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1 As imagens desta página foram retiradas da capa do livro “Negras imagens”, cujos  organizadores da obra são: 
SCHWARCZ, Letícia Moritz e REIS, L.V de Souza (1996). O trabalho artístico das fotos foi realizado por João 
Dantas.  
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RESUMO  

 
 

O presente trabalho visa o estudo dos personagens negros na literatura infanto-juvenil brasileira, 
com o fim de atingir os seguintes objetivos: a) interpretar as produções literárias publicadas entre 
1979 e 1989 dos autores consagrados pela crítica literária e daqueles que, embora não tendo sido 
aludidos por essa crítica, destacaram-se no mercado livresco, haja vista as reedições de suas obras 
desde os anos 80; b) apresentar categorias analíticas que evidenciem a caracterização dos 
personagens negros nas obras literárias; c) constatar  se houve inovação quanto à caracterização 
dos personagens negros, de modo a romper com a estereotipia anteriormente atribuída a eles. Os 
pressupostos teórico-metodológicos consistiram na pesquisa bibliográfica e na interpretação da 
narrativa, à luz da crítica e da teoria literária, assim como dos subsídios teóricos emergentes das 
Ciências Humanas e Sociais. No que tange à teoria literária, são abordados os elementos 
constitutivos da narrativa, entre eles: enredo, espaço, narrador e personagem. Do campo da crítica 
literária, realiza-se pesquisa sobre os personagens negros no período lobatiano e pós-lobatiano, de 
modo a apresentar as principais caracterizações a estes atribuídas na tessitura dos textos. Para 
melhor refletir acerca da questão étnico-racial na obra literária, foram trazidas à tona as 
colocações pertinentes a essa área no âmbito das Ciências Humanas e Sociais. Daí as digressões 
quanto ao racismo à brasileira e ao mito da democracia racial que impera no imaginário social, 
corroborando para a dissimulação e disseminação da discriminação, do preconceito e da ideologia 
do branqueamento no Brasil. Os dados levantados, através das pesquisas bibliográficas acerca da 
literatura infanto-juvenil e do livro didático, foram imprescindíveis para observar em que consiste 
a caracterização dos personagens negros quando da eclosão da literatura infanto-juvenil no país. 
Afinal, alguns pesquisadores afirmaram que houve a inovação destes seres fictícios, enquanto 
outros constataram a estereotipia, inclusive nas ilustrações. Na análise das produções literárias 
publicadas entre 1979 e 1989, visou-se a inovação no momento em que se atribuiu o papel 
principal aos personagens negros, com o propósito de denunciar a pobreza, o preconceito racial, e 
em enaltecer os seus traços físicos (em duas narrativas principalmente). Mas, por outro lado, a 
maioria das produções acabou corroborando para reforçar exatamente o que se tentou denunciar: 
o preconceito racial, uma vez que  alguns protagonistas negros são: 1) em grande maioria, 
associados à pobreza, quando não à miserabilidade humana; 2)desamparados, sem família, haja 
vista a carência do pai e/ou da mãe; 3)tecidos de maneira inferiorizada e sujeitos à violência 
verbal e/ou física; 4)enaltecidos pelos atributos físicos e/ou intelectuais, com vista à democracia 
racial. Dentre as narrativas analisadas, excetua-se uma que, mesmo apresentando alguns 
problemas, dá um salto de qualidade ao exprimir o universo imerso em fantasia e ludicidade da 
protagonista. Trata-se da narrativa A cor da ternura. Nesta obra,  Geni,  “força flutuante”, 
ascende profissionalmente, sendo “tutora” de si mesma, e rompe com os estereótipos 
depreciativos atribuídos aos personagens negros.  

 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil brasileira, narrativa, personagem negro. 
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ABSTRACT 
 
 
This present work aims to study Black characters in the Brazilian childish-youthful, intending to 
achieve the following objectives: a) interpret literary productions published between 1979 and 
1989 by established authors for the literary criticism and by those one, who weren’t mentioned by 
the criticism, were outstanding in bookish market, witness reeditions of their works since 80’s; b) 
present analysing categories that show the Black characters characterization in literary works; c) 
verify if there was any inovation about this characterization, so that break the stereotype 
attributed them previously. The theoric-methodical presupposition was made up of bibliographic 
surchers and narrative interpretation, in view of criticism, from literary theory and some 
acceptations about ethnic-racial emerged from Social and Human Sciences. Respecting literary 
theory, elements that form the narrative, like: plot, space, narrator and character. About literary 
criticism, realize surch about Black characters in Lobato and post-Lobato period, so that present 
main characterizations attributed them in texts texture. To reflect better concerning ethic-racial 
question in the literary work, brought up pertinent explanations from Social and Human Sciences. 
From there as regards the racism in the Brazilian way and the racial democracy myth that reigns 
in social imaginary, corroborating to the dissemination and the discrimination, the prejudice and 
the ideology of whitening in Brazil. Surveyd data through bibliographic surchers concerning 
childish-youthful literature and the didactic book were essential to see in what was made up the 
Black character characterization when the childish-youthful literature was encloded. At last, some 
surchers said that there was the inovation of this fictition creatures, while others verified the 
stereotype, including in illustrations. Verified that aimed the inovations of Black characters 
characterizations in literary works published between 1979 and 1989, when attributed them leads 
in the narratives. On the other hand, the most works corroborated to emphasize exactly what tried 
to denounce: the racial prejudice, since some Black characters are: 1) the big most, associated to 
the poorness, or the human misery; 2) helpless, without family, witness father or mother need; 3) 
they are turned in inferior and exposed to physical or verbal violence; 4) emphasized for 
intellectual or physical attributes with the purpose of racial democracy. From among the analysed 
narratives, except one that, even though presenting some problems, shows qualities when 
expresses the inmerse universe in fantasy and lucidity of the protagonist. It’s about The color of 
tenderness narrative. In this work Geni, “floating strenght”, rises professionaly, being herself 
“guardian” and break with the depreciative stereotypes attributed to Black characters. 
 

Key-words: childish-youthful literature brasilian, black character, narrative 
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1 INTRODUÇÃO: DA TESSITURA TEMÁTICA À ELUCIDAÇÃO  
METODOLÓGICA E TEÓRICA  ... PONTO DE PARTIDA... 
 

A Literatura Infanto-juvenil apresenta-se como filão de 
uma linguagem a ser conhecida, pois nela 
reconhecemos um lugar favorável ao desenvolvimento 
do conhecimento social e à construção de conceitos. 
As imagens ilustradas também constroem enredos e 
cristalizam as percepções sobre aquele mundo 
imaginado. 

(Heloisa Pires Lima) 
 

O interesse pela temática de estudos – os personagens negros – é resultado da constatação 

de sua importância e necessidade quando me vi atuando como docente do ensino superior (desde 

1998), na UNEB – Universidade do Estado da Bahia e em outras instituições de ensino, dentro e 

fora da Bahia. Em sala de aula, ouvia as colocações dos educadores, meus alunos, quando 

constatavam a carência de livros com personagens negros nas escolas, bibliotecas e livrarias; 

observava quando eles reconheciam a falta de informação capaz de subsidiar a seleção dos livros 

com personagens negros. Assim, aos poucos, fui-me reaproximando desse amor antigo, o qual foi  

incompreendido por alguns docentes na instituição de ensino que me formei.  

Na verdade, o interesse pelo objeto de estudo surgiu ainda na Graduação (PUC-SP), 

quando passei a me ater às obras literárias infantis e juvenis, no momento em que dava asas à 

imaginação e adentrava um universo imerso em fantasia e ludicidade. Nessa época, cursando 

disciplinas na Graduação e, depois, na Especialização (PUC-SP), a princípio, não atentava para a 

ausência dos personagens negros! Não lembro de nenhuma obra lida, nessa época, com tais 

personagens. Eu, meus colegas e a professora nos detínhamos sobre o texto em seu aspecto 

literário, tendo em vista a tessitura da narrativa e não  as questões raciais, socioculturais, etc. 

Importava, sim, a beleza da ilustração, o enredo, a tendência predominante da obra, se utilitária – 

constituída de um discurso monológico (predominando a voz do narrador, com o fim de passar 

determinados ensinamentos)–, ou literária, cuja proposta primordial é sugerir diversas 

possibilidades de interpretação, por meio da linguagem polissêmica, dialógica (ROSEMBERG, 

1985). 
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Aos poucos, ampliei um olhar não só contemplativo, como também mais crítico em face 

da ausência e/ou presença dos personagens negros no texto literário. Mais tarde, na 

Especialização, no curso de Literatura, resolvi – mesmo a contragosto de alguns professores–, 

realizar um trabalho  monográfico sobre os personagens negros na obra O Mulato, de Aluísio de 

Azevedo. Digo a contragosto porque prevalecia, no meu curso, a perspectiva estética da obra 

literária, uma vez que a abordagem  histórica, biográfica e racial, para uns, “não era literatura!”, 

disseram-me. E eu, através da obra literária, estava querendo resolver problemas meus, 

extraliterários, o que era uma leitura reducionista e limitada da obra, pois a literatura estava além 

dessas questões! – Completaram. Mesmo assim, insisti, persisti e concluí o estudo pretendido.  

Ora, seria a literatura uma linguagem inócua, destituída das questões de seu tempo? Não 

seria a obra literária um meio de o homem exprimir a sua visão acerca de uma dada realidade? E, 

mais, não seria a obra literária um meio de o leitor ampliar a visão de si mesmo e do universo 

circundante? Eis o emaranhado de questões que emergem do corpus deste estudo. 

