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RESUMO 

 

RAIA, Ana Lúcia da Silva. Rompendo a invisibilidade dos corpos negros: desafios e 

conquistas. 2018. 61 f. Trabalho de Conclusão do Curso (Especialização em Educação 

Psicomotora) - Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2018.       

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) objetiva apresentar e discutir a imagem dos 

personagens negros nos livros de  Literatura Infantil disponibilizados em duas Salas de 

Leituras de duas escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. A ideia principal é 

compreender se os mesmos se aproximam ou se afastam das orientações aplicadas na Lei 

10.639/2003 (BRASIL, 2003) que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira". O texto se desenvolve atravessado pela história de vida da autora 

que parte de análise autorreflexiva  para denunciar os meandros do preconceito nas práticas 

sociais e educacionais observadas no cotidiano escolar, tanto como discente, como docente. 

Dentro desse contexto, optou-se pela pesquisa qualitativa, se apropriando da pesquisa-ação, 

buscando responder as seguintes questões: Em que medida a história de quem pesquisa se 

aproxima ou se afasta do objeto a ser pesquisado? A Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) teve 

alguma ressonância para o repertório dos alunos negros e não negros? Como a literatura 

brasileira traduz o corpo dos personagens negros? Os participantes, tanto alunos como 

professores, foram coadjuvantes da cena principal que eram os livros selecionados das salas 

da leitura das escolas pesquisadas.  As imagens e os textos dos livros foram analisadas, a fim 

de investigar possíveis associações entre as aproximações e os afastamentos com as 

orientações previstas no texto legal no combate à discriminação e ao preconceito do povo 

negro. Os resultados permitiram conhecer melhor como os docentes, os discentes e a própria 

literatura se comportam diante das exigências legais. Considera-se, portanto, que apesar das 

exigências apresentadas pelo marco legal, ainda necessita de mais investimento na formação 

docente, pois, a literatura se constitui como fator importante para o desenvolvimento humano, 

em especial para a autoestima quando é produzida,  reproduzida uma boa imagem corporal.  

 

Palavras-chave:  Invisibilidade. Humanização. Corporeidade. Identidade negra. Resistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

RAIA, Ana Lúcia da Silva. Breaking the invisibility of black bodies: challenges and 

achievements. 2018. 61 f. Conclusion of the Course (Specialization in Psychomotor 

Education) - Pedro II College, Pro-Rectorate for Graduate Studies, Research, Extension and 

Culture, Rio de Janeiro, 2018. 

 

This Course Completion Work (TCC) aims to present and discuss the image of black 

characters in Children's Literature books available in two reading rooms of two municipal 

schools in the city of Rio de Janeiro. The main idea is to understand if they approach or 

deviate from the guidelines applied in Law 10.639 / 2003 (BRAZIL, 2003) that establishes the 

guidelines and bases of the national education, to include in the official curriculum of the 

Teaching Network the obligatoriness of the theme " Afro-Brazilian History and Culture ". The 

text is developed through the life history of the author who starts from a self-reflexive 

analysis to denounce the meanderings of prejudice in the social and educational practices 

observed in school everyday, both as a student and as a teacher. Within this context, we opted 

for qualitative research, appropriating action research, seeking to answer the following 

questions: To what extent does the history of researcher approach or distance itself from the 

object to be researched? Has Law 10.639 / 2003 (BRAZIL, 2003) had any resonance for the 

repertoire of black and non-black students? How does Brazilian literature translate the body of 

the black characters? The participants, both students and teachers, were co-editors of the main 

scene which were the books selected from the reading rooms of the schools surveyed. The 

images and texts of the books were analyzed in order to investigate possible associations 

between the approaches and the departures with the guidelines provided in the legal text in the 

fight against discrimination and prejudice of the black people. The results allowed us to know 

better how teachers, students and literature itself behave before legal requirements. It is 

considered, therefore, that despite the requirements presented by the legal framework, it still 

needs more investment in teacher training, because literature is an important factor for human 

development, especially for self-esteem when it is produced, reproduced a good body image. 

 

Keywords: Invisibility. Humanization. Corporeity. Black identity. Resistance. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 Este texto é um convite à reflexão sobre os efeitos do preconceito da vida dos 

estudantes negros nas escolas a partir da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 

Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".   O 

tema sobre preconceito está presente nos espaços escolares, pois é pauta constante nas 

vidas dos negros e afrodescendentes, no entanto ainda precisamos de leis garantir tais 

estudos que certifiquem o valor dos pretos na sociedade brasileira.  

Desse modo, buscou-se, através do Curso de Especialização em Educação Psicomotora, 

desenvolver uma pesquisa que apontasse para essa problemática. Inicialmente, a 

pesquisadora buscou incorporar ao texto suas experiências de vida como justificativa 

para seu investimento acadêmico.  O que atravessa a fronteira entre a vida da 

pesquisadora e seus achados na literatura infantil é, pois, um tema caro para a 

psicomotricidade, ou seja, a construção da corporeidade dos meninos e meninas negras 

no espaço escolar. No caso em tela, busca-se fazer essa reflexão a partir de alguns 

livros. Desse modo, a pesquisa se encaminha para buscar respostas para as seguintes 

perguntas: que medida a história de quem pesquisa se aproxima ou se afasta do objeto a 

ser pesquisado? A Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) teve alguma ressonância para o 

repertório dos alunos negros e não negros? Como a literatura brasileira traduz o corpo 

dos personagens negros? 

 Estas e outras questões fazem parte das inquietações da autora que, como 

educadora, aprendeu a compreender o corpo como expressão vital para o 

desenvolvimento humano nas aulas do curso em Educação Psicomotora. Atualmente 

trabalha na educação básica do ensino fundamental com o propósito de ir além do 

 ensino conteudista, pois visa desenvolver o gosto pela descoberta de ser gente, a partir 

da pessoalidade e da compreensão que cada um é ser em construção que deve ser 

respeitado, respeitar e criar laços. 

 Nas várias escolas de educação básica por onde passou como aluna e como 

profissional de educação viveu situações de incômodo e constrangimento quando 

percebia que haviam crianças que sentiam vergonha ou preferiam tornar-se “invisíveis” 

por causa de sua cor da pele, suas tranças, seu cabelo crespo, suas origens. 

 Havia também muito sofrimento quando reconhecia que grande parte do 

constrangimento das crianças estava no desconhecimento da sua matriz original que 

muitas vezes era ocultada em prol da hegemonia da cultura europeia no seu cotidiano. A 



11 
 

parte da história que lhe cabia era o “negro escravo” que nem escravizado era. Assim, 

era reproduzido a história do colonizador, e para a criança negra que não era 

apresentada outra história pela família ou comunidade, sentia-se   desvaloriza pela sua 

cor, origem, ancestralidade, cultura.  Enfim, era produzida uma imagem caricata, 

revestida de uma máscara que desvalorizava suas crenças e valores. 

  O texto de Freitas (2013), autor do livro de ficção inspirado na realidade “Os 

Invisíveis” traz contribuições importantes para a composição dessa reflexão, pois ele 

aponta, ao mesmo tempo que provoca a pensar sobre a  produção das invisibilidades 

sociais. É perceptível, em especial para negros, que apesar do ordenamento legal que 

garante a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" ainda estão 

presentes no cotidiano escolar formas de violência que se traduzem em   invisibilidades 

que machucam, pois se dão em diferentes modos de desqualificação  e negação do outro 

(negro).  

 Decerto, a experiência da autora está na base desse texto que com propriedade 

afirma que por muitas vezes se reconheceu no “não lugar”, ou seja, no lugar  de 

passagem que não promove o desenvolvimento de identidade (AUGÉ, 1994). 

 Desse modo, a Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003)  defende que a escola é um 

espaço de escuta e visibilidade da diversidade, portanto, o respeito às diferenças é 

fundamental, pois cada  aluno é  diferente entre si, e  igual entre seus grupos culturais 

onde estão inscritos valores, crenças e outros tantos aspectos que se traduzem nas 

identidades culturais. Neste sentido, este estudo aponta para a importância de se 

conhecer e se discutir a temática da cultura afro em todos os campos da educação. 

 Nesse cenário, a literatura em diálogo como o conceito de corporeidade tem 

papel relevante no contexto da formação do estudante do ensino básico, pois ao entrar 

em contato com a ficção, criar-se  espaços para se viver situações reais e a partir daí a 

discussão e apropriação da cultura afro-brasileira possibilita condições para o aluno 

negro sentir-se sujeito da sua própria história, liberto de estereótipos que podem 

aprisionar nas algemas da tão violenta escravidão dos antepassados. Ao se libertar das 

amarras contadas pelos livros didáticos que contam a história na voz do colonizador, o 

   aluno se vê representado no universo escolar como protagonista da própria história.  

A literatura ficcional e a realística podem promover identificações com outros 

personagens que fogem aos submissos, pois assumem postos da realeza, como os  reis, 

rainhas como protagonista das suas vidas. 



12 
 

 Com a Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) a escola passa a ter acesso a literatura 

africana. Pode-se até se perguntar: onde estavam as histórias africanas? Elas que 

estavam escondidas? E se escondidas, invisíveis? Paulo Freire (2001) já havia afirmado 

que o ato de ler ilumina a compreensão de mundo. Se as histórias africanas estavam 

escondidas, como compreender o mundo sem lê-lo?  A exigência legal, trouxe 

responsabilidades para o educador que tinha que apresentar a cultura africana para além 

do legado histórico da escravidão.   

              Como educadora, a pesquisadora buscou ressuscitar os personagens enterrados 

nas caixas ou nas estantes, para fazer um grande debate sobre o tema, divulgando o 

material sobre a cultura afrodescendente ao corpo docente e discente da unidade escolar. 

     A partir do diálogo que se estabeleceu entre os estudantes, as professoras e 

literatura infantil referente a questão da cultura afrodescendente, surgiu a ideia desse 

estudo, na busca de compreender os efeitos da representação das imagens dos corpos 

negros nos livros com a imagem corporal dos corpos vivos dos alunos. 

 Para além dessa compreensão, buscou-se compreender os efeitos de uma década 

de implantação da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) para a comunidade escolar, a partir 

da literatura disponibilizada nas duas escolas pesquisadas. Nesse sentido, buscou-se 

ficar sensível a representação dos personagens da pele preta: protagonistas ou 

coadjuvantes? Analisar também como os ilustradores/escritores estão divulgando a 

cultura afro? Há indicação de empoderamento e uma mensagem de valorização dessa 

cultura ou não? 

  A pesquisa se limita ao acervo de livros da sala de leitura de duas Unidades 

Escolares do Município do Rio de Janeiro, localizadas no bairro do Anil, Jacarepaguá, 

na zona Oeste do Rio de Janeiro. O recorte temporal da pesquisa se aplica às 

publicações dos últimos 18 anos, ou seja, entre os anos 2000 a 2018 no viés da adesão 

(ou não) dos escritores/ilustradores a partir da chamada legal de 2003, na produção 

literária. 
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 2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 

 Analisar os efeitos da representação dos personagens negros apresentados na 

Literatura Infantil, produzidos no período de 2000 a 2018, do acervo das Salas de leitura 

de duas escolas municipais, situadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sob o crivo da 

Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira". 

