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RESUMO 
 
 

Este estudo empreende uma análise sobre representações étnico-raciais em duas obras 

da Literatura Infantil brasileira contemporânea e no modo como tais representações são 

interpretadas por crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, integrantes de uma escola 

pública urbana. Consideramos a perspectiva dos estudos sobre raça e etnia, identidade e 

diferença e literatura infantil. Amparamo-nos em autores como Colomer (2005), Dória 

(2008), Fonseca (2000), dentre outros. Analisamos a fala das crianças e suas produções 

textuais e imagéticas, realizadas a partir da contação de duas obras (O menino Nito de Sônia 

Rosa, O cabelo de Lelê de Valéria Belém). Encontramos sentidos recorrentes ligados à 

identidade étnico-racial negra, tais como: a não percepção da identidade negra quando 

associada a um personagem economicamente bem situado, o uso da cor salmão ou branca 

para colorir a pele negra, estereotipias que associam valores negativos ao corpo negro – em 

especial o cabelo. As análises também apontaram uma visão positiva da africanidade, através 

da associação da personagem protagonista com uma princesa dos contos de fadas e da 

projeção de uma trajetória futura de riqueza e sucesso para ela. 
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Introdução  
 

O ensino da cultura africana e dos afro-descendentes é uma demanda contemporânea 

no Brasil. Quer por força de lei (lei 10639/2003), quer por desejo e/ou necessidade, a 

Literatura parece atender a essa exigência crescente, talvez originada das avaliações 

promovidas pelo MEC (Ministério da Educação) para compra de acervo. Por um lado, a 

compra visa à distribuição de acervo às escolas públicas (PNBE – Programa Nacional 

Biblioteca da Escola); por outro, a sistemática avaliação de obras para aquisição, a inserção de 

representações das chamadas minorias nas obras a serem adquiridas. Nesse sentido, vimos, no 

decorrer da última década, o crescimento das obras que trazem personagens femininos, 

velhos, negros, pobres, cadeirantes, cegos, surdos, dentre outros, como destaque. É o que 

poderíamos chamar de uma abordagem estratégica da diferença no conjunto das obras. As que 



apresentam personagens negros aparecem, então, como uma alternativa relevante e oportuna 

para as escolas.  

Dentro deste panorama, o objetivo de pesquisarmos sobre os modos como as 

representações raciais contidas nos livros infantis – em especial a dos negros – vêm sendo 

percebidos pelas crianças não se restringe, estritamente, em observar o cumprimento ou não 

da lei, mas em identificar aquelas representações inseridas em um contexto de investigação 

mais amplo sobre identidades e diferenças na Literatura Infantil. Tal investigação foi realizada 

com 4 turmas dos anos iniciais de 3 escolas públicas de ensino fundamental, localizadas na 

região metropolitana de Porto Alegre, totalizando em torno de 8 sessões de trabalho por turma 

(30 ao total). Contemplou leitura de obras de literatura infantil selecionadas dentre um acervo 

de 400 títulos, pertencentes a um projeto mais amplo que tem por foco a análise da temática 

da diferença, discussões a partir das leituras e outras estratégias pedagógicas (desenhos, 

dramatizações, invenção de histórias, etc.). As sessões foram planejadas com os pesquisadores 

e as professoras das classes. Foram filmadas, fotografadas e gravadas para posterior 

transcrição e análise. 

Neste texto, procuramos discutir a questão da diferença circunscrita à identidade 

étnico-racial negra, a partir das interpretações feitas por um grupo de 27 crianças de 8 a 10 

anos, do terceiro ano do ensino fundamental, integrantes de uma turma de 29 alunos (14 

meninos e 15 meninas) de uma das escolas públicas estudadas, situada em bairro central do 

município de Porto Alegre. O mote para a discussão da temática étnico-racial foi a contação 

de duas obras: O menino Nito de autoria de Sônia Rosa e O cabelo de Lelê de autoria de 

Valéria Belém, ambas de Literatura Infantil brasileira contemporânea1.  