Hoje, aquele amor antigo (a temática de pesquisa) renasce e pulsa em meu ser ávido em 

percorrer a sua tessitura2. E, assim, me coloco no meio do caminho, cautelosa, sabendo que 

jamais o esgotaria em minhas interpretações. Não é esta a pretensão, pois, caso fosse, ele, o amor 

antigo (personagem negro), esmaeceria no meio da travessia   

1.1 TECENDO OS FIOS  DO OBJETO DE PESQUISA 

Este trabalho tem, portanto, o propósito de estudar os personagens negros na Literatura 

infanto-juvenil brasileira, em narrativas publicadas entre 1979 e 1989. Trata-se, na realidade, de 

uma pesquisa que há tempos me tem mobilizado, no sentido de que, ao ler as narrativas e 

trabalhar com elas em sala de aula, no universo acadêmico, fui repensando a reação e sensação 

dos educadores com os quais atuei durante a minha trajetória  acadêmica. Assim, fui tecendo os 

véus em que os personagens negros estão envoltos. Do bojo dessas discussões e instigações, 

agora busco elucidar a caracterização dos personagens negros na tessitura das narrativas dos 

autores consagrados pela crítica literária, assim como de outros escritores que continuam com 
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suas obras ainda presentes no mercado livresco, haja vista as reedições delas tanto nos anos 80 

como nos anos 90.   

   Tem-se propalado uma nova tendência da Literatura infanto-juvenil brasileira 

(PEIXOTO, 1997; ANDRADE, 2001), apontando-se autores cuja temática étnico-racial apresenta 

personagens negros de maneira inovada e, até, “anti-racista” mas, entre estas, também notei a 

depreciação e estigmatização  desses seres ficcionais em livros que tiveram diversas  reedições. 

Emerge, daí, a problemática central deste estudo: será que houve, de fato, uma inovação 

significativa em face da caracterização dos personagens negros contribuindo-se, desse modo, para 

a ruptura dos estereótipos a eles anteriormente atribuídos? Se sim, em que consiste a inovação? 

Será esta a questão principal que procurarei responder neste estudo.  

Da problemática central emergiram alguns objetivos que pretendo atingir: 1) interpretar as 

produções literárias publicadas entre 1979 e 1989 dos autores consagrados pela crítica literária e 

daqueles que, embora não tendo sido aludidos por esta crítica, destacaram-se no mercado 

livresco, haja vista as reedições de suas obras desde os anos 80; 2) apresentar categorias 

analíticas que evidenciem a caracterização dos personagens negros nas obras literárias; 3) 

constatar se houve inovação quanto à caracterização dos personagens negros, de modo a romper 

com a estereotipia a eles atribuídos anteriormente, conforme constatado por Rosemberg (1984); 

Lima (2000) e Andrade (2001). 

Quando denomino alguns autores como “consagrados”, pauto-me naqueles que têm uma 

ampla publicação no mercado livresco e que são indicados em relações de obras literárias 

(BORDINI; AGUIAR, 1993). Eles são, ainda, considerados inovadores  pela crítica literária e 

apontados como aqueles que contribuíram para a inovação da literatura infanto-juvenil brasileira. 

Trata-se dos seguintes escritores: Ana Maria Machado; Luís Galdino; Giselda Laporta Nicoelis; 

Ziraldo;  Mirna Pinsky; Ganymédes José.   

Serão objetos de estudos não só as obras dos autores consagrados, como também outras, 

cujas publicações são dos anos 80, e ainda  permanecem no mercado livresco até hoje, haja vista 
                                                                                                                                                                                            
2 Isto  é, a articulação do texto tendo em vista a maneira como ele é estruturado, de acordo com a “relação interna” da 
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as suas reedições. São eles: Pedro Bloch; José Resende Filho e Assis Brasil; Maria Armanda 

Capelão; Drumond  Amorim. Estes escritores são aludidos por Andrade (2000), a qual aponta 

inovações em suas narrativas, no que concerne à caracterização dos personagens negros. Há, 

ainda, escritores que não encontrei qualquer alusão pela crítica literária sobre a qual me 

debrucei3: Geni Guimarães e Márcia Vilela Moura de Oliveira. Trata-se, portanto, de 12 

narrativas a serem analisadas. Coloco, a seguir, os caminhos percorridos quando da seleção das 

obras relacionadas anteriormente.  

1.2 CAMINHOS  PERCORRIDOS  

De início, pensei em me deter sobre a relação de livros literários sugeridos e doados pelo 

MEC (1999), para as escolas públicas. Mas, ao me debruçar sobre tal relação, observei que, de 

um total de 267 textos, fora as coletâneas, só encontrei dois com personagens negros: Nó na 

Garganta, de Mirna Pinsky, e Tanto Tanto!, de Trish Cooke, obra estrangeira, traduzida por Ruth 

Salles. 

Paralelamente, fui em busca de estudos acerca da literatura infanto-juvenil, e atentei às 

considerações a respeito da presença e/ou ausência dos personagens negros nas obras literárias, 

considerando o período aludido pelos pesquisadores.   

Em um outro momento, contatei as principais editoras e divulgadoras situadas em 

Salvador (LDM, Ática, Moderna, FTD, Grandes Autores, Saraiva, Ave Maria e Paulinas) e, no 

diálogo com os divulgadores, informei sobre a pesquisa que venho realizando e solicitei livros 

com personagens negros e os catálogos.  

Ao observar os catálogos, notei que, na maioria das obras relacionadas, prevalece o 

personagem branco nas capas, sozinho ou em grupo. Isso também foi notado quando fui às 

editoras, pois, do grande número de livros disponíveis nas prateleiras, havia pouquíssimos com 

personagens negros.  

                                                                                                                                                                                            
narrativa literária, de modo a  sugerir indícios para interpretá-la. 
3 Refiro-me aos seguintes estudiosos da literatura infanto-juvenil brasileira: Coelho (1993); Perroti (1986); Khéde 
(1990); Cademartori, 1986; Ribeiro (1999),  principalmente. 
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Por fim, ao concluir a pesquisa bibliográfica nas editoras e divulgadoras, somando os 

livros adquiridos com aqueles que possuía, consegui fazer um levantamento de 45 livros com 

personagens negros. Entre estes, selecionei os que iam de encontro aos pré-requisitos 

estabelecidos anteriormente para a interpretação, tendo em vista a autoria, o ano de publicação, 

reedições e o gênero literário: narrativa infanto-juvenil.  

Antes de iniciar esta pesquisa, imaginei que encontraria uma produção escassa de obras 

com personagens negros. Tal suposição tem como base a fala dos educadores, meus alunos, nos 

cursos que tenho ministrado, nas instituições de terceiro grau; os livros existentes nas bibliotecas, 

conforme constatado pelos educadores e por mim, durante as aulas; a observação nos catálogos 

das editoras, pois nestes aparecem poucos livros com personagens negros.  

Se se fosse fazer uma comparação entre os livros com personagens negros e aqueles com 

personagens brancos, seria patente a constatação de que ainda prevalecem, no mercado livresco, 

obras com estes personagens em detrimento daqueles. Mas não é esta a proposta deste estudo, já 

que os objetos de investigação são as obras em que aparecem personagens negros e, nelas, 

importa como eles têm sido caracterizados. Daí o porquê de não se apresentar, aqui, a proporção 

de publicação entre tais produções.  

Antes de tecer os fios em que os personagens negros estão envoltos, considero relevante 

trazer à tona algumas colocações dos educadores com os quais atuei no ensino superior, por conta 

da importância dessas colocações para a realização do estudo que agora faço.  

Percebi, através da fala dos educadores, que eles contavam com poucos livros com 

personagens negros nas escolas. Os alunos destes educadores (da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental), em grande maioria negros, ou morenos, como se autodenominam, e outros de pele 

clara, quando das festas realizadas nas escolas, escolhiam os colegas para representar papéis de 

heróis, príncipes, princesas, fadas, conforme o padrão de beleza branco: pele clara e cabelos lisos, 

de preferência, louros. Agora, quando se tratava de escolher aqueles que seriam os antagonistas, o 

Saci Pererê, a bruxa, o representante do mal, indicavam os colegas negros. Lembro-me do relato 

de uma educadora ao interferir nessas indicações da classe, quando um dos alunos negros 

recusou-se a ser o Saci Pererê, pois dizia  estar cansado de ser sempre o Saci nas festas 
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folclóricas. Também, foi comentado sobre os anjos das escolas, os quais eram representados 

pelas crianças de pele clara, enquanto as negras ficavam de fora, esperando a sua vez. Outras 

reclamavam e pediam para fazer o papel de anjo, embora vendo a rejeição dos colegas quanto a 

esse pedido. Afinal, os anjos dos livros didáticos, da literatura, dos cartazes escolares, dos filmes, 

das igrejas eram sempre brancos, de olhos azuis e não negros. Era com essas características que 

se conheciam os anjos. Em virtude disso, aqueles profissionais, após algumas discussões em sala 

de aula, têm observado que a literatura infanto-juvenil, de certa forma, dá a sua contribuição para 

que os alunos hajam assim, à medida que os personagens negros nas obras disponíveis nas 

bibliotecas, em grande maioria, são caracterizados de maneira estereotipada. Em contrapartida, os 

personagens brancos são os heróis e simbolizam o ideal de beleza europeu. Será que isso ainda é 

uma constante na literatura infanto-juvenil brasileira? – Perguntavam meus alunos. 

Um outro fato que não consigo esquecer foi a fala de uma professora, em um curso de 

aperfeiçoamento de educadores, em Itabuna, em fevereiro de 2002, ao relembrar de um ex-aluno 

seu, de quatro anos, de pele clara, que se negou a pegar nas mãos de um colega negro, da mesma 

idade, por ter nojo das suas mãos, pensando que soltaria tinta e o sujaria. A professora disse ter 

ficado muito constrangida com a situação e a criança negra, envergonhada, engoliu a rejeição em 

silêncio, acuada.  

Nos vários eventos acadêmicos sobre a temática étnico-racial que participei, tanto nas 

mediações da Bahia como em outros estados, a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, entre 

outros, notei o interesse dos educadores pelo enfoque étnico-racial na literatura infanto-juvenil 

brasileira, e o reconhecimento da dificuldade de selecionar obras literárias com tais personagens. 