 

 2.2 Objetivos Específicos: 

 Compreender em que medida a história de quem pesquisa se aproxima ou se 

afasta do objeto a ser pesquisado; 

  Identificar se a Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) teve alguma ressonância para 

o repertório dos alunos negros e não negros; 

  Compreender como a literatura brasileira traduz o corpo dos personagens negros 

nos livros disponibilizados e elencados das salas de leitura das escolas pesquisadas; 

 Identificar, sob as lentes da Psicomotricidade, a representação dos personagens 

negros apresentados na Literatura infantil; 

 Identificar a cultura africana nos textos dos livros de Literatura Infantil, no que 

tange a exaltação do sentimento de pertença na imagem dos corpos dos personagens 

afrodescendentes; 

 Analisar os efeitos do ordenamento jurídico da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 

2003) na produção da literatura voltada ao público infanto-juvenil.  
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 3  JUSTIFICATIVA 

 Durante minha trajetória, militando na educação básica, pude afetar e ser afetada 

por muitas questões referentes a discriminação e preconceito racial. A relevância dessa 

vivência transcende minha condição de profissional e educadora, pois ela está na raiz da 

minha própria história, ou seja, na cultura afro-brasileira. 

 Nas várias escolas de educação básica que vivi, como aluna e como profissional 

de educação, uma situação que sempre me incomodou foi ver e sentir no cotidiano da 

sala de aula, crianças que sentiam vergonha ou preferiam tornar-se “invisíveis”¹ 
1
por 

causa de sua cor da pele, suas tranças, seu cabelo crespo, suas origens. Incomodava 

demais perceber que, por não conhecerem sua cultura de origem, viam-se obrigados a 

usar a imagem refletida da cultura europeia em seu cotidiano, desvalorizando sua cor, 

origem, ancestralidade, cultura, enfim, enxergando-se em um corpo caricato, revestido 

de uma máscara que desvalorizava suas crenças e valores. 

 Na sala de leitura, como professora regente, pude ter acesso a todas as turmas, 

conhecer suas características e, principalmente, entrar em contato com o corpo docente 

da unidade escolar. Observei, todo o tempo, o comportamento dos alunos, seja em 

grupos, seja individualmente. Queria estar próxima para conhecer e partilhar das suas 

angústias, seus desejos, crenças, valores, espírito de grupo, preconceitos. Muitas 

histórias poderiam ser contadas naquele ambiente, especialmente as próprias histórias. 

 Meus radares estavam ligados para compreender a vida que se revelava no 

espaço da sala de leitura. Eu, como guardiã dos livros, me tornava uma contadora de 

história: uma griots² para abrir espaços para entender a alma dos meus alunos. Tinha a 

sensação que queriam se tornar  “seres invisíveis”, talvez pela própria condição da cor 

de sua pele, seu corpo, seu cabelo, sua imagem. 

 Esse incômodo gerou em mim muitas inquietações e insônia, pois percebia que 

os professores não conseguiam dar conta da demanda apresentada pelos alunos e que 

muitas vezes, até mesmo inibiam o fortalecimento dos grupos. Parecia que muitos 

docentes desconheciam a relevância da cultura afro-brasileira como processo da 

construção das subjetividades. Outros tantos, por descrédito e desqualificação, não 

tratavam da cultura africana fora das datas comemorativas. Uns por considerarem 

                                                             
1 A autora está apoiada no conceito de invisibilidade do sociólogo Boaventura Sousa Santos (2006) que 
afirma ser a invisibilidade um processo produzido pela racionalidade moderna para desqualificar e 
desvalorizar sujeitos e culturas não hegemônicas. 
2 Na tradição africana, são os griots, não os livros, que transmitem a história de um povo ao longo dos 
tempos. 
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desnecessário mais uma informação no currículo, haja vista a quantidade de conteúdos a 

serem trabalhados, outros por não se sentirem capacitados. 

 Diante de todos esses argumentos, sempre indagava se não havia necessidade de 

trabalhar a imagem dos “alunos invisíveis” naqueles grupos. Essa insatisfação me fez 

agir. Comecei a trabalhar um projeto que valorizasse o ser, discutir os afetos, os 

desafetos, o corpo, a imagem, a cultura dos povos, através dos livros de literatura 

infantil. Assim pude perceber o início de algumas mudanças de comportamento, através 

desses corpos. Alunos que não se expressavam nem com um olhar, começaram a se 

reconhecerem enquanto sujeitos. 

 Através das histórias dos livros infantis, a cultura afro-brasileira foi tomando 

vida: reis, rainhas, príncipes, princesas, homens, mulheres, crianças foram sendo 

apresentados aos grupos de alunos tendo voz, corpo, cor, vontades, brilho, vida e beleza. 

 Os alunos negros foram afetados por essas histórias. Os alunos brancos foram 

afetados também! Comecei a perceber que o corpo desses alunos estava se 

transformando a partir dos cabelos afros, na cor da pele negra, nas expressões do corpo 

e dos olhos. Alunos que eram “invisíveis” para si, passaram a se enxergar com um olhar 

de seus ancestrais, povo que tem uma cultura, uma história, valores e crenças. 

 Em razão dessa experiência com esse projeto em uma escola da rede pública, na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, entendi que é possível multiplicar esse "Como fazer", 

dando condições para que um maior número de profissionais possam ter acesso à 

informações do acervo da sala de leitura e de que forma poderão ser utilizados para 

desenvolver a temática da cultura afrodescendente, após mais de uma década de 

implantação da Lei10.639/2003 (BRASIL, 2003). 

 O produto desse trabalho deverá servir para que o currículo seja redimensionado, 

resgatando o que visa a emenda realizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

quanto à cultura afro-brasileira. 

 Dar um suporte para que os professores, através de suas práticas pedagógicas, 

atuarem contra o preconceito racial e promoverem a pluralidade cultural e racial. 

Pretendo desenvolver essa questão como objeto de estudo através da apresentação do 

produto, que tem como foco um "como fazer pedagógico", que possam ser aplicados 

utilizando os livros de literatura infantil do acervo escolar. 

 As possíveis aplicações desse estudo à área de ensino tem como meta a 

otimização da aplicabilidade da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), através dos livros de 

literatura infantis que tratam da temática da cultura afro-brasileira, destacando textos 
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que abordem aspectos culturais, políticos, sociais, geográficos desse povo, integrando 

com a realidade e vivências desses alunos, nos lugares onde se encontrem. 

 Esse tema tem uma relevância histórica, pois o racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, conforme o artigo 5.º, inciso XLII, da Constituição 

Federal e urge por ser extinto. 

 O Brasil, lugar de várias culturas, povos e pluralidade urge por apresentar 

propostas e implementar sua aplicabilidade para a luta contra qualquer discriminação 

que destrói o outro em razão da cor da sua pele. 

 O livro infantil, destacando as identidades culturais nele apresentadas, 

observando a visibilidade dos personagens negros enquanto referenciais de 

protagonismo, beleza e identidade. 

 Após mais de uma década de implantação da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), 

que se refere a uma emenda do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e delegou às escolas de ensino fundamental e médio, nas esferas públicas e 

particulares, a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira, atendendo as propostas de políticas públicas que são chamadas de ações 

afirmativas, criando uma cultura de visibilidade do negro no currículo. 

 O espaço escolar deve ser um espaço de escuta e visibilidade da diversidade, não 

devendo considerar todos os alunos iguais em sua cultura, etnia, identidade e outros. 

Neste sentido, a importância de se conhecer e se discutir a temática da cultura afro. 

 Criar espaços para se conhecer e discutir a cultura afro-brasileira é dar condições 

do aluno negro sentir-se representado no universo escolar, haja vista que, através das 

histórias contidas na literatura infantil irá identificar-se enquanto o rei, a rainha, tendo 

condições de ocupar, também, o lugar do protagonista, assim como os personagens 

brancos, respeitando as diferentes culturas. 
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 4  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 A pesquisa delimitou-se em analisar, sob as lentes da Psicomotricidade,  a 

representação social dos corpos dos personagens negros na Literatura Infantil, do 

acervo  das Salas de Leitura  de duas  escolas municipais,  situadas no bairro do Anil, 

em Jacarepaguá, na zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, no recorte temporal 

das edições produzidas no período dos anos 2000 a 2018,  tendo como referência para a 

análise as marcas evidenciadas nos textos da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ao incluir  no currículo oficial da 

Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, cuja 

relevância se inscreve na garantia legal das  lutas antirracismo, num viés democrático 

de ensino.      

 Espera-se, com essa pesquisa, responder as seguintes questões: Há nos livros de 

Literatura Infantil, nas edições produzidas no período dos anos 2000 a 2018, o resgate e 

divulgação da cultura africana e o sentimento de pertença na imagem dos corpos dos 

personagens afrodescendentes apresentados? 

 O ordenamento jurídico contido no corpo da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, está sendo implementado no 

que tange a caracterização da imagem dos personagens apresentados nestes livros de 

Literatura Infantil? 

 Para fundamentar essa discussão autores como Rocha (2009) e Gomes (2010) 

são o pano de fundo para, através de seus livros de Literatura Infantil, realizar essa 

discussão, através da fala dos personagens, imagens de seus corpos, expressões e 

empoderamento do corpo negro, suas origens, cabelos, cor da pele, ancestralidade. 

 Outra discussão que ressalto é o conceito de não-lugar.  No livro “Não-Lugares: 

Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade”, de Augé (1994), o autor define 

os chamados não-lugares como um espaço de passagem incapaz de dar forma a 

qualquer tipo de identidade. Discute a capacidade efetiva da antropologia analisar e 

compreender a sociedade de hoje, caracterizada por ele como supermodernidade. 

Ressalta a discussão de que forma os “não lugares” podem provocar uma perda de nós 

mesmos como grupo e sociedade, prevalecendo agora apenas o indivíduo “solitário”. 

 Santos (2004), constrói o conceito de Sociologia das ausências,  (a revelação-

denúncia de realidade de atores sociais silenciados, ignorados, esmagados, 

demonizados, trivializados). Para o autor, essa invisibilidade está presente no cotidiano 
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da escola e reforça a desumanização como esses sujeitos são tratados nesses ambientes 

de exclusão. 

  Outro conceito trabalhado por Santos (2004) é a sociologia das emergências (a 

revelação-potência de novos conhecimentos, de outras dimensões da emancipação e da 

libertação, de novas e ancestrais identidades, formas de luta e de ação política). Neste 

sentido, o autor tece caminhos para o respeito às identidades, respeitando os comandos 

do ordenamento jurídico e formas de resistência como as políticas afirmativas. 

 Em contraponto a essa imagem do negro que é respeitado em sua cultura  utilizo 

Lobato (2014), com o Livro "Caçadas de Pedrinho", que expõe a imagem do corpo do 

negro como suja, inferior e negativa. Através do personagem da Tia Anastácia o autor 

desvaloriza a imagem do negro, caracterizando-o pejorativamente como um corpo sem 

relação com o humano, vinculando-o a um macaco. 

