enfoque de cada autoria, a saber:  

a) Dias, Alex (2016) teve como foco de pesquisa as obras de literatura afro-brasileira; 

b) Santos, Camila (2016b) realizou um levantamento sobre leitura literária no 

ambiente escolar; 

c) Meireles, Marlene (2016) aponta práticas pedagógicas com a literatura infantil e 

juvenil na temática étnico-racial;  

d) Silva, Rosangela (2018) se concentrou em práticas docentes articuladas a literatura 

e a questões étnico-raciais; 

e) Eliotério, Rosane (2018) buscou ampliar o repertório literário dos alunos com 

autores brasileiros afrodescendentes; 

f) Santos, Adeilma (2016a) propôs um ensino da literatura negro-brasileira como 

afirmativa de identidades étnico-raciais.  

 

Destes, cinco (5) desenvolveram pesquisa com alunos e/ou professores das séries 

iniciais e finais do ensino fundamental (SANTOS, Camila, 2016b; DIAS, Alex, 2016; 

MEIRELES, Marlene, 2016; SILVA, Rosangela, 2018; ELIOTÉRIO, Rosane, 2018). Referente 

ao Ensino Médio, encontramos somente um (1) estudo relacionado ao campo do ensino da 

literatura (SANTOS, Adeilma., 2016a). 

2.2.2.2 Literatura infantil e identidade 

A categoria contempla os estudos que tratam da literatura infantil articulada à 

construção/afirmação de identidade negra (SOUZA, André, 2016; CAMPOS, Wagner, 2016; 

COSTA, Missilene, 2019). Souza, André (2016) analisou as potencialidades da literatura afro-

brasileira no combate ao racismo e a formação identitária de crianças negras, estudantes das 

séries iniciais do ensino fundamental. Campos (2016) investigou a possibilidade de incluir 

obras de literatura infantil negra na construção/afirmação de identidades negras e combate ao 

racismo nas séries iniciais do ensino fundamental. Costa (2019) buscou na literatura infantil 

juvenil afro-brasileira práticas pedagógicas que auxiliem a (re)construção de identidade de 

crianças negras. 

2.2.2.3 Representações do negro na literatura 

Nesta categoria identificamos dois (02) estudos que tratam a representação da população 

negra na literatura. Luz (2018) se apoia em como são representados os personagens negros e 

negras na literatura infantil; e Souza (2019) analisou três obras literárias infantis com 

protagonismo de personagens negras: “Cinderela e Chico Rei”, “Bruna e a Galinha D´Angola” 

e “O cabelo de Cora”. 
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2.2.2.4 Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) foi instituído pela Portaria nº 584, 

de 28 de abril de 1997 (DOU em 29 de abril de 1997), pelo ministro da educação, para aquisição 

de obras de literatura brasileira, difusão/aquisição de materiais e apoio/incentivo ao hábito da 

leitura. O Programa foi revogado pelo Decreto Presidencial nº 9.099, de 18 de julho de 2017 

(DOU 19 de julho de 2017). As três (3) dissertações selecionadas foram defendidas em 2016, 

2017 e 2018. Martinhago (2016) pesquisou no acervo do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE) do ano de 2013 representações da população negra na literatura infantil, 

enquanto Silva (2017) analisou como os livros de literatura infantil distribuídos pelo PNBE-

2014 podem contribuir para o combate ao racismo, à discriminação e ao preconceito racial. Por 

fim, Queiroz (2018) verificou no PNBE, período de 2004 a 2014, o indicativo a obras de 

literatura infantojuvenil que abordam a temática da religiosidade afro-brasileira. 

2.2.2.5 Meninas Negras  

Dentre os trabalhos acadêmicos selecionados, apenas dois (2) contemplaram a temática 

referente a meninas negras. Santos, Shirlene (2016c) analisou dez obras da Mazza Edições de 

autoria das mulheres e autoras negras (Martha Rodrigues, Madu Costa, Nilma Lino Gomes, 

Maria do Carmo Galdino, Patrícia Santana, Iris Amâncio e Kiusam de Oliveira). Observou a 

presença da menina negra na representação de personagens negras e como os estereótipos estão 

sendo desconstruídos. Enquanto isso, Santos (2017) buscou compreender o que as meninas 

negras dizem sobre as representações da cultura afro-brasileira nos livros de literatura infantil 

presentes na escola. 

2.2.3 Considerações sobre os resultados obtidos 

Os resultados apontam para 16 trabalhos acadêmicos de Programas de Pós-Graduação 

em Educação e Letras defendidos entre 2016 a 2019. Ao iniciar o levantamento, fomos 

surpreendidas pelo resultado encontrado na plataforma oficial – Catálogo de Teses e 

Dissertações/Capes: 9.508 trabalhos acadêmicos – 2016 (26 de 3341 trabalhos acadêmicos), 

2017 (15 de 3437 trabalhos acadêmicos), 2018 (14 de 1550 trabalhos acadêmicos) e 2019 (11 

de 1180 trabalhos acadêmicos). A busca não contempla palavras-chave, o que resultou em um 

número excessivo de trabalhos sobre “literatura infantil juvenil/racismo”. Contudo, após 

realizar o filtro do filtro através da análise de título, palavras-chave e resumos, descartamos 

muitos trabalhos ao observar um distanciamento referente ao assunto priorizado neste 

mapeamento. 
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Em seguida, evidenciamos as categorias a partir do objetivo principal do estudo. Os 

termos selecionados foram Literatura e Ensino; Literatura infantil e Identidade; Representações 

do Negro na Literatura; Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); Meninas Negras. A 

categoria Literatura e Ensino contemplou o maior quantitativo de pesquisas na área, totalizando 

seis (6) trabalhos.  

Nota-se que as discussões predominam na área de conhecimento da educação e 

correlacionam literaturas a práticas pedagógicas, práticas docentes e ensino. Lajolo (2010, p. 

99), ao refletir sobre o consumo do objeto livro como mercadoria, considera que “[...] em se 

tratando de obras para crianças, a escola costuma ser a grande intermediária entre livros e 

leitores”. Constatamos que, dos 16 trabalhos analisados, 15 são dissertações e somente uma (1) 

tese aborda a temática das relações étnico-raciais na literatura infantil e juvenil. Cabe ressaltar 

que os estudos apresentaram significativa queda de produções acadêmicas após o ano de 2016. 

Estas análises contribuem para evidenciar que são poucas produções acadêmicas que 

contemplam a temática em questão nas áreas de Educação e Literatura. Este levantamento 

aponta ainda para a possibilidade de efetivação de um Estado da Arte ao aprofundar as reflexões 

encontradas neste estudo, a fim de fortalecer e ampliar as discussões acadêmicas sobre relações 

étnico-raciais e literatura infantil e juvenil.   

No capítulo seguinte, trataremos do contexto histórico da literatura infantil, sobretudo 

do que caracterizou as principais fases/ciclos no desenvolvimento da literatura infantil 

brasileira.  

Na análise do livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, 

elegemos duas perspectivas a fim de identificar a representação das personagens nas ilustrações 

das edições publicadas nas décadas de 1980 e 2010 e os termos na narrativa infantil que 

promovem o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento. Os estudos de Abdias 

do Nascimento (2016) e Kabengele Munanga (1999) sustentam a fundamentação teórica sobre 

as relações raciais no Brasil. Uma vez que a obra infantil analisada foi publicada no final da 

década de 1980 e se faz presente no mercado editorial brasileiro há mais de 30 anos como 

referência na abordagem das relações raciais em escolas públicas e particulares do país, apesar 

da ampliação dos títulos literários infantis no mercado editorial brasileiro após a alteração dos 

Artigos 26-A e 79-B da LDBEN, através da Lei 10.639/03, que possibilitou novos olhares sobre 

a história e cultura africana e afro-brasileira. 

 É nesse contexto que buscamos identificar as vulnerabilidades da obra em questão na 

abordagem das relações raciais. A discussão e desdobramentos impõem uma visão singular no 
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posicionamento antirracista na literatura infantil brasileira, sobretudo na autoria como 

alternativa literária emancipatória no processo de construção da identidade negra.   
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3 REFLEXÕES INICIAIS SOBRE A LITERATURA INFANTIL E ANÁLISE DA 

OBRA LITERÁRIA “MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA” 

Na sequência de reflexões sobre a literatura infantil brasileira, realizamos breve 

histórico da literatura infantil na sociedade ocidental, a partir das discussões sobre as 

peculiaridades no campo literário infantil e análise do livro “Menina bonita do laço de fita”, de 

Ana Maria Machado. 

3.1   BREVE HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL 

Tendo como referência a literatura ocidental, Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2006) 

examinaram a literatura, em especial a história da literatura infantil, observando a produção 

literária e o contexto histórico e cultural de cada período, dividindo-os em ciclos. Segundo as 

autoras, o aparecimento das primeiras publicações destinadas à infância ocorreram no século 

XVIII na Europa. Contudo, alguns escritos durante o classicismo francês no século XVII foram 

incluídos em momento posterior a literatura para crianças:  

 

[...] as Fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras de 

Telêmaco, de Fénelon, lançadas postumamente, em 1717, e os Contos da 

Mamãe Gansa, cujo título original era Histórias ou narrativas do tempo 

passado com moralidades, que Charles Perrault publicou em 1697 (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2006, p. 15) 

 

A relevância das obras produzidas no século XVII também foi evidenciada por Arroyo 

(2011, p. 21), “[...] o século XVII foi rico de obras importantes para a literatura infantil, mas a 

Idade de Ouro foi, sem dúvida, o século XVIII”. Neste contexto, Oliveira (2003) identificou a 

relação entre Educação e Literatura ao final do século XVII na reformulação das escolas e 

adaptação dos contos populares com objetivo de auxiliar a instrução dos filhos da burguesia, 

em ascensão à camada dominante. 

Importante destacar a influência dos contos populares na história da literatura infantil; 

para tanto, Arroyo (2011) caracterizou a evolução literária a partir de uma cronologia das 

principais fases da literatura infantil, que se inicia com a tradição oral: 

 

Na base da literatura estará sempre, soberana, a literatura oral que a antecede 

historicamente e fundamenta tematicamente. Charles Perrault apanhou na 

tradição oral todos os temas de seus contos, subtitulados Contes de ma mère 

l’ Oye, [...] Os irmãos Grimm, igualmente utilizaram-se da tradição oral, 

previamente aproveitada por novelistas da Renascença e constantes do 

fabliaux da Idade Média (ARROYO, 2011, p. 29).    
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De acordo com Teresa Colomer (2017), a literatura de tradição oral pode ser 

compreendida como produções poéticas, didáticas ou narrativas que foram transmitidas até se 

estabelecerem definitivamente na escrita. Essa percepção da literatura oral apresenta os contos 

populares como os grandes influenciadores na formação da literatura infantil. Vejamos, então, 

como a autora descreve a literatura de tradição oral:  

 

[...] por destinar-se a um público popular (não especificamente infantil), pelas 

múltiplas variações produzidas sobre um mesmo texto, e por sua enorme inter-

relação textual, em parte fruto de uma forma de transmissão apoiada na 

memória do emissor que mescla elementos constantemente (COLOMER, 

2017, p. 134). 

 

Lajolo e Zilberman (2006) complementam a análise das primeiras obras, ao ressaltar a 

importância de Perrault (1628-1703) na história literária, por certo, ao iniciar e fomentar a 

leitura de contos de fadas, tornando-os populares no contexto destas produções:    

Perrault não é responsável apenas pelo primeiro surto de literatura infantil, 

cujo impulso inicial determina, retroativamente, a incorporação dos textos 

citados de La Fontaine e Fénelon. Seu livro provoca também uma preferência 

inaudita pelo conto de fadas, literarizando uma produção até aquele momento 

de natureza popular e circulação oral, adotada doravante como principal 

leitura infantil (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p. 16). 

Para Arroyo (2011, p. 20), o prestígio de Perrault como escritor “[...] rompeu o 

preconceito mantido em torno da cultura popular e em torno da criança. [...] tornou-se possível 

o florescimento de uma série de autores importantes para a literatura infantil”. 

É oportuno dizer que o surgimento das primeiras adaptações de textos para as crianças 

no século XVIII foi utilizado para manutenção das estruturas sociais dominantes. Segundo 

Gregorin Filho (2009), até a segunda metade do século XIX esses textos trilharam cunho 

didático-moralizante. Assim, observa-se que o desenvolvimento da literatura infantil se associa 

a questões econômicas e sociais, no processo histórico de industrialização, urbanização, 

modernização, escolarização e consolidação da burguesia como classe social dominante, que 

ascende nos séculos XVIII e XIX. Zilberman (2003, p. 15) compreende que, “Antes disso, não 

se escrevia para elas, porque não existia a ‘infância’ [...] Essa faixa etária não era percebida 

como um tempo diferenciado, nem o mundo da criança como um espaço separado”. É 

interessante observar que a primeira instituição a se consolidar é a família, sob intervenção do 

Estado absolutista, que estimulou o modelo de vida doméstico e a nova organização social e 

familiar. A segunda instituição favorável à criação e manutenção dos ideais e valores burgueses 
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é a escola, sobretudo, na escolarização das crianças (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006; 

ZILBERMAN, 2003). 

A criança passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o 

aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou 

novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de 

que ela é destinatária. [...] pois se trata antes de assumir uma imagem perante 

a sociedade, a de alvo da atenção e interesse dos adultos [...] (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2006, p. 17). 

Sonia Khéde (1986) considera que as necessidades da classe burguesa acentuaram as 

características pedagógico-moralizantes ligadas à escola e à família no surgimento do gênero 

literário. Colomer (2017) também argumenta sobre o aspecto formativo relacionado à 

concepção de infância diferenciada da vida adulta, que levou à criação de livros, inicialmente, 

como instrumento didático “[...] livros para aprender a comportar-se, a ser caritativo, obediente 

etc. [...]” (COLOMER, 2017, p. 154). O consumo de coleções populares de histórias, contos e 

lendas aumentou a ponto de muitos livros começarem a ser editados para esse público “[...] 

John Newbery, quem, em 1744, abriu a primeira livraria infantil em Londres e começou a 

escrever e editar ele mesmo histórias divertidas, ilustradas e baratas” (COLOMER, 2017, p. 

154). 

Nesta compreensão sobre à infância, a escola “[...] assume um duplo papel – o de 

introduzir a criança na vida adulta, mas, ao mesmo tempo, o de protegê-la contra as agressões 

do mundo exterior [...] ela se compromete com padrões que estão em desacordo com os 

interesses do jovem” (ZILBERMAN, 2003, p. 21-23). Essa discussão aponta para o 

fortalecimento da literatura infantil e da escola frente aos ideais da classe média em busca da 

ascensão social por meio da educação e difusão dos valores dominantes pela literatura 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2006). 

A respeito da essência e origem da literatura destinada a crianças e jovens, Nelly Coelho 

(2000, p. 29) evidencia as transformações: 

[...] sua natureza é a mesma da que se destina aos adultos. As diferenças que 

a singularizam são determinadas pela natureza de seu leitor/receptor: a 

criança. [...] E como a criança era vista como um “adulto em miniatura”, os 

primeiros textos infantis resultaram da adaptação (ou da minimização) de 

textos escritos para adultos. 

Coelho (2000) prossegue em sua análise ressaltando que os objetivos podem mudar 

continuamente de época para época, por isso a dificuldade de definir a literatura: “[...] Literatura 

é uma linguagem específica que, como toda linguagem, expressa uma determinada experiência 

humana, e dificilmente poderá ser definida com exatidão. Cada época compreendeu e produziu 
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literatura a seu modo” (COELHO, 2000, p. 27). As ideias fundamentais para os estudos sobre 

literatura, em especial a literatura destinada às crianças, discorre em dois pontos centrais: arte 

e linguagem. “A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de 

criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra [...] (COELHO, 2000, 

p. 27). Neste sentido, a tarefa fundamental da literatura escrita está na formação da consciência 

de mundo dos indivíduos, “[...] seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo 

leitor/texto estimulado pela escola” (COELHO, 2000, p. 15).  

Outro aspecto destacado ao longo da história são os diferentes estágios de 

desenvolvimento que ganham notoriedade no século XX, quando a psicologia experimental 

passa a direcionar os destinatários da literatura infantil e juvenil.  

[...] a inclusão do leitor em determinada “categoria” depende não apenas de 

sua faixa etária, mas principalmente da inter-relação entre sua idade 

cronológica, nível de amadurecimento biopsíquico-afetivo-intelectual e grau 

ou nível de conhecimento/domínio do mecanismo de leitura. Daí que as 

indicações de livros para determinadas “faixas etárias” sejam sempre 

aproximativas (COELHO, 2000, p. 32). 

Assim, Coelho (2000) estabelece princípios orientadores a indicações de livros 

correspondentes à fase e idade de crianças e adolescentes. A categoria inicial pré-leitor se divide 

em duas fases: primeira infância que inclui crianças dos 15/17 meses aos 3 anos e a segunda 

infância a partir dos 2/3 anos. Seguido do leitor iniciante a partir dos 6/7 anos, o leitor em 

processo contempla crianças dos 8/9 anos, leitor fluente a partir dos 10/11 anos e por último o 

leitor crítico que inclui os adolescentes de 12/13 anos.  

3.2 A LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 

Nesta breve síntese, destacamos o surgimento no Brasil da literatura infantil ao final do 

século XIX, “[...] a história da literatura brasileira para a infância só começou tardiamente, nos 

arredores da Proclamação da República, quando o país passava por inúmeras transformações” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p. 24). Para Arroyo (2011), que caracterizou as principais 

fases de desenvolvimento da literatura infantil, a evolução da literatura infantil no Brasil está 

ligada às raízes da literatura popular. Seu fundamento marca a primeira fase na literatura oral, 

com narradores e contadores que, para ele, resultam nas três correntes culturais de tradição 

indígena, africana e europeia. Cabe destacar que esta discussão aponta para a perspectiva da 

obra de Gilberto Freyre que analisa a formação da sociedade brasileira à luz do mito da 

democracia racial (FREYRE, 1950).  
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E, logo a seguir, Arroyo (2011) apresenta os grandes clássicos para crianças, obras 

traduzidas e lançadas no Brasil durante o século XIX. Período histórico fortemente marcado 

pela modernização, urbanização e substituição da mão de obra escravizada pela assalariada: “O 

período de transição entre o Império e a República foi extremamente rico de iniciativas visando 

a proporcionar às crianças brasileiras, leituras de livros de autores brasileiros” (ARROYO, 

2011, p. 234). 

Ao mesmo tempo que uma realidade independia de outra (literatura oral e 

literatura escrita), paradoxalmente se vinculavam no espaço e no tempo 

cultural. O desenvolvimento do ensino, bem como a abertura de escolas, 

criaram condições no País para o aparecimento do livro especialmente 

dedicado à infância. Este nasceu nos bancos escolares, vinculados ao sistema 

de educação [...] (ARROYO, 2011, p. 76) 

 

Para Arroyo (2011), alguns autores nacionais também se inspiraram nas produções de 

histórias com temas para as crianças, tendo como referência que: “Toda essa enorme massa de 

traduções, lida durante o século XIX no Brasil, criou condições, sem dúvida, para o próprio 

aparecimento da literatura infantil brasileira em suas mais fortes e definidas características” 

(ARROYO, 2011, p. 135). No mesmo entendimento, Lajolo e Zilberman (2006) discutem sobre 

esta circulação de obras estrangeiras traduzidas e adaptadas para as crianças. Assim, as autoras 

caracterizam o primeiro período da literatura infantil brasileira que se estende de 1880 a 1919. 

O segundo período é demarcado entre 1920 a 1945 com histórias originais que apresentaram 

crianças como personagens, predominância do espaço rural, aumento no número de produções 

e interesse das editoras pelo mercado editorial para a infância.  

[...] dentre as criações de autores nacionais, quase que solitárias, as obras de 

Lobato. [...] já escritor famoso, passa a correr numa outra faixa: investe 

progressivamente na literatura para crianças, de um lado como autor, de outro 

como empresário, fundando editoras, como a Monteiro Lobato e Cia, depois 

a Companhia Editora Nacional e a Brasiliense, e publicando os próprios livros. 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p. 46). 

Dessa forma, as décadas de 1940 a 1960, período em que o mercado editorial se 

solidificou, o acesso à leitura se expandiu, [...] textos foram escritos segundo o modelo da 

produção em série, e o escritor reduzido à situação de operário, fabricando, disciplinadamente, 

o objeto segundo as exigências do mercado” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p. 119). 

Segundo Gregorin Filho (2009, p. 28), Monteiro Lobato (1882-1948) trouxe uma 

proposta inovadora, “[...] a criança passa a ter voz, ainda que uma voz vinda da boca de uma 

boneca de pano, Emília”. Para ele, a linguagem apropriada para as crianças torna Monteiro 

Lobato percursor de uma nova literatura infantil com características nunca exploradas no Brasil, 
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tanto que divide a literatura em dois momentos: anterior a Monteiro Lobato e Pós-Lobatiano. 

Para o autor, Monteiro Lobato começou a romper com os padrões literários europeus e ressaltar 

a identificação nacional no ambiente e através de personagens ao criar o “Sítio do Picapau 

Amarelo”.  