A primeira obra (O menino Nito) trata da história de um menino que expressa seus 

sentimentos em quaisquer circunstâncias, chorando em demasia. O pai chama-o para uma 

conversa e diz que   

 

_ Nito, meu filho, você está virando um rapazinho... já 
está na hora de parar de chorar á toa. E tem mais: homem que é 
homem não chora! Você é macho! [...] (ROSA, 2002, p. 5) 

 

Nito resolve então trancar os choros, chegando ao ponto de adoecer por isso. A família 

chama então o Dr. Aimoré que, após uma conversa com o menino, prescreve que este 

                                                 
1 Ao utilizarmos a expressão Literatura Infantil Brasileira Contemporânea, estamos, também, nos referindo às 
traduções circulantes em nosso país, por considerarmos que tais obras constituem o acervo dos nossos leitores, 
escolares ou não. 



“desachore” os choros engolidos. Ao final pai e filho se abraçam e compreendem a “lição”: 

mesmo homens podem chorar. 

A segunda obra (O cabelo de Lelê) versa sobre a não aceitação do cabelo por parte de 

uma menina negra. Para resolver seu conflito, ela recorre a um livro em que descobre sua 

história e a beleza da herança de seus ancestrais africanos.  

Cabe destacar que na turma havia apenas uma menina negra - ainda que a pertença 

étnico-racial não tenha sido perguntada diretamente às crianças participantes da pesquisa. As 

pesquisadoras presentes nesta sessão participaram da interação filmando, mostrando, em mais 

de um exemplar dos livros, as imagens dos mesmos e fazendo perguntas após a contação. 

Foram realizadas duas contações de história, uma após a outra, seguidas de uma 

exploração oral dos textos (ora livre, ora mais direcionada). Essas atividades – contação e 

exploração – foram filmadas, como já referimos, e depois analisadas sob a perspectiva da 

Análise Cultural. Essa perspectiva analítica preocupa-se com o modo por meio do qual a 

cultura se articula com a linguagem, o poder e o conhecimento, procurando priorizar a 

complexidade, a multiplicidade, ou seja, atentar para as condições histórico-sociais em que as 

coisas se constituíram. 

Os conceitos de identidade e diferença foram utilizados para compreender a raça-etnia 

como um marcador identitário que posiciona os sujeitos negros de um determinado modo, 

significando-os como o “outro”, em oposição ao branco. De acordo com esse entendimento, 

as identidades dos negros seriam “não um conjunto de qualidades pré-determinadas – raça, 

cor, sexo, classe, cultura, nacionalidade, etc. – mas uma construção nunca acabada, aberta à 

temporalidade, à contingência, uma posicionalidade relacional só temporariamente fixada no 

jogo das diferenças” (ARFUCH, 2002, p. 20). 

Portanto, a identidade étnico-racial não se delimita apenas pela cor da pele, 

normalmente tomada como o traço identitário definidor da pertença racial no Brasil, mas por 

outros traços constituídos no transcorrer das narrativas (quer nas ilustrações, quer nos textos).  

Podemos afirmar que raça e etnia são construções culturais que se instituem nos 

artefatos – como os livros infantis – e que “formam” as identidades raciais dos sujeitos que 

interagem com tais artefatos. Há, portanto, uma dimensão pedagógica na Literatura Infantil 

que, neste estudo, se evidencia pelo modo como as representações – de negros e brancos – 

vão sendo apresentadas às crianças nas obras em questão. Tradicionalmente, este modo esteve 

empenhado na construção de uma identidade étnico-racial negra depreciada. Brookshaw 

(1983, p. 13) aponta que "o modo como o branco vê o negro, portanto, foi moldado desde a 



infância pelas histórias em que a negritude era associada ao mal e os que faziam mal eram 

negros”.  