 Munanga (2016), Gomes (2008), Pacheco (2008), Hooks (2015), Evaristo 

(2007), Backes (2009), retratam o negro como um corpo com suas características, 

belezas e marcas trazidas de anos de lutas e resistência. Defendem que o currículo deve 

ser pensado na perspectiva da diversidade, na construção de identidades, reconhecendo 

a diferença no contexto de relações culturais e sociais. Afirmam que não querem 

substituir um etnocentrismo europeu por um de matriz africana, mas repensar esse 

currículo que desqualifica, desconsiderando a pluralidade étnico-racial brasileira. É 

preciso problematizar o porquê dos saberes, crenças, cultura africana não serem 

reconhecidos com legitimidade e de não serem transmitidos para todos, 

independentemente da cor da pele. É fundamental, para mudar essa realidade, entender 

o currículo como processo de seleção, que está inserido nas relações de dominação, 

exclusão e poder. 

 Wallon (1975), Le Boulch (2007) revelam a outra face de um corpo que não 

apresenta a tonicidade para expressar-se. Resgatam a importância da afetividade, da 

pertença para o desenvolvimento global do sujeito. 

 Neste sentido, pretendo conversar com esses autores, apresentando os livros de 

Literatura Infantil como base para se discutir a temática da cultura afro-brasileira e seus 

reflexos nos corpos dos alunos negros no universos das salas de aula.  

  Instituir a lei Federal 10.639/2003 (BRASIL, 2003) propõe a garantia do 

conhecimento e do reconhecimento da história e cultura africana e afro- brasileira. Essa 

lei foi promulgada através da luta dos movimentos sociais afros, que sentem no 

cotidiano da sociedade a discriminação racial e um histórico de inferioridade vividos 
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nas instituições de ensino, nos locais de trabalho, nos espaços de lazer, nas ruas, nas 

entrelinhas dos discursos veiculados pela mídia, no olhar daqueles que acreditam que a 

cor da pele nos faz inferiores. 

 Reconhecer, através de uma lei, que há um currículo que prioriza e atende a uma 

cultura eurocêntrica foi um grande avanço social, mas a luta não pode parar! Esse foi o 

primeiro ganho. Ainda há muito a ser feito! O comando da lei é afirmativo, obrigando a 

todos os estabelecimentos de ensino público e privado, o ensino sobre a história e a 

cultura afro-brasileira e africana, no âmbito de todo território nacional. Agora é fazer 

valer o cumprimento dessa lei! Efetivamente, vem sendo aplicada? Houve mudanças 

nesses quinze anos de implementação dessa lei? 

 Acredito que houve avanços. Atualmente se fala mais sobre a cultura afro- 

brasileira e africana nas escolas, mas ainda há arestas que precisam ser aparadas. Uma 

delas refere-se ao material didático, onde há autores tratando desse tema com um olhar 

eurocêntrico, com um embranquecimento dos personagens e uma proposta de 

embranquecimento do leitor, onde os alunos negros, em muitos desses materiais, não se 

sentem representados. 

 Outra questão refere-se a ideia erônea do objeto da lei ser tratado como mais 

uma disciplina a ser acrescentada ao currículo. Uma forma incorreta de entendimento da 

Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que deve ser entendida como um elemento que 

perpassa por todo o currículo, pela forma de abordagem dos conteúdos nas diferentes 

disciplinas, discutindo a temática e aplicando-a no cotidiano da sala de aula. 

 Deve-se considerar, principalmente, a formação do professor para que o mesmo 

tenha conhecimento da cultura afro-brasileira e africana para realizar a discussão desse 

tema de forma ampla, plural e atuando como um mediador de um discurso de respeito às 

diferenças. Um discurso que independe da cor da pele desse professor. Muitos ainda 

acreditam, por não terem uma formação de qualidade, que apenas os professores negros 

devem discutir essa temática com os alunos. Um equívoco de quem desconhece a 

importância do conhecimento e reconhecimento das diferentes culturas. Essa formação 

continuada dos profissionais da educação é uma grita dos movimentos sociais para que 

haja maior efetividade na implementação dessa qualificação, que passa pelas 

universidades. 

 Concordo com Backes, (2009), que diz que há uma problematização da 

produção das identidades culturais negras por meio do currículo que representa o ensino 

superior, onde algumas identidades são legitimadas em detrimento de outras. 
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 Entendo que os indivíduos não são receptores passivos e que é fundamental a 

resistência. Que é importante resistir a essa cultura hegemônica, desconstruindo a 

imagem do branco como ser superior, criando possibilidades de transgredir, rebelar-se, 

instituindo outras posturas, ampliando esses discursos para outros lugares e em outras 

vozes. 

 Nesse sentido, ensinar a história do negro e dos povos indígenas na 

escola brasileira é romper com a visão eurocêntrica que exclui outras 

raízes culturais formadoras do Brasil como povo e nação. A 

diversidade é nossa riqueza coletiva. Ela tem uma história que 

devemos inventariar e conhecer para enfim ensiná-la às gerações 

presentes e futuras (MUNANGA, 2014, p. 44). 

 

 O currículo deve ser pensado na perspectiva da diversidade, na construção de 

identidades, reconhecendo a diferença no contexto de relações culturais e sociais. 

 Não queremos substituir um etnocentrismo europeu por um de matriz africana, 

mas repensar esse currículo que desqualifica, desconsiderando a pluralidade étnico-

racial brasileira. É preciso problematizar o porquê dos saberes, crenças, cultura africana 

não serem reconhecidos com legitimidade e de não serem transmitidos para todos, 

independentemente da cor da pele. É fundamental, para mudar essa realidade, entender 

o currículo como processo de seleção, que está inserido nas relações de dominação, 

exclusão e poder. 
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 4.1 Corporeidade 

         A corporeidade constitui-se na relação do sujeito com o mundo, principalmente 

com o seu mundo. A relação que esse sujeito tem com o seu corpo, cor da pele, cabelo, 

enfim, como esse indivíduo consegue se enxergar, considerando sua essência enquanto 

ser, independentemente de uma cultura eurocêntrica que impõe um padrão de beleza de 

um corpo branco. Essa imagem de si relaciona-se intimamente com a imagem corporal, 

pois o conceito de imagem corporal é a representação mental que cada indivíduo faz de 

seu próprio corpo. Perceber o corpo, sua imagem está intrinsecamente ligada a 

experiências afetivas, sua identidade e como o outro nos enxerga. 

 Essa relação com nossa imagem corporal e a imagem que o outro tem do nosso 

corpo constrói ou não a autoestima e ambas construções estão intimamente ligadas, já 

que a avaliação da imagem corporal interfere na autoestima. 

 Segundo Focault (2010, P.1), o corpo é uma jaula desagradável, na qual terei que 

me mostrar e passear. Essa jaula nos faz acreditar que somos diferentes, na medida em 

que vamos nos conscientizando que o padrão de beleza se dá a partir do estereótipos 

eurocêntrico. Somos educados para enxergarmos esse corpo como uma jaula 

inferiorizada, de um material de segunda linha, sem valor de mercado. 

 A valorização do corpo negro se dá de forma excludente. Os corpos negros, nas 

diversas manifestações culturais, são exaltados na vertente da sexualidade e do 

erotismo, secundarizando a vertente intelectual. Essa imagem de si relaciona-se 

intimamente com a imagem corporal, pois o conceito de imagem corporal é a 

representação mental que cada indivíduo faz de seu próprio corpo. Perceber o corpo, sua 

imagem está intrinsecamente ligada a experiências afetivas, sua identidade e como o 

outro nos enxerga. Essa relação com nossa imagem corporal e a imagem que o outro 

tem do nosso corpo constrói ou não a autoestima e ambas construções estão 

intimamente ligadas, já que a avaliação da imagem corporal interfere na autoestima. 

 Quando crianças, temos que aprender a deixar os cabelos presos em uma trança 

ou em fitas, desmerecendo a imagem dos cabelos que nos identificam. Nosso corpo 

precisa ser coberto para não expormos uma suposta sexualidade que insistem em nos 

imputar. Não negamos nossa sexualidade, mas não nos reduzimos somente a ela. 

 Segundo Gomes (2003, p. 9)  em torno da manipulação do corpo e do cabelo do 

negro existe uma vasta história. Uma história ancestral e uma memória. Há, também, 

significações e tensões construídas no contexto das relações raciais e do racismo 

brasileiro. 
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 Atualmente, com as conquistas do Movimento negro e com a conscientização da 

população negra de sua cultura e beleza afro, vemos um maior número de indivíduos 

com seus cabelos afros soltos, corpos mais expressivos, olhares de quem têm 

consciência de sua ancestralidade, sua beleza, cultura, mas ainda há muito pelo que 

lutarmos. 

 A auto imagem do negro se dá na medida em que ele assume sua identidade. A 

representação interna que o indivíduo faz de si determina essa corporeidade. Indivíduo 

com a auto estima baixa, não conseguem expressar sua cultura através de seu corpo, 

tornando-se invisível diante da cultura europeia.  

  Segundo Gomes (2003), a identidade negra se constrói gradativamente, e 

surge desde as primeiras relações estabelecidas em um grupo social mais íntimo. 

Geralmente tal processo se inicia na família e partir daí, vão surgindo novas vertentes e 

novos desdobramentos a partir das relações que o sujeito estabelece em outros 

contextos.  

         Como internalizar uma imagem corporal positiva, com base no movimento, 

intelecto e afeto se, a criança, em fase de desenvolver e sedimentar sua identidade, é 

tratada como invisível, sem ter suas características físicas e afetivas respeitadas. Como 

cultivar uma imagem corporal positiva diante de um acervo literário que desconstrói 

essa imagem? Como valorizar sua autoimagem se o outro, como um espelho, representa 

o padrão de beleza, numa roupagem branca? 

         Diante desses fatos, manter a tonicidade e o equilíbrio corporal, organizando o 

esquema corporal é tarefa árdua para os alunos negros, haja vista que se ele não tem 

identificação com o seu corpo, cor e cabelo, sua postura corporal e tonicidade serão 

prejudicados. Corpo arqueado, olhar baixo, cabeça baixa são imagens corporais que 

observamos nesses alunos que não reconhecem sua história nesses livros infantis. 

Cortar o cabelo, alisá-lo, raspá-lo, mudá-lo pode significar não só uma 

mudança de estado dentro de um grupo, mas também a maneira como 

as pessoas se veem e são vistas pelo outro; o cabelo compõe um estilo 

político, de moda e de vida”. O cabelo é veículo que possibilita a 

transmissão de diferentes mensagens, que podem gerar uma infinidade 

de leituras e interpretações possíveis. (GOMES, 2002, p. 50). 

 

 Crianças nos ambientes escolares sofrem a rotina da invisibilidade no cotidiano 

da sala de aula. Algumas buscam o anonimato e acostumam-se a condição de invisíveis, 

onde não são ouvidas, não são respeitadas, não têm voz. Outros, para se fazerem vistos, 



23 
 

tornam-se muitas vezes agressivos, na tentativa de fazerem  prevalecer suas crenças, 

saberes e cultura. 

A emergência da função de interiorização, contemporânea  de 

reconhecimento do seu próprio Eu, vai permitir-lhe deslocar sua 

atenção sobre seu "próprio corpo" e descobrir suas próprias 

características corporais.  ( LE BOUCH, 1988, p. 86). 