Coelho (2000) atribuiu a Monteiro Lobato as inovações na estrutura da literatura infantil 

e juvenil no Brasil, na primeira versão de “A Menina do Narizinho Arrebitado”:  

 

[...] Monteiro Lobato via o mundo real e da fantasia perfeitamente delimitados 

[...]. Entretanto, na versão definitiva de Reinações de Narizinho o mundo da 

criança passa a ser diferente do adulto, [...] os limites entre o mundo real e o 

outro vão-se enfraquecendo, até desaparecerem completamente (COELHO, 

2000, p. 138-139). 

 

Ao analisar os personagens do “Sítio do Picapau Amarelo”, Coelho retrata “D. Benta, a 

avó ideal”, já Tia Anastácia como “o símbolo idealizado da raça negra, afetuosa e humilde” 

(COELHO, 2000, p. 144). Ao apresentar os arquétipos da constelação familiar do “Sítio do 

Picapau Amarelo”, explicou sobre a polêmica envolvendo o racismo do escritor:  

(Aos que chamaram Lobato de racista, por criar essa personagem preta e 

ignorante, não perceberam que dentro de seu universo literário não há 

preconceito racial nenhum, pois Tia Anastácia é respeitada e querida por 

todos. E que, tirando-a do universo real onde a conheceu, ele estava sendo 

apenas realista) (COELHO, 2000, p. 144, grifos do autor). 

Zilberman (2003) analisou o lugar dos adultos Dona Benta e Tia Anastácia no texto de 

Lobato e constatou: 

[...] que experiência, maturidade e responsabilidade, enquanto propriedades 

específicas do adulto, são atributos exclusivos da primeira, a avó [...] a 

cozinheira Tia Anastácia, cujo nível intelectual e comportamental não 

ultrapassa o dos menores, sendo, às vezes, mesmo inferior. Assim, unicamente 

uma personagem representa o universo do indivíduo adulto – e com uma 

singularidade: a de que não desempenha uma função paterna (ZILBERMAN, 

2003, p. 146). 

Contudo, o modelo lobatiano inspirou muitos autores infantis e juvenis em suas criações 

literárias:  

Cabe mencionar alguns escritores bem sucedidos: Lygia Bojunga Nunes, que 

vê o ambiente urbano na perspectiva da interioridade da criança; Ana Maria 

Machado e Ruth Rocha, que abordaram as relações entre os meninos e o 

contexto circundante; Fernanda Lopes de Almeida, que redimensiona as 

peculiaridades fantásticas do conto de fadas; Carlos de Marigny, que revela as 

contradições da sociedade com base na óptica infantil, isto é, de seus 

protagonistas centrais (ZILBERMAN, 2003, p. 150).  
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A ouvidora da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR) 

recebeu a denúncia de um servidor da Secretaria do Estado da Educação do Distrito Federal e 

pesquisador das relações raciais sobre a possibilidade de não utilizar material que contenha 

qualquer forma de racismo, especialmente, observado no conteúdo do Livro “Caçadas de 

Pedrinho”, que fez parte do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).  

O caso foi encaminhado para consulta no Conselho Nacional de Educação, que em 2010 

emitiu Parecer CNE/CEB nº 15/2010, apontando traços preconceituosos na obra. Em 2011, o 

Parecer CNE/CEB nº 15 foi reexaminado pelo Parecer CNE/CEB nº 6, aprovado em 01 de 

junho de 2011, o qual ratifica a orientação do Parecer nº 15/2010 (BRASIL, 2010, 2011). 

Recentemente, Cleo Monteiro Lobato, bisneta de Monteiro Lobato, decidiu relançar as obras 

do autor sem os trechos racistas (LOBATO, 2020).   

No livro “O perigo da história única”, Chimamanda Ngozi Adichie (2018) retrata a 

vulnerabilidade das crianças diante de uma história.  

[...] a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é 

que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história 

se torne a única história [...] A consequência da história única é esta: ela rouba 

a dignidade das pessoas. Torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade 

em comum. Enfatiza como somos diferentes, e não como somos parecidos 

(ADICHIE, 2018, p. 13-14). 

Para a autora, assim que se cria uma história única sobre um povo, sobre outra pessoa, 

a história se torna definitiva. “As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também 

podem ser usadas para empoderar e humanizar” (ADICHIE, 2018, p. 16).  

Desde a década de 1970, ampliou-se o quantitativo de autores e títulos que produziam 

literatura infantil “o que trouxe para letras infantis o prestígio de figuras como Mário Quintana, 

Cecília Meireles, Vinícius de Morais e Clarice Lispector” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p. 

124). Para Cademartori (1987), a década de 1980 foi marcada pelas políticas de incentivo à 

leitura, programas culturais de promoção à leitura, expansão nas vendas de livros para crianças 

e inclusão da temática em universidades. 

O livro, porém, é um objeto de mercado. Seus produtores são agentes que 

inserem na dinâmica do mercado do sistema capitalista e tendem à produção 

do mais lucrativo. À medida que cresce o movimento educacional em torno 

do livro para criança, este, que é produzido para o mercado, e dele recebe 

cerceamentos ou incentivos, responde em proporção à demanda 

(CADEMARTORI, 1987, p. 17). 

Esse papel é fundamental na absorção de publicações em revistas, material escolar e 

livros destinados à infância: “[...] a literatura infantil foi preferencialmente educativa e bem-
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comportada, podendo transitar com facilidade na sala de aula ou, fora dessa, substituí-la [...]” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p. 54) 

Magda Soares (2011) observou o desenvolvimento da literatura infantil e juvenil no 

Brasil e identificou a aproximação com a escola. Ela considerou as relações entre a 

escolarização e a literatura infantil a partir de duas perspectivas: literatura infantil escolarizada 

e literatização da escolarização infantil. Para a autora, na primeira “[...] a escola toma para si a 

literatura infantil, escolariza-a, didatiza-a, pedagogiza-a, para atender a seus próprios fins [...] 

(SOARES, 2011, p. 17). Na segunda, Soares (2011, p. 18), compreende a literatura infantil 

produzida para a escola, “isto é, de tornar literário o escolar”. Ao optar por analisar a primeira, 

Soares apontou para as discussões sobre o tema escolarização da literatura infantil, refletindo 

sobre “[...] a apropriação, pela escola, para atender a seus fins específicos, de uma literatura 

destinada à criança, ou que interessa à criança” (SOARES, 2011, p. 20). Outro aspecto 

destacado é a compreensão da adequada ou inadequada escolarização da literatura infantil. 

Soares (2011) faz críticas à forma de ensinar que distorce o literário e afasta as práticas de 

leitura do contexto social.  

3.3 AS PECULIARIDADES DA LITERATURA INFANTIL 

Desde sua origem a produção literária para o público infantil é alvo de um grande 

conflito diante do entendimento da literatura infantil como literatura. Como já mencionado, o 

aparecimento desses textos escritos na sociedade ocidental está estreitamente ligado às 

instituições sociais, família e escola, com ênfase nos fins didáticos, e não literários. Por tal 

razão, são acionados à discussão elementos que identificam suas peculiaridades “[...] entre ser 

ou não ser literatura, o que não significa necessariamente uma diluição na generalidade da arte 

literária, devido à constituição específica de seu recebedor” (ZILBERMAN, 2003, p. 51). Este 

é realmente um aspecto destacado por Cademartori quando trata sobre a questão do adjetivo 

infantil em literatura “[...] que determina o público a que se destina. [...] pressupõe que sua 

linguagem, seus temas e pontos de vista objetivam um tipo de destinatário em particular, o que 

significa que já se sabe, a priori, o que interessa a esse público específico” (CADEMARTORI, 

1987, p. 8). 

Gregorin Filho (2009) salienta no livro “Literatura Infantil: Múltiplas linguagens na 

formação de leitores”, principalmente no capítulo denominado “A roupa infantil da literatura”, 

que o termo literatura infantil indica o público destinatário do texto “infantil apenas no nível de 

manifestação textual, isto é, no nível do texto em que o leitor entra em contato com os 
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personagens, tempo, espaço, entre outros elementos textuais” (GREGORIN FILHO, 2009, p. 

15).  

Colomer (2017) resumiu as principais funções do texto literário infantil e juvenil, ao 

defender que a literatura para crianças e jovens deve ser compreendida como literatura, 

principalmente no acesso ao imaginário, domínio da linguagem e representação articulada do 

mundo. Entre outros aspectos, a ausência de correspondência entre a criança e o autor, 

geralmente adulto, manifesta-se na escrita, consumo, seleção, leitura e até na interpretação da 

obra infantil: “[...] é escrito para a criança e lido pela criança. Porém, é escrito, empresariado, 

divulgado e comprado pelo adulto” (CADEMARTORI, 1987, p. 21). 

Na perspectiva do consumo de livros, especificamente livros literários, a atividade de 

mediação entre o livro e o leitor pode envolver instituições sociais, como a escola. Contudo, o 

desdobramento desta mediação no espaço escolar não está limitado somente ao princípio moral 

com elementos didatizantes. 

 

[...] o livro cumpre percurso similar a tantos outros bens de consumo: é 

industrialmente produzido, divulgado, exposto, vendido e comprado. Mas, ao 

contrário de outras mercadorias, nem sempre o livro é comprado por seus 

usuários finais – os leitores. Muitas vezes – sobretudo no caso da literatura 

infantil – o consumo do livro é mediado por terceiros, as vezes representados 

por uma instituição; em se tratando de obras para crianças, a escola costuma 

ser a grande intermediária entre livros e leitores (LAJOLO, 2010, p. 99). 

 

O acesso aos livros mediado por instituições sociais possibilita a ampliação no 

repertório do leitor, contudo a seleção, normalmente realizada por adultos, pode beneficiar 

autores e obras específicas e excluir tantas outras, limitando a autonomia e desejos individuais 

neste contato e experiência com o objeto livro.  

Magda Soares (2011) chama de “inadequada escolarização da literatura infantil” a 

interpretação das relações entre a escolarização e a literatura compreendida no sentido negativo 

“[...], como resultado de uma pedagogização ou uma didatização mal compreendidas que, ao 

transformar o literário em escolar, desfigura-o, falseia-o” (SOARES, 2011, p. 22). À medida 

que essa mediação em espaços educativos se afasta da intencionalidade estritamente 

pedagógica, estabelece-se diálogo entre o leitor e a obra com os elementos da linguagem 

literária. Zilberman entende que a ampliação de horizontes decorre dessa compreensão 

alcançada pelo leitor sobre a obra, fruto de uma percepção única “A obra de arte literária não 

se reduz a determinado conteúdo reificado, mas depende da assimilação individual da realidade 

que recria” (ZILBERMAN, 2003, p. 28).  
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Essa experiência que pode ser individual e/ou coletiva alcança os sujeitos singularmente 

a partir do contexto e das diversas formas de ler o texto e as imagens. As sensações e 

sentimentos são processados no diálogo interno e externo que a linguagem artística nos 

proporciona, fundamental no processo de construção da própria identidade. 

Nesse entendimento, compreendemos a necessidade de analisar a obra infantil “Menina 

bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, a partir da representação das personagens e dos 

termos da narrativa. Propomo-nos, assim, refletir sobre os elementos que apontam para a 

exaltação da beleza da menina negra, embora o contexto da obra chame atenção para a 

valorização da miscigenação racial que se distancia da afirmação da identidade negra, sobretudo 

nas características físicas que envolvem o corpo, cabelo e pele negra. 

3.4 MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA: ANÁLISE DA OBRA SOB DUAS 

PERSPECTIVAS 

Neste contexto, buscamos identificar os termos na narrativa infantil da obra literária 

“Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, que promovem o mito da democracia 

racial e a ideologia do branqueamento. E analisar a representação sobre menina negra nas 

ilustrações das edições publicadas nas décadas de 1980 e 2010. 

A história retratada no livro infantil “Menina bonita do laço de fita” envolve uma menina 

negra e um coelho branco que, ao admirar a beleza da menina, busca incansavelmente saber o 

segredo de ela ser tão pretinha. A cada pergunta do coelho a menina se divertia inventado 

motivos dela ser tão pretinha, o coelho seguia todos os seus conselhos, mas não ficava preto. 

Ao ouvir as histórias da menina, a mãe contou sobre a avó. O coelho então percebeu que 

parecemos com nossos familiares, procurou imediatamente uma coelha preta para casar e teve 

vários filhotes coloridos, incluindo uma coelha preta, como ele sonhava. 

Ana Maria Machado (1941- ) nasceu no bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro/RJ em 

24 de dezembro de 1941. Iniciou sua carreira como escritora de literatura infantil na década de 

1970. As suas primeiras histórias foram a convite da Revista Recreio que buscava autores novos 

para literatura infantil e juvenil (MACHADO, 2014; GRUPO COMPANHIA..., 2020).  

Em 2003, tomou posse e passou a ocupar a cadeira número 1 da Academia Brasileira de 

Letras (ABL), a qual presidiu entre os anos de 2011 a 2013. Ana Maria Machado escreveu mais 

de cem livros infantis, juvenis, ficção e ensaios publicados em 26 países, além de colecionar 

prêmios literários nacionais e internacionais ao longo dos 50 anos de carreira.  

A história do livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, publicado em 1986 pela 

Editora Melhoramentos, foi construída a partir de inspirações pessoais da autora:  
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[...] eu tinha dois filhos homens do primeiro casamento, e tive uma filha do 

segundo, e meu segundo marido, pai dela é descendente de italianos. Então, 

ele é muito claro, muito branco, então ela nasceu mais branca que nós todos. 

E eu brincava com ela, como que essa menina foi ser tão branquela? então 

essa coisa... e aí brincava com meus filhos também, e eles diziam – ah é porque 

você passou açúcar nela. Tinha uma música do Simonal que ele cantava nesse 

tempo – mamãe passou açúcar em mim. Ah ele dizia – ela ficou branca de 

tanto açúcar, ficou branca de tanta pasta de dente, tomou muito leite, deu uma 

golfada, comeu arroz, enfim, várias coisas assim. Aí eu vi que ali tinha uma 

história, mas eu não quis fazer uma história de uma menina branca, já tem 

branca de neve, tem tanta princesa branca. No Brasil nós temos uma beleza 

diferente. Então, eu resolvi fazer uma história de uma menina linda, linda, 

pretinha que todo mundo queria ser como ela [...] (MACHADO apud REIS, 

2014, s.p.). 

Pensando no contexto no qual Ana Maria Machado se encontrava, sobretudo, longe das 

discussões raciais que envolviam o período de publicação do livro, torna-se evidente que a 

motivação inicial ao adaptar a história substituindo as características fenotípicas da personagem 

principal atende à visão de mundo da autora como uma mulher branca e oriunda da classe 

média. Entretanto, cabe destacar que não nos propomos a realizar análises minuciosas e 

definições sobre a autora, tampouco traçar questionamentos sobre as escolhas dela. Interessa-

nos aqui olhar para a obra de arte infantil após 35 anos de sua publicação, à medida que 

permanece presente em bibliotecas, salas de leituras de escolas públicas e particulares do país 

e no mercado editorial brasileiro.  

Cabe reconhecer, contudo, que a construção de narrativas perpassa pela memória 

individual do autor e pela memória coletiva relacionada ao contexto histórico e social do 

período. Para tanto, Ramos e Panozzo (2010, p. 18) consideram que: 

[...] mesmo em texto que não seja autobiográfico, a matéria narrativa surge 

das vivências do escritor, as quais estão escritas num tempo e num espaço, já 

que o universo ficcional prioriza o relato de experiências e de acontecimentos 

(mesmo os totalmente inventados). 

Essas reflexões apontam para o processo de criação, dando ênfase à consciência de 

mundo do autor e da representação de uma determinada realidade em obra literária. Nesse 

sentido, Coelho (2000) complementa:  

[...] todo ato criador tem, em sua gênese, uma determinada consciência de 

mundo (que, de modo consciente ou inconsciente, interfere no ato de criação), 

torna-se importante, para compreendermos melhor cada obra literária, 

conhecermos as relações que se estabelecem entre seus fatores constituintes. 

É dessas relações que resulta sua literariedade, cujas características, por sua 

vez, resultam da referida consciência de mundo do autor. Consciência que não 

é outra coisa senão o seu conhecimento de mundo, as relações que se 
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estabeleceram entre ele e o espaço/tempo em que vive (seus padrões ideais de 

comportamento, seus desejos, frustações, paixões, esperanças, cultura, 

decepções, medos, revoltas, entusiasmos, etc.) (COELHO, 2000, p. 50). 

Essa é a compreensão, em larga medida, do processo de criação literária. Nesse ponto é 

fundamental observar o pensamento de Bakhtin (2011, p. 190-191) sobre o processo de criação 

do artista:  

[...] O efetivo ato criador do autor (como aliás qualquer ato em linhas gerais) 

sempre se move nas fronteiras(axiológicas) do mundo estético, da realidade 

(realidade do dado – realidade estética), na fronteira do corpo, na fronteira da 

alma, move-se no espírito; o espírito ainda não existe; para ele tudo ainda está 

por vir; para ele tudo o que existe já houve. [...]. O autor deve ser entendido, 

antes de tudo, a partir do acontecimento da obra como participante dela, como 

orientador autorizado do leitor. Compreender o autor no universo histórico de 

sua época, no seu lugar no grupo social, a sua posição de classe. 

A associação entre estético-ideológico se apresenta como elemento central nas 

discussões sobre linguagem literária. Khéde (1986, p. 7) revela ainda os enfoques exteriores e 

interiores: “Não resta dúvida que qualquer estudo teórico da literatura deverá passar pela 

investigação do projeto estético e do projeto ideológico de um autor ou de um período”. O 

projeto estético se apresenta nas relações internas do texto “foco narrativo, personagens, tempo, 

espaço, jogos de palavras”, já o ideológico na relação histórica, “visão de mundo do autor. O 

binômio estético-ideológico não se dissocia, a não ser operacionalmente.” (KHÉDE, 1986, p. 

7). 

Chegamos, assim, à história infantil “Menina bonita do laço de fita” que começa com o 

clássico “Era uma vez...” (MACHADO, 2011, p. 3), tomando como referência os contos de 

fadas, que “[...], na versão literária, atualizam ou reinterpretam, em suas variantes, questões 

universais como conflitos do poder e a formação dos valores, misturando realidade e fantasia 

no clima do “Era uma vez...”” (KHÉDE, 1986, p. 16). Nesse contexto, Coelho (2000) 

acrescenta:  

O que a criança encontra nos contos de fada são, na verdade, categorias de 

valor que são perenes. [...] a criança é levada a se identificar com o herói bom 

e belo, não devido a sua bondade ou beleza, mas por sentir nele a própria 

personificação de seus problemas infantis: seu inconsciente desejo de bondade 

e de beleza [...] (COELHO, 2000, p. 55). 

A temática central da narrativa literária no livro infantil traz para a discussão a beleza 

da menina negra. Entretanto, o padrão estético ocidental apresenta-se a partir do modelo 

universal de base eurocêntrica, fruto da herança colonial na organização das relações sociais. 
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Historicamente, essa exaltação de características identitárias do branco europeu, único 

ideal valorizado na cultura ocidental de estrutura patriarcal, contribuiu para a reforçar os 

padrões estéticos e a construção da ideologia racista, a qual tem como referencial o homem 

branco.  

Ao proteger as pessoas brancas e elegê-las como padrão universal de beleza, 

inteligência e civilidade, o racismo inculca e gera, em suas vítimas, um 

sentimento antagônico a todos esses atributos. Essa negatividade é expressada 

principalmente em seus corpos, na superfície de sua pele e no tipo de cabelo. 

Quanto mais preta é a cor da pele e mais crespo é o seu cabelo, mais as pessoas 

que possuem tais características são desvalorizadas e ensinadas a se 

desvalorizar, não só esteticamente, mas também enquanto seres humanos 

(GOMES, 2019, p. 18-19). 

À luz das ciências sociais, Guimarães (2009) defende que a formação da identidade 

nacional brasileira se comprometeu com a ideia de embranquecimento e democracia racial, que 

serão abordados posteriormente. O racismo brasileiro utiliza as características físicas e cor da 

pele para determinar a mobilidade na hierarquia social, a fim de segmentar e inferiorizar grupos 

raciais, naturalizando as diferenças para justificar a subordinação como traço constitutivo das 

relações de dominação.  

Por sua vez, Grada Kilomba (2019), define o racismo a partir de três características: 

de/da diferença “[...] Só se torna “diferente” porque se “difere” de um grupo que tem o poder 

de se definir como norma – a norma branca” (KILOMBA, 2019, p. 75); a relação com valores 

hierárquicos “[...] essa diferença também é articulada através do estigma, da desonra e da 

inferioridade” (KILOMBA, 2019, p. 75); e pelo poder “É a combinação do preconceito e do 

poder que forma o racismo. E, nesse sentido, o racismo é a supremacia branca” (KILOMBA, 

2019, p. 76). Para a autora, a diversidade não explica o racismo, mas indica a desigualdade 

revelada em nível estrutural, institucional e cotidiano. Na dimensão do poder, o racismo em 

nível estrutural implica no privilégio branco e exclusão de negros das estruturas sociais e 

políticas.   