Afinal, se questionava:  entre as escassas obras contendo personagens negros, como selecionar 

aquelas que não veiculam uma visão negativa desses seres ficcionais? E, mais, quais os critérios 

para fazer a seleção?  A fala desses pesquisadores reforçava as constatações dos meus alunos4 e, 

aguçada por elas, resolvi debruçar-me sobre os personagens negros.  

                                                           
4 Refiro-me aos alunos  da Universidade do Estado da Bahia, em grande maioria, já educadores (Diretores, 
Coordenadores, Supervisores de Ensino, Professores), ou seja, pessoas que estão diretamente atuando no ensino 
público e particular, logo, ao levantar os problemas sobre a ausência e/ou presença de obras com personagens negros 
em sala de aula, partem de sua realidade no contexto escolar e não de uma suposição sobre essa realidade. Trata-se 
de diversas turmas do 5o. e 6o. Semestre do Curso de Educação, com as quais tenho atuado desde 1998. É importante 
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De um lado, meus alunos evidenciavam as dificuldades de selecionar obras literárias, 

principalmente aquelas em que apareciam personagens negros. Por outro, afirmavam que nas 

bibliotecas das escolas em que lecionavam, entre os poucos livros que dispunham, aqueles 

personagens praticamente inexistiam. E, nas raras obras que se faziam presentes, eram 

caracterizados de maneira estereotipada e depreciativa, se comparados aos personagens brancos.  

Diante das colocações dos educadores, comecei a pesquisar as narrativas literárias 

infanto-juvenis e, diante da escassez bibliográfica de estudos sobre os personagens negros, fui 

tecendo os fios dispersos do universo em que eles são delineados. Afinal, pensar nestes seres 

implica: 1) percorrer as histórias5 e estórias da literatura infanto-juvenil, estando atenta aos 

desdobramentos dessa literatura;  2) traçar um paralelo entre as tendências temáticas e as 

questões emergentes dos contextos históricos, ao se criarem determinadas visões do negro, já que 

é através de um imaginário deste que se tece a sua face nas narrativas; 3) compreender a visão 

que se tem do infante quando da sua inserção na sociedade letrada, na época em que surge uma 

produção especificamente para ela, sob os moldes da burguesia ascendente.  

1.3 LITERATURA INFANTO-JUVENIL: DESDOBRAMENTOS 

Cientes da importância de educar o infante oriundo da classe dominante, reformularam-se 

as escolas no final do século XVII e adaptaram-se contos populares para que auxiliassem os 

educadores no papel de instruir os filhos da burguesia. Assim, o mundo encantado do “faz-de-

conta” passa a ser instrumento de educação, embora não perdendo a magicidade. Importa 

observar que a produção literária destinada ao leitor emerge de uma proposta do adulto de 

veicular seus valores morais, culturais, raciais, religiosos, etc. Logo, não há neutralidade nessas 

produções, no plano ideológico.  

                                                                                                                                                                                            
registrar aqui, que as mesmas suposições dos meus alunos, como dos participantes dos eventos acadêmicos de que 
participei foram colocadas por outro grupo de educadores com os quais trabalhei desde 1999, nos Seminários 
Temáticos nos municípios do interior. Ao total, percorri 13 municípios com um projeto de minha autoria intitulado 
“Enveredando no Universo mágico/fantástico da literatura infanto-juvenil brasileira”. Os participantes são alunos do 
curso de Pedagogia da Rede UNEB 2000, iniciado em 1999. 
5 “história”, aqui, é compreendida como a ciência que estuda os fatos pesquisados na humanidade;  “estória”,  termo 
para designar a ficção, narração, enfabulação (COELHO, 1993).  
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 Só a partir do final do século XVII, quando das mudanças no plano econômico, em 

virtude da ascendência da burguesia e decadência da aristocracia, é que há uma preocupação com 

o infante, reconhecendo-o como um ser frágil, carente no aspecto emocional e físico, precisando 

de uma educação diferente daquela do adulto. Daí “[...] a emergência de uma nova noção de 

família”, agora, “centrada não mais em amplas relações de parentesco, mas num núcleo 

unicelular, preocupada em manter seus negócios internos” (ZILBERMAN, 1987, p. 13). Afinal, 

era necessário preparar o infante para a vida adulta. Nesse prisma, Zilberman reitera que: 

Antes da constituição [do] modelo familiar burguês, inexistia uma consideração 
especial para com a infância. Esta faixa etária não era percebida como um espaço 
separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos mesmos eventos [...] 
(ZILBERMAN, 1987, p. 13) 

 No que se refere à inserção da criança na sociedade letrada, com vista à sua manipulação, 

Zilberman (1987, p. 16) observa que a “[...] nova valorização da infância gerou maior união 

familiar, mas igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e a 

manipulação de suas emoções”. Ou seja, a literatura é “inventada” e  a escola é “reformulada” 

com a  “missão” de manipular os destinatários. É nesse sentido que tal literatura cumpre o papel 

educativo e incute determinados valores sociais no imaginário do leitor, sob a ótica  

adultocêntrica (ZILBERMAN, 1987; CADEMARTORI, 1986).  Daí a predominância da lição de 

moral e do dogmatismo nos textos literários destinados à criança e ao jovem, ao final do século 

XVII, quando da aliança entre a literatura infanto-juvenil e a educação. Isso, a fim de transmitir 

aos destinatários os valores da sociedade capitalista. Logo, é pertinente assinalar que                   

“[...] Conhecer a literatura que cada época destinou às suas crianças é conhecer os Ideais e 

Valores ou Desvalores sobre os quais cada Sociedade se fundamentou (e fundamenta...)” 

(COELHO, 1993, p. 24).  

Embora considerando que há pertinência na afirmação de Coelho (1993), quando ela 

constata que, através da literatura infantil se pode conhecer os “Ideais”, “Valores” e “Desvalores” 

de “cada Sociedade”, não estou partindo do pressuposto de que tal literatura consegue resgatar 

determinados contextos sócio-culturais, pois se sabe que nem mesmo a História, área das 
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Ciências Humana faz isso, assim como afirma Pesavento (1999), haja vista a subjetividade do 

pesquisador ao registrar os acontecimentos que envolvem a humanidade. Compreendo, portanto, 

 

Trazendo essa asserção para (re) pensar a respeito dos personagens de ficção, é possível 

esclarecê-la ainda mais, ao se compreender que esses seres fictícios, “[...] como elementos ativos 

dentro da narrativa, representam valores através dos quais a sociedade se constitui” (KHÉDE, 

1990, p. 6). Mas a pesquisadora faz uma ponderação: 

Essas observações devem nos situar diante da íntima relação entre a literatura 
infanto-juvenil e as preocupações pedagógicas-moralizantes oriundas da 
necessidade da classe burguesa, no século XVIII, de sedimentar seus valores 
utilitaristas a partir da infância.  

Por isso a produção para crianças e jovens ligou-se a instituições como a escola e 
a família [...]. (KHÉDE, 1990, p. 5) 

Até então, situei o contexto em que se deu a inserção da criança na sociedade letrada, 

quando da transição no plano econômico – aristocracia/burguesia –, na Europa. Foi nesse 

momento que se utilizou a literatura infantil como um meio de educar as crianças e jovens da 

camada dominante. Por outro lado, os filhos da classe pobre, que antes trabalhavam em fábricas, 

como operários, também são interesses da burguesia, mas diferentemente. Essa constatação leva 

Zilberman (1982, p. 10) observar que a “[...] situação do setor proletário não é idêntica” à 

situação da burguesia, pois a “[...] preservação da criança [pobre] visa a formação e manutenção 

de um contingente obreiro disponível”. Aliás, o que interessava era a manutenção de uma mão-

de-obra futura, e foi com tal propósito que os detentores do poderio econômico voltaram-se para 

a educação dos filhos das camadas proletárias. 

 Aqueles que dispunham de recursos financeiros usufruíam a mais variada produção6 

infanto-juvenil. Dentre esta, a mais difundida foi o conto de fadas com seus personagens 

divididos em dois grupos de maneira maniqueísta: o bem x o mal.  Vale, aqui, destacar algumas 

características dos personagens nos contos de fadas tradicionais com base em  Khéde (1990, p. 24):   

                                                           
6 Refiro-me aos textos folclóricos adaptados: as lendas, as cantigas, os mitos e os contos de fadas. 
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a) “Quanto à estrutura, o personagem narrador centraliza a ação e a conduz de 
modo a provocar reações positivas ou negativas no leitor” Trata-se de 
personagens lineares e correspondem “a um modelo estratificado de 
sociedade”; 

b) “Geralmente”, representam “alegorias do bem e do mal e se configuram nesse 
conflito dualista”; 

c)  “os personagens dos contos de Perrault, Andersen e Grimm, embora diversos 
entre si, são tipos que confrontam os leitores com a morte, o abandono, o 
mundo adulto, o mal, a salvação. Entre estes estão  madrastas malvadas, 
rainhas vaidosas, princesas belas e dóceis e animais e plantas com 
características positivas e negativas”  

A autora destaca outras características dos contos tradicionais, mas só mencionei aquelas 

mais pertinentes ao meu propósito, que é ressaltar a tendência de se utilizar os textos literários 

infanto-juvenis para veicular padrão de comportamentos ideais. Os personagens, como elementos 

centrais das narrativas, cumprem tais papéis. Mesmo fazendo esta ressalva, em nenhum momento 

pretendo desmerecer a qualidade estética dos contos de fadas, assim como o fascínio que eles 

exercem sobre leitor.  

Da consideração de Khéde (1990) acerca dos contos tradicionais, de fadas, interessa 

ressaltar que os personagens são “tipos”, isto é, “marcados por um  único traço” ou caricatura, 

quando este traço é muito reforçado. Emergem, daí, os estereótipos: a bruxa malvada, a fada 

bondosa, a princesa virtuosa, o príncipe jovem, belo e forte, conforme o padrão de beleza europeu 

(KHÉDE, 1990, p. 19; ABRAMOVICH, 1991, p. 36).  