Assim sendo, os artefatos culturais passam a ter uma centralidade discursiva que vai 

constituindo sentidos dominantes sobre as identidades raciais e terminam por consolidar os 

entendimentos do que significa ser negro ou branco. 

Mas, não podemos ignorar que: 

 
O fato de que o termo raça não tenha nenhum referente físico, biológico, real, não o 
torna menos real em termos culturais e sociais. Por outro lado, na teoria social 
contemporânea, sobretudo naquela inspirada pelo pós-estruturalismo, raça e etnia 
tampouco podem ser considerados como construtos culturais fixos, dados, 
definitivamente estabelecidos. Precisamente por dependerem de um processo 
histórico e discursivo de construção da diferença, raça e etnia estão sujeitas a um 
constante processo de mudança e transformação. (SILVA, 1999, p. 101). 

 
Tais transformações se instauram, dentre outros modos, através das leituras e 

interpretações que fazemos dos artefatos; assim, o modo como as crianças lêem e interpretam 

as narrativas literárias termina, também, por constituir o que elas entendem por raça e etnia.  

 
 
“Depois do Atlântico vem o quê? O pacífico”- África, esta desconhecida 
 
 

Tanto quanto as discussões raciais, os ensinamentos escolares sobre a identidade 

étnico-racial negra parecem ser um apêndice curricular. Não surgem da necessidade de 

compreender e/ou enfrentar um conflito étnico-racial instaurado na classe, por exemplo, mas 

como um saber a mais, que deve ser trabalhado e, muitas vezes, abstratamente cobrado na 

esteira da demanda atual de se discutir, na escola, a inclusão social, a questão da diferença. 

Ensina-se o nome dos oceanos, o nome dos continentes, dos países, das raças, muitas vezes, 

sem relacionar essas informações com alguma vivência concreta por parte das crianças. No 

momento de discussão do texto em questão, isso se fez perceber. A turma, quando incitada a 

construir inferências possíveis a partir da segunda narrativa trabalhada (O cabelo de Lelê), 

lançou ideias interessantes, porém sem relação com algum acontecimento/sentimento mais 

próximo ou distante. A frase que dá título a este segmento de texto foi dita por um aluno, 

quando indagamos “depois do Atlântico vem o quê?” na intenção de localizar e reforçar a 

existência da África.  

Esta tentativa de reforço deveu-se ao fato de que, na obra, a autora aponta a consulta a 

um livro sobre países africanos como a chave para “resolver” o conflito de Lelê. Além de 

afirmar textualmente que  



 

Depois do Atlântico, a África chama 
E conta uma trama de sonhos e medos 
De guerras e vidas e mortes no enredo 
Também de amor no enrolado cabelo [...] 
  (BELÉM, 2007, p. 14) 

 
 
Nessa conversa, as inferências geográficas foram bastante peculiares. As crianças, ao 

descobrirem que o mar que algumas conheciam era o oceano Atlântico, depois de 

estimularmos seus conhecimentos prévios sobre praias supostamente frequentadas por elas, 

fizeram referência às praias do Litoral norte gaúcho. Uma delas, ao referir-se a uma praia do 

lago Guaíba (cujo nome é Ipanema), afirmou: tem duas Ipanema, a de Nova Iorque e a da 

zona Sul.  

Há aqui uma “salada de saberes” mobilizados não necessariamente de modo 

articulado, mas significativos levando-se em conta a idade e a série dos pesquisados. Do 

ponto de vista da potencialidade da leitura, esses momentos foram/são preciosos, pois, durante 

as interações, os esclarecimentos iam sendo feitos e outras relações sendo estabelecidas. 

Mapas foram trazidos, oceanos, países e cidades foram sendo identificados com alegria pelas 

crianças ao perceberem suas novas descobertas. A Literatura em sala de aula permitiu, então, 

o conhecimento de outras perspectivas e também a aquisição de informações de outros 

contextos. 