Retornando a narrativa da obra infantil, destacamos o elemento que a autora utiliza para 

marcar o tempo. Coelho (2000) caracteriza esse recurso como tempo mítico “imutável, eterno, 

que se repete sempre igual, sem evolução nem desgaste: é o tempo da fábula, das lendas, do 

mito, da Bíblia, da ficção do “Era uma vez...”. É esse o tempo ideal da literatura infantil” 

(COELHO, 2000, p. 80).  

Outro aspecto destacado na construção da narrativa refere-se ao narrador em terceira 

pessoa, desenvolvido em sequência linear, que privilegia a repetição de frases e a sonoridade 

das palavras no diálogo da menina com um ser animal, o coelho:  
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Então ele voltou lá da casa da menina e perguntou outra vez: 

– Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha?  

A menina não sabia, mas inventou: – Ah, deve ser porque eu tomei muito café 

quando era pequenina (MACHADO, 2011, p. 10). 

 

A história infantil tem como situação problema a identidade, ou melhor, a busca pela 

negritude enfrentada pelo coelho branco, personagem animal secundário. Curioso que a menina 

negra, personagem principal, não sabia responder às perguntas sobre o segredo de ser tão 

pretinha; diante desse conflito, ela inventava e brincava com as palavras.  

 

Figura 8 – O encontro 

 
Fonte: Machado (2011, p. 18-19).  

 

A solução final surgiu quando a mãe da menina se envolveu na conversa e contou sobre 

sua origem. Assim, o coelho resolveu o seu problema: “E se ele queria ter uma filha pretinha e 

linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar.” (MACHADO, 

2011, p. 16). No primeiro momento da história, o destaque está na descrição da personagem 

feminina, a menina bonita do laço de fita, “[...] uma menina linda, linda.” (MACHADO, 2011, 

p. 3), o atributo “linda” insistentemente aparece seis vezes na história referindo-se à menina (5) 

e à sua mãe (1). 
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Figura 9 – Menina linda, linda 

 
Fonte: Machado (2011, p. 2). 

 

Destacamos outro aspecto examinado na narrativa que se refere às comparações entre 

as características físicas da menina e os elementos ditos semelhantes:  

Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas 

pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, 

feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo da pantera-

negra quando pula na chuva (MACHADO, 2011, p. 3, grifos nossos) 

Interessante notar que o significado utilizado para comparar as palavras e expressões 

encontradas na história infantil (como olhos de azeitonas pretas e brilhantes/fruto da árvore das 

oliveiras; cabelos enroladinhos feito fiapos da noite/fio fino e negro; pele escura e lustrosa como 

o pelo da pantera negra/pelo de felino negro com manchas que quase não aparecem) revelam 

um tipo de comparação incomum numa relação de semelhança entre dois termos, 

principalmente, em obras literárias.  

Heloisa Pires Lima (2008), no artigo “Personagens negros: um breve perfil na literatura 

infanto-juvenil”, discorre sobre a importância da transmissão de mensagens de toda obra 

literária no texto escrito e por intermédio das imagens ilustradas. Para ela, “As imagens 

ilustradas também constroem enredos e cristalizam as percepções [...] a literatura é, portanto, 

um espaço não apenas de representação neutra, mas de enredos e lógicas [...]” (LIMA, 2008, p. 

97-98). 
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Figura 10 – Capa e contracapa do livro “Menina Bonita do Laço de Fita” da 11ª Edição, 1986 

  
Fonte: Machado (1986). 

 

O livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, foi ilustrado 

por Walter Ono (1946- ) na década de 1980, nas primeiras publicações, pela Editora 

Melhoramentos (Série Conte outra vez). Walter Hiroki Ono se formou em Arquitetura e 

Urbanismo e ilustrou obras de literatura infantil e juvenil de Ruth Rocha, Sylvia Orthof, Pedro 

Bandeira, Joel Rufino dos Santos, Bartolomeu Campos de Queirós, entre outros escritores. 

Atualmente, ele se dedica à escrita e ilustração de seus próprios livros (MUSEU DA PESSOA, 

2020).  

Cabe registrar que as ilustrações apresentadas nas primeiras edições (Figura 9) 

expressam características estereotipadas e/ou caricaturadas9 do negro. Eliane Debus (2017) nos 

lembra sobre a importância da relação texto-imagem: “[...] a ilustração tem papel intrínseco nas 

publicações e é lida também como narrativa” (DEBUS, 2017, p. 28). 

De acordo com as primeiras análises, consideramos necessário compreender, em linhas 

gerais, o conceito de estereótipo; buscamos no “Dicionário Literário afro-brasileiro”, de Nei 

Lopes (2011), algumas definições:  

É um conceito padronizado e preconcebido que se tem de alguém ou de 

alguma coisa, [...] é o resultado da atribuição, por suposição, de invariáveis 

características pessoais e de comportamento a todos os membros de 

                                                 

9 “A caricatura é uma personagem plana, sem complexidade e sem profundidade. Tem por base estereótipos. Em 

geral, serve para levar o leitor a reafirmar seus preconceitos e para fazê-lo experimentar a sensação relativa ao 

cômico” (CUTI, 2010, p. 88). 
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determinado grupo étnico, nacional, religioso etc. A criação de estereótipos 

sobre o negro no Brasil (animalidade, feiura, mau cheiro, preguiça, selvageria, 

superstição etc.) parece datar mesmo no início de nossa História e não guarda 

nenhuma diferença do que foi plasmado, nesse sentido, em outras partes das 

Américas. A Literatura escrita, seguida depois pelo cinema e pela televisão, 

foi a fonte primordial de definição desses estereótipos [...] (LOPES, 2011, p. 

60).  

O termo atrela-se à desqualificação que antecede a experiência com indivíduo e/ou 

grupos. Contudo, a frequência dessa associação a aspectos negativos pode contribuir com o 

processo de rejeição e baixa autoestima: “[...] a criança que internaliza essa representação 

negativa tende a não gostar de si própria e dos outros que se assemelham” (SILVA, 2008, p. 

23). A representação de imagens estereotipadas do negro no Brasil corrobora os séculos de 

exploração e desumanização. Reconstruir o sentimento de dignidade humana e valorizar a 

negritude envolve a educação e embasa o compromissso antirracista. 

É importante destacar que o final da década de 1970 foi marcado pelos avanços políticos 

na luta contra o racismo. Na década de 1980, reivindicava-se, dentre outras coisas, a introdução 

nos currículos escolares da História da África e do negro no Brasil, revisão de conteúdos 

preconceituosos nos livros didáticos e capacitação de professores, além da desmistificação da 

democracia racial e celebração do dia 20 de novembro em homenagem a Zumbi dos Palmares 

(DOMINGUES, 2007; MUNANGA; GOMES, 2016). 

Observa-se que o Movimento Negro, a partir da década de 1990, articula e impulsiona 

as políticas de correção de desigualdades raciais, bem como o reconhecimento da estética, 

afirmação da identidade, corporeidade e representatividade nas artes, nas cores e beleza negra. 

Verifica-se a forte atuação nas discussões sobre racismo, discriminação racial, desigualdade 

racial, gênero, ações afirmativas, igualdade racial, educação das relações étnico-raciais, 

intolerância religiosa, questões quilombolas e antirracismo. E principalmente, ao reconhecer o 

racismo à luz do mito da democracia racial, busca-se questionar os processos de colonização, 

as produções eurocentradas e buscar representatividade de negras e negros no cotidiano da 

sociedade brasileira (GOMES, 2017). 

Sem dúvidas, a década de 2000 representou a concretização no que diz respeito a 

algumas reivindicações frente à legislação educacional em promoção da igualdade racial, 

políticas públicas de combate às desigualdades e à discriminação racial no Brasil.  

Na década de 2000 passou a ser publicado pela editora Ática com ilustrações de 

Claudius. Analisamos as edições da obra infantil supracitada nas publicações da década de 1980 

(editora Melhoramentos) e 2010 (editora Ática); o texto escrito por Ana Maria Machado não 

sofreu alterações, contudo podemos observar que a representação da personagem feminina, 
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menina negra, apresentou imagens diferenciadas, considerando a mudança de ilustrador na 

obra. 

 

Figura 11 – Capa e contracapa da 9ª Edição, 2011 

 

Fonte: Machado (2011). 

 

O livro “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, teve sua 9ª edição 

lançada pela Editora Ática (Coleção Barquinho de papel). Disponível atualmente no mercado 

editorial, com ilustrações de Claudius Sylvius Petrus Ceccon (1937- ), arquiteto, ilustrador e 

cartunista que trabalhou em diversos jornais e fez ilustrações para periódicos revistas e livros 

(ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2017). Na capa desta edição, o ideário romântico do 

coelho traz elementos que representam e indicam o amor correspondido que se destaca com os 

corações e olhares afetuosos. 

A fantasia presente na literatura infantil incorpora no processo de construção estética a 

comunicação texto-imagem que exerce uma função importante na compreensão do nível de 

significação do discurso narrativo. Colomer (2017) destaca que o fundo branco normalmente 

utilizado nas páginas “É um espaço abstrato que oferece um amplo campo à ação e que favorece 

a concentração na cena, [...] (COLOMER, 2017, p. 279). Nas imagens utilizadas na edição do 

livro infantil analisado, a menina negra é retratada em espaços/cenas que se relacionam ao 

mundo real. Nas páginas do livro infantil, a personagem principal apresenta rotina alegre ao 

dançar balé, ler, desenhar e brincar (Figura 11).  
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Figura 12 – Rotina da personagem principal 

 
Fonte: Machado (2011, p. 7, 8, 10). 

 

Atentos às imagens da personagem principal, nas edições da obra infantil publicadas 

nas décadas de 1980 e 2010, destacamos a seguir a representação da menina como princesa 

africana ou fada luar (Figura 13). 

 

Figura 13 – Princesa das Terras da África ou fada do Reino Luar; esquerda, de 1986, direita, 

de 2011 

 
Fonte: Machado (1986, p. 8) e Machado (2011, p. 5). 

 

A diferença entre as imagens (Figura 13) nos impressiona, já o texto mantém sua 

integralidade nas duas edições: “Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo 

dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das Terras da África 

ou uma fada do Reino do Luar” (MACHADO, 2011, p. 4). Notamos que na imagem à direita 

há preocupação com uma visão de mundo burguês, nos detalhes da moda e trajes, cabelo, uso 
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de maquiagem e tênis moderno. Já na figura a esquerda a imagem assume a caracterização da 

personagem elaborada pela representação estereotipada. 

 

Figura 14 – A mãe da menina conta o segredo dela ser tão pretinha 

 

Fonte: Machado (1986, p. 12) e Machado (2011, p. 15). 

 

O termo utilizado na narrativa para descrever a mãe da menina, “[...] uma mulata linda 

e risonha, [...]” (MACHADO, 2011, p. 15), foi amplamente discutido por Sueli Carneiro nos 

aspectos relacionados ao racismo e às desigualdades raciais, “é comum as negras bonitas serem 

‘promovidas’ a mulatas ou morenas por um galanteador” (CARNEIRO, 2011, p. 65).  

Para Carneiro (2011), a miscigenação, historicamente utilizada para enfraquecer e 

fragmentar a identidade negra, se constitui eficaz ao embranquecimento do país, dando suporte 

ao mito da democracia racial. 

 

[...] a identidade étnica e racial é um fenômeno historicamente construído ou 

destruído. Nos Estados Unidos, onde, ao contrário do que se pensa, a escravidão 

também produziu uma significativa população miscigenada, definiu-se que 1/8 de 

sangue negro fazia do indivíduo um negro, a despeito da clareza de sua cor de pele. 

Aqui também definimos que 1/8 de sangue branco deveria ser um passaporte para a 

brancura (CARNEIRO, 2011, p. 64). 

 

Diante dessa constatação, a ideologia do branqueamento introduz na população 

brasileira a percepção de que a tonalidade mais clara na cor da pele confere imediatamente 

admissão ao status racial branco, que depende das características físicas para o seu 

reconhecimento. Nesta lógica, o privilégio branco determina as oportunidades, relacionamentos 

sociais e acesso aos direitos individuais. 
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A avó é citada na narrativa para explicar o segredo de a menina ser tão pretinha “– Artes 

de uma avó preta que ela tinha...” (MACHADO, 2011, p. 15), apontando para a possibilidade 

de uma relação inter-racial, sendo a avó a figura responsável pela negritude, conforme vemos 

na foto da matriarca ilustrada no livro infantil edição de 2011 (Figura 14).  

 

[...] as mulheres negras brasileiras receberam uma herança cruel: ser o objeto 

de prazer dos colonizadores. O fruto deste covarde cruzamento de sangue é o 

que agora é aclamado e proclamado como “o único produto nacional que 

merece ser exportado: a mulata brasileira”. Mas se a qualidade do “produto” 

é dita ser alta, o tratamento que ela recebe é extremamente degradante, sujo e 

desrespeitoso (NASCIMENTO, 2016, p. 74). 

 

Abdias do Nascimento (2016), no livro “O genocídio do negro brasileiro”, enfatiza que 

o processo de miscigenação tem como base a exploração da mulher negra, “[...] a existência da 

mulata significa o ‘produto’ do prévio estupro da mulher africana, [...], a mulata tornou-se só 

objeto de fornicação [...] (NASCIMENTO, 2016, p. 75), para progressivamente clarear a 

população brasileira. Nesse sentido, Nascimento (2016, p. 76) conclui que o mulato representa 

o primeiro degrau no processo de eliminação da raça negra no Brasil. O mito da democracia 

racial reflete essa suposta convivência harmoniosa entre pretos e brancos, “em cujo contexto o 

homem negro e a mulher negra só podem penetrar de forma sub-reptícia, pela porta dos fundos, 

como criminoso e como prostituta”. Esse é o percurso de séculos de exploração, em uma 

sociedade alicerçada no racismo e amparada pela exclusão de homens e mulheres negros, 

sobretudo, na negação do processo identitário dos descendentes de africanos. 

 

Se é compreensível que no Brasil a mestiçagem dificulta a identidade com 

base na cor da pele, pois a sua coloração é variadíssima, bem como outros 

traços fenotípicos, como cabelo, formato do nariz e lábios, alguma coisa disso 

tudo pode ser estabelecida. Negros e mestiços, no Brasil e no mundo, vivem 

sob o predomínio de uma estética eurocêntrica que abrange desde o vestuário 

até a textura do cabelo, passando também pelas produções culturais. Contudo, 

não se trata apenas de cultura. A opressão estende-se à vida em toda a sua 

dimensão. E é aí, com esse amplo conteúdo, que se realiza a literatura [...] 

estamos diante de um projeto de “engenharia” ideológica, cujo objetivo é 

esvaziar o sentido das lutas da população negra do Brasil, sobretudo o seu 

principal fator: a identidade [...] (CUTI, 2010, p. 43). 

 

Visto assim, a figura da mãe da menina na edição publicada em 1986 do livro infantil 

(Figura 14 esquerda), apresenta uma mulher negra de olhos claros e cabelos alisados, algo 

próximo ao ideal de uma estética eurocêntrica. Na imagem da mãe na edição do livro em 2011, 
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a mulher negra aparece com um tom de pele mais claro, se comparado as outras imagens 

destacadas, e cabelo crespo. 

 

Temos sido ensinados a usar a miscigenação ou a mestiçagem como carta de 

alforria do estigma da negritude: um tom de pele mais claro, cabelos mais lisos 

ou um par de olhos verdes herdados de um ancestral europeu são suficientes 

para fazer alguém que descenda de negros se sentir pardo ou branco, ou ser 

“promovido” socialmente a essas categorias (CARNEIRO, 2011, p. 64). 

 

Esses fragmentos históricos têm impactos na construção de identidades de meninas 

negras na estética e, principalmente, no cabelo, características que envolvem o que Sueli 

Carneiro destaca como aspectos mais perversos do racismo “os danos psíquicos e, sobretudo, o 

golpe na autoestima” (CARNEIRO, 2011, p. 79).  

Grada Kilomba faz referência à dimensão política da língua “[...] de criar, fixar e 

perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma 

identidade” (KILOMBA, 2019, p. 14). Dessa forma, a autora portuguesa com raízes em Angola 

e São Tomé e Príncipe apresenta uma carta, a edição brasileira do livro “Memórias da plantação: 

episódios de racismo cotidiano”, com o significado das terminologias em português das 

palavras sujeito; objeto; “Outra/o; negra/o; p.; m. (mestiça/, m (mulata/o), c. (cabrita/o); 

escravizada/o; subalterna. Assim, destacamos o significado das palavras m. (mestiça/, m 

(mulata/o), c. (cabrita/o): 

 

São termos que foram criados durante os projetos europeus de escravatura e 

colonização, intimamente ligados às suas políticas de controle da reprodução 

e proibição do “cruzamento de raças”, reduzindo as “novas identidades” a uma 

nomenclatura animal, isto é, à condição de animal irracional, impuro. [...] 

(mulata/o), palavra originalmente usada para definir o cruzamento entre um 

cavalo e uma mula, isto é, entre duas espécies animais diferentes, que dá 

origem a um terceiro animal, considerado impuro e inferior [...] (KILOMBA, 

2019, p. 18-19). 

 

No Brasil, atenta Munanga (1999) que o conceito de raças inferiores e superiores se 

sustenta na crença da arianização ao exaltar a convivência harmoniosa e encobrir os conflitos 

raciais, as características culturais e o pertencimento de origem. Mulheres/homens negros e 

mestiços tinham dificuldades de mobilização e conscientização coletiva na construção da 

identidade negra. O autor faz uma abordagem sobre a ideologia de branqueamento e o 

inconsciente coletivo no processo de identidade nacional. Para ele, a pluralidade racial no 

pensamento colonial representava ameaça à construção de uma nação branca. Neste processo 

ideológico de embranquecimento, o pensamento da elite intelectual brasileira apoiava teorias 

racistas da época.  
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A ideologia do branqueamento se efetiva no momento em que, internalizando 

uma imagem negativa de si próprio e uma imagem positiva do outro, o 

indivíduo estigmatizado tende a se rejeitar, a não se estimar e a procurar 

aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus 

valores, tidos como bons e perfeitos (SILVA, 2008, p. 19). 

 

Para Jaccoud (2008), o ideal de branqueamento consolidou-se nas décadas de 1920 e 

1930 como projeto que valorizava a miscigenação, elemento formador da construção da 

afirmação de suposta superioridade racial branca.  

 

A aceitação da perspectiva de existência de uma hierarquia racial e o 

reconhecimento dos problemas imanentes a uma sociedade multirracial 

somaram-se à idéia de que a miscigenação permitiria alcançar a 

predominância da raça branca. A tese do branqueamento como projeto 

nacional surgiu, assim, no Brasil, como uma forma de conciliar a crença na 

superioridade branca com busca do progressivo desaparecimento do negro, 

cuja presença era interpretada como um mal para o país (JACCOUD, 2008, p. 

49).  

 

Guimarães (2009) reconhece que a ideia de branqueamento foi elaborada a partir de uma 

visão particular do pensamento racial brasileiro na hierarquia social, uma visão racista da 

negritude pela cor e não pela origem racial. O autor compreende a democracia racial como a 

morte do racismo explícito, decretado por Gilberto Freyre, Donald Pierson, Melville 

Herskovits, Franklin Frazier e Charles Wagley nos anos 1940 e 1950. A ideia do mito da 

democracia racial surge no imaginário elitista da nova nacionalidade.  

A construção da identidade nacional sofreu influências ideológicas, que projetavam o 

ideal da população brasileira em pressupostos de inferioridade negra; a ideologia de 

superioridade racial estava aliada ao processo de modernização da sociedade brasileira, 

principalmente, relacionados à estética, cultura e religião (CUTI, 2010). 

 

[...] Assim como a literatura adulta estava firmada nas bases do racismo 

científico, não é de se estranhar que a literatura infantil seguisse os mesmos 

passos, [...] inegavelmente, Monteiro Lobato, firmou-se como um dos maiores 

representantes desta característica eugenistas [...] (ARAUJO, 2017, p. 65). 

 

Sob vários aspectos, Cavalleiro (2001) ressalta que a criança discriminada não pode 

contar com a cooperação, reversão do quadro de inferioridade, pois esses efeitos verbais e não 

verbais causam sofrimento e comprometem seu reconhecimento e aceitação. Já entre as crianças 

brancas, podem ser reforçados no ambiente escolar o padrão racista e comportamentos de 

superioridade. Isso explica a educação antirracista no cotidiano escolar como recurso para 

melhorar a qualidade do ensino para todos. 
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3.4.1 Representação dos personagens nas ilustrações 

Ao introduzir a discussão sobre as personagens nas ilustrações da obra infantil, optamos 

por utilizar a edição publicada na década de 2010, considerando que essa se apresenta atual no 

mercado editorial brasileiro e faz parte do acervo da biblioteca da escola pesquisada. 

 

Figura 15 – As personagens 

 

 

 

 
Fonte: Machado (2011, p. 2, 6, 14, 19 e 21) 

 

Na narrativa do livro “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, os 

personagens não têm nome, são identificados como mãe, menina, coelho, coelhinha e filhotes. 