Embora a preocupação, aqui, não seja analisar os personagens dos contos tradicionais, 

entre eles os dos irmãos Grimm, de Perrault ou Andersen, pois o objeto de estudos a ser 

discutido, questionado e interpretado está situado nos anos 80, conforme já observado 

anteriormente, não posso deixar de registrar algumas considerações a respeito daqueles contos. 

Tratando-se de “O Patinho Feio”, de Andersen, a estória é bela, comovente, e sua poeticidade é 

reconhecida pela crítica literária (ABRAMOVICH, 1991; COELHO, 1993; KHÉDE, 1990). Por 

outro lado, esse conto, tão arraigado no imaginário social, chegando aos dias de hoje, deixa sua 

marca nas falas dos leitores. Tanto é que, nas escolas, na rua, em casa, entre outros espaços, é 

comum ouvir as pessoas dizerem, “já fui um patinho feio”, ou “quem não viveu a sua fase de 

patinho feio?”. Enfim, são frases aparentemente ingênuas, e sem qualquer viés étnico-racial, mas, 
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se refletidas com uma visão crítica, perceber-se-á uma conotação racista nela, uma vez que o 

patinho é, em um primeiro momento, “um filhote pardo e feio”, por isso ele era “bicado, 

empurrado e escarnecido” (ANDERSEN, 1995, p. 242-243). Depois de uma longa trajetória de 

sofrimento e rejeição, por conta da feiúra, o “patinho” vê sua  imagem refletida na água e percebe 

a  semelhança com “três famosos cisnes brancos”.  Nesse momento, ele nota que é um “lindo 

cisne”. A partir de então, o patinho outrora feio, passa a ser admirado e valorizado pela sua 

beleza.  

Ampliando a discussão em torno das questões ideológicas, ao citar Roberto da Mata7, 

Khéde (1980, p. 41) observa que este antropólogo “[...] vê os contos como mediadores entre 

adultos e crianças”. Afinal, as estórias sempre se voltam para a separação entre pais e filhos e/ou 

o abandono das crianças por problemas econômicos, já que “os pais são pobres”, no caso de João 

e Maria, por exemplo. Agora, tratando-se de “[...] o Patinho Feio, é indubitável que o preconceito 

racial e o adultério são colocados”. Reitera ainda a autora, baseada em Mata: 

O pato ‘feio’8 é o preto, elemento marginalizado no grupo. E como “dona pata” 
poderia explicar tal equívoco em sua ninhada? Mesmo que o patinho feio venha a 
ser percebido como cisne de origem mais valorizada, ele é inicialmente 
marginalizado, e isto é veiculado para o público infantil    (KHÉDE, 1980, p. 
41).    

 Khéde (1980, p. 41) coloca ainda que os contos de fadas eram escritos por “[...] 

perceptores da família real, espécie de menestréis, que deveriam ‘instruir’ e ‘educar’ seus 

discípulos, através dos princípios morais codificados pela elite à qual se ligavam”. Logo, seria 

difícil ir contra os ideais dessa classe social, uma vez que “[...] a ideologia dominante não poderia 

ser questionada, pelo menos abertamente”. Mesmo assim, ainda conforme a autora, no plano 

ideológico, “[...] a crítica à sociedade da época surge de modo simbólico”. Inclusive, em algumas 

estórias, a nobreza chega a ser vencida “pelos mais fracos”, os quais são “compensados por 

qualidades morais e espirituais”.9 A exemplo, cito as narrativas “João e o Pé de Feijão”, em que o 

jovem herói derrota o gigante; “O Pequeno Polegar”, narrativa que evidencia a força dos pobres e 

                                                           
7 A autora não menciona a referência bibliográfica do aludido antropólogo. 
8 “Feito” (sic). Penso que houve alguma falha de digitação, pois no texto da autora está escrito “feito” e não “feio”, 
Como aquela palavra não faz sentido com a idéia que a autora quer passar, a alterei e transcrevi “feio” na  citação. 
9 Khéde faz a afirmação acima pautada em Sousa (1978, p. 115).    
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astutos contra os opressores, canibais, que se alimentam dos oprimidos sendo, por fim, derrotados 

por estes.   

    Enfim, são diversos os escritores importantes a serem mencionados, muitas questões a 

serem colocadas, mas, aqui, apenas me limitei àqueles primeiros autores que mais se destacaram 

no apogeu da literatura infantil e juvenil. Tanto é que, ainda hoje, suas produções escritas estão 

presentes no imaginário de crianças, jovens e adultos. A seguir, enfocarei a questão étnico-racial 

em um dos contos dos irmãos Grimm. 

Entre a vasta produção dos aludidos irmãos encontrei dois com personagens negros. 

Trata-se dos  contos “A noiva branca e a noiva preta” e “As três princesas pretas”10. Nas 

intituladas estórias, aqueles personagens são os antagonistas, pois tentam causar a destruição do 

branco (representante do bem). Na primeira estória, ficar negro é um castigo dado por Deus.Veja-

se abaixo um fragmento de “A noiva branca e a noiva preta” que bem demonstra a punição pelo 

“bom Deus”: 

Houve, uma vez, uma mulher que tinha uma filha e uma enteada. Certo dia, 
estavam as três ceifando feno... e delas se aproximou o bom Deus, disfarçado de 
mendigo, e perguntou: 
– Por onde passa a estrada que vai à aldeia? 
– Se queres sabê-lo, vai procura-la – respondeu grosseiramente a mãe. E a filha 
acrescentou: 
– Se receias encontrá-la, arranja um guia. 
A enteada porém, interveio dizendo: 
Vem, pobre homem, eu te conduzirei até lá; segue-me. 
O bom Deus, encolerizou-se com a mãe e a filha; deu-lhes as costas e, como 
castigo pela sua ruindade, determinou que se tornassem pretas como a noite e 
feias como pecado”. (GRIMM; GRIMM, [19--], p. 180) 

Por conta da benevolência da enteada (a protagonista), o “bom Deus” lhe concede três 

pedidos e, dentre eles, ela pede: “– Quisera ser tão bela e clara como o sol”. A coisa melhor 

solicitada pela heroína foi “ir para o céu quando morrer” (p. 180). 

Já a madrasta e a irmã de criação, ao se perceberem “[...] pretas como o carvão e muito 

feias, ao passo que a enteada estava linda e alva como um dia ensolarado” castigaram-na ainda 

                                                           
10  GRIMM, L;  GRIMM, W. Contos e lendas dos Irmãos Grimm. São Paulo: Edigraf,  [19 --], vol. 2, p. 175 a  
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mais, por serem muito invejosas. Por fim, a jogaram em um rio, livrando-se dela para que seu 

lugar fosse ocupado pela jovem antagonista. Desse modo, a “noiva preta” substituiu a “noiva 

branca” (a heroína), e se dirigiu ao castelo, junto com a mãe. O rei ficou  muito “enfurecido” por 

perceber que a moça que se apresentava para ser sua noiva era de uma “espantosa feiúra” e não 

condizia com aquela que viu no retrato, por isso castiga o irmão daquela que havia mostrado o 

retrato da bela moça para ele. 

A mãe da “noiva preta” ludibria o rei com suas “artes”, e ele “achou” a sua filha “[...] 

perfeitamente suportável e acabou casando-se com ela” Com o passar do tempo, o rei descobre o 

acontecido, castiga mãe e filha, colocando-as em “[...] um barril forrado de pontas de pregos, ao 

qual [é ] atrelado um cavalo” que o arrasta “de uma ponta a outra da cidade” (p. 186). Depois, 

“desposou” a “linda moça do retrato”, a noiva branca, e viveram “muitos felizes”. (p, 183-184) 

Diante do que foi narrado, é pertinente inferir que, no texto, há a associação do negro à 

ruindade, à feiúra, em oposição ao branco que simboliza a beleza, benevolência e religiosidade 

cristã. No que se refere à ruindade e à benevolência, nota-se que os personagens são divididos 

entre bons e maus, recebendo punição ou prêmio conforme as ações desencadeadas na estória, o 

que fica evidente ao se observar as relações internas e externas  do texto (KHÉDE, 1990).   

 É possível observar, no aludido conto dos irmãos Grimm, que os personagens 

simbolizam duas forças opostas: o bem versus o mal. Do lado do bem, está a heroína, a enteada, 

que é a protagonista da estória por ser dotada de todas as virtudes positivas na narrativa. Do lado 

do mal, estão as antagonistas: a mãe e a filha, que perseguem a  heroína e tentam tomar o seu 

lugar. O espaço narrado é rural, pois nele há “aldeia”, “cavalos”, “rio”, “cobras”, “cocheiro”, 

“carruagem”, um “palácio”, com um rei e seus súditos. Mas só esses índices não possibilitam 

uma leitura crítica do conto, quanto à temática racial presente nele. Para tanto, faz-se necessário 

abordar as relações externas do texto (KHÉDE, 1990). Isto é, situar o período de sua origem e, a 

partir daí, compreender os indícios capazes de desvelar a caracterização do negro no texto. Quer 

dizer, a visão que se tinha dele na época. 

Na produção dos irmãos Grimm, século XIX, é notável a influência cristã através dos 

casamentos e da alusão a Deus, principalmente. É esse o período em que se concebe o negro 
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como um ser degenerado física e biologicamente, por conta do racismo científico11 contra estes 

no meio social. Diante dessas informações,  fica mais evidente a visão acerca do negro no conto 

daqueles irmãos.  