 

 Muitas vezes sentem o peso da solidão e da invisibilidade no seio da própria 

família, onde pai e mãe negros já se renderam à cultura eurocêntrica do 

embranquecimento, não enxergando o sofrimento daquela criança em não ser 

reconhecida em sua essência. Pais, após uma vida de invisibilidade e/ou estereótipos de 

um ser inferior, acabam aderindo ao embranquecimento para sentirem-se aceitos pelo 

meio. Para Tavares, imagem corporal é a representação mental do corpo, e quando se 

fala em desenvolvê-la, dois processos se implicam: a produção de imagens e a 

estruturação da identidade do corpo:  

 O corpo é um objeto que se constrói como identidade para nós 

mesmos. Nascemos com um corpo, mas precisamos experienciá-lo 

para que ele possa se manifestar e existir para nós como uma unidade. 

Formar imagens mentais depende da capacidade do sistema nervoso 

de processar e integrar múltiplas percepções. Toda sensação é 

individual, singular, pertinente a um sujeito determinado. O sujeito 

constrói sua identidade corporal baseado na vivência de suas 

sensações. (TAVARES, 2003, p. 81). 

 

  Não reconhecer que o filho passa por práticas racistas dentro da escola pode ser 

visto como uma forma de ignorar que ainda exista racismo. Ao aderir aos anseios 

sociais de embranquecer a imagem, o discurso também tem que ser reestruturado, na 

expectativa de negação do racismo. Tentar negar esse racismo velado é tentar livrar-se 

do sofrimento da invisibilidade. Talvez, para essas pessoas, doa menos embranquecer.  

 Concordo com Wallon (1975), que defende que a vida psíquica é formada por 

três dimensões - motora, afetiva e cognitiva -  que coexistem e se integram e que o 

processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do indivíduo quanto do 

ambiente, que o afeta  de alguma maneira. O meio tem um papel fundamental para 

expandir essas potencialidades.  

 O espaço não é primitivamente uma ordem entre coisas em relação a nós 

próprios, e nessa relação é grande o papel da afetividade,  da pertença,  do aproximar ou 

de evitar,  da proximidade  ou afastamento. (WALLON, 1986, p. 33). 



24 
 

         O conceito de ontogênese é todo o período de desenvolvimento de um 

organismo, desde a fertilização do zigoto até que ele se complete como indivíduo 

adulto. 

         Nesse sentido, o adulto constrói a ontogênese da motricidade na criança. As 

condutas do adulto são a segurança do crescimento e do desenvolvimento da criança. 

Respeitar a diversidade, as diferenças no corpo dessa criança negra é estimular o 

crescimento de um ser, enxergando-o enquanto pessoa. 

         Entendo que o desenvolvimento psicomotor é o resultado das transformações 

que ocorrem no ser humano desde a sua concepção ao seu envelhecimento, até a sua 

morte, no que tange ao envolvimento de vários aspectos na organização psíquica e 

orgânica de um ser. 

         Como desenvolver-se num não lugar? Como aprender a desenvolver uma 

autoimagem positiva, se há uma proposta curricular que desvaloriza o diferente, que 

torna invisível quem não se enquadra no perfil eurocêntrico? 

O meio é um complemento indispensável ao ser vivo.  Ele deverá 

corresponder a suas necessidades e as suas aptidões sensório-motoras  

e, depois, psicomotoras... Não é menos verdadeiro que a sociedade 

coloca o homem em presença de novos meios, novas necessidades e 

novos recursos que aumentam  possibilidades de  evolução e 

diferenciação  individual.  Os meios em que vive a criança e aqueles 

com que ela   sonha  constituem a forma que amolda sua pessoa.     

Não se trata de uma  marca aceita passivamente. (WALLON, 1975, 

p. 164 - 165). 

 

        Os negros que frequentam as escolas do ensino fundamental e educação infantil 

aprendem a resistir pois o preconceito é muito forte e, infelizmente, há uma cultura 

racista que se impõe, destruindo a autoimagem desse sujeito. 
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         4.2 Imagem corporal 

 Imagem corporal é a representação mental que cada sujeito faz de seu próprio 

corpo. É a consciência corpórea. 

 A percepção do corpo está ligada à constituição e organização de uma imagem 

sobre o corpo. Essa imagem corporal está intrinsecamente ligada a experiências afetivas 

construídas nas relações com o outro. Na medida em que a imagem corporal vai sendo 

construída, há também a construção da autoestima. Quanto maior for a imagem corporal 

positiva, melhor será a construção da autoestima. As referências externas da família, 

amigos, colegas de turma na relação escolar e demais relações determinam o 

desenvolvimento da imagem corporal e da autoestima.  

A Imagem Corporal se desenvolve desde o nascimento até a morte, 

dentro de uma estrutura complexa e subjetiva, sofrendo modificações 

que implicam na construção contínua, e reconstrução incessante, 

resultante do processamento de estímulos. A criança não espera nada 

do mundo exterior de plenitude e fusionalidade.  A perda da plenitude 

fusional não assegura a separação do Eu e do não-EU, a qual exige 

uma dissociação perceptiva entre as sensações provocadas pelo 

exterior e as sensações internas, que se revertem em experiência 

(LAPIERRE, 1984, p.11). 

 

    Os objetos transicionais e os desejos do homem ocorrem para minimizar, ou seja, 

compensar a falta do se ou de um ser. O desejo de possuir o corpo do outro se 

transforma em desejo possessivo pelos objetos (idem, p.18). 

 A imagem corporal do negro tende a se dar de uma forma doída, desestruturada, 

negativa, em sua maioria, pois, de acordo com a ideia de que somente o corpo branco 

tem uma imagem corporal bela, com foco numa pseudo perfeição, o corpo negro, ao 

construir essa imagem corporal, com parâmetros de uma cultura eurocêntrica, não se 

percebe enquanto belo.  

 A criança, ao se deparar com sua imagem corporal, sente-se diferente, pois a 

cultura do embranquecimento faz ela acreditar que o padrão de beleza aceito não é o 

que ela visualiza, tomando consciência de si, de seu corpo, influenciando a construção 

da autoimagem.  

 A escola é um espaço onde essa imagem corporal tende a se desenvolver ou não. 

Se a criança é respeitada em suas escolhas, saberes e tem acesso a sua cultura, sua 

história, tende a construir essa imagem corporal de forma autônoma e segura, mas se 

não consegue enxergar-se naquele ambiente como um sujeito que agrega, que contribui, 

que faz parte, torna-se um indivíduo sem autoestima e com sua imagem corporal 

desajustada.  
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O reconhecimento de si a partir da imagem no espelho efetua-se - por 

razões óticas - a partir dos índices exteriores e simetricamente 

invertidos. Ao mesmo tempo, é, portanto, a unidade do corpo que se 

esboça como exterior a si e invertida. A própria dimensão desse 

reconhecimento prefigura, para o sujeito que advém, na conquista de 

sua identidade, o caráter de sua alienação imaginária, de onde se 

delineia o "desconhecido crônico" que não cessará de alimentar em 

relação a si mesmo. (DOR, 1989, p. 80).  
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 5  PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 A metodologia fundamenta-se na Pesquisa-ação, pois segundo TRIPP é uma 

estratégia para os professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas 

pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos. 

 A Pesquisa-ação é uma metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa 

educacional. Segundo Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e TONUZ, 2006, p.2), 

"com a orientação metodológica da Pesquisa-ação, os pesquisadores em educação 

estariam em condições de reproduzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, 

inclusive ao nível pedagógico." 

 Nesse contexto, faz todo sentido explorar as representações imagéticas dos 

personagens da literatura infantil, na construção da identidade discente. 

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma 

autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um grupo 

social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas 

próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu 

entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas 

acontecem. (KEMMIS e MC TAGGART, 1988, apud Elia e Sampaio, 

2001, p. 248). 

 

 A pesquisa fora realizada em duas escolas da rede pública municipal do Rio de 

Janeiro, na Zona Oeste, bairro do Anil, em Jacarepaguá, nas Salas de Leitura. 

 A amostra selecionada faz parte do acervo da Sala de Leitura. Foram analisados 

03 (três) livros da Literatura Infantil de duas escolas do bairro do Anil (Ensino 

Fundamental).  

 O instrumento utilizado foi a análise do discurso dos três livros trabalhados e os 

conceitos de autores que discordaram com o tema de estudo. 

 O instrumento de pesquisa observação, segundo a participação do observador foi 

de forma participante e natural, pois o observador pertence à mesma comunidade ou 

grupo que investiga, numa participação real.  

 A forma de observação utilizada foi sistemática, pois baseou-se em critérios 

científicos, planejada e controlada.  

 No primeiro momento da pesquisa fora feito um levantamento dos livros de 

literatura infantil do acervo das duas escolas participantes do projeto. Foram dois os 

critérios adotados para a escolha dos livros: 1. Literatura que versa sobre as questões do 

negro. 2. Publicações dos últimos 18 anos, ou seja 2000 a 2018. 

 Para análise dos livros foram observados a caracterização dos personagens 

afrodescendentes, tanto no papel de personagem principal quanto no papel de 
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coadjuvante, se estavam (ou não) de acordo com o texto da Lei 10.639/03 (BRASIL, 

2003), na ótica das redes de fazeressaberes, pois as questões se apresentavam 

entrelaçadas com as memórias da pesquisadora, daí o relato autobiográfico marcado 

pela sua identidade de mulhernegraprofessoramilitante. 

 Esse tipo particular de pesquisa não requer a aprovação de um Comitê de Ética 

que não seja o consentimento das escolas e dos adultos participantes. Desse modo, os 

diretores escolares tomaram ciência do teor da pesquisa e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido sobre a coleta dos dados. 

 Depois da devida aprovação dos dirigentes das escolas, a pesquisa seguiu os 

seguintes passos: caracterização da sala de leitura observada com coleta de dados sobre 

disposição dos livros; quantidade do acervo com a temática da cultura africana e afro-

brasileira; organização do atendimento feito aos alunos; manuseio dos livros; escolha 

dos livros de literatura infantil que tratam do tema da cultura afrodescendente; leitura e 

destaque do texto, com caracterização dos personagens, indicando a ausência ou não dos 

marcadores preconceituosos; indicação de um paralelo entre falas ou imagens que 

referem-se às imagens do corpo e da corporeidade.  Para concluir, foram construídas as 

análises das narrativas dos livros, entremeadas com as experiências vividas com os 

alunos, professores e os teóricos. 

 A adequabilidade aos objetivos traçados e ao público proposto estão 

intimamente ligados ao produto, visando um rol de livros que possam orientar o corpo 

docente das unidades escolares a utilizarem no cotidiano de suas atividades a temática 

implantada pela Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003), que estabelece as diretrizes e bases na 

educação nacional, na obrigatoriedade dos estudos relacionados à temática História e 

Cultura Afro-Brasileira, no currículo oficial da Rede de Ensino. 
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 6  ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA 

 Para preservar o anonimato da escola, adotamos o uso de letras. Assim, teremos 

duas escolas que foram identificadas com as letras A e B. Sala de Leitura da Escola A 

apresenta 64 (sessenta e quatro) livros que abordam a temática da cultura africana e 

afro-brasileira, num universo de 3.000 (três mil) livros que compõem o acervo total. 