Vejamos trechos da obra infantil que retratam a ausência de nomeação dos personagens 

e o uso de termos para identificá-los: 

 

“Por isso, um dia ele foi até a casa da menina [...]” (p. 8) 

“O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela” (p. 

9) 
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“[...] uma história de feijoada, quando a mãe dela, [...]” (p. 15) 

“Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite [...]” (p.18) 

“Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes [...]” (p. 20) 

(MACHADO, 2011). 

 

Khéde analisa a construção de personagens em obras infantis e juvenis, ao se referir aos 

livros “O reizinho mandão”, “Sapo vira rei vira sapo ou A volta do reizinho mandão” e “O que 

os olhos não veem”, de Ruth Rocha. Concluiu que: “A ausência de nome torna o personagem 

não-individualizado. O nome próprio sempre indica a identidade pessoal do personagem” 

(KHÉDE, 1986, p. 66).  

Sem dúvida, a ausência de nome na identificação das personagens aponta para a 

invisibilidade das figuras negras pautadas no desprestígio às características das personagens.   

Desse modo, na análise da obra literária infantil “Menina bonita do laço de fita”, 

buscamos aprofundar as reflexões no contexto de criação de Ana Maria Machado, que utilizou 

as experiências pessoais para construir a narrativa, sobretudo, a partir de escolhas que envolvem 

a visão de mundo da autora e o período de publicação do livro. Nesse caso, a grande distância 

está entre a falta de discussão sobre as relações raciais na narrativa e o processo de criação dessa 

obra literária; cuja publicação ocorreu na década de 80, e atualmente permanece sendo muito 

utilizado, principalmente, por professores de escolas públicas e particulares do país, como 

recurso literário singular nas discussões das relações raciais no espaço escolar. A narrativa tem 

como personagem principal uma menina negra e traz a temática central da beleza. Fato que 

evidencia as vulnerabilidades da história ao reforçar a formação da identidade brasileira a partir 

de termos relacionados ao mito da democracia racial e ideal de branqueamento que tencionam 

a construção da identidade negra através da valorização de características físicas próximas ao 

modelo universal de base eurocêntrica. Gomes (2017) compreende a lógica da inferioridade por 

meio do racismo ao eleger um padrão estético europeu como representação do padrão de beleza. 

 

Observa-se que, quando o discurso sobre o negro é feito sob o prisma do 

racismo (traduzido por meio do mito da democracia racial), as diferenças 

étnico-raciais que marcam a cultura, a vida, os lugares de poder, as 

desigualdades são invisibilizadas por meio do apelo à miscigenação racial, e 

à formação de um tipo “híbrido” mais aceitável social e racialmente: o moreno 

(pele não tão “escura” e cabelos anelados). É o ideal do corpo brasileiro 

mestiço, não como uma possibilidade de conformação social, cultural e étnico-

racial brasileira, mas como superioridade; como corpo que se desloca do 

extremo “negro” e caminha para o outro extremo “branco”, e nunca o 

contrário (GOMES, 2017, p. 78).  

 



79 

 

É a partir destas reflexões que apresentaremos no capítulo seguinte a síntese da 

interpretação dos textos e imagens realizados pelas estudantes de uma escola pública localizada 

na CRQ Machadinha no município de Quissamã/RJ, após a roda de conversa literária sobre o 

livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado. A compreensão das 

experiências sociais dos sujeitos participantes da pesquisa nos instiga a olhar as imagens e 

textos em diálogo com a localidade em que a escola está inserida e com os projetos e ações 

literários realizados no contexto escolar. Retomamos, assim, à matriz africana para entender a 

concepção de quilombo ao longo da história do Brasil e o processo de certificação das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos, através da atualização do quantitativo de CRQs 

localizadas no Estado do Rio de Janeiro por município, bem como compartilhar o histórico da 

CRQ Machadinha localizada no município de Quissamã. 
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4 CRQ MACHADINHA E A LITERATURA PARA CRIANÇAS 

Neste capítulo, destacaremos aspectos históricos do sentido da palavra quilombo, bem 

como informações gerais sobre as Comunidades Remanescentes no Estado do Rio de Janeiro, 

especificamente da CRQ Machadinha, no município de Quissamã/RJ. Em seguida, 

apresentaremos a Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, ambiente de 

campo do presente estudo. 

4.1 RETOMANDO A MATRIZ AFRICANA QUE NOS CONDUZ AOS HERDEIROS DOS 

SABERES TRADICIONAIS 

A palavra “Kilombo”, de origem banto, se refere a um tipo de instituição sociopolítico 

militar conhecida na África Central. No século XIX, inúmeros quilombos foram constituídos, 

e seus habitantes eram chamados de quilombolas, mocambeiros ou calhambolas. Normalmente, 

os quilombos ficavam em áreas de maior isolamento, em territórios temporários e/ou 

permanentes afastados das fazendas e das cidades (MUNANGA; GOMES, 2016; OLIVEIRA; 

MARTINS, 2018). 

Os quilombos brasileiros se inspiraram na forma de vida africana, na semelhança com 

reinados tradicionais na estrutura política e organização social. Percebe-se, desta forma, os 

laços de solidariedade, a convivência coletiva e a preservação do nome como forma de 

recuperar parte da identidade cultural africana. O maior de todos os quilombos foi Palmares, 

localizado em Alagoas, formado por doze ou mais quilombos, em que havia em média 30.000 

(trinta mil) pessoas (MUNANGA; GOMES, 2016). 

O Conselho Ultramarino, instaurado em 1740, tratou de forma reducionista os 

quilombos e os definiu como: “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte 

despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele” 

(SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002, p. 2). Esse conceito se perpetuou até meados de 

1970, atribuindo ao quilombo um tempo histórico passado, cristalizado na existência do período 

de escravização da população negra. De acordo com Schmitt, Turatti e Carvalho (2002), essa 

definição foi alicerçada em cinco elementos: fuga, quantidade mínima de fugidos, isolamento 

habitual, autoconsumo e capacidade de reprodução. 

A definição estabelecida na Constituição Federal de 1988, reconhece o direito à 

diferença e demarcação de terras por parte das comunidades tradicionais. No Artigo 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, o direito à posse da terra é mencionado: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Este dispositivo 
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previu o direito à titulação dos territórios remanescentes de quilombos e gerou discussões, pois 

“[...] reconhecem as especificidades da população negra – mas ao mesmo tempo, deixa várias 

brechas, tornando intenção maior do que a real ação e a consequente mudança” (MORAES, 

2013, p. 111).  

Para Oliveira e Martins (2018), a luta dos grupos tradicionais quilombolas é um dos 

pilares para as mudanças conceituais:  

[...] quando os membros de uma comunidade contam sobre suas vidas estão 

afirmando sua identidade e defendendo seus direitos. Quando as narrativas 

orais desaparecem, o direito de ser quilombola também vai desaparecendo, 

como ocorre com as assombrações e encantamentos. Então destruir as 

narrativas é uma maneira de destruir a possibilidade de afirmação identitária, 

pois se passa a contar a história do outro [...] o que define quilombo é a 

organização e reivindicação que a comunidade faz de sua identidade [...] 

(OLIVEIRA; MARTINS, 2018, p. 150-151). 

Teremos de considerar que as mudanças na concepção de quilombo não restringem à 

compreensão da diversidade de formatos e comunidades. As narrativas locais, a ancestralidade, 

a ocupação da terra, a organização, as relações em comunidade são elementos fundamentais na 

formação da identidade quilombola.  

Historicamente se observa que os grupos que hoje são considerados remanescentes de 

comunidades de quilombos se constituíram pelas fugas com ocupações de terras, estas advindas 

de heranças, doações, pagamento de serviços prestados ao Estado, compra e permanência no 

território após o fim da escravidão. Ao refletir sobre as comunidades tradicionais, Moraes 

(2013) enfatiza dois elementos fundamentais na perspectiva da diversidade: a identidade e o 

território. Reitera, ainda, que a afirmação da identidade quilombola e dos povos tradicionais 

ocorre por meio da manutenção de um modo de vida próprio nas diversas origens e histórias. 

Observa-se, portanto, quem são os povos e comunidades tradicionais brasileiras: 

 

Além de quilombolas (2 milhões de habitantes) e povos indígenas ( 734.127 

habitantes, 220 etnias, 180 línguas), as comunidades tradicionais são 

constituídas por seringueiros e castanheiros (815.000 habitantes), 

quebradeiras de coco-de-babaçu (2 milhões de habitantes); atingidos por 

barragens (1 milhão de pessoas expulsas de suas terras); fundo de pasto (140 

mil pessoas), além de povos de terreiro, ciganos, faxinais, pescadores, 

ribeirinhos, caiçaras, praieiros, sertanejos, jangadeiros, açorianos, campeiros, 

varjeiros, pantaneiros, geraizeiros, veredeiros, caatingueiros, barranqueiros (o 

Governo Federal informa que não possui dados confiáveis sobre os últimos). 

Juntos, esses grupos e povos formam aproximadamente ¼ do território 

nacional: são cinco milhões de famílias, 25 milhões de pessoas (CONSELHO 

NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL/CONSEA, 2008 apud MORAES, 2013, p. 109). 
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Tendo como referência os direitos garantidos no Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, passa a vigorar o Decreto Presidencial nº 4.887, de 20 de 

novembro de 2003, publicado em DOU em 21 de novembro de 2003, que regulamenta o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. O entendimento sobre os 

remanescentes das comunidades dos quilombos, compreendido nos termos do Artigo 2º, trata 

dos “[...] grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. Ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi designado o título de propriedade da comunidade, 

em nome da associação de moradores, para publicação em portaria, no Diário Oficial da União. 

O Ministério da Cultura emitiu a Portaria nº 98, de 26 de novembro de 2007, publicada 

em DOU de 28 de novembro de 2007, que institui o Cadastro Geral dos Remanescentes das 

Comunidades dos Quilombos à Fundação Cultural Palmares, responsável pela emissão da 

certidão de autodefinição como remanescente dos quilombos. 

De acordo com dados da Fundação Cultural Palmares, o quadro geral de Comunidades 

Remanescentes de Quilombos, atualizado em DOU de 22 de abril de 2021, apresenta o 

quantitativo de 3.471 (três mil, quatrocentos e setenta e uma) comunidades reconhecidas no 

Brasil (FUNDAÇÃO..., 2021a). 

O processo de reconhecimento e titulação das áreas quilombolas é preconizado pelo 

texto da convenção nº 169 da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, adotado em Genebra em 1989. Promulgado pelo 

Decreto nº 5051/2004 e revogado pelo Decreto nº 10.088, de 05 de novembro de 2019, que 

dispõe sobre a promulgação de convenções e recomendações da OIT ratificadas pela República 

Federativa do Brasil. 

Como vemos, a legislação nacional atendeu a algumas reivindicações concernentes à 

territorialidade; contudo, a morosidade pela posse definitiva pode gerar conflitos e fragilizar as 

comunidades. Apesar das conquistas, um dos elementos centrais neste contexto se apresenta na 

dificuldade, ao longo da história, de transformar as reivindicações em direitos pela terra, 

território, saneamento básico, saúde e educação. A construção de políticas públicas envolve 

atenção aos direitos fundamentais, que evidenciam, muitas vezes, a ausência do poder público 

nas comunidades tradicionais. 

Os dados da Fundação Cultural Palmares (FUNDAÇÃO..., 2021b), atualizados em 22 

de abril de 2021, registram no território brasileiro o total de 30 (trinta) processos em aberto para 
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a análise técnica. Tendo como referência o Estado do Rio de Janeiro, identificamos somente 

1(um) processo aberto em análise concernente à Comunidade Pedra Bonita, data de abertura 19 

de março de 2021. Em relação à visita técnica, 50 (cinquenta) comunidades aguardam a visita. 

No Estado do Rio de Janeiro, identificamos a comunidade Chácara do céu dois irmãos, que 

abriu o processo em 13/11/2014. Já em relação à complementação dos documentos, observamos 

o quantitativo de 143 (cento e quarenta e três) comunidades com os processos analisados, 

contudo precisam complementar a documentação para dar prosseguimento à certificação. Nesse 

levantamento encontramos no Estado do Rio de Janeiro a comunidade Lídice com processo 

aberto em 22 de outubro de 2003 e a comunidade Quatro bocas com processo iniciado em 22 

de abril de 2015. 

Na tabela completa (FUNDAÇÃO..., 2021c) de comunidades certificadas no Estado do 

Rio de Janeiro, atualizada em 22 de abril de 2021, constam 42 (quarenta e duas) comunidades 

remanescentes de quilombo com certidão expedida pela Fundação Cultural Palmares. As três 

primeiras comunidades certificadas no Estado foram publicadas no DOU de 10 de dezembro 

de 2004, são elas: Caveira (Cabo Frio/São Pedro da Aldeia), Família Pinto – Sacopã (Rio de 

Janeiro) e Preto Forro (Cabo Frio).   

O maior quantitativo de comunidades remanescentes de quilombo certificadas no 

Estado do Rio de Janeiro, estão localizadas no município de Campos de Goytacazes, região 

norte fluminense (Figura 16). Considerando os dados apresentados pela Fundação Cultural 

Palmares, a comunidade mais recente no Estado do Rio de Janeiro é a Bongaba localizada em 

Magé certificada no DOU de 20 de dezembro de 2018.  

 

Figura 16 – Quantitativo de Comunidades Remanescentes de Quilombos certificadas no 

Estado do Rio de Janeiro por município 

 
Fonte: Fundação Cultural Palmares (2021c). 
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Conforme os registros eletrônicos da Fundação Palmares (FUNDAÇÃO..., 2021c), o 

Quilombo Machadinha, localizado no município de Quissamã/RJ, foi certificado como CRQ 

Machadinha através da Portaria nº 29/2006, publicada no DOU de 13 de dezembro de 2006.  

4.2 HISTÓRICO E CONTEXTO DA CRQ MACHADINHA 

A sociedade brasileira foi constituída com bases sólidas no processo de escravização de 

negros, diante de uma condição de exclusão social que perdurou nos séculos XVI ao XIX. A 

escravidão é uma prática antiga na história da humanidade. No entanto, o conceito e contexto 

são distintos ao aplicado no Brasil colonial e nas Américas. Na África tradicional, as situações 

de exploração não eram constituídas em sistemas escravistas, geralmente, estavam relacionados 

ao parente mais velho, um soberano, protetor ou líder religioso. A grande diferença está na 

intervenção externa, no tráfico humano, na relação comercial, na acumulação de riquezas, no 

tratamento dado aos negros como mercadorias humanas, modo de exploração, servidão, mão 

de obra, confinamento e morte (MUNANGA; GOMES, 2016). 

A escravidão nas Américas se constituiu com base racial, o estímulo ao tráfico negreiro 

por interesses econômicos se fortaleceu vinculado à expansão do capitalismo no mundo 

Atlântico. Em 1822, o Brasil tinha uma das maiores populações de negros escravizados das 

Américas e a maior concentração de africanos fora da África (DANTAS; MATOS; ABREU, 

2016).  

Em 1850, Euzébio de Queiroz redigiu lei que puniria a importação de africanos, 

dificultando a manutenção do regime escravista e impedindo o tráfico negreiro (BRASIL; 

MENDONÇA, 2016). No capítulo “As origens culturais dos escravos africanos em Quissamã”, 

no livro “Machadinha: origem, história e influências”, Jéssica Ribeiro Carvalho (2009) salienta 

que, mesmo após a proibição do tráfico negreiro, a prática ilegal permaneceu em locais 

clandestinos. A partir de documentos encontrados no Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro, tomou-se conhecimento da apreensão realizada em 1851, em Barra do Furado, 

Quissamã/RJ, de aproximadamente 450 africanos, oriundos de Angola e Moçambique, a bordo 

da embarcação “Tentativa” (CARVALHO, 2009). 

O município de Quissamã fica localizado na região norte fluminense, a 

aproximadamente 240 km da capital do Estado do Rio de Janeiro. Quissamã foi distrito do 

município de Macaé até 1989, quando se tornou independente. Atualmente, possui população 

estimada de 24.700 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2020). 
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Figura 17 – Mapa do Estado do Rio de Janeiro por região 

 
Fonte: Estado do Rio de Janeiro (2010, s.p.). 

 

A Fazenda Machadinha, em meados do século XVIII, pertenceu ao contratador de 

diamantes João Carneiro da Silva; seu herdeiro Manoel Carneiro da Silva construiu um pequeno 

engenho de açúcar, o primeiro da região. A mão de obra de africanos escravizados oriundos das 

regiões de Kissama10 e Quelimane11 foi utilizada na produção de cana-de-açúcar, ou seja, 

plantio, corte, transporte e moagem nos engenhos de açúcar (CARVALHO, 2009).  

Segundo a Prefeitura de Quissamã (2003), o Complexo de Machadinha foi tombado em 

1979 pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC):  

A Casa de Artes Machadinha, construída onde no passado foi a cavalariça, se 

pensou em realmente ser um lugar de divulgação da cultura e de 

desenvolvimento da população desta região. Ali, funciona um restaurante com 

comidas locais, proveniente do projeto Raízes do Sabor, e há também um 

espaço para as manifestações artísticas: Jongo e Fado, que os moradores de 

Machadinha tão cuidadosamente preservam [...] O Memorial conta com 

imagens e textos sobre a origem deste povo forte e cheio de bravura que foram 

obrigados a refazer suas raízes aqui, no novo mundo, sendo arrancados de sua 

terra nas mais diversas regiões da África. Desde Kissama, em Angola até 

Quissamã, no Brasil [...] (FERNANDES, 2009, p. 138-139). 

Atualmente, o local funciona como Complexo Cultural Fazenda Machadinha, instalado 

em 2009, que inclui as antigas senzalas reformadas (Figuras 18.2 e 19.2), a contenção das ruínas 

                                                 

10 Localizado na Costa Oeste de Angola. 
11 Localizado em Moçambique. 
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da Casa Grande (Figura 19.1), restauração da Capela (construída em 1833) e do Armazém 

(Figura 18.1), construção da Casa das Artes (antiga cavalariça) e criação do Memorial de 

Machadinha (FERNANDES, 2009). 

 

Figura 18 – Figura 18.1. Armazém. Figura 18.2. Antigas senzalas. 

18.1  

18.2  
Fonte: Ana Beatriz Rangel (2019). 
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Figura 19 – Figura 19.1. Ruína da Casa Grande. Figura 19.2. Antigas senzalas. 

19.1  

19.2  
Fonte: Ana Beatriz Rangel (2019).  

 

Em 2016, Dalma dos Santos, mulher negra, moradora de Machadinha, escritora, 

pesquisadora e atual diretora do Memorial Machadinha, lançou o livro “Flores da Senzala”, que 

reúne contos da comunidade de Machadinha. Observa-se, portanto, que a poética feminina 

negra na literatura contemporânea inspira a construção da afirmação da mulher negra na 

narrativa enunciadora da memória ancestral feminina e preservação da oralidade dos 

antepassados. Por sua vez, as pioneiras Ana Cruz, Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Geni 

Guimarães, Miriam Alves e Leda Maria Martins retratam situações cotidianas que atravessam 

a vida e reconduzem à profundidade do imaginário literário no discurso da mulher negra na 

literatura. 

Nessa compreensão cultural, é possível observar a relação entre o processo artístico e 

humanizador, em que sujeitos silenciados historicamente rompem a posição de opressão 
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imposta nas estruturas sociais de dominação. “Esse movimento de busca, porém, só se justifica 

na medida em que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens [...], porém não pode 

realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão [...]” (FREIRE, 2005, p. 86).  

Como se vê, muitos sãos os desafios enfrentados pelas mulheres negras, e 

especificamente mulheres negras e quilombolas. As experiências individuais e coletivas nos 

oferecem elementos fundamentais para refletir sobre o fortalecimento das tradições culturais e 

saberes tradicionais africanos e afro-brasileiros.  

4.3 A ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL NA CRQ MACHADINHA 

A Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo12, fundada em 16 de 

maio de 2008, localizada na CRQ Machadinha, no município de Quissamã/RJ, está organizada 

em período integral (horário das 7h30min às 15h30min), com jornada escolar dividida em dois 

turnos.  

 

Figura 20 – Entrada da unidade escolar 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. (Jun. 2019). 

 

A unidade escolar possui biblioteca, sala de recursos para atendimento educacional 

especializado, secretaria escolar, sala de coordenação/professores, sala de direção, refeitório, 

pátio externo, área externa, auditório, brinquedoteca e salas de aula. A organização das turmas 

no ano letivo de 2019 se estruturou da seguinte maneira: 1 (uma) turma com alunos do 4º e 5º 

                                                 

12 Informações disponibilizadas no Documento oficial da Unidade Escolar – Projeto Político e Pedagógico Escola 

Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo (2019-2021).  
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anos, 1 (uma) turma com os alunos do 3º ano e 1 (uma) turma com os alunos do 1º e 2º anos do 

ensino fundamental.  