Pelos indícios do texto, é possível observar a rejeição ao negro na estória, haja vista a 

caracterização das personagens (mãe e filha) que simbolizam as forças do mal. E, por isso, são 

punidos severamente, de maneira hedionda. A narrativa estaria,  nesse sentido, corroborando para 

que os leitores se identificassem com a heroína e sentissem rejeição pelos antagonistas, 

concebendo-os como seres perniciosos, feiticeiros, invejosos e maléficos, por não medirem 

conseqüências para atingir seus objetivos? Embora Khéde (1990) não se detenha, 

especificadamente, nos aludidos personagens nos contos tradicionais, ela acaba contribuindo para 

elucidar o questionamento acima ao considerar que 

A construção do personagem como herói [...] possibilita não só  uma chave 
decifratória do texto como a análise, que nos interessa mais de perto, como a 
criança e o jovem – sujeitos em formação – poderão  desenvolver o processo de 
identificação e rejeição com as características dominantes dos personagens. 
(KHÉDE, 1990, p. 9) 

Com base na asserção de Khéde, o questionamento feito acima foi respondido. Pois, no 

texto dos irmãos Grimm, o leitor tende a se identificar com a heroína que é maltratada, ludibriada 

e empurrada em um rio pelas antagonistas, as quais tentam, desse modo, matá-la. Olha só quanta 

perversidade atribuída às personagens negras! Quem não há de torcer pela ingênua e bondosa 

enteada? É nesse sentido que posso afirmar: no aludido conto dos irmãos Grimm, maldade e 

feiúra têm cor, é preta! Por outro lado, bondade e beleza são simbolizadas pela princesa branca.  

Ainda dentro da perspectiva maniqueísta: bondade versus maldade,  Brookshaw (1083, p. 

12) ressalta que a “[...] associação da cor preta com a maldade e feiúra, e da cor branca com a 

bondade e beleza remonta à tradição bíblica, permanecendo em seu folclore e em seu patrimônio 

literário e artístico”. O autor reitera 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 
                                                           
11 O racismo científico, conforme Munanga (1999), Guimarães (1999), Gomes (1995), entre outros, corresponde às 
teorias deterministas do século XIX que propalavam a superioridade do grupo étnico-racial branco em detrimento do 
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mal eram negros”. A colocação de Brookshaw é pertinente, pois basta lembrar de algumas 

cantigas e estórias que o adulto utiliza(va) para assustar as crianças. A exemplo: “Boi da cara 

preta”, O homem da pasta preta, entre outras. 

1.4 TRILHANDO OS CAMINHOS PARA ELUCIDAR A INTERPRETAÇÃO DOS  
  PERSONAGENS NEGROS 
 

Ao realizar as pesquisas bibliográficas sobre os personagens negros, sentia (e sinto-me às 

vezes), como se estivesse enveredando por um caminho íngreme, por contar com poucos autores 

que se debruçaram, de fato, sobre essa temática na literatura infanto-juvenil. Exceto os artigos ou 

os poucos parágrafos dedicados ao aludidos personagens recentemente, localizei só dois livros 

sobre eles na Literatura infanto-juvenil. Trata-se das seguintes pesquisas: 1) Piza (1998), que faz 

um estudo acerca das personagens femininas negras,  refletindo sobre os estereótipos atribuídos a 

essas personagens por quatro escritoras brancas12; 2) Andrade (2001), que se detém sobre os 

personagens negros em geral. Esta autora não faz uma análise aprofundada dos personagens 

negros, o que aproxima o seu livro de uma  espécie de levantamento bibliográfico das produções 

literárias identificadas como “racistas” e/ou “anti-racistas”. Ressalto que isso não implica 

desqualificação da pesquisa de Andrade, muito pelo contrário, seu texto é um referencial 

importante, um ponto de partida muito relevante para a realização de estudos acerca das obras 

referidas pela pesquisadora. E é com esta perspectiva que faço alusão ao seu livro.  

Salvo as autoras acima citadas, é possível contar também com os artigos aludidos 

anteriormente. Mas ainda é pouco para formular um referencial teórico capaz de sustentar a 

interpretação da obra literária. Logo, prosseguirei com a historicidade da literatura infanto-juvenil 

brasileira: os desdobramentos e tendências temáticas, com base nos seguintes autores: Coelho 

(1993; 1995); Khéde (1990) e Lajolo (1994). Para discorrer sobre a linguagem literária, 

                                                                                                                                                                                            
negro.  
12 Trata-se das seguintes escritoras: Odette de Barros Mott, Lucília Junqueira de Almeida Prado, Giselda Laporta 
Nicoélis e Mirna Pinsky. A pesquisadora constata a inovação na caracterização das personagens, ao observar que 
estas, ultimamente, têm sido delineadas de maneira sensual, o que  aproxima a narrativa infanto-juvenil da literatura 
de adulto, através da caracterização da mulher nas obras. Aqui, apenas menciono a pesquisa de Piza, embora não me 
detenha sobre ela, haja vista que sua abordagem é psicanalítica, portanto, incompatível com  a análise que faço. As 
perspectivas teóricas que fundamentam o estudo que faço emergem da relação interna  (estrutural) e externa (social) 
da obra literária, conforme elucido neste primeiro capítulo. 
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distinguindo-a de outras tipologias textuais, será necessário contar com a abordagem de 

Zilberman (1987); Samuel, (1992); Aguiar e  Silva (1993); Ribeiro (2002) e Perroti (1986). No 

que tange à interpretação do personagem de ficção, me nortearei em Brait (1990); Segolin (1978); 

Khéde (1990);  Coelho (1993);  Cândido (1990) e Brookshaw (1983). Este último, em uma  

perspectiva étnico-racial, refere-se à literatura geral, de adulto. Com base nesses autores, 

recortando as suas contribuições, é que busco realizar uma leitura crítica da literatura infanto-

juvenil brasileira. 

1.4.1 Descortinam-se os véus: leitura crítica, interpretação da obra literária, texto...   
 

No momento em que ressalto a importância da leitura crítica da obra literária, faz-se 

necessário evidenciar o que entendo por tal leitura. Esta, na acepção de Reis (1992, p. 24), é uma 

“[...] actividade sistemática que, partindo do nível lingüístico, se assume como um processo de 

decodificação e avaliação estética do discurso literário”. Reis estabelece a diferença entre o leitor 

crítico da obra literária e o leitor comum, colocando que este “[...] encara a obra de arte literária 

fundamentalmente como um objecto lúdico”, enquanto “[...] a leitura do crítico enriquece-se e 

especializa-se em função das qualidades inerentes ao seu sujeito”. Embora fazendo essa 

distinção, Reis reconhece que a diferenciação não implica uma visão elitista do crítico literário. O 

que ele pretende é “definir” as qualidades “específicas que o status do leitor crítico exige”. Por 

fim, o autor coloca que o ato da leitura literária requer o “domínio do código lingüístico” pois,  

O leitor instrumentado que é o crítico deve complementar esse domínio com o 
conhecimento, tanto quanto possível exaustivo, dos códigos retóricos, estilísticos, 
temáticos, ideológicos, etc., que estruturam o texto literário. (REIS, 1992, p. 24)  

Aqui, não me refiro ao profissional crítico literário, mas, sim, a uma atividade que é 

desempenhada por quem enveredar no universo das estórias, sejam elas voltadas para o público 

infantil, adolescente ou adulto. Com isso, quero apenas demarcar o quanto essa atividade é 

complexa e exige uma tomada de consciência de quem se debruça sobre ela, pois, quer se 

trabalhando com o infante, quer se esteja atuando com o adulto, a atividade é a mesma, o que se 

modifica é a tessitura do texto. E isso não quer dizer texto inferior ou superior, mas diferentes em 

termos de linguagem, de ilustração, diagramação, etc.   
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O que interessa na perspectiva de Reis é, ao meu ver, a percepção de que o leitor da obra 

literária, principalmente aquele que a seleciona, exerce o papel de um crítico literário, ao interagir 

com a obra lida. É esse o papel de quem atua com a obra literária infanto-juvenil; afinal, é a ele 

que cabe o papel de mediar a interpretação do leitor.   

 No que tange à linguagem da obra literária, Reis (1992, p. 25) reconhece que o texto 

literário é “[...] ambíguo por natureza, é passível de múltiplas leituras”. Logo, “[...] pode haver 

leituras extremamente dissonantes de um mesmo texto” e isso é o que “garante a perenidade da 

literatura”. Com essa afirmação, Reis coloca que não há leituras “definitivas”  de um mesmo 

texto, o que possibilita a sua inovação e longevidade. 

E texto, o que se entende por essa palavra tão mencionada até aqui? Coloco-me de acordo 

com a concepção de Samuel (1993), autor que vai tecendo a acepções de texto, ampliando a sua 

conceituação até a perspectiva literária.  Veja-se, a seguir,  algumas dessas acepções: 1a.) “Texto 

vem do verbo tecer: é o entrelaçamento de linhas, no caso, as orações, os períodos”; (2a.) O 

entrelaçamento dessas linhas, o seu “formato” é o que pode caracterizar o texto literário. Nesse 

sentido, formato “[...] está relacionado com a diagramação e a ilustração e tem uma grande 

importância na [...] literatura infantil” (SAMUEL, 1993,  p. 31). Quanto à 3a. acepção, Samuel 

compreende  

O texto enquanto tecido de signos repetidos [o qual] expressa e manifesta a 
relação do homem com as realidades e dos homens entre si. [Nessa perspectiva] o 
texto tem de ser visto e relacionado  a três referentes: o homem, a realidade e a 
expressão”.  

Estabelecendo analogia entre esta terceira acepção de texto de Samuel e o objeto de 

estudo sobre o qual me debruço, é pertinente exemplificá-la da seguinte forma: (a) a “expressão”, 

maneira de se caracterizar os personagens negros na tessitura do texto; (b) a “realidade”, 

determinado contexto sócio-histórico em que se produziram as obras literárias; c) o “homem”, 

aqueles que produziram as obras. Embora eu venha fazer consideração sobre os criadores, 

saliento que minha perspectiva não é biográfica; logo,  interessa-me o narrador, elemento 

constitutivo da relação interna do texto, e não a pessoa física, o autor em si. 
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Na 4a. acepção  de texto, o que interessa na perspectiva de Samuel é a distinção entre duas 

“espécies de texto”: o texto-objeto e o texto-obra. O primeiro é constituído “sobretudo pelo 

discurso referencial cotidiano e técnico”. Logo, “[...] tal texto será tanto melhor quanto for 

objetivo, impessoal, útil e funcional”. Por outro lado, o “[...] texto-obra”, “[...] lança mão do 

discurso metafórico [e], por sua plurissignificação, põe em tensão o emissor e o receptor, o leitor 

e a realidade (lida)”  (SAMUEL, 1992, p. 32). E, por ser plurissignificante, o texto literário 

permite “leituras diversas [...] por seu aspecto aberto” (BORDINI, 1993, p.15) . Enfim, “[...] todo 

texto é resultado de uma leitura” (SAMUEL, 1992, p. 32). E é essa “leitura” que importa nesse 

caminhar, tendo em vista a face dos personagens negros. Afinal, eles emergem de um 

determinado contexto, sendo recriados na obra literária a partir da “leitura” do criador. Tal 

“leitura” realizar-se-á a partir da interpretação da obra literária.  