 Os livros são organizados em prateleiras e armários. Um quantitativo de livros 

com temas voltados para o público de Educação infantil e Ensino Fundamental são 

dispostos nas estantes, não sendo permitido o manuseio desses exemplares pelos alunos. 

 Alguns livros e/ou coleções são organizados em caixas de papelão também 

distribuídas nas estantes com etiquetas referentes a alguns autores mais acessados pelos 

professores da Unidade escolar e da Sala de Leitura. Outros temas e/ou autores são 

dispostos em caixas. O tema abordado História da África e Afro-brasileira são dispostos 

em uma única caixa, sem a permissão do manuseio pelos alunos. 

 Uma vez por mês a professora responsável pela sala de leitura realiza o 

empréstimo de livros para os alunos. Os livros que ficam disponibilizados para 

empréstimo são escolhidos a critério da professora da sala de leitura, não sendo 

permitido ao aluno a escolha aleatória do livro no universo dos livros que compõem a 

sala de leitura. 

 Os livros da cultura africana e afro-brasileira são utilizados para pesquisa e 

empréstimo para o professor, principalmente no período do Folclore ou datas 

comemorativas. 

 A disposição das mesas e cadeiras torna o ambiente bastante acolhedor para 

quem visita o espaço, mas não é um espaço efetivo de produção, pesquisa e leitura. Os 

alunos são limitados a manusearem uma cota parte do acervo, não sendo permitido o 

manuseio livre do universo dos livros expostos em sala. Uma sala linda, do ponto de 

vista estético mas não funcional para promover a autonomia e o prazer pela livre 

escolha do leitor. 

 A Sala de Leitura da Escola B apresenta 18 (dezoito) livros que abordam a 

temática da Cultura Africana e Afro-brasileira, num universo de 1.106 (um mil, cento e 

seis) livros que compõem o acervo total. Os livros são organizados em estantes e outra 

parte do acervo são disponibilizados em aramados proporcionando uma visão global de 

todo o acervo que compõe a Sala de Leitura. O espaço é muito menor, sendo 

disponibilizado algumas mesas e cadeiras para o atendimento de grupos pequenos no 

local. 
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 Os alunos possuem contato direto com todo o acervo, podendo escolher o livro 

que mais lhe interessar. Não é permitido o empréstimo de livros da sala de leitura em 

razão do quantitativo do acervo. Os alunos escolhem os livros e realizam a leitura no 

espaço da sala. 

 Há o empréstimo de livros que são disponibilizados nas salas de aula, com a 

troca do acervo periodicamente, após os alunos da turma terem lido com outra turma na 

unidade escolar. 

 Parece que Escola B realiza uma metodologia de acesso mais eficaz, pois os 

alunos têm liberdade para manusear e escolher entre todo o acervo disponibilizado na 

sala de leitura. 

 Apesar do quantitativo e da variedade do acervo ser menor, a Escola B estimula 

a autonomia e respeita o interesse desse aluno por temas diversos. 

 Ambas as Unidades Escolares possuem em seu acervo o livro Caçadas de 

Pedrinho, livro que possui trechos e comentários considerados racistas e 

discriminatórios referente à personagem Tia Anastácia. 

 As Escolas A e B apresentaram dois cenários bastante diferentes de 

envolvimento dos alunos com o espaço da leitura, o que consequentemente nos levou a 

diferentes percepções sobre como os dirigentes escolares interagem com os processos 

de incentivo à leitura para os estudantes. 

 Neste sentido, enquanto a Escola B apresenta um acesso mais democrático e as 

portas abertas da Sala de Leitura para os alunos, a Escola A o controle era maior, 

tornando o acesso mais difícil. Apesar disso, pode-se notar que os alunos buscam ler. 

Também podemos considerar que houve uma mudança positiva nas atitudes dos 

professores a partir do envolvimento dos alunos com a literatura. 
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  7  O LIVRO "O AMIGO DO REI", DE RUTH ROCHA 

         Em todas as vezes que trabalhei a capa do Livro "O amigo do Rei", de Ruth 

Rocha, com os alunos, obtive a resposta de que o rei era o menino branco e o amigo do 

rei, o negro, já demonstrando a cultura europeia prevalecendo no cenário da literatura 

infantil. 

 

Figura 1 - Os amigos 

 

                                        Fonte: ROCHA, (2009). 

 

         Ao iniciar o texto, parece ficar comprovado a expectativa do grupo, pois o texto 

se inicia relatando o cotidiano de dois meninos que nasceram no mesmo dia. Um na 

senzala, por ser escravo e o outro na fazenda. Parece ser mais uma história de amizade 

entre o senhor e escravo. 

         A ilustração do livro rouba a cena ao retratar a expressão corporal dos 

personagens, principalmente do menino negro, Matias. 

         É que os escravos dizem... Que lá na nossa Terra meu pai era um grande rei. E 

eu vou ser rei também. (ROCHA, 2009, p.12). 

         A imagem retrata o corpo do menino gigante, através de uma sombra, 

demonstrando o empoderamento daquela fala e a força da cultura afro para aquele 
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menino. A expressão do corpo do menino é fantástica, pois desconstrói a imagem de um 

escravo e o remete a uma posição de rei. 

         Contrapondo a imagem anterior, o castigo corporal demonstra a expressão de 

pavor e medo do menino negro e a expressão de espanto do branco. 

         Matias não ligou. Estava acostumado. (ROCHA, 2009, p.15). 

  

                                                  Figura 2 - O medo 

 

                                                                                       Fonte: ROCHA (2009).  

 

         Matias, o menino negro, escravizado, estava acostumado a receber maus tratos, 

por isso, seu corpo não sentia mais o peso da chibata. Acreditar que receber um castigo 

corporal é natural nos dá a dimensão do que indivíduos negros passavam, no tempo da 

escravidão e até hoje, de forma velada, sofrem os maus tratos do racismo, muitas vezes, 

velado e dissimulado, num cenário de uma suposta diversidade cultural e, infelizmente, 

dentro da sala de aula, quando são invisíveis, em razão de sua cultura, seus saberes, 

crenças e valores. 

         E de repente... Gente! Guerreiros imponentes: pintados, enfeitados, 

armados... 

         (...) Mas os guerreiros se curvavam e falavam: 

         Dunga Tará Sinherê! Salve o nosso Rei! 

         E sabe quem é o Rei? 

         O Rei era Matias. (ROCHA, 2009, p. 20 - 21). 
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                                             Figura 3 - O encontro 

 

                                                                                       Fonte: ROCHA (2009). 

 

         Nesta parte do livro a expressão dos alunos se assemelha a imagem de Matias. 

Uma expressão de surpresa, alegria, empoderamento, virada de jogo! 

         Discutir essa parte do texto com os alunos é uma forma de valorizar a beleza 

afro-brasileira e fazer um resgate de nossa história, pois o povo negro apareceu em 

vários livros na figura de vítima, de escravo, de sofredor, negando sua cultura, força e 

resistência. 

         Após a apresentação do texto e imagens, é possível realizar atividades 

diversificadas que garantam a efetividade da implementação da disseminação da cultura 

afro, discutindo e adaptando a abordagem, de acordo com os anos de educação básica.  
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 8  O LIVRO "BETINA", DE NILMA LINO GOMES 

 

                                                      Figura 4 - A menina 

 

                                                                                       Fonte: GOMES (2010).  

 

 O livro "Betina", escrito por Nilma Lino Gomes é um livro de literatura infantil 

que trata da beleza de uma menina negra, através de suas tranças. Destaca o prazer de se 

respeitar e valorizar seus cabelos afro, sua cor, seus olhos, suas crenças, seus ancestrais, 

sua identidade. 

O dia de fazer penteado novo era especial. 

(...)  

Enquanto trançava, avó e neta conversavam, cantavam e contavam 

histórias. Era tanta falação, tanta gargalhada que o tempo voava! E, no 

final, o resultado era um conjunto de tranças tão artisticamente 

realizadas que mais parecia uma renda. GOMES, (2010, p. 6). 

 

 O trecho retrata a maneira carinhosa em que a avó cuida dos cabelos de Betina, 

trançando seus cabelos e contando histórias de valorização da África. 
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                                               Figura 5 - Ancestralidade 

 

                                                                                      Fonte: (GOMES, 2010). 

 

 Esse trecho me remete aos tempos de criança quando minha mãe realizava o 

ritual de lavar, pentear e trançar os meus cabelos. Fazia tranças bem fininhas, deixando 

meus cabelos com uma leveza e volume que me fazia sentir a mais linda das meninas da 

rua. Depois de alguns anos, de tanto ver minha mãe criar penteados ao trançar meus 

cabelos, aprendi a fazer as tranças e eu mesma fazia meus penteados. Amava as minhas 

tranças. 

Quando a avó terminava o penteado, Betina dava um pulo e corria 

para o espelho. Ela sempre gostava do que via. Do outro lado do 

espelho, sorria para ela uma menina negra, com dois olhos grandes e 

pretos como jabuticabas, um rosto redondo e bochechas salientes, 

cheia de trancinhas com bolinhas coloridas nas pontas. (GOMES, 

2010, p.12). 
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                                                    Figura 6 - Identidade 

 

                                                                                       Fonte: GOMES, (2010). 

 

 A personagem da história construiu o orgulho de ser negra, de cuidar de seus 

cabelos mantendo a textura, sem a necessidade de se curvar a uma cultura de 

embranquecimento onde meninas, para se sentirem bonitas e aceitas pelo grupo, alisam 

seus cabelos. Só se sentem bonitas quando seus cabelos são alisados. Outra questão 

importante a ser destacada é a aceitação do grupo, principalmente o grupo escolar que 

rejeita tudo que não está de acordo com o seu perfil. Uma menina negra, com tranças, é 

vista, em sua maioria, pelo grupo de brancos da turma, como negra de cabelo duro, 

negra de cabelo ruim. E, de tanto sofrer bullyng na escola, acreditam serem feias, 

moldando-se a essa cultura do embranquecimento. 

Quando falamos em discriminação étnico-racial nas escolas, 

certamente estamos falando de práticas discriminatórias, 

preconceituosas, que envolvem um universo composto de relações 

raciais pessoais entre os estudantes, professores, direção da escola, 

mas também o forte racismo repassado pelos livros didáticos. Não nos 

esqueçamos, ainda, do racismo institucional, refletido nas políticas 

educacionais que afetam negativamente o negro (MUNANGA, 2005, 

p. 46).  

  

Mas havia também quem não gostasse das tranças de Betina. Menino 

e menina que torciam o nariz e puxavam as tranças da garota quando 

ela estava distraída. Betina respondia, de forma enérgica, não deixava 

passar nada: 
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-Para com isso! Tá com inveja, é? Se quiser, peço a minha avó para 

fazer trancinha no seu cabelo também. (GOMES, 2010, p. 12) 

 

 Ter a cor da pele, o cabelo, as crenças, a cultura é respeitar as diferenças. A cor 

da pele e o tipo de cabelo não nos faz inferiores. Muitos tentam fazer o negro acreditar 

que ele é feio, inferior. Muitas vezes a família se omite e a criança, no convívio da 

escola, sente o peso do racismo e da discriminação fortes em seu cotidiano. Para 

adequar-se ao grupo ou torna-se invisível na sala para não ter um número maior de 

apelidos ou acaba tendo que aprender a suportar o olhar de discriminação de um grupo 

que domina, que foi educado para achar que são superiores.  