Sobre os dados recentes da unidade escolar, identificamos no Projeto Político 

Pedagógico 2019-2021 o quantitativo de estudantes/matrículas em 2016, 2017 e 2018, 

respectivamente: 89 (oitenta e nove), 73 (setenta e três) e 93 (noventa e três) estudantes 

distribuídos nos níveis creche, pré-escola e ensino fundamental (anos iniciais). Em 2019, por 

sua vez, foram computados 107 (cento e sete) estudantes no Censo Escolar. Em virtude da 

quantidade reduzida de alunos matriculados e carência de professores, a escola atende em 

classes multisseriadas com quadro docente totalizando 12 servidores habilitados e efetivos no 

cargo. 

O quadro educacional da rede municipal de Quissamã contempla as seguintes Unidades 

Escolares: Creche Municipal Pachel Francisca Carneiro da Silva, 2 (dois) Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEI Manoel Ribeiro e CMEI Raquel Maria de Queiroz Matoso), 11 

(onze) escolas (Nelita Barcelos dos Santos, Maria Ilca de Queirós e Almeida, Délfica de 

Carvalho Wagner, Maria de Lourdes de Castro Ribeiro, Tânia Regina Paula, Regina Celi 

Passos, Ignácio Hugo de Souza, Sementes do Futuro, Felizarda Maria Conceição de Azevedo, 

Carlos Roberto Cruz Filipino e Miguel Ângelo da Silva Santos), 1 (um) CIEP (Amílcar Pereira 

da Silva) e 1 (um) Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEEQ), além de 1 

(uma) creche em fase de construção, no Sítio Quissamã (PREFEITURA DE QUISSAMÃ, 

2020). 

 

4.3.1  Projetos da Unidade Escolar  

O projeto denominado “Escola e Família Quilombola de mãos dadas” é anual e 

possibilita o intercâmbio de saberes entre a escola e a CRQ Machadinha. Referente aos projetos 

literários, destacamos o denominado “Pequenos Griôs – Contadores de histórias”, iniciado em 

2019, pela professora responsável pela biblioteca, com o objetivo de promover a leitura, 

oralidade e escrita, além de fortalecer as tradições e a identidade quilombola. A proposta 

abrange atividades de poesia em lugares públicos e distribuição de folhetos nas ruas, café com 

poesia, roda de leitura para as famílias e alunos, “Palanque da Leitura”, que tem seu espaço 

reservado na biblioteca e conta com caixa de som e microfone. O “corredor cultural” fica 

localizado próximo à entrada da biblioteca e é destinado à exposição dos trabalhos dos alunos 

nas paredes da escola. Há ainda o projeto “Família conta história”, a biblioteca itinerante, que 

conta com doações, trocas e empréstimos à comunidade, o piquenique literário, realizado na 
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área externa da escola com lanche comunitário, e o projeto de leitura “Pequenos griôs”, 

destinado à iniciação da arte de contar histórias. 

O projeto “Navegando na Poesia” é desenvolvido pela Associação Raízes em parceria 

com a Petrobras. Destinado a incentivar o prazer e o hábito da leitura e escrita por meio da 

poesia, atende aos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade. 

 

Figura 21 – A biblioteca escolar 

 

 
Fonte: Arquivo da autora (Jun. 2019). 

 

A biblioteca escolar está localizada em um espaço amplo, decorado com objetos de 

inspiração africana, possui duas grandes mesas para estudo, estantes fixas, um palanque da 

leitura, sacolas viajantes penduradas na parede e cantinhos temáticos: suportes fundamentais 

para proporcionar momentos agradáveis de leitura, desenvolver a criatividade e entusiasmo 

pelos livros. O horário de funcionamento da biblioteca acompanha a estrutura da escola. O 

acervo inclui literatura infantil e juvenil, histórias em quadrinhos e livros didáticos. Os livros 

não estão catalogados, mas encontram-se organizados a partir dos títulos e quantidade de 
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exemplares. O empréstimo dos livros a estudantes e moradores é registrado no caderno pelas 

duas servidoras responsáveis pelo espaço. 

A biblioteca atende principalmente aos professores, por intermédio de agendamentos na 

coordenação pedagógica para atividades literárias, pesquisas e leituras com as turmas dentro e 

fora da biblioteca. Durante a observação participante, poucos alunos utilizavam a biblioteca 

para consultas e estudos individuais.  

Na estante quilombola, observamos que (figura 21 à direita) a primeira prateleira, 

chamada de “África”, apresenta elementos da cultura negra, livros de História da África, 

folhetos, tachos, moringas, sementes, artesanatos e instrumentos musicais ligados ao fado e 

jongo. Os artesanatos expostos são doações da Casa de Arte e Centro de Memória de 

Machadinha. A segunda prateleira apresenta livros de receitas quilombolas, livro de contos e 

lendas, além de folders e fotos antigas da CRQ Machadinha. 

Em linhas gerais, durante a pesquisa de campo na Escola Municipal Felizarda Maria da 

Conceição de Azevedo, foi possível observar a interconexão de saberes de uma comunidade 

quilombola com a escola pública instituída em território marcado pela história específica de um 

povo retirado de seu local de origem e escravizado durante 4 (quatro) séculos.  

Portanto, refletir sobre a preservação da herança material e cultural, sobretudo, nos 

diferentes sentimentos de pertencimento, fortalece as tradições e formaliza a possibilidade de 

existência da própria coletividade negra. 

4.4 COM A INTERPRETAÇÃO, AS CRIANÇAS: OS TEXTOS E AS IMAGENS A 

PARTIR DO OLHAR DE ESTUDANTES DA CRQ MACHADINHA 

A pesquisa de campo concentrou-se na roda de conversa realizada na biblioteca escolar 

com as 17 estudantes, meninas do 3º, 4º e 5º ano de escolaridade do ensino fundamental na 

Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, localizada na CRQ Machadinha 

no município de Quissamã/RJ.  

O primeiro encontro foi realizado no mês de junho de 2019, a partir de uma obra 

conhecida pelo grupo, o livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado. 

A decisão tem como referência as primeiras observações na escola, que antecederam o encontro 

com as estudantes, quando nos corredores observamos muitos trabalhos expostos referente à 

obra selecionada. Cabe destacar que a autora Ana Maria Machado foi homenageada no ano 

letivo de 2019 pela Secretaria Municipal de Educação em Quissamã/RJ, a qual destinou parte 

do seu acervo a todas as escolas da rede municipal.  
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4.4.1 Quem são as meninas? 

Para viabilizar este estudo, selecionamos todas as meninas, estudantes do 3º, 4º e 5º anos 

de escolaridade do ensino fundamental (séries iniciais), totalizando 17 (dezessete): 8 (oito) do 

3º ano, 6 (seis) do 4º ano e 3 (três) do 5º ano. A escolha pela escolaridade se deve a duas razões: 

período de apropriação do processo da leitura e escrita e práticas de letramento. A opção pelo 

grupo de meninas aponta para o anseio de uma mulher negra que não teve a oportunidade de se 

reunir com outras meninas e refletir em um ambiente acolhedor sobre as experiências com a 

estética feminina negra. A roda de conversa, momento singular de partilha, tem como tema uma 

obra literária de autoria feminina com uma menina negra como personagem principal. 

A análise dos registros escolares documentais ampliou as informações do grupo 

selecionado. Nas pastas individuais encontramos informações pessoais, tais como: local de 

moradia, município de origem, autodeclaração racial e idade. Como parte da proteção da 

privacidade das participantes da pesquisa, consideramos imprescindível substituir os nomes13 e 

retirar a identificação nominal dos desenhos das crianças e adolescentes envolvidos neste 

estudo. 

Quadro 4 – Informações sobre as estudantes 

Pseudônimo Idade Autodeclaração racial  Naturalidade 

1. Abayomi  9 anos Não preencheu Campos de Goytacazes/RJ 

2. Adenike  9 anos Parda Magé/RJ 

3. Amara 10 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

4. Ayana 10 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

5. Ayo 8 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

6. Bintu  9 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

7. Chiamaka 9 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

8. Dandara 12 anos Parda Quissamã/RJ 

9. Dalji 10 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

10. Ebunoluwa 9 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

11. Fayola:  9 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

12. Jendayi 11 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

                                                 

13 Substituição dos nomes das participantes da pesquisa por nomes femininos africanos e afro-brasileiros. 
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13. Lovelie 10 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

14. Lueji  10 anos Não preencheu Campos de Goytacazes/RJ 

15. Luena 13 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

16. Monifa 12 anos Não preencheu Quissamã/RJ 

17. Zuri* ---------- ------------------ ---------------------- 

Fonte: Elaborada pela autora. *A pasta individual da estudante do 5º ano do ensino fundamental estava sendo 

utilizada na secretaria da escola, por isso não tivemos acesso às informações. 

 

Dedicamos atenção às pastas individuais das estudantes, em especial à ficha de 

matrícula no campo “cor/raça”. Este foi preenchido por 02 (duas) responsáveis ao realizar a 

matrícula na escola, como consta no Quadro 4. Considerando o parecer do CNE/CEB nº 

04/201714, publicado em DOU em 12 de janeiro de 2018, o qual orienta sobre a obrigatoriedade 

do registro que inclui o campo “cor/raça” nos cadastros escolares, através das categorias de 

classificação adotadas pelo IBGE (amarela, branca, parda, preta e indígena). Diante da 

impossibilidade de obter a totalidade das informações sobre a cor/raça declarada pelas famílias, 

optamos por utilizar como método de identificação a classificação por “[...] heteroatribuição de 

pertença, no qual outra pessoa define o grupo do sujeito” (OSÓRIO, 2003, p. 8). A autora 

observou as características fenotípicas no grupo de estudantes selecionadas: dentre as 17 

meninas, 13 podem ser lidas como pretas e 04 podem ser identificadas como pardas, de acordo 

com as categorias de classificação “cor /raça” empregadas pelo IBGE. Assim, percebe-se a 

predominância de meninas negras no grupo selecionado. 

 

Figura 22 – Faixa etária das estudantes 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

                                                 

14 Institui diretrizes operacionais para os procedimentos de registro de dados cadastrais de estudantes e 

profissionais de educação de instituições públicas e particulares da educação básica e educação superior. 
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Identificamos que a faixa etária do grupo envolve meninas de 8 (oito) a 13 (treze) anos 

de idade, estudantes do 3º, 4º e 5º anos de escolaridade no ensino fundamental. Verificamos a 

predominância de meninas com 9 anos de idade, e que aquelas estudantes que apresentaram 13 

anos de idade estão em defasagem idade-série. 

 

Figura 23 – Local de nascimento das participantes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As estudantes são oriundas dos seguintes municípios do Rio de Janeiro: Quissamã (local 

da pesquisa), Campos de Goytacazes e Magé. Vale ressaltar que o município de Campos dos 

Goytacazes também fica localizado na região Norte Fluminense, vizinho de Quissamã, 

localizada a 58 km de distância. Já o município de Magé fica na região metropolitana do Rio 

de Janeiro, localizado na Baixada Fluminense, a 220 km de distância de Quissamã. 

 

Figura 24 – Local de moradia das estudantes na CRQ Machadinha 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observamos que todas as estudantes residem na CRQ Machadinha15, majoritariamente 

nos bairros Beira da lagoa e Santa Catarina. A CRQ Machadinha se divide em cinco núcleos: 

Fazenda Machadinha, Mutum, Bacurau, Sítio Santa Luzia e Sítio Boa Vista. 

4.4.2 Roda de conversa entre meninas sobre a obra infantil “Menina bonita do laço de 

fita” 

A roda de conversa entre meninas foi um dos procedimentos utilizados para a coleta de 

evidências deste estudo de caso, que busca compreender se a narrativa presente no livro infantil 

“Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, pode contribuir com o processo de 

construção de identidade em meninas negras. 
Neste diálogo de recepção entre a obra e o leitor, cabe observar que “[...] Não há 

operação verbal que não tenha determinado destinatário a quem comunicar sua mensagem” 

(COELHO, 2000, p. 89). Essa comunicação revela elementos da individualidade da visão de 

mundo do autor; contudo, essa compreensão, ou melhor, esse discurso pode ser respondido pelo 

leitor de diferentes formas e percepções. 

 

Quando alguém se põe a escrever, não é verdade que escreve para si mesmo. 

Já no ato da escrita, um leitor ideal vai se formando na mente do escritor, 

alguém que ele gostaria, intimamente, que lesse o seu texto. As costumeiras 

dedicatórias são a revelação da ponta do iceberg deste leitor concebido no ato 

da própria escrita, sem que, muitas vezes, o escritor tenha consciência. Isso 

ocorre porque, ainda que o ato da escrita seja solitário, na maioria das vezes 

ele enseja o princípio de um grupo: o autor e o leitor. É um ato de comunicação 

(CUTI, 2010, p. 28). 

 

Esse ato de comunicação na literatura infantil e juvenil se estabelece entre a 

criança/adolescente e o adulto, primeiro na relação com o adulto que escolhe e compra o objeto 

livro e, em seguida, com o adulto autor da obra. Esse processo é observado por Zilberman ao 

reconhecer a unilateralidade destas ações, “[...] vinculados todos ao adulto, responsável por um 

circuito que se estende da criação das histórias à edição, distribuição e circulação, culminando 

com o consumo, controlado sobretudo por pais e professores” (ZILBERMAN, 2003, p. 52).  

De fato, a comunicação entre o emissor e o leitor no segmento infantojuvenil se efetua 

por intermédio do adulto. O interesse por um destinatário específico no processo de criação 

pode comprometer a percepção artística da obra literária. 

                                                 

15 Vide: CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA (CEDEFES). 1º Encontro de 

Saberes Território Criativo – Comunidade Quilombola Machadinha em Quissamã (RJ). Disponível em: 

https://www.cedefes.org.br/1o-encontro-de-saberes-territorio-criativo-comunidade-quilombola-machadinha-em-

quissama-rj/.Acesso em: 1 de jun. 2020. 
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4.4.2.1 As primeiras observações 

Enquanto organizava o espaço para a roda de conversa, não percebi que estava sendo 

observada por três ou quatro estudantes curiosas que aguardavam ansiosamente o início da 

atividade literária na porta da biblioteca. Em conversa com o diretor, fui informada que ele 

havia conversado anteriormente com as estudantes, explicando sobre o encontro.  

A ideia inicial era organizar o grupo em um grande círculo no tapete da biblioteca, 

contudo, ao observar que o tapete não comportaria todas as meninas, optei por utilizar as 

cadeiras disponíveis no espaço. Então, com a ajuda delas, organizamos a biblioteca, retirando 

uma mesa do lugar para abrir o grande círculo com as cadeiras. A auxiliar de biblioteca 

autorizou as mudanças, entretanto estranhou o movimento e barulho. 

Para iniciar a interação, comecei com uma breve apresentação, disse o meu nome, 

expliquei que trabalhava no município de Macaé/RJ, no bairro do Lagomar, região periférica 

da cidade. Fui interrompida por Abayomi, que também conhecia o bairro. Depois expliquei que 

estudava na UFF, localizada em Niterói/RJ, e introduzi a proposta de pesquisa para 

conhecimento das participantes. Abayomi interagiu muito durante a conversa e chamou minha 

atenção por diversas vezes. Emocionada, disse que conhecia Niterói/RJ e que tinha muitas 

lembranças do período que morou na casa da avó. 

Em seguida, elas continuaram as apresentações, informando nome e o que cada uma 

mais gosta de fazer. Animadas, as meninas destacaram interesse nos estudos, celular, tablet, 

cuidados com os animais, leitura, dança, brincadeiras diversas e em dormir. 

Diante da ansiedade em saber sobre a atividade literária, antecipei o momento de 

apresentação dos sete livros selecionados por mim no acervo da biblioteca. 

 

Figura 25 – Livros selecionados para as atividades literárias na biblioteca escolar 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. (Jun. 2019). 
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Para a proposta inicial os seguintes livros foram selecionados: “Princesas Africanas” 

(Publicação da Petrobras a escolas conveniadas); “I Love my hair” (Natasha Anastasia Tarpley 

e ilustrações de E. B. Lewis); “Que cabelo é esse, Bela?” (Simone Mota e ilustrações de Roberta 

Nunes); “Amoras” (Emicida e ilustrações de Aldo Fabrini); “Pequenas guerreiras” (Yaguarê 

Yamã e ilustrações de Taisa Borges); “Mundo no Black Power de Tayo” (Kiusam de Oliveira 

e ilustrações de Taisa Borges); e “As fabulosas fábulas de Iauaretê” (Kaká Werá Jecupé e 

ilustrações de Sawara).  

Ao questionar se elas conheciam os livros apresentados, poucas meninas demonstraram 

proximidade com o acervo da biblioteca. Algumas apresentaram pouco contato com os livros, 

identificando somente as obras trabalhadas em sala de aula. Propositalmente, o último livro 

apresentado foi “Menina bonita do laço de fita”, que estava separado no meu colo, e a pedido, 

ficou na mão de Zuri. Perguntei por que aquele livro estava separado e elas responderam 

imediatamente, juntas: “Porque quase todo mundo já leu este livro”. Disseram que estavam 

estudando sobre o livro, identificaram imediatamente a autora Ana Maria Machado e 

explicaram sobre os trabalhos expostos no corredor cultural realizados pelos estudantes 

menores (1º e 2º anos de escolaridade do ensino fundamental). 

Na roda de conversa, buscamos olhar para a obra literária “Menina bonita do laço de 

fita”, de Ana Maria Machado, sobretudo na análise da relação das meninas com a história. 

Inicialmente apresentei a estrutura do livro: autor, ilustrador, edição, editora, ano de publicação 

e impressão. Em seguida, sugeri uma narrativa oral e coletiva do livro “Menina bonita do laço 

de fita”. Cada estudante apresentou um momento da história, uma contação espontânea sobre 

os principais acontecimentos da história e personagens, conforme veremos a seguir.  

Cabe destacar que os nomes africanos e afro-brasileiros femininos são pseudônimos 

para preservar as crianças/adolescentes participantes do estudo. 

 

Zuri: Um coelho, uma menina preta de fitas, qual o segredo dela ser tão 

pretinha?  

Ayana: Ela não sabia e inventou, disse que bebia muito café, que caiu na lata 

de tinta, que comia muita jabuticaba, ela fez xixi a noite toda e fez muito 

cocozinho da jabuticaba.  

Bintu: E apareceu à mãe dela penteando o cabelo dela.  

Lovelie: Teve um dia que o coelho foi perguntar a menina qual era o segredo 

dela ser tão pretinha, aí a mãe dela chegou na hora e respondeu que ela tinha 

uma avó preta.  

Lueji: A mãe dela contou, a [...] o coelho viu uma coelha preta e se apaixonou 

e teve vários filhotes.  

Luena: E nasceu uma preta, aí ele entendeu porque a menina era pretinha. 

Adenike: Ah achei a história maravilhosa, muito bonita [...]  
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Pesquisadora: Como vocês contariam essa história? Caso fossem a Ana 

Maria Machado, a autora do livro, como vocês escreveriam essa história? 

Lueji: Era uma vez uma menina pretinha [...] 

Fayola: Não faria igual.  

Lueji: Era uma vez uma menina pretinha [...] do cabelo encaracolado.  

Abayomi: [...] com fitas no cabelo [...]  

Lovelie: Eu faria um coelho mago.  

Pesquisadora: Se fossem vocês escrevendo a história, como responderiam o 

coelho?  

Lueji: Por causa da minha mãe pretinha, [...]  

Lovelie: Arte de uma vó minha.  

Dalji: Arte de um pai meu [....]  

Lueji: Ah não, foi porque eu comi caju.  

Amara: Eu comi muito chocolate (risos) aí fiquei com muita dor de barriga.  

Abayomi: Tia você vai mandar a gente escrever? [...] ah não.  

Pesquisadora: Quem quiser escrever vai escrever e quem quiser fazer um 

desenho pode fazer. Cada uma vai contar a sua história, vocês são as autoras 

e ilustradoras.  

Bintu: O olho dela é de azeite.  

Jendayi: Aí Tia, eu não vou mudar a menina não.  

Chiamaka: Eu não vou mudar a menina não.  

Abayomi: Eu vou fazer uma menina igual a Adenike16.  

 

Ao finalizar o primeiro momento da roda de conversa, colocamos a mesa no lugar e 

desfizemos o círculo de cadeiras. A pesquisadora fez uso de folhas tamanho A4, duas (2) caixas 

de lápis de cor com vinte e quatro (24) cores cada e dois (2) estojos de hidrocor com doze (12) 

cores cada, ambos da marca Kit. Vale destacar que o material utilizado (Figura 25) não foi o 

ideal para representar os tons de pele diversos, visto que não contempla as diferentes 

tonalidades da pele negra, contudo este foi o material acessível à pesquisadora nas papelarias 

da região, que representa a realidade de recursos encontrados na maior parte das escolas 

públicas brasileiras. Durante a atividade, solicitamos mais folhas A4 à direção da Unidade 

Escolar, pois as estudantes fizeram vários desenhos para concluir a proposta.  

 

  

                                                 

16 Roda de conversa literária com as estudantes do 3º,4º e 5º anos do ensino fundamental, junho de 2019. 
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Figura 26 – Material utilizado 

 
Fonte: Loja Caçula (2021). 