Os fios do novelo que tecem a acepção de texto ampliaram-se.  Com isso, evidencio que 

ao me referir ao texto literário, estarei compreendendo-o como “o texto-obra”, haja vista que a 

sua acepção visa a polissemia  da linguagem artística, a qual é rica em significados e 

interpretações. Mas faz-se necessário, ainda, elucidar o que entendo por análise e interpretação 

da obra literária.  

A análise é compreendida como “[...] decomposição de um todo nos seus elementos 

constitutivos” (REIS, 1992, p. 39). Embora reconhecendo que a análise implica uma espécie de 

“decomposição” do texto literário, Reis faz uma ressalva: “[...] a descrição de personagens ou a 

mera enumeração de figuras de retóricas [...] não pode aspirar a atingir a riqueza e a profundidade 

semântica do texto literário” (p. 41). É como se a análise fosse um primeiro momento da leitura  

literária; daí o estudo de suas partes constitutivas. Mas, para ir além, prossegue o autor, 

superando a “restrita enumeração e descrição das partes” em que a obra se “decompõe”, é 

imprescindível a interpretação, que é a “fase predominantemente sintética”. 

Interpretação, desse modo, corresponde à “[...] pesquisa, fundamentada de modo mais ou 

menos explícito num processo de análise, de um sentido a atribuir ao texto”. Quer dizer, a 

interpretação  
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[...] procura, em última instância, concretizar uma penetração que se propõe 
ultrapassar a mera verificação dos elementos constitutivos do texto literário e 
revelar o sentido que esses elementos [...] sustentam.  
 
[...] a interpretação dirige-se, de modo prioritariamente, à descoberta de sentidos 
coerentes – e não a todos os sentidos – relativamente aos elementos detectados 
pela análise. (REIS, 1992, p. 42)    

 

Partindo da acepção de Reis, em um primeiro momento, farei um levantamento das 

características atribuídas aos personagens negros na literatura infanto-juvenil; em um outro 

momento, procurarei comparar, confrontar os dados levantados para, depois, interpretá-los. Eis o 

processo de leitura crítica a ser realizado. Nesse sentido, é possível ver pertinência na perspectiva 

de Reis. Por fim, o pesquisador coloca que interpretação e análise são “[...] duas etapas 

fundamentais da leitura crítica”, que são complementares e susceptíveis de “surgirem 

profundamente imbricadas” dialogicamente (REIS, 1992, p. 44).  

Diante do que ficou colocado acima, evidencio que não compreendo que as duas etapas de 

leitura crítica da obra literária (análise e interpretação) se dêem de modo estanque, e que haja 

uma relação de superioridade entre uma e outra, mas que ambas compreendem o processo de 

estudo da literatura infanto-juvenil. 

1.4.2 Elementos estruturais da narrativa 

Os personagens têm sido objeto de discussão desde Aristóteles até os dias de hoje 

(KHÉDE, 1990), gerando consensos e dissensos pelos estudiosos da área. De modo geral, uma 

das  polêmicas em torno deles refere-se à associação e/ou dissociação em relação ao ser humano. 

No que tange a esta associação personagem/pessoa, prevalece a acepção antropomórfica, 

reconhecendo-se que personagens representam pessoas e, até, podem ser modelos a serem 

seguidos (SEGOLIN, 1978). Há uma segunda perspectiva que os compreende como “seres de 

papel”, estruturados dentro da narrativa, independente das questões sociais, políticas e históricas, 

transcendendo, dessa forma, as leituras extraliterárias. Mas questiono, seria possível abordar 

esses seres apenas dentro dos ditames estruturais da narrativa? Sim. Este é, também, um caminho 

a ser seguido. Porém, não é por ele que pretendo enveredar, pois, embora “[...] alguns críticos 

venham insistindo na conceituação da personagem como ‘ser de papel’, sem nenhuma 
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identificação com a pessoa viva, ela guarda sempre, em sua ficcionalidade, uma dimensão 

psicológica, moral e sociológica” (SOARES: 2001, p. 46).  

Khéde (1990, p. 7) traz uma contribuição importante sobre a narrativa infanto-juvenil ao 

considerar que “[...] qualquer estudo teórico da literatura deverá passar pela investigação do 

projeto estético e do projeto ideológico de um autor ou de um período”. Por projeto estético, a 

autora compreende “[...] as relações internas do texto: foco narrativo, personagens, tempo, 

espaço, jogos de palavras”; e por projeto ideológico, “[...] a relação histórica que pressupõe a 

chamada visão de mundo do autor”.  

A perspectiva de Khéde (1990) é pertinente ao estudo que realizarei uma vez que, para 

interpretar os personagens negros, terei que trazer à tona determinados contextos sócio-culturais e 

históricos, mas sem deixar de lado a especificidade da linguagem literária. Quer dizer, pretendo 

levantar categorias oriundas da literatura, ao tomar como referência algumas das relações 

internas do texto, entre elas: personagens, principalmente, mas também o espaço em que são 

situados, o narrador e o enredo. Partindo dessas relações,  discutirei as caracterizações dos 

personagens negros, atentando-me às questões levantadas sobre o “racismo à brasileira” 

(MUNANGA, 1999; 1996).  

Ou seja, nas narrativas, os personagens, sendo ou não os protagonistas da estória, são 

caracterizados de maneira inovadora, rompendo com os estereótipos que os inferiorizava, a 

exemplo da  sujeira, pobreza, feiúra, passividade, entre outros predicativos atribuídos a eles 

conforme a pesquisa de Rosemberg (1985). O caminho para perceber se houve ou não inovação 

em face da caracterização dos personagens negros é comparar os dados levantados por 

Rosemberg (1985); Silva (1995), Lima (2000); Gouvêa (2001).    

Retomando a relação e distinção entre personagem e pessoa, há um consenso entre os 

teóricos de literatura ao reconhecer que se trata de seres diferenciados, uma vez que o “[...] 

personagem da narrativa não é, pois, a pessoa. É um ser fictício que representa uma pessoa”. 

Citando Barthes, Abdala Júnior (1995, p. 40) coloca que “[...] ela é um ser de papel, e não um 

indivíduo de carne e osso”. Vale esclarecer que Abdala Junior refere-se especificadamente ao 

personagem da narrativa literária em geral e não à literatura infanto-juvenil. Mas suas 
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considerações, como as que seguem, são relevantes para o estudo desta literatura também, por se 

situar no terreno do universo ficcional.  

  Candido (1992, p. 55) reitera que a “personagem é um ser fictício” e questiona, “[...] 

como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe?”. Enquanto ser fictício, o 

personagem é resultado da criação do artista e “[...] comunica a impressão da mais lídima 

verdade existencial”. Em outras palavras, pode-se afirmar que “[...] o romance se baseia [...] num 

tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a 

concretização deste”. Assim sendo, o personagem de ficção ganha “vida” no imaginário do leitor, 

o qual vivencia suas emoções, sensações, conflitos existenciais, morais, étnico-raciais, 

socioeconômicos, etc. 

 É importante compreender que o estudo da personagem possibilita a leitura do universo 

do homem, mediada pela palavra, uma vez que é por meio desta que ele recria o seu cotidiano e o 

de outrem, suscitando a percepção do leitor em face desse mundo. De acordo com Candido 

(1990), há uma intencionalidade ao se criar um personagem, mesmo que essa intenção seja 

inconsciente, pois  

Ainda que a obra não se distinga pela energia expressiva da linguagem ou por 
qualquer valor específico, notar-se-á o esforço de particularizar, concretizar e 
individualizar os contextos objectuais, mediante a preparação de aspectos 
esquematizados e uma multiplicidade de pormenores circunsntanciais, que visam 
a dar aparência real à situação imaginária. (CANDIDO, 1992, p. 29) 

 De acordo com o ponto de  vista de Candido (1992), é possível afirmar que a 

caracterização dos personagens na obra literária advém de uma visão que se tem da realidade 

humana. Não estou querendo dizer com isso que os personagens são cópias de um dado momento 

histórico, mas que determinados contextos sociais são tomados como referência para a 

caracterização daqueles seres na narrativa. Tais contextos são perceptíveis, também, por meio do 

espaço (físico ou psicológico) em que são situados os personagens. Eis, assim, a relação com a 

realidade humana. Eis, assim, os “[...] pormenores esquematizados”, que dão a “aparência real à 

situação imaginária” (CANDIDO, 1990, p 29).  
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  Mesmo estabelecendo a diferença entre o ser fictício (o personagem) e o ser humano, os 

pesquisadores Brait (1990), Khéde (1990) e Candido (1992) compreendem que o personagem  

representa pessoas, muito embora estas, ao serem tecidas no universo da linguagem artística, 

literária, não consigam ser apreendidas em sua diversidade e amplitude. Afinal, os personagens 

correspondem a um número limitado de predicações que lhes são atribuídas, e visam a 

verossimilhança interna do texto, ou seja, a sua coerência na enfabulação.          

    Os personagens e espaço compreendem os elementos estruturais da narrativa. São, 

portanto, um dos elementos constitutivos da “relação interna” (KHÉDE, 1990) do texto. Por meio 

desta relação, é possível compreender a ação  e função dos mesmos na enfabulação.  