 O professor, muitas vezes, por não saber como abordar e trabalhar esse tema, 

omite-se, fingindo que a turma é homogênea e que não apresenta problemas.  

 Você vai trançar o cabelo de toda a gente, ajudando cada pessoa que chegar até 

você a se sentir bem, gostar mais de si, sentir-se feliz de ser como é, com o seu cabelo e 

com a sua aparência. (GOMES, 2010, p. 16). 

 

                                                Figura 6 - Transformação 

 

                                                                                  Fonte: GOMES (2010). 

 

 

 Infelizmente, essa cumplicidade que existe entre a personagem Betina e sua avó 

não acontece em muitos lares, na realidade. Milhares de crianças negras vivem na 

solidão de um racismo velado. Muitas vezes as famílias negras não aceitam e não 
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valorizam sua beleza afro. Tentam descaracterizar seus traços afros, alisando os cabelos, 

intitulando-se moreno, mulato e fingindo que a criança que compõe aquela família é 

feliz, não enfrenta problemas na escola, não sofre preconceito e nem racismo.  

 Quando a criança tenta pedir socorro para ter na família um apoio, não é vista, 

não é considerada. Aprende, desde cedo, a se enxergar como alguém diferente que 

precisa se anular para se adequar a uma sociedade que valoriza uma cultura de brancos.  

O tempo passou ainda mais (êta tempo que voa, né?). A avó de Betina 

foi se encontrar com os seus ancestrais e Betina tornou-se uma mulher 

adulta e com uma energia contagiante. Mas, além de crescer, a nossa 

Betina-menina-trançadeira virou Betina-mulher-cabeleireira. Ela 

montou um salão de beleza que cuidava, trançava e penteava todos os 

tipos de cabelos e de todo tipo de gente. (GOMES, 2010, p. 18). 

 

  A cultura afro-brasileira, quando respeitada, floresce. Crianças que convivem 

em um ambiente de respeito a sua cultura, seus saberes, conhecendo seu povo e seus 

ancestrais aprendem a valorizar sua história. A personagem se profissionalizou a partir 

de sua vivência com sua cultura, com o convívio com os seus iguais. Aprendeu a amar 

seu povo, sua cultura, sua identidade. A personagem Betina, ao acreditar em sua história 

de vida, fez dela sua militância. Fez de sua história de vida um instrumento de 

propagação do movimento negro e valorização de suas raízes. Transformou a vida de 

milhares de pessoas que foram levadas a acreditar que eram feias pelo volume do seu 

cabelo, pela cor da sua pele. Ao relatar sua história de vida, valorizando a beleza negra, 

resgatou a autoestima dessas crianças e jovens que tinham uma imagem de si e de seu 

corpo como diferentes, resgatando sua identidade. 

 

-É isso mesmo! Na história da minha família, a arte das tranças foi 

ensinada de mãe para filha, de tia para sobrinha, de avó para neta e 

assim por diante. Uma mulher foi ensinando para outra até chegar a 

mim. Mas isso não aconteceu só na minha família. É uma forma de 

ensinar a aprender presente na história de muitas famílias brasileiras (e 

também de outros países), principalmente as negras. (GOMES, 2010, 

p. 22). 

 

 O livro "Betina" atende à Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que determina o 

ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. A questão é muito maior do que valorizar 

uma ou outra cultura. É dar condições para que a criança, o adolescente se sinta 

pertencente ao meio em que vive. 

 Todas as crianças, negras e brancas, querem ser Betina, querem ter uma 

identidade, após conhecerem a história da personagem.  
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 A discussão se dá a partir da identidade desse sujeito, o papel social do cabelo e 

do corpo do negro, de sua aceitação, respeitando suas tranças, seus cachos, sua cor. 

Como esse sujeito negro se vê e a imagem que o outro tem dele. Muitos deles se sentem 

inferiores em razão do cabelo. Aceitar seu cabelo é lutar por sua identidade, é 

reconhecer-se enquanto afrodescendente. Vai além de uma simples vaidade. Gomes  

(2002) acredita que pegar no cabelo é pegar no corpo. Cabelo crespo e corpo negro, 

colocados nessa ordem, são expressões de negritude. Por isso não podem ser pensados 

separadamente.   

 Houve o resgate da divulgação da cultura africana, assim como a exaltação do 

sentimento de pertença na imagem dos corpos da personagem Betina.  
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  9  O LIVRO "CAÇADAS DE PEDRINHO", DE MONTEIRO LOBATO 

 

Figura 8 - Racismo velado 

 

                        Fonte: LOBATO (2014). 

 

 O livro "Caçadas de Pedrinho", escrito por Monteiro Lobato, em 1933 é uma 

continuação do Clássico "O Pica-Pau Amarelo", com novas histórias e muita aventura 

que envolveu e encantou crianças e jovens. 

 A história acontece no sítio, onde as crianças passam férias com sua avó. Após 

saberem notícias de que havia uma onça na floresta, próximo ao sítio, os personagens 

Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde de Sabugosa saem para caçar a onça e acabam 

por matá-la, causando a revolta dos demais animais da floresta. 

 Parece uma história simples, um livro de literatura infantil aparentemente 

inofensivo se não fosse a caça e morte de um animal em extinção. Mas, infelizmente, 

neste livro há inúmeros desafios a serem enfrentados além da violência contra os 

animais. Há também, e principalmente, a violência contra pessoas, num racismo cruel 

que apresenta a imagem do negro comparado a um macaco, urubu, servil e 

incompetente. Um livro que, de forma sutil, faz uma exaltação ao racismo e a ojeriza ao 

negro e a sua cultura, na imagem de Tia Anastácia, personagem coadjuvante no corpo 

da história escrita por Monteiro Lobato. 

 O escritor é conhecido por suas obras, sendo metade do seu acervo escrito 

baseado na literatura infantil. Seu público leitor, sendo adulto ou criança, não é privado 
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de trechos racistas e que desqualificam o sujeito pela cor da sua pele, numa expressa 

posição ideológica que tenta demonstrar.  

 As ofensas que aparecem em "Caçadas de Pedrinho", que estão também no 

restante das obras infantis do autor, quase sempre vocalizadas pela Boneca Emília, 

personagem mais simpático, o que torna tudo ainda mais perverso. Ofensas como 

"negra burra", "negra beiçuda", "macaca de carvão", dirigidas à personagem da Tia 

Anastácia, que é apresentada como uma personagem simplória, inocente, inferior, não é 

mais aceitável atualmente. 

 Deve haver uma coerência nas posições apresentadas. Existe uma nota de rodapé 

explicando que as caçadas de Pedrinho, que tinha como objeto a onça pintada, não 

seriam mais aceitáveis atualmente porque onça é um animal em extinção, existindo uma 

preocupação ecológica. Ou seja, a sociedade mudou e, portanto, o que era aceitável 

naquela época, não o é mais necessariamente agora.  
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10  PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO - 

PNLD 

         O PNLD tem por objetivo avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e 

literárias, além de materiais referentes à prática educativa, de forma regular, sistemática 

e gratuita, às escolas públicas, de educação básica, das redes federal, estaduais, 

municipais e distrital, segundo o Portal do MEC - Ministério da Educação e Cultura. 

Atende, também, as instituições de educação infantil, comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos e em convênio com o poder público. 

         A distribuição é com base no censo escolar, de acordo com o cadastro das 

escolas públicas do país. A seleção desses livros e materiais são feitos pelo Ministério 

da Educação, no âmbito da Secretaria de Educação Básica - SEB. 

         A Resolução 07/2009, dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 

PNBE. Conforme informações no Site G1, os livros de literatura foram entregues às 

bibliotecas de escolas públicas brasileiras até 2014. Depois desse ano os livros não 

foram mais entregues. 

         Segundo o Ministério da Educação e Cultura, o governo está buscando uma 

alternativa para a extinção do PNBE. Foi editado o Decreto n.º 9099 de 18 de julho de 

2017. Com a publicação do Decreto o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 

ficou responsável por avaliar e disponibilizar as obras literárias. 

         O PNLD passará a ter nova sigla passando a se chamar Programa Nacional do 

Livro e Material Didático - PNLMD. 
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 11  CADASTRO DOS LIVROS INFANTIS ENTREGUES EM 2014 E A 

TEMÁTICA AFRO-BRASILEIRA 

         Os critérios para a escolha dos livros foram qualidade textual, qualidade 

temática e qualidade gráfica. O recorte geográfico foi realizado com base nos livros de 

literatura infantil dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Há 04 (quatro) categorias, mas o recorte foi realizado em relação a categoria 3. 

A Categoria 1 refere-se à Educação Infantil, de 0 à 3 anos; Categoria 2 refere-se à 

Educação Infantil de 4 e 5 anos; Categoria 3 refere-se aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e a Categoria 4 refere-se à Educação de jovens e adultos. 

         Foram consultadas 100 (cem) obras literárias. Dessas obras, apenas 07 (sete) 

tratam da autoimagem dos afrodescendentes, da cultura afro-brasileira. Os livros foram 

selecionados pelas imagens de suas capas e/ou pelo texto, abordando a questão da 

cultura. 

 

                                           Gráfico 1 - Ensino Fundamental 

 

 

 

                                                                                                             Fonte: A autora, 2018.   