 

O mobiliário da biblioteca está organizado com duas mesas grandes no centro da sala e 

estantes fixas no lado direito. Optei por colocar em cada mesa um estojo de hidrocor e uma 

caixa de lápis de cor, conforme figura 26. Observei alguns conflitos pelo uso do material e 

implicâncias pessoais. Durante a pesquisa, foi possível observar que alguns desenhos 

representavam a personagem com cabelos claros, outros pareciam com a própria imagem ou a 

da colega, alguns tinham fitas, outros não. As estudantes queriam olhar o livro para ter 

referências na elaboração do desenho, contudo a biblioteca só disponibilizou um exemplar. 

Assim, o único livro era utilizado por todas as meninas conforme o interesse de consultá-lo.   

Antes de finalizar a atividade literária, propus às estudantes uma votação para escolher 

um dos livros pré-selecionados para o próximo encontro literário. O livro infantojuvenil mais 

votado foi “Que cabelo é esse, Bela?”, escrito por Simone Mota com ilustrações de Roberta 

Nunes. Os desenhos e textos realizados no primeiro encontro foram revisitados pelas estudantes 

no segundo, para finalização e continuação das apresentações no Palanque da leitura. 

4.4.2.2 Palanquinho da leitura 

Como apresentamos os Projetos Literários da escola anteriormente, referimo-nos neste 

momento especialmente a proposta denominada “Pequenos Griôs: contadores de histórias”, que 

busca promover a leitura e oralidade através de apresentações literárias e formação de 

contadores de histórias. Diante de uma de suas ações, o Palanquinho da leitura desenvolve a 

expressão corporal e entonação na leitura e contação de histórias em voz alta. Desse modo, a 

biblioteca escolar possui como recurso um palanque, microfone e caixa de som. A seguir, 

expomos a representação dos desenhos e a participação oral das estudantes utilizando o 
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Palanquinho da leitura baseado na história infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana 

Maria Machado.  

 

Figura 27 – As meninas narram suas histórias 

 

[...] uma menina bonita do laço de fita 

num jardim chuvoso de guarda-chuva 

conversando com o coelho. (Abayomi) 

 

“Era uma vez, uma menina que estava 

estudando e apareceu um coelho 

branquinho que perguntou: - Menina 

bonita do laço dourado, qual é o seu 

segredo para ser tão branquinha? Ela 

falou: - Deve ser porque eu fiquei muito 

tempo no sol. Ele foi lá e ficou muito 

tempo no sol e ficou tão amarelo que 

depois passou” (Luena). 
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“Era uma vez, uma menina do laço de 

fita com cabelo amarelo. Ela saiu de casa 

e foi passear na rua. De repente apareceu 

um coelho lindo. Ela pegou ele e foi ao 

mercado, comprou cenouras para ele. 

Todo dia o coelho ia na casa dela. Um 

dia, o coelho ficou tão feliz que 

perguntou: - Qual o segredo dela ser tão 

bonitinha? Ela disse: - É a parte da minha 

mãe e do meu pai. O coelho foi feliz para 

casa e achou uma coelha pretinha no 

caminho. Eles se apaixonaram e viveram 

felizes para sempre” (Monifa). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Após a realização dos desenhos e textos, a auxiliar de biblioteca sugeriu apresentação 

no Palanquinho da leitura; imediatamente 3 (três) estudantes decidiram socializar o material 

produzido no encontro literário. Elas demonstraram timidez ao contar a história que criaram, 

pararam várias vezes, se escondiam atrás do papel e continuavam após intervenção e 

encorajamento.  

A construção da narrativa realizada pelas meninas envolve cenas em ambientes externos 

ao apresentado nas imagens. Observamos modificação nas características físicas da menina, 

principalmente ao descrever o cabelo e cor da pele. A frase principal utilizada na narrativa do 
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livro infantil foi alterada para “Qual é o seu segredo para ser tão bonitinha?” e “Qual o seu 

segredo para ser tão branquinha?”, utilizando a mesma repetição de palavras. 

4.4.3 Interpretações dos desenhos e textos 

Os dados coletados, desenhos e textos, foram produzidos após a roda de conversa com 

as 17 meninas em junho de 2019 sobre o livro infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana 

Maria Machado. Assim, obtivemos os seguintes registros: todas realizaram a proposta de 

produzir texto e/ou imagem sobre a obra infantil supracitada, 9 (nove) estudantes produziram 

um único desenho, 1 (uma) produziu três desenhos e um texto, 3(três) elaboraram um desenho 

e um texto e, por fim, 4 (quatro) produziram dois desenhos. 

 

Tabela 1– Relação de estudantes e sua produção de desenhos e textos 

Quantidade de estudantes Desenhos Textos 

9  1 0 

1  3 1 

3  1 1 

4  2 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os registros, fonte de evidências do estudo de caso, realizado pelas meninas, estudantes 

de uma escola pública localizada em território quilombola e participantes da pesquisa, nos 

convidam a olhar o livro infantil “Menina bonita do laço de fita” a partir das imagens e textos 

que representam a reação entre leitor e obra: “O falante termina o seu enunciado para passar a 

palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva” (BAKHTIN, 2011, p. 

275). 

Para Bakhtin (2011), essa função significativa da linguagem tem representação na 

comunicação discursiva entre o falante (ou quem escreve) e o ouvinte, que, na compreensão do 

significado linguístico do discurso, este ocupa uma posição responsiva e se torna falante. 

 

A obra, como réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 

outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, 

respostas críticas, influências sobre seguidores e continuadores; ela determina 

as posições responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação 

discursiva de um dado campo da cultura (BAKHTIN, 2011, p. 279). 
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A essa interpretação provém as respostas processadas pelas meninas ao enredo do livro 

infantil e ao discurso literário central que gira entorno da beleza negra, considerando sobretudo 

que os padrões estéticos de beleza estabelecidos na sociedade ocidental são eurocêntricos. 

Nilma Lino Gomes (2019) defendeu em 2002 sua tese de doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo (USP) sobre o processo 

de construção da identidade negra nas vivências em salões étnicos na cidade de Belo Horizonte, 

a partir das reflexões sobre os ícones identitários corpo, cabelo e estética. Para ela, esses 

aspectos carregam significados ao longo da história, que foram atribuídos ao corpo negro no 

contexto do racismo. 

 

O cabelo crespo figura como um importante símbolo da presença africana e 

negra na ancestralidade e na genealogia de quem o possui. Mesmo que a cor 

da pele seja mais clara ou mesmo branca, a textura crespa do cabelo, em um 

país miscigenado e racista, é sempre vista como um estigma negativo da 

mistura racial e, por conseguinte, é colocada em um lugar de inferioridade 

dentro das escalas corpóreas e estéticas construídas pelo racismo ambíguo 

brasileiro (GOMES, 2019, p. 18). 

 

É interessante compreender a relação que mulheres e meninas têm com os seus cabelos 

crespos ao afirmar seus atributos no processo de construção da identidade negra. Durante o 

encontro literário, fiquei observando o grupo de meninas desenhando e se movimentando para 

dividir o material escolar e ao mesmo tempo espiar o desenho das colegas, quando percebi que 

também estava sendo observada por Lueji: 

 

Lueji: Tia qual o tamanho do seu cabelo? 

Pesquisadora: Meu cabelo deve estar na altura dos ombros. 

Lueji: Então... por que você usa tranças?  

Pesquisadora: Porque me identifico com esse cabelo e gosto muito de tranças.  

Lueji: (olhou, olhou, ficou séria e não respondeu).  

Amara: A menina bonita do laço de fitas também usa tranças, só falta você 

colocar as fitas (risos). 

 

No diálogo anterior, destacamos a associação entre um fato cotidiano, observado por 

elas, à personagem e à temática central da história que envolve a beleza negra. Ao questionar o 

uso das tranças, Lueji aponta para o cabelo como referencial da estética feminina. 
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Figura 28 – Centralidade na mulher/menina em dimensão grande 

 
 

 
Fonte: Machado (2011.p. 14 e 15) e estudantes. 

   

 



105 

 

 

Na relação entre a cena que ocupa duas páginas e os desenhos elaborados pelas 

estudantes, observamos que a composição da imagem ilustrada no livro representa a figura da 

mãe e a menina que aparecem juntas em momento de afeto e cuidado ao observarem o álbum 

de fotografias. A dimensão da imagem de uma mulher grande que não cabe em uma página se 

destaca na cena, além dos detalhes na estética desta mulher através das vestimentas, 

maquiagem, uso de pulseiras e anéis, estilo de penteado e adorno, cabelo preso e curto, que 

simboliza objeto de beleza feminina. Também podemos observar nos desenhos elaborados pelas 

estudantes a centralidade da menina em dimensão grande, que ocupa uma folha inteira. Os 

detalhes nos desenhos evidenciam expressão de alegria, braços abertos, cabelos soltos e curtos, 

o uso de vestido que representa a feminilidade, cores das vestimentas, uso de maquiagem, que 

ilustram aspectos da vaidade. 

4.4.3.1 Ambivalência no sentido da beleza 

As questões que envolvem a beleza negra se apresentam em sua complexidade, 

principalmente para as mulheres e meninas negras. Esse contexto é complexo diante da 

afirmação da identidade negra no processo de construção que se opõe aos padrões de beleza 

estabelecidos histórica e socialmente. Esse padrão valoriza a estética eurocêntrica, tendo como 

referencial a mulher branca e seus atributos projetados no cabelo longo, loiro e liso, juntamente 

com o corpo magro. 

Para Homi Bhabha (1998), a questão da ambivalência emerge da sujeição ao poder e 

saber colonial, discurso marcado pela negação da diferença do Outro, que é um processo de 

recusa, que é mímica, “[...] o discurso da mímica é construído em torno de uma ambivalência; 

para ser eficaz, a mímica deve produzir continuamente seu deslizamento, seu excesso, sua 

diferença” (BHABHA, 1998, p. 130). Nessa indeterminação de articulações contraditórias que 

não rompem com o discurso colonial, mas o reconhecem parcialmente, “A ameaça da mímica 

é sua visão dupla que, ao revelar a ambivalência do discurso colonial, também desestabiliza sua 

autoridade” (BHABHA, 1998, p. 133).  

No livro “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire (2005) compreende como dualidade o 

dilema dos oprimidos que buscam a superação desta contradição “[...] Querem ser, mas temem 

ser. São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua 

luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos” (FREIRE, 2005, p. 38). Para Freire 

(2005), a busca/luta pela recuperação da sua humanidade roubada no processo de opressão, 

exploração e injustiça se afirma na própria negação ao reconhecer-se contrário ao outro e não 
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se identificar com esse contrário. Essa consciência de si mesmo e da realidade de opressão 

requer a superação através de uma ação transformadora para assumir o novo; “[...] é 

fundamental, então, que, ao reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes impõe, 

tenham, neste reconhecimento, o motor de sua ação libertadora” (FREIRE, 2005, p. 39).   

Kabengele Munanga (1940- ) no prefácio do livro “Sem perder a raiz” (2019), de Nilma 

Lino Gomes, faz importantes reflexões sobre corpo negro neste processo de desconstrução da 

imagem negativa de inferiorização e reconstrução de uma nova imagem positiva a partir das 

características negras. 

Desde a construção da ideologia racista, a cor branca com seus atributos nunca 

deixou de ser considerada como referencial da beleza humana com base na 

qual foram projetados os cânones da estética humana. Por uma pressão 

psicológica visando à manutenção e à reprodução dessa ideologia que, sabe-

se, subentende a dominação e a hegemonia “racial” de um grupo sobre os 

outros, os negros introjetaram e internalizaram a feiura do seu corpo forjada 

contra eles, enquanto os brancos internalizaram a beleza do seu corpo forjada 

em seu favor (MUNANGA, 2019b, p. 23). 

 

O conflito identitário na construção da identidade negra é retratado por Fanon (2008) 

nesse movimento de estruturação do “eu” (olhar para a negritude, ancestralidade, características 

étnicas) e do “outro” (sob a forma do branco, figura do colonizador) para reconhecer sua 

humanidade e adquirir a consciência de si e de seu corpo.  

No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldade na elaboração de seu 

esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de 

negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina 

uma atmosfera densa de incertezas (FANON, 2008, p. 104). 

 

Nesse ponto, é fundamental observar as considerações de Gomes (2019), que entende a 

construção da identidade negra como um conflito identitário coletivo, mesmo se apresentando 

de forma individual. Conforme a autora, esta construção é “[...] um movimento que não se dá 

apenas a começar do olhar de dentro, do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas também 

na relação com o olhar do outro, do que está fora” (GOMES, 2019, p. 28). Para a autora, o 

cabelo crespo e o corpo são expressões simbólicas da identidade negra, “[...] Ver o cabelo do 

negro como “ruim” e do branco como “bom” expressa um conflito. Por isso mudar o cabelo 

pode significar a tentativa do negro de sair do lugar da inferioridade ou a introjeção deste [...]” 

(GOMES, 2019, p. 29). 

Nesse sentido, compreendemos que o cabelo crespo é alvo de tensões, principalmente 

entre mulheres e meninas negras, as quais buscam expressar seu sentimento de autonomia nas 

inferioridades que a estética negra é reduzida, em que a construção identitária tem o branco 
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como padrão estético ideal. Os desenhos elaborados pelas estudantes sobre a obra infantil 

“Menina bonita do laço de fita” apresentam imagens que retratam os conflitos sobre essa 

referência de beleza feminina. 

 

Figura 29 – Ambivalência de negação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Menina bonita dos cachos marrom.  

Que cabelo é esse Bela?” (Monifa) 
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“Feia. Era uma menina bem linda, linda, os 

olhos dela pareciam duas azeitonas e era 

linda. O cabelo dela parecia com o [desenhos 

de corações]” (Ayo) 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os aspectos observados nos desenhos (Figura 29) apresentam elementos centrais nesta 

discussão nas características das personagens desenhadas. A ausência de cor no preenchimento 
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da pele, semelhança na representação do nariz, modelo de vestimenta atual, olhos e bocas bem-

marcados e expressivos, cabelos volumosos, longos, cacheados/ondulados.  

Percebe-se, assim, um diálogo interno que revela traços fenotípicos negroides nas 

características do nariz e alteração nos elementos identitários cor dos olhos e ausência no 

preenchimento da cor da pele. 

Figura 30 – Ambivalência negação/afirmação 

 

  
 

   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 30 revela elementos de ambivalência construídos em diálogos contrários, uma 

imagem apresenta uma menina em dimensão grande centralizada de braços abertos, sorrindo 

com características físicas destacadas no cabelo curtos, liso e loiro, olhos claros, a pele com 

contornos e preenchimento em marrom-escuro, rodeada de corações coloridos e duas flores sem 
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preenchimento de cor na base do desenho. Já na outra imagem, observamos também a 

centralidade da menina e dimensão grande, na parte superior da folha corações vermelhos com 

e sem preenchimento e nuvens azuis, a menina aparece de braços longos e abertos, desenhada 

com contornos e preenchimento de pele em marrom mais claro, olhos claros, cabelos crespos e 

curtos, expressão alegre com sorriso largo, mostrando os dentes superiores e inferiores.  

Gomes (2019) destaca que o cabelo e a cor da pele são símbolos importantes utilizados 

na classificação racial para autoidentificar negros e brancos: “Para o negro e a negra, o cabelo 

crespo carrega significados culturais, políticos e sociais importantes e específicos que os 

classificam e os localizam dentro de um grupo étnico/racial” (GOMES, 2019, p. 34). 

Identificamos a semelhança entre os desenhos no tamanho, centralidade das imagens 

em relação à página (tanto que a cabeça de uma menina está literalmente nas nuvens) e a 

característica no formato do corpo, nariz e olhos, este último se assemelha também na cor. 

Observamos, ainda, elementos de afeição nas imagens com corações, os vestidos carregam 

grande semelhança apesar de utilizarem cores distintas, por fim o sorriso no rosto simboliza a 

alegria. 
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Figura 31 – Ambivalência texto e imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Menina bonita do laço de fita. Era uma vez, 

uma menina bem bonita que tinha um cabelo 

bem loirinho. Teve uma vez que apareceu um 

coelho e perguntou: - menina bonita do laço 

de fita qual o teu segredo para ser tão bonita. 

Ela respondeu arte de uma vó que eu tinha. 

Fim”. (Zuri) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Afirma-se consciente ou inconscientemente a construção de uma autoimagem positiva 

a partir do desenho de uma menina negra no centro da imagem com preenchimento da cor em 

marrom-claro somente no rosto e contorno da cabeça, cabelos pretos, crespos e curtos com 

adornos nas pontas, formato do nariz e olhos pretos. Na parte superior do desenho observamos 

nuvens e o sol sem o preenchimento da cor. A expressão da boca e olhos ligeiramente inclinados 

para o canto do rosto podem revelar dúvida, desconfiança. O corpo foi desenhado em formato 

de busto, “[...] representação que revela apenas a cabeça e parte superior do tronco de uma 

pessoa. Tal estética é bastante comum no campo artístico da escultura” (SOUZA; ARAUJO, 
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2020, p. 206). Entretanto, no texto escrito pela estudante há a alteração na cor dos cabelos “o 

cabelo bem loirinho”, que expressa o conflito ou tensão que envolvem o processo de rejeição e 

aceitação de elementos de um grupo racial, “[...] sentimento ambíguo, que ao mesmo tempo 

que rejeita, também aceita esse mesmo corpo, esse mesmo cabelo, essa mesma cultura” 

(GOMES, 2019, p. 138).  

 

A história do negro e da negra brasileiros com o cabelo se dá no cerne de uma 

constante “lida” em redefinir e reconstruir uma representação estética repleta 

de riqueza e significado, entretanto, construída no contexto da dominação, da 

escravidão, da desigualdade social e racial. É, nessa “batalha” que o negro 

constrói a sua identidade com força e coragem, mas sempre diante da 

possibilidade tensa e contraditória de tomar o branco como único modelo de 

beleza e de humanidade (GOMES, 2019, p. 245). 

 

Esse processo de rejeição envolve elementos do corpo que historicamente e socialmente 

são inferiorizados/invisibilizados como resultado do racismo, no contexto que associa padrões 

estéticos eurocentrados como representação do ideal de beleza. 

4.4.3.2 Elementos representativos  

• TRANSFORMAÇÃO 

 

A chuva como elemento de força da natureza foi protagonizada na narrativa da obra 

infantil “Menina bonita do laço de fita”, ressaltando que “O coelho saiu dali, procurou uma lata 

de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e 

lavou todo aquele pretume, ele ficou branco outra vez” (MACHADO, 2011, p. 9). 

 

Figura 32 – O banho de tinta e de chuva 

 

Fonte: Machado (2011, p. 9). 
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A alteração da trajetória da história após o coelho tomar banho de tinta preta se destaca 

por meio do elemento chuva que assinala uma transformação. O insucesso nesta cena é marcado 

pela chuva que, ao lavar e retirar a tinta preta, frustra a busca pela negritude, adiando a resolução 

do problema do coelho de tornar-se preto. 

 

Figura 33 – Desenhos que projetam o elemento chuva 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os desenhos apresentados na figura 33 projetam na chuva o encontro entre a menina e 

o coelho que se transformam em escolhas afetivas. Está a menina na centralidade do desenho 

representando a afeição ao utilizar corações e elementos da natureza que despertam a 

transformação. 

Outro elemento de transformação observado nos desenhos refere-se à representação da 

fada que na literatura aparece como o eterno feminino. Os mistérios e enigmas que envolvem a 

força simbólica da mulher, “[...] o seu poder de dispor da vida, de conter em si o futuro. 

(Lembremo-nos de que a principal missão das fadas nas histórias infantis é prever e prover o 

futuro de algum ser)” (COELHO, 2000, p. 177). 

Zilberman compreende o elemento fantástico, como as fadas, a partir de uma força 

sobrenatural que pode transfigurar o desejo de transformação de uma realidade “elemento 

mediador entre dois polos – o adulto e o infantil; e sua proveniência é celeste, representando 

uma concepção que vem do alto e é transmitida aos que são merecedores dela, devido à sua 
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pureza de alma” (ZILBERMAN, 2003, p. 185). A seguir, exibem-se desenhos que utilizaram a 

representação da fada como elemento de transformação. 

 

Figura 34 – Desenhos que projetam o elemento Fada 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Outro aspecto destacado na interpretação dos desenhos pertence à imagem da menina 

negra ao centro de um desenho florido, alegre com elementos da natureza ao seu redor. 

Observamos que ela assume a beleza negra na sua integralidade, após utilizar como elemento 

de transformação a chuva, destacado na figura 35.  

Figura 35 - Menina negra 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os aspectos destacados na imagem do desenho da menina no centro da cena colorida 

com muita vida assemelham-se a um busto. A menina expressa tranquilidade no olhar e sorriso 

discreto. O contexto da imagem sustenta a ideia de satisfação e felicidade da menina negra. O 

rosto e pescoço apresentam preenchimento e contorno em cor marrom, utilizando colar, cabelos 

curtos e cacheados com adornos nas pontas, olhos pretos e expressivos como se estivesse 

admirando o cenário rodeado de flores, uma árvore, um coelho colorido comendo cenoura, 

coração parecendo um “fofurômetro”, corações na roupa da menina e na referência a ela. 