 
A leitura supõe ampliação da experiência, já que nos põe em contato com outras 
vozes que traduzem outras experiências, outras maneiras de entender a realidade na 
qual se inclui a visão de um mesmo. [...] A curiosidade por saber coisas “reais” é um 
afã humano que a ficção tem acolhido sempre de uma ou outra forma. (COLOMER, 
2005, p. 141). 

 
Todavia, a representação étnico-racial não se dá a ler de imediato: não é percebida em 

si mesma – quer no texto escrito, quer na imagem –, mas pode ser percebida na medida em 

que “educamos” o olhar para lê-la. Dória destaca as potencialidades da Literatura como 

artefato pedagógico anti-racista ao afirmar (2008, p. 43): 

 
Nossa postura, a esse respeito, é clara: acreditamos que, se livros de literatura 
enfocando o preconceito fossem adotados desde a pré-escola, esse silêncio sobre o 
assunto seria imediatamente quebrado, pois a literatura, como poderosa construção 
simbólica, penetra a consciência do indivíduo, tanto em nível profundo como em 
nível imediato, possibilitando, por exemplo, a discussão do tema, uma apreensão 
diferenciada dele, rompendo com as imagens sociais pré-concebidas ou 
estereotipadas. 
 



Consideramos importante problematizar o “poder” da literatura – ou de qualquer outro 

artefato – para desconstruir preconceitos e estereótipos. Julgamos que os artefatos 

desempenham um importante papel; entretanto, seus ensinamentos se dão, muitas das vezes, 

pelos silêncios, omissões e modos de dizer que, de um modo relacional, vão instituindo as 

significações do “ser negro”, no caso, através das significações do “ser branco”. Portanto, ao 

agregar ao mundo branco – através dos personagens – os valores tidos como positivos (beleza, 

caráter, valentia, inteligência, etc.) se constrói, por oposição, não necessariamente afirmada na 

narrativa verbal ou mostrada na narrativa imagética, a identidade negra como o pólo oposto 

(feiúra, deslealdade, covardia, ignorância, sexualidade exacerbada, subserviência, etc.). 

Percebemos esse processo de construção das identidades por oposição operando 

durante a pesquisa, quando realizamos as contações das duas obras literárias anteriormente 

referidas. 

Há uma assimetria nas interpretações dos dois textos quanto às questões raciais. Em O 

menino Nito (primeira narrativa trabalhada), a questão racial passou despercebida, ocultada 

pela força dos marcadores identitários de classe. Deste modo, os traços das ilustrações 

terminaram por conduzir o olhar das crianças para a “visão” da temática da história (o conflito 

quanto às representações de masculinidade do pai – homem não chora - e do filho – menino 

“chorão”) e não para a peculiaridade da representação racial (uma história onde todos os 

personagens são negros).  

A imagem da família mononuclear, de classe média – indicada pelos móveis, pela 

presença de óculos no pai e no médico, os abajures, os quadros, as cortinas, o porta-retratos, 

etc., com um único filho, com disponibilidade financeira suficiente para chamar um médico a 

domicilio para atender este filho, o médico (profissão histórica e majoritariamente 

desempenhada e representada por pessoas brancas) – acaba por apagar a pertença étnico-

racial. 

Destacamos o fato de, durante as interações ocorridas após a contação, nenhuma 

criança identificar ou mencionar a pertença étnico-racial dos personagens. O que vimos foi 

uma reação de encantamento e surpresa – evidenciada pelas infinitas e calorosas interjeições 

enunciadas durante algumas passagens da contação da história. Em momentos específicos, 

onde a narrativa trazia novas expressões denotando a intensidade dos conflitos emocionais – 

instantes de tensão quando Nito “tranca” os choros, ou quando retoma as lágrimas 

“desachorando” (expressão usada no texto) – as crianças externavam suas 

emoções/impressões: “ah!!!”, evidenciando alívio quando o menino tornou a chorar; “oh!!!”, 



quando o texto refere o número de choros engolidos pelo menino, etc. Isso ratifica o fato de 

que  

 
As obras literárias intentam provocar um conjunto de emoções que permitam ao 
leitor participar mais intensamente na ficção que discorre ante seus olhos. Através de 
diferentes recursos constroem cenas de uma grande potência sensitiva, visual e 
sonora e buscam formas de pulsar distintas fibras emocionais, seja o terror ou a 
ternura, a placidez ou a excitação. (COLOMER, 2005, p.90). 
 