Embora reconhecendo a importância da categoria analítica formulada por E. M. Forster: 

personagem plana ou redonda (BRAIT, 1990; CANDIDO, 1992; ABDALA  JUNIOR, 1995; 

COELHO, 1993), compreendo que tais categorias não darão conta da interpretação dos 

personagens negros. Apenas constatar se são lineares (planas) ou complexas (redondas), não 

possibilita, a meu ver, uma leitura crítica, haja vista a necessidade de ir além das ações praticadas 

por eles. Então, faz-se necessário observar se os aludidos personagens desempenham os mesmos 

papéis nas narrativas, mas também estudar o espaço social e psicológico deles, visando a 

interpretação e correlação desses dados com as questões étnico-raciais colocadas pelos 

pesquisadores da área (MUNANGA, 1999; 1996; SODRÉ, 1999; SCHWARCZ, 1996; SILVA, 

.A 1995; SILVA, C. 1995).  

No que tange à teoria da literatura, Coelho (1993, p. 74; 75) reconhece que o “[...] ponto 

de apoio para a ação das personagens é o espaço”, o qual a autora compreende como “ambiente, 

cenário, mundo [...] exterior”. Coelho o subdivide em três: 1. “espaço natural (paisagem, gruta, 

montanha [...] enfim, natureza livre)”; 2. “espaço social (casa, castelo, trem [...] carro, avião [...]”; 

3. “[...] espaço trans-real [...] espaço não localizável no mundo real [...] espaço penetrado de 

“maravilhoso”, nas fábulas, etc. Encontrável também na ficção científica)”.  

Abdala Junior  (1995, p. 48) apresenta uma perspectiva mais abrangente de  espaço, 

compreendendo-o da seguinte forma: 1) espaço:  “onde circulam as personagens” ou seja, o 

“espaço físico” em que elas são situadas; 2) ambiente: “intersecção” entre  os espaços físicos, 
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sociais e psicológicos” das personagens. O aludido pesquisador ainda esclarece que no “[...] 

ambiente, aparecem, além do lugar em que se desenrola a ação, características sociais [...] da 

época em que se desenvolve a história, e características psicológicas  das personagens”. Soares 

(2001, p. 52) tece breves considerações sobre “espaço”, compreendendo-o como “ambiente, 

cenário ou localização”. Quer dizer, “[...] espaço é o conjunto de elementos da paisagem exterior 

(espaço físico) ou interior (espaço psicológico) onde se situam as ações das personagens”.  

As perspectivas de Coelho (1993) e a de Abdala Junior (1995) se complementam, porém, 

no que se refere aos elementos estruturais da narrativa, Coelho é mais abrangente que Abdala 

Junior, por abordar os dez tipos de “fatores estruturantes da matéria literária”, por isso 

considerarei algumas das suas acepções.  

O espaço é um, dentre tantos outros elementos constitutivos da narrativa. E, quem    faz 

uma alusão geral acerca destes é Coelho (1993). De acordo com a aludida pesquisadora, a 

narrativa literária é constituída por dez “fatores estruturantes”13. São eles: narrador (quem conta a 

estória), o foco narrativo14, a estória (enredo, assunto) enfabulação15, gênero narrativo16, 

personagens17, espaço18, tempo19, linguagem ou discurso narrativo20, leitor ou ouvinte21.  

Não pretendo, aqui, esgotar a acepção de tais fatores, pois eles estão imersos em campo 

amplo da teoria literária. Busco, apenas, recortar aquelas acepções mais pertinentes ao estudo dos 

personagens negros. Importa, então, uma perspectiva que possibilite situar o universo exterior e 

interior dos personagens. No que tange ao primeiro, pretendo observar onde são situados os 

personagens (se na rua, em casas, mansões, favelas, etc.), de modo a configurar a situação 

socioeconômica destes seres. Quanto ao segundo, o universo interior, procurarei desvelar a 

                                                           
13 A “matéria literária”, conforme Coelho (1993, p. 65) é a “invenção transformada em palavras”. Quer dizer, “o 
corpo verbal” [grifo da autora] “que constitui a obra literária”. Seria então, a articulação das palavras na narrativa  
14 Corresponde ao “ângulo  ou a perspectiva de visão” do narrador (ver  COELHO, 1993, p. 65). 
15 “a trama da ação ou dos acontecimentos, seqüência de fatos, peripécias...” (id, ibid., p. 65). 
16 conto, novela ou romance (id., loc. cit.). 
17 Os seres que “vivem a ação” (id., loc. cit). 
18 Deter-me-ei sobre esse elemento estrutural da narrativa mais adiante. 
19 “período de duração da situação narrada” (COELHO, 1993, p. 65). 
20 Para Coelho (1993, p. 65), trata-se do “elemento concretizador da invenção literária”. 
21 “o provável destinatário, visado pela comunicação” (id., loc. cit.).  
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interioridade dos personagens na relação deles com o meio ambiente e com os demais 

personagens.  

 Diante da elucidação acima, embora alguns pesquisadores sejam mais detalhados que 

outros acerca da conceituação de espaço, reconheço que há uma relação dialógica entre as 

acepções. Porém, Abdala Junior apresenta uma acepção mais condizente com o estudo que estou 

fazendo, ao exemplifica a configuração de um personagem por meio de suas características 

físicas, sociais e psicológicas, conforme a predicação que lhe é atribuída. Logo, ao situar o 

personagem mais adiante, estarei norteada pela perspectiva do aludido pesquisador. Assim sendo, 

me debruçarei sobre os seres fictícios atentando para a tessitura deles no universo circundante por 

meio dos predicativos atribuídos pelo narrador, por ele mesmo e pelos demais seres tecidos na 

trama.  

É salutar esclarecer, ainda, que utilizo o termo “negro” na mesma acepção dos 

Movimentos Negros contemporâneos, os quais reconhecem a necessidade de ressignificar este 

termo, de modo a desconstruir a conotação negativa a ele atribuída ao longo do tempo. Como 

constatar se se inovou a face dos personagens negros é o objetivo principal a ser atingido, estarei 

atenta àqueles preconceitos e estereótipos em face do negro, de acordo com as pesquisas 

realizadas pelas estudiosas da obra literária. Afinal, conforme Ana C. Silva (1995, p. 44), o “[...] 

termo negro é carregado de conceitos e preconceitos. É carregado também de lembranças, de 

lutas na construção da identidade. O termo negro nos remete a sujeitos sociais históricos, a 

diversidades raciais e culturais”.  

Vale ressaltar, portanto, que minha acepção do termo “negro” intenciona “[...] não mais 

relacionar o negro a uma definição carregada de preconceitos” (SILVA, A.,1995, p. 46), muito 

pelo contrário, minha acepção quanto ao aludido termo parte de uma perspectiva política, indo ao 

encontro da posição crítica dos Movimentos Negros contemporâneos, na medida em que visam a 

ressignificação do papel do negro no seio social. E ressignificar aqui significa inovar, mudar, 

tecer uma nova maneira de delinear os personagens negros nas teias da trama. É com essa 

percepção que faço uso do termo no presente estudo. 
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1.5 DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: CONSENSO E DISSENSO EM FACE DA  
CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS NEGROS NA LITERATURA 

      INFANTO-JUVENIL BRASILEIRA 
  

Entre os pesquisadores que se debruçaram sobre a temática étnico-racial na literatura 

infanto-juvenil  destaco: Rosemberg (1985), Abramovich (1991) e Saraiva (2001), que dedicaram 

um pequeno capítulo de seus livros aos personagens negros, embora não fossem estes o principal  

objeto de estudo das pesquisadoras. Ainda dentro dessa temática, Lima (2000) publica um artigo 

enfocando a ilustração. O ponto em comum nesses estudos é a constatação de que prevalece a 

imagem negativa, estereotipada e depreciativa dos negros nos livros literários infantis e juvenis, 

uma vez que “[...] o branco, enquanto personagem, recebe uma elaboração maior que o não 

branco” (ROSEMBERG, 1985, p. 84). Referindo-se à ilustração, afirma Saraiva (2001, p.76): 

“[...] a ilustração tem servido de veículo para reforço de estereótipos e preconceitos”. 

Mas há, também, pontos de vista diferenciados quanto à caracterização dos personagens 

negros, pois, se de um lado concluíram que prevalece a depreciação dos mesmos nos textos 

destinados ao público infantil e juvenil, do outro, propalam a inovação desses seres ficcionais. 

Para uns, a inovação consiste na valorização do negro e, até, na ruptura com os estereótipos 

anteriormente atribuídos a eles, haja vista a sua associação com a feiúra, maldade, perversidade, 

pobreza, sujeira, a animalização, entre outras características que os inferiorizavam em 

comparação com os personagens brancos.   

1.6 DESCRIMINAÇÃO DAS NARRATIVAS A SEREM ANALISADAS (1979-1989) 

Relaciono, a seguir, por ordem de publicação, as narrativas que serão analisadas neste 

estudo. Trata-se, na realidade de produções cuja publicação compreende o período de 1979 a  

1989. No decorrer da análise, para evitar a repetição integral dos títulos das narrativas 

selecionadas, usarei abreviaturas entre parênteses, conforme descriminado a seguir: 
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Publi- 
cação 
 

 Descriminação: título, autoria, editora, local, ilustrador 
(a), abreviatura:       

Reedição/impressão 
ano 
Obs: * 

 
1979    
   

 

(1).  
Nó na Garganta; autoria: Mirna Pinsky, ilustração de Ciça  
Fittipaldi; Editora: Atual (Série Conte Outra Vez). São 
Paulo,1991. (NG). 

 
47a. (1991) 

*  Indicada  
     pelo  MEC 
     em 1999.  

 
1979 

(2) 
  Xixi na cama; autoria: Drumond Amorim, ilustração de 
Sonia Ledic, capa de Antonio K. Hashiotomi. Editora. 