 

 

 

 

 

 

LIVROS INFANTIS 



44 
 

 Tabela 1 - CATEGORIA 3 - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL -  

ACERVOS 1, 2, 3 E 4 

LIVRO AUTOR EDITORA ASSUNTO 

O GARIMPEIRO DO RIO DAS 

GARÇAS 

Monteiro Lobato Globo Kids Aventura 

O SACI EPAMINONDAS Alan Oliveira Gaivota Aventura 

111 POEMAS PARA 

CRIANÇAS 

Sergio Capparelli L&PM Editores Poesia 

TRÊS FÁBULAS DE ESOPO Paulo Garfunkel Carochinha Filosofia 

O MENINO QUE MORAVA 

NO LIVRO 

Henrique Sitchin Guia dos Curiosos 

Comunicações 

Fantasia 

SAPO IVAN E O BOLO Henfil Ediouro Diversão 

O LAÇO COR DE ROSA Carlos Heitor 

Cony 

Sociedade 

Literária 

Amizade 

CHÁ DE SUMIÇO E OUTROS 

POEMAS ASSOMBRADOS 

André Ricardo 

Aguiar 

Gutenberg Terror 

A BRUXA E O ESPANTALHO Gabriel Pacheco Jujuba Romance 

VAI E VEM Laurent Cardon Gaivota Aventura 

MESTRE GATO E COMADRE 

ONÇA 

Carolina Cunha Edições SM Aventura 

JOÃOZINHO E MARIA Cristina Agostinho 

e Ronaldo Simões 

Coelho 

Mazza Edições Aventura 

A MENOR ILHA DO MUNDO Tatiana Filinto Grão Editora Suspense 

CARVOEIRINHOS Roger Mello Cia. das Letrinhas Drama 

A VELHINHA E O PORCO Rosinha Editora do Brasil Mistério 

PEQUENO REI E O PARQUE 

REAL 

Jose Roberto 

Torero 

Fontanar Fábula 

HISTÓRIAS DA CAROLINA A 

MENINA SONHADORA QUE 

QUER MUDAR O MUNDO 

Ziraldo Globo Livros 

 

Diversão 

OS OITO PARES DE SAPATOS 

DE CINDERELA 

Jose Roberto 

Torero e Marcus 

Aurelius 

Alfaguara Fábula 
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LIVRO AUTOR EDITORA ASSUNTO 

LILI INVENTA O MUNDO Mario Quintana Gaudí Editorial Poesia 

A MENINA E O CÉU Leo Cunha Champagnat 

Editora PUCP 

Poesia 

QUERO MEU CHAPÉU DE 

VOLTA 

Jon Klassen Martins Fontes Aventura 

PEDRO NOITE Caio Riter Editora Biruta Poesia 

O ANIVERSÁRIO DO 

DINOSSAURO 

Índigo Dedo de Prosa Fantasia 

QUANDO O LOBO TEM 

FOME 

Christine 

Naumann-

Villemin 

Berlendis & 

Verteccchia 

Editores 

Aventura 

A MULHER QUE VIROU 

URUTAU 

Olívio Jekupe e 

Maria Kerexu 

Guia dos Curiosos 

Comunicações 

Romance 

OTOLINA E A GATA 

AMARELA 

Chris Riddell Galera Record Suspense 

CHAPEUZINHO AMARELO Chico Buarque José Olympio 

Editora 

Poesia 

OU ISTO OU AQUILO Cecília Meireles Global Editora Poesia 

O GATO MASSAMÊ E 

AQUILO QUE ELE VÊ 

Ana Maria 

Machado 

Editora Ática Romance 

A ÁRVORE QUE PENSAVA Oswaldo França 

Junior 

Edigraf Ltda 

 

Cotidiano 

MULA SEM CABEÇA E 

OUTRAS HISTÓRIAS 

Sylvia Orthof Florescer Diversão 

E A MOSCA FOI PRO 

ESPAÇO 

Renato Moriconi Escala 

Educacional 

Aventura 

O SEGREDO DE RIGOBERTA Raquel Marta 

Barthe 

Biruta Aventura 

PSSSSSSSSSSSSSIU! Silvana Tavano Callis 

 

Suspense 

COM A NOITE VEIO O SONO Lia Minápoty IMP Folclore 

A FOME DO LOBO Cláudia Maria de 

Vasconcellos 

Iluminuras 

 

Aventura 
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LIVRO AUTOR EDITORA ASSUNTO 

A OVELHA NEGRA DA RITA Silvana de 

Menezes 

MMM Edições Amizade 

CULTURA Arnaldo Antunes Iluminuras Poesia 

RINDO ESCONDIDO João Proteti Papirus Poesia 

VELHO, O MENINO E O 

BURRO 

Monica Stahel WMF Martins 

Fontes 

Aventura 

ARCO-ÍRIS TEM MAPA? Vivina de Assis 

Viana 

Editora Scipione Fantasia 

COELHO MAU Jeanne Willis Anglo Aventura 

20.000 LÉGUAS SUBMARINAS 

EM QUADRINHOS 

João Marcos Nemo 

 

Aventura 

VOU ALI E VOLTO JÁ Angela Carneiro, 

Lia Neiva e Sylvia 

Orthof 

Vida Melhor Romance 

JARDIM DE VERSOS Robert Louis 

Stevenson 

FTD Poema 

CONTOS DE PRINCESAS Wendy Jones WMF Martins 

Fontes 

Romance 

TRUDI E KIKI Eva Furnari Moderna Comédia 

UM FIO DE AMIZADE Marilia Pirillo Lafonte Junior Aventura 

IRMÃ-ESTRELA Alain Mabanckou Champagnat 

Editora PUCP 

Drama 

CHARLES NA ESCOLA DE 

DRAGÕES 

Alex Cousseau Associação 

Paranaense de 

Cultura 

Cotidiano 

OS PÁSSAROS Albertine Zullo e 

Germano Zullo 

Editora 34 

 

Fantasia 

ALFABETO 

ESCALAFOBÉTICO 

Claudio Fragata Jujuba Poesia 

LIMERIQUES DO BÍPEDE 

APAIXONADO 

Tatiana Belinky Editora 34 Aventura 

BICHOS DO LIXO Ferreira Gullar Casa da Palavra Poesia 
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LIVRO AUTOR EDITORA ASSUNTO 

MEU REINO Kitty Crowther CosacNaify Fantasia 

CENA DE RUA Laurent Cardon Gaivota Aventura 

CERTOS DIAS María Wernicke Casa Amarelinha Mistério 

ERA UMA VEZ María Teresa 

Andruetto 

Gutenberg 

 

Suspense 

UM MENINO E UM URSO EM 

UM BARCO 

Dave Shelton Bertrand Brasil Amizade 

CADÊ O SUPER-HERÓI? Walcyr Carrasco Altea Aventura 

CARTA ERRANTE, AVÓ 

ATRAPALHADA, MENINA 

ANIVERSARIANTE 

Mirna Pinsky FTD Aventura 

UMA ESTÁTUA DIFERENTE Charlotte Bellière Saber e Ler Suspense 

TRINCA-TROVA Ciça Ilustrações Globo Kids Poesia 

TRUQUES COLORIDOS Branca Maria de 

Paula 

Compor Aventura 

LIVRO DOS PÁSSAROS 

MÁGICOS 

Heloisa Prieto FTD Fantasia 

OS DOZE TRABALHOS DE 

HÉRCULES 

Denise Ortega Globo Kids Aventura 

ESTÓRIAS DE JABUTI Marion Villas 

Boas 

Florescer Fantasia 

KARU TARU - O PEQUENO 

PAJÉ 

Daniel Munduruku Edelbra Folclore 

HISTÓRIAS DE CANTIGAS Celso Sisto Cortez Editora Diversão 

CARMELA VAI À ESCOLA Adélia Prado Cameron Aventura 

OS INVISÍVEIS Tino Freitas Casa da Palavra Drama 

COBRAS E LAGARTOS Wania Amarante Quinteto Editorial Diversão 

NO OCO DA AVELÃ Muriel Mingau Rodopio Drama 

UMA, DUAS, TRÊS 

PRINCESAS 

Ana Maria 

Machado 

Anglo Fantasia 

FUMAÇA Antón Fortes Editora Positivo Diversão 

A PRINCESA DESEJOSA Cristina Biazetto Projeto Editora Romance 

TRÊS CONTOS DE MUITO 

OURO 

Fernanda Lopes de 

Almeida 

Projeto Editora 

 

Suspense 
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LIVRO AUTOR EDITORA ASSUNTO 

EMIL E OS TRÊS GÊMEOS Erich Kastner Pavio Aventura 

ERA UMA VEZ UM CÃO Adélia Carvalho Editora Canguru Diversão 

O TAPETE VOADOR Caulos Lendo e 

Aprendendo 

Aventura 

YAGUARÃBOIA - A 

MULHER-ONÇA 

Yaguare Yamã Leya Suspense 

RECEITAS DA VÓ PARA 

SALVAR A VIDA 

Neide Barros e 

Juju Martiniano 

Globo Kids 

 

Romance 

NANA PESTANA Sylvia Orthof Ediouro Diversão 

ANTOLOGIA ILUSTRADA DA 

POESIA BRASILEIRA: PARA 

CRIANÇAS DE QUALQUER 

IDADE 

Adriana 

Calcanhotto 

Casa da Palavra Poesia 

CHAPEUZINHO REDONDO Geoffroy de 

Pennart 

Escarlate Diversão 

A PONTE Heinz Janisch Escarlate Suspense 

A BRUXINHA E O DRAGÃO Jean-Claude R. 

Alphen 

Pearson Aventura 

OS SINOS Manuel Bandeira Gaudí Editorial Romance 

VISITA À BALEIA Paulo Venturelli Posigraf Diversão 

BAGUNÇA NO MAR Bia Hetzel Manati Diversão 

HISTÓRIAS DA ONÇA E DO 

MACACO 

Vera do Val WMF Martins 

Fontes 

Aventura 

JARDIM DE MENINO POETA Maria Valéria 

Rezende 

Planeta Infantil Poesia 

A VENDEDORA DE 

CHICLETES 

Fabiano Moraes Universo da 

Literatura 

Drama 

BOULE & BILL: SEMENTE 

DE COCKER 

Laurent Verron Nemo Aventura 

BRUNO E AMANDA: 

HISTÓRIAS MISTURADAS 

Pedro Veludo Quatro Cantos Diversão 

MEU AMOR Beatrice Alemagna Digisa Romance 

PALAVRAS SÃO PÁSSAROS Angela L. Souza Mundo Mirim Poesia 
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LIVRO AUTOR EDITORA ASSUNTO 

O URSO, A GANSA E O LEÃO Ana Maria 

Machado 

Quinteto Editorial Aventura 

CAMPEÕES Fiona Rempt Manati Diversão 

                                                                                                               Fonte: A autora, 2018. 

 

         A análise será feita pela representação dos livros infantis, com recorte temporal 

do PNBE de 2014, distribuídos nas escolas públicas municipais. 

         Esses livros foram aprovados, com base no edital de aprovação do PNBE, dos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

         O critério da construção das identidades não é relevante para a escolha e 

aprovação desses livros que compõem o PNBE, haja vista que esse material é um dos 

maiores acervos de livros infantis que são distribuídos gratuitamente, tendo como 

objetivo a ampliação do letramento e da produção da autoimagem. 

         Como incentivar a produção da autoimagem do negro, se dentre 100 títulos, 

apenas 07 tratam da questão da cultura afro-brasileira e africana? E nesse quantitativo 

reduzido ainda há alguns temas que valorizam a manutenção da imagem do negro como 

inferior, sujo e coadjuvante. 

 

                                                       Figura 9 - Pobreza 

 

                                                                         Fonte: Agostinho (2015). 
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         O Livro "Joãozinho e Maria, escrito por Cristina Agostinho e Ronaldo Simões 

Coelho, expressa uma história conhecida pelo público infantil mas que, nessa 

abordagem, apresentam os personagens na capa, como negros. 

         Na capa dá para inferir que as crianças pobres são negras, reforçando a 

autoimagem do negro vinculada à pobreza. Um clássico da Literatura Infantil escrito 

numa abordagem racista e eurocêntrica. No corpo do texto há a informação de que as 

crianças viviam em um barraco pobre. 

 

                                                       Figura 10 - Diferença 

  

                                           Fonte: Toredo (2007).  

 

         O Livro " O pequeno rei e o parque real", escrito por José Roberto Toredo, trata 

de um menino bonito, loiro, de olhos azuis que não quer conviver com nanicos, 

"morenos" e gordinhos. Nesse caso, reforça a imagem corporal do branco como o belo e 

o negro como alguém que tem que se moldar aos padrões de beleza eurocêntrico para 

desfrutar dos privilégios de fazer parte do convívio com o branco. 