Essa potencialidade da Literatura se evidenciou na experiência de leitura vivenciada na 

pesquisa, evocando os processos educativos que se consolidam sobre o sensível, o estético, o 

emotivo, processos estes, muitas vezes, tão silenciados ou negligenciados pelas escolas em 

suas costumeiras ações pedagógicas. 

Vimos a questão racial surgir mais fortemente na fala das crianças e em suas 

produções escritas na interpretação de O cabelo de Lelê, após conduzirmos a leitura e 

direcionarmos questões às crianças.  

 

 “Será que tem piolho nesse cabelo?” - estereotipias em ação 

 

 

Esta pergunta foi feita por uma das 

crianças participantes da pesquisa quando 

realizávamos a leitura das primeiras páginas 

do livro e predições sobre o conteúdo da 

obra. Ao explorarmos a capa, com a imagem 

de Lelê (personagem principal) e sua vasta 

cabeleira, um menino indaga: “Será que tem 

piolho nesse cabelo?”. Mais que isso, dúvidas 

em relação aos marcadores de gênero 

surgiram: “Será que é menino?” fato que foi 

sendo esclarecido ao longo da narrativa. Essa 

fala reitera as representações do cabelo negro 

como feio, sujo, ruim, trazidas em vários 

estudos sobre as representações da raça negra 

no Brasil. Isso reforça a ideia de que  

 

 

 
Fig. 1 – Capa do livro O cabelo de Lelê 



A atribuição de valores negativos a detalhes do corpo negro e mestiços induz a 
formação de uma baixa auto-estima responsável pela disseminação sutil da ideologia 
do branqueamento difundida no país. Porque o cabelo crespo foi sempre considerado 
difícil, selvagem, mal agradecido a cremes e óleos, passou a ser denominado ruim, 
alargando a rede de sentidos depreciativos relacionados com partes do corpo negro. 
(FONSECA, 2000, p. 102). 
 

A obra O cabelo de Lelê2 – embora trate do tema de modo diferenciado e sem tom 

panfletário, evidenciando a busca da personagem pelo conhecimento de suas origens – reforça 

um aspecto marcante de outras obras da Literatura Infantil brasileira, nas quais o texto escrito 

e as ilustrações concorrem para construir representações étnico-raciais impregnadas de 

racismo, mesmo onde se pretenderia denunciá-lo. 

A narrativa, já em sua primeira página, enuncia Lelê não gosta do que vê. – De onde 

vêm tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. (p.5, grifos nossos), mostrando o 

olhar da personagem, direcionado para uma extensa mancha disforme, escura, esfumaçada 

que cobre a página. Mais adiante (p.6, grifos nossos), reforça-se a ideia “Jeito não dá, jeito 

não tem”.  

O que não tem jeito pode ser algo bom? Há como desejar aquilo que se teme? Estas 

parecem ser questões lançadas de imediato aos leitores, quer pelo texto, quer pelas imagens, 

incitando a busca de “soluções”. Ou seja, saídas para o dilema que se apresenta. Na obra, a 

personagem vai pesquisar a origem de seu “mal” (os cachinhos “incontroláveis”) e encontra 

alívio na compreensão de sua herança racial por meio da leitura de um “livro”, enfatizando, 

assim, a importância do conhecimento (no caso letrado) para a resolução dos conflitos. Nas 

leituras e interpretações das crianças participantes do estudo, a “solução” é bem outra: por que 

ela não vai ao cabeleireiro e corta os cabelos? Por que a Lelê não corta aqueles cabelos 

dela? Na conversa sobre as alternativas para os penteados de Lelê (presentes através de 

ilustrações nas páginas 16 e 17), as ideias trazidas pelas crianças foram variadas, 

demonstrando, muitas das vezes, o incômodo que elas sentiam com os penteados apresentados 

nas imagens: Por que ela não faz chapinha? Podia fazer rabo de cavalo. Podia fazer dois 

coques gigantes. Podia fazer chuquinha. Encher de trancinha.  