Expressão de amor-próprio na seta apontando para a menina bonita do laço de fita sendo 

observada pelo coelho colorido. Na parte superior do desenho, pássaros voando próximos à 

cabeça da menina, nuvens carregadas de chuva, abaixo um traçado feito com a mesma cor das 

nuvens que limitam esse espaço na cena por meio dos elementos de transformação 

representados pelas nuvens e chuva que sinalizam a mudança através do sol, que aparece 

discreto, no canto superior, abaixo do traçado. 
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4.4.3.3 Cena 

Identificamos desenhos que utilizaram sequências de acontecimentos para contar a sua 

história. Nestes desenhos, o cenário serve de apoio ao desenrolar da ação criada pelas 

estudantes. 

 

Figura 36 – A chuva e os encontros 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O desenho elaborado na figura 36 destaca no primeiro momento o elemento chuva 

durante o encontro afetuoso entre a menina (cabelos crespos e contornos em marrom) e o coelho 

(contornos em marrom). A cena seguinte configura a escolha realizada pela menina entre o 

coelho com contornos em marrom e o coelho com contornos em preto. A menina com cabelos 

lisos apresenta a mesma cor do contorno do coelho escolhido como alvo da afeição. 
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Figura 37 – A fada da beleza 

  

                    
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A fada, a chuva e as nuvens se apresentam como elementos de transformação da menina, 

indicada como feia pela estudante, para após a transformação tornar-se uma menina bela. A 

representação da menina feia envolve a imagem com contornos em preto, cabelos longos e 

crespos e olhos pretos. A menina transformada que está próxima à fada possui as mesmas 

características da anterior. Contudo, cabelos e contornos da pele estão em tons claros. É 

importante destacar que a representação da fada apresenta preenchimento e contornos em 

marrom; e o desenho, elementos de afeição com corações presos às roupas de todas as 

personagens. Ao lado da imagem, a estudante utilizou parte da história infantil “Era uma vez 

uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem 
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brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite” (MACHADO, 

2011, p. 3). 

De certo modo, a interpretação dos desenhos nos indica a dificuldade de aproximação 

com as características fenotípicas negras. As meninas representaram as tensões que envolvem 

a identificação de se ver no espelho na tentativa de olhar as diversas formas de ser belo. 

Contexto alicerçado pelo racismo, que na sociedade brasileira utiliza, principalmente, as 

características físicas para definir a classificação racial, regulada pelo padrão estético 

eurocêntrico. 

Diante dessa complexidade, buscamos deslocar o olhar, que até então estava direcionado 

às tensões e ambivalências no processo de afirmação da identidade negra, para introduzir outras 

vozes literárias na dimensão da transformação da realidade opressora: mulheres negras, 

escritoras, pesquisadoras no campo da Educação e Literatura, referências na publicação de 

obras de literatura infantil brasileira que potencializam as narrativas no contexto da luta 

antirracista. 
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5  A POÉTICA FEMININA NEGRA NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: 

ARTE E VIDA 

Neste capítulo buscamos apresentar outras vozes literárias, ampliando os espaços de 

ressignificação do lugar dos sujeitos negros nas diversas formas de valorização da negritude. 

Esse compromisso de afirmação da humanidade na dimensão poética, estética e cotidiana de 

pessoas negras atinge a particularidade de mundo da mulher negra, sobretudo, na autoria 

feminina em obras literárias infantis contemporâneas. Esse diálogo se estabelece a partir das 

reflexões entre a literatura na dimensão da cultura africana e afro-brasileira e do estudo das 

relações raciais, os desafios que cercam a literatura endereçada às infâncias e a contribuição 

singular das vozes femininas negras da literatura. De um modo geral, interessa-nos, 

especialmente, as obras literárias infantis escritas por mulheres negras que potencializam a 

ancestralidade afro-brasileira e africana na valorização da identidade e autoestima de mulheres 

e meninas negras. A intenção não é elencar obras literárias ou autoras específicas para alargar 

o repertório do leitor, em especial crianças e jovens negras. Em nosso enfoque, procuramos 

destacar a autoria de 5 (cinco) mulheres negras com narrativas literárias que apontam caminhos, 

como uma bússola que orienta os navegantes no contexto da luta antirracista. 

As reflexões têm como base os estudos das relações raciais no espaço escolar e a 

literatura na dimensão da cultura africana e afro-brasileira.  

5.1 RELAÇÕES RACIAIS: EDUCAÇÃO E IDENTIDADE NEGRA 

Nilma Lino Gomes (2008), no artigo “Educação e relações raciais: refletindo sobre 

algumas estratégias de atuação”, indaga aos leitores sobre suas atividades na escola, na sala de 

aula e, principalmente, sobre o enfrentamento de situações de discriminação racial no espaço 

escolar. Diante da complexidade da educação na construção de saberes culturais e sociais, uma 

grande questão sobre as relações raciais e o papel da escola é apresentada: “[...] Como podemos 

pensar a escola brasileira, principalmente a pública, deslocada das relações raciais que fazem 

parte da construção histórica, cultural e social deste país? [...]” (GOMES, 2008, p. 143). A 

autora propõe que os educadores e educadoras compreendam o processo educacional no 

cotidiano escolar a partir das dimensões “[...] ética, diferentes identidades, a diversidade, a 

sexualidade, a cultura e as relações raciais, entre outras [...]” (GOMES, 2008, p. 143). E, ainda, 

julga imprescindível esse debate no processo de formação de professores:  

[...] seria interessante se pudéssemos construir experiências de formação em 

que os professores pudessem vivenciar, analisar e propor estratégias de 

intervenção que tenham a valorização da cultura negra e a eliminação de 



122 

 

práticas racistas como foco principal. [...] É preciso que as práticas 

pedagógicas sejam orientadas por princípios éticos que norteiam as relações 

estabelecidas entre professores, pais e alunos no interior das escolas brasileiras 

(GOMES, 2008, p. 145-146). 

Essa discussão sobre a questão racial na escola abre espaço para uma reflexão sobre as 

representações, sobretudo, no processo de formação humana. Gomes (2008) nos alerta para a 

necessidade de desenvolver estratégias de combate ao racismo no ambiente escolar: “[...] Uma 

estratégia interessante e que poderá nos ajudar na mudança de valores e práticas é conhecer 

outras experiências de intervenção bem-sucedidas no trato da questão” (GOMES, 2008, p. 147). 

Esse entendimento tem como princípio valorizar e afirmar as identidades, historicidade negada, 

ancestralidade e memória.  

A alteração do Artigo 26-A e 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) (Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996) tornou obrigatória a inserção da 

temática afro-brasileira e africana nos conteúdos programáticos de Arte, Literatura e História, 

entre outras áreas, no âmbito de todo currículo escolar do ensino fundamental e do ensino 

médio. Essa alteração na LDBEN foi incluída pela lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e se 

apresenta como continuidade das políticas públicas de superação da exclusão histórica e o 

resgate da contribuição do povo negro na formação da sociedade brasileira (BRASIL, 1996, 

2003).  

A Lei nº 11.645, sancionada em 10 de março de 2008, alterou a Lei nº 9.394, modificada 

pela Lei nº 10.639/03, para incluir no currículo oficial a obrigatoriedade da temática “História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2003, 2008). Esse instrumento legal propõe o 

fortalecimento da identidade negra e valorização da história dos povos negros e indígenas. 

Sobretudo, ao introduzir uma proposta de educação antirracista no sistema educacional 

brasileiro, a fim de mobilizar educadores a uma reflexão e consciência crítica acerca das ações 

educativas de combate ao racismo e às discriminações, bem como a redução das desigualdades 

sociais e educacionais. Tais políticas públicas e instrumentos normativos são fruto de lutas e 

reivindicações do Movimento Negro brasileiro para atender a demandas antigas de mobilização 

nacional sobre as questões raciais. 

Substanciadas nas relações étnico-raciais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, aprovada na Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004, pelo Conselho Nacional de 

Educação, orientam a proposta de fortalecimento de identidades e combate ao racismo e às 

discriminações, bem como a redução das desigualdades sociais e educacionais. Em seu texto 

explicita que “[...] a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e 
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negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de 

uma sociedade justa, igual, equânime” (BRASIL, 2004, p. 14). 

Cavalleiro (2001) anuncia possíveis caminhos para a construção de uma educação 

antirracista, especialmente aqueles pautados no respeito às diferenças raciais, ao 

reconhecimento da diversidade e ao combate ao racismo. Reconhece ainda que a educação 

antirracista aponta para a reconquista da identidade positiva, exercício da cidadania e 

valorização da igualdade das relações. Gomes (2010) agrega a essa discussão na articulação 

entre classe, gênero e raça na construção de identidade. No contexto de racismo e 

desigualdades, a “identidade negra é uma construção pessoal e social e é elaborada individual 

e socialmente de forma diversa” (GOMES, 2010, p. 98). 

E, se finalmente educadores, mulheres e homens, negros e brancos se inserirem no 

movimento da educação antirracista, reconhecendo privilégios e resgatando figuras históricas 

desconhecidas no processo de luta e organização dos africanos e seus descendentes, será 

possível, como salienta Gomes (2017), ressignificar raça, indagar sobre sua história e romper 

com o lugar de inferioridade racial para prosseguir na construção da identidade negra. 

Ao narrar histórias de mulheres negras, professoras universitárias, Maria Clareth 

Gonçalves Reis (2017) nos inspira a falar sobre nossas trajetórias, histórias e conquistas 

individuais, a fim de fortalecer o coletivo de mulheres negras. A autora traz reflexões 

importantes sobre raça, classe e gênero no Livro “Mulheres, negras e professoras: suas histórias 

de vida”, oriundo da tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFF. No capítulo intitulado “Processos de construção de identidades negras”, Reis (2017) 

apresenta relatos das professoras, sujeitos do estudo, buscando elementos de como o processo 

de construção de identidades raciais negras é abordado pelas entrevistadas. Assim, na 

construção das relações sociais surgem alguns elementos que contribuem para afirmação e/ou 

negação da identidade racial negra: 

[...] não há um momento específico ou predeterminado para constituição de 

uma identidade. Ao contrário, essa construção perpassa toda a nossa 

existência, [...] surgem também os conflitos inerentes a esse processo, já que 

estamos continuamente nos deparando com novos componentes das nossas 

identidades, trazendo algumas vezes prazer; em outras, dor (REIS, 2017, p. 

61). 

Munanga (2019a) apresenta uma reflexão importante ao debate sobre os processos de 

construção da identidade negra. A discussão em torno da diversidade contextual e alguns fatores 

essenciais: “[...] o fator histórico, o fator linguístico e o fator psicológico” (MUNANGA, 2019a, 

p. 12). Para ele, o processo de construção da identidade surge a partir da consciência e 
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compreensão das diferenças: “[...] não creio que o grau dessa consciência seja idêntico entre 

todos os negros, considerando que todos vivem em contextos socioculturais diferenciados 

(MUNANGA, 2019a, p. 11).  

Tendo como referência esse entendimento, é possível compreender que a relação entre 

os processos históricos, sociais e culturais integram a construção da identidade negra. 

Entretanto, homens e mulheres negras se deparam ao longo de sua vida com conflitos internos 

e o peso do racismo cotidianamente. 

É nesse espelho social que o negro brasileiro tem se olhado. Assim, ele se 

constrói como sujeito imerso numa tensão entre uma imagem socialmente 

construída em um processo de dominação e a luta pela construção de uma 

autoimagem positiva. Não permitir que tal imagem social destrua a sua 

autoimagem é um desafio. Construir uma autoimagem, um “novo negro”, que 

se paute nas referências identitárias africanas recriadas no Brasil, também o é 

(GOMES, 2019, p. 158).  

Jurandir Freire Costa (1944- ) no prefácio do livro ““Tornar-se negro ou As Vicissitudes 

da Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão Social” (1983), escrito pela psiquiatra e 

psicanalista Neusa Santos Souza (1948-2008), descreve a violência racista:  

A violência parece-nos a pedra de toque, o núcleo central do problema 

abordado. Ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem 

pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os ideais 

de Ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo 

negro. [...] a violência racista do branco exerce-se, antes de mais nada, pela 

impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro (COSTA, 1983, 

p. 2-3). 

Nesse entendimento, a construção da identidade negra perpassa pela violência racista. 

Ao refletir sobre o estudo, Jurandir Freire Costa identifica a complexidade da relação entre o 

sujeito negro e seu corpo na organização dos processos mentais, “[...] a identidade do sujeito 

depende, em grande medida, da relação que ele cria com o corpo. A imagem ou enunciado 

identificatório que o sujeito tem de si estão baseados na experiência de dor, prazer ou desprazer 

que o corpo obriga-lhe sentir e a pensar” (COSTA, 1983, p. 6). 

Tendo como referência a voz de uma mulher negra que fundamenta seu estudo no 

entendimento do negro sobre o negro, sobretudo, nas experiências e relatos de histórias de vida 

de negros e negras, Souza (1983) trata no livro “Tornar-se negro ou As Vicissitudes da 

Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão Social” sobre os conflitos emocionais que 

envolvem a ascensão social do negro brasileiro. Para ela, descobrir essa nova identidade é 

tornar-se negro:  
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Ser negro é, além disto, tomar consciência do processo ideológico que, através 

de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de 

desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se 

reconhece. Ser negro é tomar posse desta consciência e criar uma nova 

consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma 

dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma 

condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro (SOUZA, 

1983, p. 77). 

Nessa tentativa de compreender os processos psicológicos, retratou através da técnica 

de história de vida, o processo de ascensão social numa sociedade multirracial e de hegemonia 

branca. “Ser negro”, para Souza, é tomar posse desta consciência e criar uma que não permita 

qualquer tipo de exploração: 

A identidade é sempre uma relação: o que eu sou só se define pelo que não 

sou; a definição de minha identidade é sempre dependente da identidade do 

Outro. Além disso, a identidade não é uma coisa da natureza; ela é definida 

num processo de significação: é preciso que, socialmente, lhe seja atribuído 

um significado. Como um ato social, essa atribuição de significado está, 

fundamentalmente, sujeita ao poder (SILVA, 2009, p. 106). 

Munanga e Gomes (2016) chamam atenção para o estereótipo negativo de mulheres e 

homens negros construído historicamente na sociedade, a partir do equívoco do africano 

escravizado passivo aos maus tratos de seus senhores, indolente, preguiçoso e conformado com 

a exploração. Munanga (2019) analisa a relação entre a identidade e o corpo negro identificando 

os problemas específicos de alienação referente ao corpo e a cor da pele, contudo compreende 

que a recuperação dessa identidade perpassa pela “[...] aceitação dos atributos físicos de sua 

negritude antes de atingir os atributos culturais, mentais, intelectuais, morais e psicológicos, 

pois o corpo constitui a sede material de todos os aspectos da identidade (MUNANGA, 2019, 

p. 18).  

 Assim, podemos dizer que é de suma importância o papel da educação na formação da 

identidade, sobretudo, negra. No que diz respeito as relações raciais e a educação a necessidade 

de valorizar e resgatar a contribuição histórica da população negra na construção da sociedade 

brasileira se apresenta como essencial no enfrentamento do racismo. Contudo, necessita ser 

desenvolvida nas escolas de forma efetiva, a partir das orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. 
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5.2 A LITERATURA NA DIMENSÃO DA CULTURA AFRICANA E AFRO-

BRASILEIRA  

No “Dicionário Literário afro-brasileiro”, Nei Lopes (2011) define a literatura, entre 

outros significados, como obras literárias reconhecidas em um país pelo seu valor estético, que 

“[...] implica o aval de instituições como as universidades e círculos eruditos, instituidores dos 

cânones [...] aval esse muitas vezes negado à produção literária dos afro-brasileiros 

contemporâneos [...]” (LOPES, 2011, p. 94).  

Debus (2017) analisa a questão étnico-racial na literatura infantil e juvenil, a fim de 

compreender o papel da literatura nas práticas antirracistas, a origem estética, as narrativas 

voltadas à infância, a correlação entre ancestralidade e oralidade, o poder da palavra e da 

africanidade de povos excluídos e vozes silenciadas. Para ela, uma das funções principais da 

literatura é manter a língua como patrimônio cultural, força humanizadora, na contribuição da 

identidade e ampliação da visão do mundo. A autora reconhece a importância dos textos 

literários no encontro ficcional do leitor: “[...] o contato com textos literário, que apresentam 

personagens em diferentes contextos permite uma visão ampliada de mundo” (DEBUS, 2017, 

p. 22-23). 

Kiusam de Oliveira (2020) destaca que, após a promulgação da Lei Federal 10.639/0317, 

os intelectuais negros, como Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Neusa Santos, entre outros, 

ganharam visibilidade nas produções as quais a autora denomina como epistemologias negras, 

“[...] sistematizando uma episteme negra [...]” (OLIVEIRA, 2020, p. 4). A constituição e 

desdobramentos dessa representação, valorização e afirmação da negritude ultrapassa os limites 

literários ao demarcar “[...] a gigantesca tarefa da reconstrução de um ‘eu’ coletivo que teve a 

sua humanidade estilhaçada pela escravização e pelo racismo. Por isso, dizer-se negro e 

posicionar-se como tal no âmbito do texto é importante no contexto da literatura brasileira” 

(CUTI, 2010, p. 71). 

Maria Firmina dos Reis (1822-1917) foi mulher negra, maranhense, escritora e 

professora, foi percussora na literatura nacional. Inaugurou o romance brasileiro de autoria 

feminina em 1859 com a obra “Úrsula” (ROSA, 2020). A produção literária de mulheres negras 

se conecta em gerações, no livro “Heroínas negras brasileiras: em 15 cordéis”, em que Jarid 

Arraes (2017) reúne a biografia de mulheres negras em forma de poesia de cordel no resgate 

                                                 

17 Lei Federal de 9 de janeiro de 2003 que estabelece no currículo oficial da rede pública e particular a 

obrigatoriedade da inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003).  
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das histórias e origens afro-brasileiras. Ao contar a história de Maria Firmina dos Reis, 

destacou: 

[...] Uma forma que encontrou  

Pra política exercer 

Foi na arte literária  

Que ela veio a escrever 

Contos, livro e poesia  

Tudo pronto pra se ler [...] 

Porque graças a Firmina  

Hoje temos esse espelho 

Da mulher negra escritora 

E que publicou primeiro  

Um livro abolicionista 

Com mais belo centelho [...]” (ARRAES, 2017, p. 108 e 111). 

 

De modo geral, muitas heroínas negras foram silenciadas na história do país; por isso, 

contar essas histórias, destacar a importância dos textos, dos acontecimentos, aproxima 

principalmente em mulheres negras o sentimento de afetividade com a leitura e a escrita, 

considerando, sobretudo, a realidade de invisibilidade e exclusão da autoria negra no processo 

literário. “E a literatura é poder, poder de convencimento, de alimentar o imaginário, fonte 

inspiradora do pensamento e da ação” (CUTI, 2010, p. 12). 

Nesse resgate da ancestralidade, culturas e saberes silenciados dos africanos e afro-

brasileiros na construção da sociedade brasileira, “Os discursos (todos) passam pelo poder dizê-

lo. O silêncio pertence à maioria que ouve e, quando muito, repete. Falar e ser ouvido é um ato 

de poder. Escrever e ser lido, também” (CUTI, 2010, p. 47). 

Diante da consciência desse poder, destacamos a força feminina na voz de uma mulher 

negra que representa um coletivo de esperança e de oportunidades, Maria da Conceição Evaristo 

de Brito (1946- ), que assina suas publicações literárias, poesias, contos, romances e crônicas 

como Conceição Evaristo, mulher negra, professora, pesquisadora e escritora (LITERAFRO, 

2021). “Produzindo uma contra-escrita à letra hegemônica [...]” (EVARISTO, 2007, p. 24), na 

escrita literária surge o que denomina de escrevivência:    

 

Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita 

das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma 

imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas 

tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, 

homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres 

escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também. Pertencem, pois 

nos apropriamos desses signos gráficos, do valor da escrita, sem esquecer a 

pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais [...] Nossa escrevivência 

traz a experiência, a vivência de nossa condição de pessoa brasileira de origem 

africana, uma nacionalidade hifenizada, na qual me coloco e me pronuncio 
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para afirmar a minha origem de povos africanos e celebrar a minha 

ancestralidade e me conectar tanto com os povos africanos, como com a 

diáspora africana (EVARISTO, 2020, p. 30). 

 

Conceição Evaristo (2020) identifica na escrita de mulheres negras um movimento para 

minimizar os efeitos do racismo e da violência vivenciada pelos antepassados escravizados. “E 

se a voz de nossas ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela casa-grande, a nossa escrita 

não.” (EVARISTO, 2020, p. 30). Como bem focaliza Cuti (2010), a palavra “negro” assume, 

revela e afirma no texto a cor da pele negra. “Identificar-se com essa palavra é comprometer a 

sua consciência na luta antirracista, é estar atento aos preconceitos e à consequente cristalização 

de estereótipos [...]” (CUTI, 2010, p. 44).  