 A ideia que perpassa esse texto reforça a segregação, onde, no espaço da sala de 

aula há a naturalização de grupos distintos, de acordo com o perfil físico. 

 Como irá ser construída a autoimagem de um aluno negro ao ler esse texto, 

muitas vezes sendo o único com a cor da pele negra no contexto da sala de aula? 
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                                                    Figura 11 - Negritude 

 

                            Fonte: Riter (2012). 

         O Livro "Pedro noite", escrito por Caio Riter, em forma de poema, apresenta a 

história de um menino que tem a cor da noite. Segundo o autor, o texto partiu de uma 

história real. Aborda a questão do preconceito, do personagem perceber-se negro e a 

partir dessa descoberta começar a assumir sua identidade. 

 

                                                     Figura 12 - A menina 

 

                                         Fonte: Menezes (2013).   

 

         O Livro "A ovelha negra de Rita", escrito por Silvana de Menezes, conta a 

história de uma amizade entre uma menina branca e uma ovelha negra. Ressalta a ideia 

que, dentre as demais irmãs brancas da ovelha, a menina escolheu a negra e elas 

vivenciam grandes aventuras. 



52 
 

                                                    Figura 13 - A morte 

 

                   Fonte: Mabanckou (2013). 

         O Livro "Irmã-Estrela", escrito por Alain Mabanckou, conta a história de um 

menino que conversa com sua irmã, já falecida. Faz um passeio pela cultura de seu 

povo, haja vista que o autor é oriundo da República do Congo, na África. 

 

                                                  Figura 14 - Invisibilidade 

 

                   Fonte: Freitas (2013).  

 

         O Livro "Os invisíveis", escrito por Tino Freitas, conta a história de um menino 

que observava os invisíveis pela rua. Observava os garis, moradores de rua, pedintes. A 

ilustração do livro constrói a imagem desse público todos de corpos negros, indicando 

nas entrelinhas, que esses personagens são afrodescendentes. As imagens apresentam o 

que o texto não diz. 
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                                                 Figura 15 - Trabalho 

   

          Fonte: Moraes (2013). 

  

         O Livro "A vendedora de chicletes",  escrito por Fabiano Moraes, trata da 

personagem principal como uma criança pobre, com a imagem na capa com cabelos 

crespos, remetendo-se ao grupo de afrodescendentes, passando a mensagem da pobreza 

vinculada ao negro e que desse não lugar é impossível sair. No texto a menina morre, 

transformando-se num anjo branco com asinhas, livrando-se de todo sofrimento. 

         Em síntese, esses livros, em sua maioria, abordam a autoimagem do negro como 

inferior, sem amigos, sem perspectivas de mudança da realidade onde vivem, sem 

sonhos. 

         A Lei promulgada em 2003. Esse recorte literário feito em 2014 e ainda nos 

deparamos com uma prática racista que impede que o negro interiorize uma imagem de 

seu corpo, seus traços, sua cor, seu cabelo como características de beleza, de poder, de 

vida. 

         Em 100 títulos literários apenas 07 abordam a questão da autoimagem do negro 

e, dentre esses 07 títulos, apenas 03 retratam o negro numa imagem positiva, de luta, de 

mudança, de respeito. 

 A representação do negro no cotidiano da sala de aula ainda é muito tímida. 

Diante de um levantamento breve do acervo entregue às escolas no ano de 2014 há a 

comparação de que a cultura afro-brasileira e africana necessitam de uma 

expressividade maior. 
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 Aplicar a Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) no currículo vai além de num 

universo de cem livros, sete serem voltados para a temática da história da África e dos 

afrodescendentes. É preciso muito mais! É urgente que o comando da Lei se faça 

presente no currículo, nos debates dos centros de estudos, no cotidiano da sala de aula.  
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          12  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto e/ou encontrar a resposta 

exata para elucidar essas inquietações. Parte do pressuposto de apresentar informações 

para que o leitor possa repensar suas práticas e dar suporte ao docente para repensar seu 

cotidiano dentro e fora dos espaços de sala de aula.  

 De acordo com os objetivos traçados para esta pesquisa, após a análise das 

práticas discriminatórias dentro do ambiente escolar, entendo que houve mudanças após 

a implementação da Lei 10.639/2003, mas ainda há muito o que se conquistar.  

           Deve-se considerar que o tema estudado está diretamente ligado as experiencias 

pessoais e profissionais da autora, assim há uma difusa fronteira entre o que é da alçada 

da pesquisadora e  o que é da competência teórica e metodológica, como também nos 

meandros da políticas afirmativas, nos textos legais. Desta feita, a inserção ecológica 

exige um rigor metodológico, para que o estudo não perca sua potência interpretativa 

para o avanço científico. 

 Quanto aos personagens negros analisados, sob as lentes da Psicomotricidade, 

apresentados na Literatura Infantil, conquistaram características próprias, empoderados, 

conscientes de sua história, sua cultura, trazendo informações no teor dos livros que 

contribuem para uma tomada de consciência de alunos de pele preta que compõem as 

turmas de Educação Básica.  

 Há uma expressa identificação da cultura africana nos textos dos livros de 

Literatura Infantil, no que tange a exaltação do sentimento de pertença na imagem dos 

corpos dos personagens afrodescendentes, mas ainda há muito o que ser conquistado.  

 Na pesquisa realizada no Cadastro de Livros Infantis entregues em 2014 e a 

temática afro-brasileira foram enviados às escolas de Ensino Fundamental, na Categoria 

3 - Acervos 1, 2, 3 e 4 - Anos iniciais do Ensino Fundamental, 100 (cem) livros. Desse 

quantitativo, 07 (sete) livros tratam da temática afro-brasileira e abordam a questão da 

autoimagem do negro. Desses 07 (sete) livros, apenas 03 (três) retratam o negro numa 

imagem positiva, de luta, de mudança, de respeito. 

 A análise realizada, com base nos autores que tratam do tema Rocha (2009),  

Gomes (2010), Lobato (2014), Munanga (2016), Gomes (2008), Pacheco (2008), Hooks 

(2015), Evaristo (2007), Backes (2009),  os efeitos do ordenamento jurídico contidos na 

Lei 10.639/2003 implementados nos livros de Literatura Infantil trazem a informação de 

que houve avanços no cotidiano da sala de aula e há professores que estão aplicando os 

comandos da lei nos currículos de forma a transformar a rotina das salas de aula.  
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 A autoimagem dos alunos negros que frequentam turmas cujo currículo aborda a 

temática afro é notoriamente melhor. Conseguem se enxergar como sujeitos no processo 

ensino-aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades 

individuais e coletivas.  

 O acervo da sala de leitura está numa crescente em relação aos livros que 

abordam a temática afro mas é necessário que o corpo discente e docente motivem-se 

para conhecerem e trabalharem o tema.  

 Projetos, oficinas, rodas de leitura precisam ser implementados para divulgarem 

a cultura e a história afro-brasileira. 

 Foram trabalhados nesta pesquisa 03 livros: O amigo do Rei, da autora Ruth 

Rocha, que aborda a questão da imagem que está instituída na cultura eurocêntrica do 

negro como escravo e o branco como rei. A relação que se discute no texto é sobre 

estereótipos que são desmistificados. Aborda a questão da valorização da cultura afro 

através dos diálogos do texto, imagens e abre espaço para um amplo debate em sala de 

aula sobre questões como diferenças, cultura e história dos diferentes povos que formam 

o nosso país, entre outros.  

 Betina, da autora Nilma Lino Gomes, aborda a questão da família, 

ancestralidade, valorização do corpo negro. a autoimagem. Em sala de aula é possível 

realizar um amplo debate  sobre o papel da família para a construção da autoimagem e 

autoestima dos alunos, como é o cotidiano dessas crianças no seio da família e a 

valorização de suas origens. 

 Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato é um livro que é contrário aos ditames 

da lei 10.639/03 haja vista que tem trechos racistas referentes à personagem Tia 

Anastácia, feitas pela boneca Emília, personagem que tem uma representatividade muito 

expressiva junto ao público infantil. 

 A polêmica acerca desse livro é grande e trata da questão de se colocar ou não 

uma nota de rodapé informando que o livro traz passagens racistas e que o racismo é um 

crime inafiançável e imprescritível. 

 A escolha por esse livro "Caçadas de Pedrinho" foi para demonstrar que após 15 

anos de implantação da Lei 10.639/03 ainda há materiais que abordam a imagem do 

negro de forma inferior, racista e com uma abordagem eurocêntrica, tratando o 

personagem negro como feio, sujo e outros atributos pejorativos.  

 Pensar na erradicação do racismo no Brasil é um sentimento que nos impulsiona 

a sermos presença. Não tenho a ilusão que conseguirei sozinha, mas a ideia do inédito 
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viável se faz nesta prática. A partir da tomada de consciência, fiz o que era possível 

realizar, dentro das condições que me eram apresentadas. Alcancei o que era possível 

por meio de uma prática humanizadora para que amanhã eu alcance o que é impossível 

hoje de ser alcançado. 

 O currículo deve ser nosso foco de mudança, transformando o cotidiano da sala 

de aula num lugar de vida, de respeito às diferentes culturas, de escuta do todo, da 

visibilidade de todos os corpos que compõem aquele espaço. 

 A realidade atual é muito preocupante. Os espaços escolares são um campo de 

disputa, onde percebemos que algumas identidades são legitimadas em detrimento de 

outras. Precisamos mudar essa realidade! A obrigatoriedade de incluir  no currículo 

oficial da Rede de Ensino a temática "História e Cultura Afro-Brasileira", cuja 

relevância se inscreve na garantia legal das  lutas antirracismo, num viés democrático 

de ensino, continuará a ser letra morta se não aplicarmos a ideia de humanização e do 

diálogo no cotidiano de nossas vidas.  

 A ideia de reparação, que surgiu através das discussões realizadas na 

Conferência de Durban, sediada na África do Sul pós-apartheid, denominada "uma 

conferência mundial contra o racismo, a discriminação racial ou étnica, a xenofobia e 

outras formas contemporâneas correlatas de intolerância". Esse documento diz que 

gerações e gerações de africanos e afrodescendentes foram sujeitados a mais indigna 

condição humana e que, portanto, a humanidade tinha uma dívida que precisava ser 

reparada com esse povo. Essa reparação passa pelas cotas, pela garantia do acesso nas 

universidades, pela garantia da igualdade na diferença no que tange ao planejamento do 

currículo. 

 Há uma dívida histórica cultural que urge por ser reparada. Essa reparação se 

dará na medida em que o respeito às diferenças forem postos em prática. A 

ressignificação do negro em todos os setores da sociedade brasileira é a meta a ser 

alcançada para a promoção da igualdade social. 

 Resgatar a história e cultura afro-brasileira e africana, tornando-a parte 

integrante da história do Brasil, com o mesmo vulto e a mesma paridade nos currículos 

da educação infantil ao ensino superior é tarefa de todos nós, educadores e cidadãos, 

como forma de reparação e de garantia da igualdade, respeitando as diferenças. 
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