Estas alternativas apontam para o fato de que as crianças buscam uma normalização da 

imagem de Lelê: não é possível continuar com a cabeleira “indomável”! É necessário fazer 

algo que contenha, discipline, padronize aquilo que é desviante – o cabelo; ainda que, pela 

anomalia do tamanho, a solução tenha que ser “gigante”: um coque gigante. 

                                                 
2 Cabe aqui destaque para o texto “Representação e identidade: política e estética étnico-racial na Literatura 
Infantil e Juvenil”, no qual Cosson e Martins (2008) analisam aspectos da narrativa verbal e imagética do livro O 
Cabelo de Lelê, articulando-os à política da representação e à estética da identidade. 



Estas são aprendizagens raciais ofertadas para as crianças negras e brancas; no 

cotidiano, elas são ratificadas, através de diversificadas instâncias culturais e sociais. Nessas 

aprendizagens, significações sobre a identidade étnico-racial negra vão sendo construídas, e 

apontam para o fato de que  

Ter vários atributos considerados negativos faz com que a criança negra ou mestiça 
aprenda desde cedo que é diferente porque portadora de um rosto/corpo/cabelo que a 
faz pior que as outras crianças: mais feia, mais sem graça, mais pobre, mesmo que 
não o seja, mais tipo para receber apelidos que a excluem do mundo dos outros 
diferentes dela. (FONSECA, 2000, p.103) 
 

 

 

“Herança é um presente que a gente ganha”: a dimensão positiva da pertença étnico-

racial 

 

Em uma passagem da obra O cabelo de Lelê, quando a personagem aceita sua origem 

e sua negritude, a autora afirma que Lelê 

 
 

Descobre a beleza de ser como é  
Herança trocada no ventre da raça 
Do pai, do avô, de além-mar até [...]  
(BELÉM, 2007, p. 23)  

 
 
Em um dado momento das interpretações das crianças sobre a obra O cabelo de Lelê, 

uma delas enunciou a frase que tomamos como título, após termos indagado sobre a palavra 

herança. Com a fala da aluna vimos emergir a noção de positividade agregada à pertença 

étnico-racial negra. Parece, assim, que a negatividade do cabelo, que vinha até aquele 

momento sendo destacada, é transmutada em um valor positivo. Esse processo reforça a 

costumeira normalização ou correção da diferença, apontada em outros estudos (KIRCHOF, 

2009), ou seja, a tendência de as diferenças serem “corrigidas” no decorrer das narrativas. 

Assim, cegos passam a ver, cadeirantes saem andando, cabelos crespos se “domam”.  

Esse desejo normalizador aparece nas interpretações escritas e imagéticas construídas 

pelas crianças. Ao distribuirmos uma folha com uma das 50 imagens de penteados constantes 

no livro para as crianças e solicitarmos que escrevessem, levando em consideração que Lelê 

cresceu... Conta um pouco sobre a vida da Lelê agora, elas evidenciaram a busca pela 

correção da diferença étnico-racial. Em um total de 27 produções, a personagem Lelê é 

representada como branca, por 13 crianças, através da cor escolhida nos desenhos para a sua 



pele, fato nada desprezível, uma vez que havia sido disponibilizada uma variedade de lápis 

coloridos. Mais que isso, a saída definitiva para o cabelo (alívio do desconforto) aparece em 

passagens textuais como E ela finalmente cortou o cabelo, ou ainda Ela está mais feliz com o 

namorado e ela não se preocupa com o cabelo tanto. 