Na década de 1990, Conceição Evaristo passou a publicar seus contos e poemas nos 

Cadernos Negros, fruto do movimento literário “Quilombhoje”, criado em São Paulo em 1980 

pelos escritores Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina e Abelardo Rodrigues. Inicialmente, 

os encontros do movimento literário eram informais de poesia, poemas, música e declamação 

em homenagem aos ícones da cultura negro-brasileira e estrangeira. A série anual Cadernos 

Negros está no volume 43 “Poemas Afro-Brasileiros”, organizado por Márcio Barbosa e 

Esmeralda Ribeiro, lançado em abril de 2021. Atualmente, o movimento “Quilombhoje” realiza 

a produção e distribuição, enriquecendo a discussão sobre a questão racial e dando visibilidade 

a escritores negros e a literatura afro-brasileira (CUTI, 2010; LOPES, 2011). 

O romance “Ponciá Vicêncio” foi publicado em 2003 pela Editora Mazza e representou 

a primeira publicação solo de Conceição Evaristo. A história ficou guardada por dez anos e a 

1ª edição foi totalmente financiada pela autora, que possui obras literárias no Brasil e no 

exterior, com publicações nos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra.  

As exigências da Lei 10.639/03 e a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (BRASIL, 2004) somam-se às reivindicações históricas do Movimento 

Negro e resultam na ampliação do “[...] nicho mercadológico a partir da necessidade de livros 

que tematizem e problematizem as questões étnico-raciais” (DEBUS, 2017, p. 37).  

Por um lado, percebe-se a ampliação de publicações literárias de títulos e autores que já 

abordavam a temática. Por outro, há crescente produção de autores e obras que erroneamente 

mantêm personagens negras estereotipadas, geralmente vinculadas ao período de escravização 

africana, negação da opressão ancorada no processo de colonização e primazia eurocêntrica. 

“Cristalizar a imagem do estado de escravo tornar-se uma das formas mais eficazes de violência 
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simbólica. Reproduzi-la intensamente marca, numa única referência, toda a população negra, 

naturalizando-se, assim, uma inferiorização datada” (LIMA, 2008, p. 99).   

Faz-se oportuno reafirmar o compromisso com o enfrentamento ao racismo no 

posicionamento político perante a dimensão poética literária com referências que ressignificam 

o lugar dos sujeitos negros nas diversas formas de valorização da negritude.   

 

5.3 AUTORIA FEMININA NEGRA DE LITERATURA INFANTIL: ELIANE DEBUS, 

KIUSAM DE OLIVEIRA, NILMA LINO GOMES, LUCIMAR DIAS E SONIA ROSA 

Pesquisar a biografia, ainda que de forma breve, de 5 (cinco) mulheres negras referências 

de literatura infantil brasileira pode oferecer explicações relevantes sobre a visão de mundo de 

cada uma delas. Acima de todas as proposições vinculadas à poética literária, algo não pode ser 

deixado de lado: envolve o percurso acadêmico na trajetória das escritoras, pesquisadoras no 

campo da Educação e Literatura. As narrativas literárias valorizam personagens negras que 

rompem com hierarquias sociais e raciais a fim de superar estereótipos. Destacam-se o contexto 

de afetividade e harmonia entre o texto e as imagens. Na narrativa literária observamos dois 

elementos centrais: a ancestralidade africana e afro-brasileira e a valorização da identidade e 

autoestima de pessoas negras em situações cotidianas. 

5.3.1 Eliane Debus 

Eliane Santana Dias Debus (1966) nasceu em Santa Catarina, mulher negra, professora, 

pesquisadora e escritora. Na formação acadêmica possui graduação em Letras na Fundação 

Educacional de Criciúma, mestrado em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), doutorado em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC-RS) e Pós-doutorado na Universidade do Minho – Portugal. Docente na 

Universidade Federal de Santa Catarina, lidera o Grupo de pesquisa em literatura infantil e 

juvenil e práticas de mediação literária (LITERALISE) na mesma Universidade 

(UNIVERSIDADE..., 2013; PLATAFORMA..., 2021a). 
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Figura 38 – Publicações literárias para as infâncias: capas dos livros de Eliane Debus 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da compilação de obras de Eliane Debus (2020, 2021a, 2021b).  

 

As publicações literárias para as infâncias da autora Eliane Debus incluem os títulos: 

“O medo e seus segredos” e “É tempo de Pão-Por-Deus”, os quais contam com as ilustrações 

de Márcia Cardeal pela Editora Copiart/SC, e o livro recém-lançado “Antonieta” (2020d), com 

ilustrações de Annie Ganzala, publicado também pela Editora Copiart/SC.  

A obra infantojuvenil “Antonieta” retrata a história de Antonieta de Barros (1901-1952); 

o texto repleto de poesia apresenta a protagonista desde a infância como Antonieta menina, 

seguida de Antonieta moça, Antonieta professora, Antonieta escritora, jornalista, Antonieta vira 

Maria da Ilha e Antonieta deputada estadual. No final, reforça o orgulho da identidade negra de 

uma mulher inspiradora: “[...] Antonieta é negra mulher que nunca se pintou de outra cor” 

(DEBUS, 2020d, p. 30). 

5.3.2 Kiusam de Oliveira 

Kiusam Regina de Oliveira nasceu em São Paulo, mulher negra, professora, arte 

educadora, contadora de histórias, bailarina, coreógrafa, pesquisadora e escritora. Como 

formação acadêmica possui graduação em Pedagogia, no Centro Universitário Fundação Santo 

André (CUFSA), mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e doutorado 

em Educação, pela Universidade de São Paulo (USP). É docente na Universidade Federal no 

Espírito Santo (UFES) (PLATAFORMA..., 2019; LITERAFRO, 2018). 
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Figura 39 – Produções literárias para as infâncias: capas dos livros de Kiusam de Oliveira. 

 

Fonte: Compilação da autora com obras de Kiussam de Oliveira (2009, 2013, 2014, 2020, 2021). 

 

As publicações literárias para as infâncias da autora Kiusam de Oliveira incluem os 

títulos: “O mundo no black power de Tayo” (2013), que conta com as ilustrações de Taisa 

Borges pela Editora Peirópolis; “O black power de Akim” (2020), cujo ilustrador foi Rodrigo 

Andrade pela Editora de Cultura; o recém-lançado “Com qual penteado eu vou?” (2021), 

ilustrado por Rodrigo Andrade e publicado pela Editora Melhoramentos; “O mar que banha a 

Ilha de Goré” (2014), com ilustrações de Taisa Borges pela Editora Peirópolis; e “Omo-Oba: 

histórias de princesas” (2009), cujas ilustrações foram de Josias Marinho e a publicação pela 

Mazza Edições. 

Em 2009, Kiusam de Oliveira publicou o primeiro livro de literatura infantojuvenil 

“Omo-Oba: histórias de princesas”. A narrativa se concentra em 6 (seis) histórias de princesas 

que se tornaram rainhas: Oiá, Oxum, Iemanjá, Olocum, Ajê Xalugá e Oduduá. Em cada história, 

as princesas negras utilizam a força ancestral na resolução dos seus conflitos.  

Kiusam de Oliveira (2020) fundamenta seus estudos na perspectiva que denomina como 

Pedagogia da Ancestralidade ou Eco-Ancestral, que traz no feminino sua essência e o 

conhecimento ancestral como primordial no processo diverso da aprendizagem.  

 

A Pedagogia da Ancestralidade (ou Pedagogia Eco-Ancestral) deve ser visto 

como um grande guarda-chuva com suas inúmeras barbatanas: a Literatura 

Negro-Brasileira do Encantamento Infantil e Juvenil é uma delas, utilizada 

recorrentemente, como forma de empoderar crianças negras mediante 

personagens como elas, com família, contextos familiares saudáveis, com 

estratégias capazes de fortalecê-las na superação das práticas racistas no 

cotidiano, entre tantas outras possibilidades de cruzamentos (OLIVEIRA, 

2020, p. 8). 
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Para a autora, a Pedagogia da Ancestralidade se relaciona com os saberes tradicionais 

articulados aos elementos da natureza e aos seres ecológicos. Neste entendimento, as 

experiências nas infâncias valorizam a sensibilidade do corpo, “[...] pensar as infâncias como 

não condicionadas a ações pré-determinadas dentro de uma faixa etária e sim, ousar em pensá-

la diretamente conectada e sustentada pelas tradições, que são múltiplas” (OLIVEIRA, 2020, 

p. 11). Dialogamos assim com outros conhecimentos e possibilidades de ser e estar no mundo, 

interligados à sensibilidade de diferentes tempos, espaços, ambientes, saberes, corpos e 

sensações em contextos diversos e cotidianos. 

5.3.3 Nilma Lino Gomes 

Nilma Lino Gomes (1961- ), mulher negra, professora, pesquisadora e escritora. Na 

formação acadêmica possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), mestrado em Educação pela mesma Universidade, doutorado em Antropologia 

Social na Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado em Sociologia na Universidade de 

Coimbra-Portugal e em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). 

Docente Titular Emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e grande referência na educação nacional no campo da promoção da igualdade racial. 

Em seu currículo, cabe destacar sua atuação como reitora Pró-Tempore da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e como Ministra da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2015 e do Ministério 

das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos entre os anos de 2015-

2016 (PLATAFORMA..., 2021b).  
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Figura 40 – Produções literárias para as infâncias: capas dos livros de Nilma Lino Gomes 

 

Fonte: Compilação da autora com obras de Nilma Lino Gomes (2009, 2021). 

 

As publicações literárias para as infâncias da autora Nilma Lino Gomes incluem os 

títulos: “Betina” (2009), com ilustrações de Denise Nascimento e publicação pela Mazza 

Edições, e “O menino coração de tambor” (2021), cujas ilustrações são de Mauricio Negro, 

recém-lançado pela Mazza Edições. 

O livro infantojuvenil “Betina” (2009) emociona ao abordar questões sensíveis entre a 

avó e a netinha, Betina. A relação afetuosa e os penteados feitos por sua avó retratam o cotidiano 

de uma família. Os segredos para um bom trançado, a arte das tranças, a beleza, os elogios na 

escola, atravessam a história que transforma uma menina trançadeira em uma mulher 

cabeleireira. A narrativa reconecta histórias de vida e traz à memória a saudade da infância.  

5.3.4 Lucimar Dias 

Lucimar Rosa Dias (1966- ), mulher negra, pedagoga, professora, pesquisadora e 

escritora. Na formação acadêmica possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS), mestrado em Educação pela mesma Universidade e doutorado 

em Educação na Universidade de São Paulo (USP). Docente na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), coordena o Grupo de Estudos em Educação para as Relações Étnico-raciais (ErêYá). 

(PLATAFORMA..., 2021c). 

 

  



134 

 

Figura 41 – Publicações literárias para as infâncias: capas dos livros de Lucimar Dias 

 

Fonte: Compilação da autora com obras de Lucimar Dias (2012, 2019). 

As publicações literárias para as infâncias da autora Lucimar Rosa Dias incluem as 

obras: “Azizi, o presente precioso” (2019), ilustrado por Ana Luisa Maisonnave e lançado pela 

Editora Arole Cultural/SP; “Cada um com seu jeito, cada jeito é de um!” (2012), com 

ilustrações de Sandra Beatriz Lavandeira e pela Editora Alvorada. 

A obra infantojuvenil “Cada um com seu jeito, cada jeito é de um!” (2012) apresenta 

uma menina negra chamada Luanda no enredo encantador. A rotina intensa da Luanda se 

assemelha a de muitas meninas de sua idade, pois gosta de ir à escola, ler, comer chocolate, 

brincar no parquinho e montar quebra-cabeças. Ela vive em um contexto familiar realçado pelo 

afeto dos pais, avó materna e irmãos. Luanda se sente bela e amada, inventa penteados 

diferentes a cada dia. Seu nome foi escolhido por seu pai quando visitou Luanda, a capital de 

Angola localizada na Costa Oeste da África do Sul. 

5.3.5 Sonia Rosa 

Sonia Rosa (1959- ) nasceu no Rio de Janeiro, mulher negra, professora, pedagoga, 

contadora de histórias, pesquisadora e escritora. Na formação acadêmica possui cursos de 

especialização e mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) (ROSA, 2014).  

Em 1995, publicou o primeiro livro infantil “O Menino Nito”, que foi relançado em 

2002 pela Editora Pallas. O menino Nito é um menino bonito que, de tanto guardar o choro, um 

dia abriu o berreiro e não conseguia parar de chorar.    
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A escritora possui mais de 30 obras literárias infantis publicadas no Brasil e no exterior, 

suas histórias priorizam a temática afro-brasileira, em situações de protagonismo, afetividade e 

respeito. Sonia Rosa representa em seus personagens as aprendizagens de sua vida, suas 

experiências afetivas em família, com os amigos e alunos. “Quando se consegue provocar o 

encantamento nas pessoas pela palavra escrita ou falada em prosa ou em versos, o resultado é 

fascinante! É um adentrar num mundo novo (ROSA, 2017, p. 22).  

 

Figura 42 – Publicações literárias para as infâncias: capas dos livros de Sonia Rosa 

 
Fonte: Site Oficial da escritora Sonia Rosa (2014). 

 

A obra infantojuvenil “Palmas e Vaias” (2011), escrita por Sonia Rosa com ilustrações 

de Salmo Dansa pela Editora Pallas, apresenta a narrativa de uma menina negra chamada 

Florípedes. A menina sonhava com a festa da escola em uma manhã de sábado ensolarada em 
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que seria premiada como a Sinhazinha da quinta série. Ao receber o prêmio, aconteceu o 

inesperado: o clube inteiro começou a vaiar a menina com seu topete alto, perninhas finas e 

bochechas inchadas. Ela foi aplaudida somente pela mãe e conseguiu segurar o choro até chegar 

em casa.  Ela resolveu guardar na memória as palmas e o amor de sua mãe. A história encanta 

ao trazer as expectativas de uma menina de 11 anos diante da nova escola, do primeiro corte de 

cabelo, dos apelidos e mudanças hormonais – transformações de um corpo de criança passando 

pela adolescência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O olhar sobre a obra infantil “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, 

concentrou-se na roda de conversa realizada na biblioteca escolar com as 17 estudantes, 

meninas do 3º, 4º e 5º ano de escolaridade do ensino fundamental na Escola Municipal Felizarda 

Maria da Conceição de Azevedo, localizada na CRQ Machadinha no município de 

Quissamã/RJ. A pergunta que este estudo buscou responder surgiu diante das inquietações da 

pesquisadora ao observar nos corredores da escola murais, painéis e trabalhos escolares sobre 

o livro “Menina bonita do laço de fita”, obra publicada na década de 1980 e que continua sendo 

utilizada nas escolas como única referência literária ao tratar das relações raciais.   Neste 

sentido, o estudo observou a narrativa presente no livro infantil – que traz como personagem 

uma menina negra – a fim de refletir sobre a contribuição desta obra no processo de construção 

de identidade em meninas negras.  

A análise na interpretação dos desenhos e textos contribui para evidenciar os impactos 

na construção de identidades de meninas negras, principalmente, quando envolvem a estética 

do corpo negro e cabelo crespo. Contudo, as expressões nos instigam a refletir sobre o padrão 

de beleza feminino que desvaloriza as características fenotípicas de pessoas negras.  

Diante disso, percebe-se que as respostas ao objetivo geral da pesquisa sobre a 

percepção narrativa da obra, em relação ao enredo do livro infantil, centralizam na beleza da 

menina negra o discurso literário, entretanto, os padrões estéticos de beleza, corpo, cabelo e cor 

da pele estabelecidos e valorizados na sociedade ocidental são eurocêntricos. 

Sobre os objetivos específicos, a existência de termos presentes na narrativa da obra 

infantil promove o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento, nota-se isso ao 

descrever a mãe da menina e ao citar a avó para explicar o segredo dela ser tão pretinha. Fato 

que evidencia as vulnerabilidades da história ao reforçar a formação da identidade brasileira a 

partir de termos relacionados ao mito da democracia racial e ideal de branqueamento que 

tencionam a construção da identidade negra por meio da valorização de características físicas 

próximas ao modelo universal de base eurocêntrica. 

A análise da representação sobre a menina negra nas ilustrações das edições publicadas 

nas décadas de 1980 e 2010 contribui para evidenciar que as ilustrações da edição de 1980 

expressam características estereotipadas e/ou caricaturadas sobre a população negra. Já na 

edição de 2010 a representação da personagem contribui para a qualidade do livro adequada a 

diferentes situações da vida cotidiana. 
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Ao refletir sobre o processo de construção de identidade em meninas negras na análise 

dos textos e imagens produzidos pelas estudantes após a roda de conversa literária, obtivemos 

a seguinte identificação: todas as meninas realizaram a proposta de produzir texto e/ou imagem; 

nove estudantes produziram um único desenho; uma produziu três desenhos e um texto; três 

elaboraram um desenho e um texto; e quatro produziram dois desenhos.  

Nesta análise, podemos constatar nos textos e imagens produzidos pelas estudantes a 

dificuldade de aproximação com as características fenotípicas negras e tentativa de 

aproximação com o padrão estético ideal. No processo de construção de identidade, observamos 

o conflito interno de negação e/ou afirmação da identidade negra no debate sobre a beleza e na 

tentativa de olhar as diversas formas de ser belo. Por isso, identificamos como principal 

categoria de análise a ambivalência representada em grande parte das imagens e textos. 

A interpretação das imagens e textos pode expressar as experiências das meninas ao 

processo de afirmação ou negação da identidade negra, sobretudo, nos aspectos que fazem 

sentido ao enredo da história infantil. Trata-se de um conflito presente ao longo do processo de 

afirmação de pessoas negras que não se veem representados positivamente, valorizadas na 

estética de sua beleza e, por isso, a dimensão de pertencimento pode acontecer tardiamente, 

como no meu caso específico, que somente ocorreu na fase adulta.  

Dito isso, é possível compreender a introdução de outras vozes no texto desta 

dissertação, que amplia os espaços de potência literária na superação de estereótipos sobre a 

população negra. A particularidade de mundo da mulher negra, sobretudo, na autoria feminina 

em obras literárias infantis contemporâneas fortalece o contexto da luta antirracista na 

autoestima de crianças e adolescentes negros e na reeducação dos não negros, a fim de romper 

com as estruturas racistas em compromisso com a afirmação da humanidade na dimensão 

poética, estética e cotidiana de pessoas negras. 

Portanto, ao retratar a minha história, encontro meninas negras em um quilombo com 

experiências pessoais que se aproximaram das minhas memórias de infância.  As descobertas 

que aconteceram ao longo do estudo transformaram esses encontros em oportunidades de 

autoconhecimento, propósito de continuar os estudos na temática da literatura africana e afro-

brasileira e contribuir para a valorização da poética feminina negra como posicionamento 

político de reafirmação da negritude. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – DESENHOS E TEXTOS PRODUZIDOS PELAS ESTUDANTES APÓS A 

RODA DE CONVERSA LITERÁRIA SOBRE A OBRA “MENINA BONITA DO LAÇO DE 

FITA” 

Desenhos 1: Ilustrações produzidas por Zuri e Monifa (frente e verso): Representação da 

personagem através de imagem e texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Menina bonita do laço de fita. Era uma 

vez, uma menina bem bonita que tinha 

um cabelo bem loirinho. Teve uma vez 

que apareceu um coelho e perguntou: - 

menina bonita do laço de fita qual o teu 

segredo para ser tão bonita. Ela 

respondeu arte de uma vó que eu tinha. 

Fim”. (Zuri) 
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“Menina bonita dos cachos marrom. 

Era uma vez uma menina bonita que 

gosta de dançar. Os cabelos dela eram 

amarelos igual uma abelha. Certo dia 

ela saiu pela rua e apareceu um coelho 

lindo. Ela pegou ele e levou no 

mercado para compra uma cesta de 

cenouras. Todo dia o coelho ia na casa 

dela e o coelho ficou feliz para sempre 

com a menina bonita dos cachos 

dourados”. (Monifa) 

        

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Desenhos 2: Ilustrações produzidas por Amara, Lovelie, Adenike e Lueji: Representação da 

personagem. 
 

  

  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Desenhos 3: Ilustrações produzidas por Ayo, Chiamaka, Abayomi e Luena: Conjunto 

sequencial de imagens sobre a história infantil. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Desenhos 4 : Ilustrações produzidas por Fayola, Dalji e Ayana: Representação da personagem 

com elementos da natureza. 

 

  

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Desenhos 5: Ilustrações produzidas por Dandara e Jendayi: Representação de elementos da 

natureza. 

 

  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Desenhos 6: Ilustrações produzidas por Bintu e Ebunoluwa: Representação da história infantil 

através de texto com imagens de afeto a natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Menina bonita do laço de fita. Era uma vez 

uma menina linda, linda. Os olhos dela 

pareciam duas azeitonas pretinhas. A mãe 

dela gostava de fazer trancinhas no cabelo 

dela. Ela parecia a fada do reino lua. Certo 

dia ela saiu para passear e achou um coelho 

no meio do caminho. Ele perguntou menina 

bonita do laço de fita qual é o seu segredo 

para ser tão pretinha? A menina respondeu 

artes de uma vó minha” (Bintu) 
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“Menina bonita. Era uma vez uma menina 

bem linda que gosta de dançar. O cabelo dela 

era amarelo igual uma abelha. Certo dia ela 

vai na rua [...]” (Ebunoluwa) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 