Mas também emergem outras representações sobre o cabelo. Em alguns textos 

produzidos, ele passa a ser o destaque positivo, como em O cabelo virou um sucesso, ou Ela 

ficou famosa por causa do cabelo. Esse vai ser o 3º filme. Ela é modelo de cabelo, ganhou 10 

concursos. “A nova Rapunzel”.  

Rapunzel africana: uma princesa negra, enfim... Nas produções das crianças, 

apareceram de modo significativo, na oralidade e na escrita, as relações entre a 

intertextualidade e o imaginário. Lelê foi descrita como “uma Rapunzel”, uma princesa negra. 

Este não é um dado banal. Se ele pode indicar uma relação de associação pura e simples que 

se instituiu pelo cabelo – Rapunzel e Lelê têm cabelos compridos e eles são um elemento 

central para suas histórias –, também pode significar que a beleza e as características negras 

de uma personagem principal permitem alçá-la ao estatuto de princesa, indicativo claro de 

uma ruptura nas significações constituídas no imaginário infantil sobre quem pode ou não ser 

bela, inclusive princesa. 

Esse desfecho de princesa para a personagem principal aparece agregado a outros 

valores considerados indicativos de sucesso na contemporaneidade. Em alguns textos, Lelê se 

torna cantora de rock e bilionária; em outros, aparece como uma consumidora de alto padrão 

aquisitivo, indo ao shopping, nas lojas com seus amigos, comprando vestidos, sapatos, etc.  

 

 

Epílogo em aberto 

 

 

As obras O cabelo de Lelê e O Menino Nito parecem estar situadas em uma 

perspectiva de representação positiva da identidade étnico-racial negra, na medida em que 

apresentam essa identidade de modo valorizado, central e protagonista. Em tais obras, os 

personagens negros aparecem resolvendo conflitos, pensando sobre suas existências e de 

posse da condução mesma de seus destinos.  

Sem um tom denuncista, fazendo uso de ilustrações diversificadas e de narrativas 

verbais instigantes, ambas se enquadram naquilo que Cosson e Martins (2008, p. 66) 



denominam de [...] “afirmação da identidade negra a partir da valorização e positivação da 

imagem física (beleza) e intelectual (inteligência, protagonismo)” [...]. 

Essa afirmação da identidade pela beleza é reiterada em O menino Nito pelo próprio 

nome do personagem principal: “Quando Nito nasceu, foi uma alegria só. Todo mundo ficou 

contente. De tão gracinha que era, logo, logo, começou a ser chamado de bonito: Bonito pra 

lá... Bonito pra cá... Até virar apenas Nito. Todo mundo achava lindo!!!” (ROSA, 2002, p. 3). 

Essas histórias, com suas contradições e fissuras, emprestam novos contornos para a 

representação da pertença étnico-racial negra na Literatura Infantil brasileira contemporânea. 

Tal fato pode estar construindo as condições de possibilidade para uma educação étnico-racial 

diferenciada, plural, através da qual crianças de diferentes pertenças étnico-raciais passam a 

ver positivamente representadas as culturas e tradições dos diversificados grupos que 

compõem a sociedade brasileira e, por extensão, o alunado de nossas escolas públicas. 

Se este dado bastará para a construção de relações étnico-raciais respeitosas não nos 

cabe aqui apontar. Todavia, demarcar este movimento, ainda embrionário, assinala uma 

significativa mudança em comparação com outras pesquisas de décadas anteriores que 

indicavam a prevalência de modos depreciativos de representar a identidade do negro.  

Reforçando a perspectiva constitutiva da representação, tais obras estão apresentando 

novas identidades negras: valorizadas, destacadas, centralizadas. Identidades que passarão a 

produzir outros efeitos, quem sabe, na auto-estima de seus leitores crianças.  
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