     Comunicações (Coleção do Pinto), 1985. (XC)  

 
4a. (1985) 

 
1982 

(3) 
A história do galo Marquês; autoria: Ganymédes José, capa 
e ilustração de Avelino Pereira Guedes. Editora: Moderna 
(Coleção Veredas),  São Paulo, 1991. (AHGM). 
 

 
24a. (1991) 
 
 
 

1982 (4) 
Dito, o negrinho da Flauta; autoria: Pedro Bloch, capa e 
ilustração de José Carlos Martinez, Editora: Moderna 
(Coleção Girassol),  São Paulo, 2002. (DNF) 
 

 
34a.(2002) 
 

1983 (5) 
Tonico e Carniça; autoria: José Resende Filho e Assis 
Brasil. Ilustração de Iranildo Alves, Editora: Ática (Série 
Vagalumes). (TC). 
 

7a. (1995) 

1984 (6) 
Saudade da Vila; autoria: Luiz Galdino, ilustração de 
Eugênio Calonnese. Editora: Moderna (coleção Veredas),  
São Paulo, 2002. (SV).  

27a. 
(2002)  

1986 (7) 
O menino marrom; autoria e ilustração: Ziraldo, Editora: 
Melhoramentos (Série Mundo Colorido), São Paulo, s/d. 
(OMM)  

28a. (s/d) 

1986 (8) 
Menina bonita do laço de fita; autoria: Ana Maria 
Machado, ilustração de Walter Ono, Editora: 
Melhoramentos (Série Conte Outra Vez),  
Obra reeditada pela Editora Ática, mesma autoria,  
ilustração de Claudius, São Paulo, 2001. (MBLF)  

14a. (1995) 
  7a. (2001) 
 
 * nova 
    editora 
 

1987 (9)  
Um sinal de esperança; autoria: Giselda Laporta Nicoélis,  
ilustração de Eduardo Vetillo. Editora: Moderna (Coleção 
Veredas), São Paulo,1995.  (USE).  

20a. (1995)  
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1988 (10) 
Neco, o sonhador; autoria: Maria Armanda Capelão, 
Ilustração de Mário Pita, Editora: Paulinas,  São 
Paulo,1999. (NOS) 

5a. (1999) 

1988 (11) 
João que semeava flor e cantava o amor; autoria: Márcia 
Vilela Moura de Oliveira, capa e ilustrações de Mário Couto 
Pita, Editora: Paulinas (Companhia da alegria), 1990. 
(JSFCA)  

4a. (1990) 

 

1989 (12) 
A cor da ternura; autoria: Geni Guimarães, ilustração de 
Saritah Barboza. Editora: FTD (Coleção canto jovem), São 
Paulo:1998. (ACT).  

  
 

12a. (1990) 
*  premiada: Prêmio 
Jabuti/Autorrevela- 
ção/1990.  
Menção especial-
UBE/RJ/1991.  

 

No capítulo seguinte, antes de me deter sobre as narrativas acima aludidas, em um 

primeiro momento discorrerei sobre a produção literária de Lobato, para uma breve alusão acerca 

da temática étnico-racial em sua obra. Logo depois, levantarei outras questões pertinentes critica 

literária infanto-juvenil brasileira, de modo a observar algumas caracterizações predominantes 

quanto aos personagens negros. Por fim, iniciarei as análises das narrativas dos anos 80. 
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2 PERSONAGENS NEGROS: ESTEREOTIPIA/INFERIORIZAÇÃO –  
SÉCULO XX, DÉCADAS DE  20 A 75: ANTES,  DURANTE E APÓS LOBATO  

 

O escritor, ao caracterizar uma personagem, o faz a partir 
de modelos literários de sua tradição cultural. Essas 
formas verbais são assim atualizadas, de acordo com a 
época do escritor, num trabalho de modelização em que 
são importantes: os modelos da tradição [...] os códigos 
sociais e culturais da época e seu modo de pensar. 
(ABDALA JUNIOR, 1995) 

Para compreender se houve a propalada inovação quanto à caracterização dos personagens 

negros nas publicações dos anos 80, é necessário trazer à tona algumas considerações de 

pesquisadores que apresentam leituras críticas sobre eles, com o fim de discuti-las, percebendo, 

assim, se há correlação entre as características levantadas e as produções literárias dos anos 80. 

Além dos contos do século XIX (GRIMM e ANDERSEN), aqui aludidos, não se pode esquecer 

da produção de Lobato, haja vista a importância de suas obras para a literatura infanto-juvenil 

brasileira. Duas obras desse escritor serão enfocadas, mas sob o ponto de vista étnico-racial.  

  Lobato é considerado um marco na Literatura infanto-juvenil brasileira, e é nele que 

Coelho se baseia para  subdividir essa literatura em três momentos básicos: 1) Precursora – 

período pré-lobatiano (1808 – 1919); 2) Moderna – período lobatiano (1920/1970); 3) Pós-

moderna – período pós-lobatiano (anos 70...?)22. Não me deterei nas três fases, pois interessa, 

aqui, em uma primeira instância, situar o leitor acerca da caracterização dos personagens negros 

na produção de Lobato. A digressão temporal que agora realizo será fundamental para, 

posteriormente, tomar como ponto de partida, com vista à interpretação das produções dos anos 

80.  

Conforme Coelho (1985, p. 185), a “[...] Monteiro Lobato coube a fortuna  de ser, na área 

da literatura infanto-juvenil, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje”. 

Diz-se tal coisa, por conta da ruptura do autor com a influência européia, quanto à valorização da 

                                                           
21 Por compreender que o “período pós-lobatiano” se estende até a contemporaneidade, Coelho deixa em aberto tal 
período, daí ela o transcrever como “anos 70...?”  
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cultura brasileira, por resgatar o folclore nacional. Ao aludido escritor, deveu-se o investimento 

nas primeiras editoras voltadas para as produções infantis e também juvenis. Ele educa o leitor 

por meio de sua obra, mas o diverte e apresenta um universo imerso em fantasia, ludicidade, 

criatividade e aventura no Sitio do Pica Pau Amarelo.  

Mas, por outro lado, há críticas quanto à estereotipia atribuída ao negro na obra de 

Lobato. Em especial nas Histórias da Tia Nastácia e em Reinações de Narizinho. Na primeira 

narrativa, a cultura popular é depreciada e o conhecimento de  Tia Nastácia é associado à 

ignorância. Em contraposição, existe Dona Benta que simboliza a sabedoria livresca. Logo, o seu 

conhecimento é superior ao de sua empregada, a qual “[...] representa o lado ingênuo e crédulo 

do povo”, pois os “demais habitantes do sítio pensam que tia Nastácia fala ‘errado’, e que 

apresenta idéias simplistas em relação aos problemas que a cercam” (KHÉDE, 1990, p. 88). 

Quanto ao seu desenvolvimento cognitivo, no texto ela é assemelhada às crianças ou, até, 

colocada aquém destas. Dona Benta é, portanto, o único adulto no texto. É ela o símbolo de 

inteligência, de conhecimento, conforme os padrões brancos.  

Para Khéde (1990, p. 88), Tia Nastácia simboliza a “preta de alma branca”, “negra 

beiçuda”. A autora reitera que “[...] Nastácia é símbolo do desejo de incorporação pacífica do 

negro na sociedade branca”, correspondendo à tese “da mestiçagem sem trauma”, defendida por 

alguns autores – dentre eles, Gilberto Freyre –, os quais  “[...] paternalizam as relações entre 

negros e brancos passando por cima dos conflitos de classe, identidade e de peculiaridades 

étnicas”. Khéde (1990, p. 88) coloca ainda que Nastácia é “Símbolo da cordialidade do 

brasileiro, [pois] preenche o desejo de muitos brasileiros das elites dominantes: ter uma preta de 

alma branca em casa a cantar canções de ninar” 

Indo ao encontro da visão de Khéde com relação aos personagens negros em Lobato, mas 

apresentando um quadro geral acerca deles nas narrativas do início do século XX, Gouvêa (2001) 

reconhece que os valores em voga são constitutivos da modernização da época, por conta do 

processo de urbanização dos grandes centros, o que evidenciava o avanço do progresso da 



 

45  
   
 

 

 

nação23 e, conseqüentemente, a busca de “definição da identidade cultural nacional”. Isto é, da 

brasilidade. Ou seja, meios culturais que marcassem a singularidade da nação brasileira. 

Conforme Gouvêa (2001, p. 2): 

A brasilidade, ícone que marcará profundamente a produção literária voltada para 
o pública adulto, se traduz na literatura infantil brasileira na tentativa de 
construção de personagens e temáticas que recuperassem uma tradição oral 
presente no imaginário social brasileiro e que, ao mesmo tempo, falasse sobre seu 
patrimônio cultural [...] 

 
 É com a intenção de resgatar e exprimir o folclore nacional, por meio da linguagem 

literária infanto-juvenil que os autores buscam construir  

 
[...] uma literatura infantil genuinamente brasileira [...] É nessa perspectiva que a 
temática racial torna-se constante nas obras construídas entre as décadas de 20 e 
40 [...]  os personagens negros, são associados às raízes culturais do país. 
(GOUVÊA, 210, p. 2) 

 

 Antes, porém, nos textos correspondentes ao período de 1900 a 1920, Gouvêa (2001, p. 

3) constata que “[...] o negro constitui personagem quase ausente, ou referido ocasionalmente 

como parte da cena doméstica. É personagem mudo, desprovido de uma caracterização que vai 

além da referência racial”. Embora hoje o personagem negro esteja presente nas narrativas, na 

relação do MEC, de 267 livros selecionados e indicados para os alunos das escolas públicas, só 

há dois livros cuja temática envolve personagens negros. Quer dizer, tais personagens estão, 

nesse sentido, ainda ausentes na maioria dos livros indicados para os alunos das escolas públicas, 

mesmo no século XXI. Isso denota, no mínimo,  descaso quanto a sua importância nas obras 

selecionadas.  

 Gouvêa (2001, p. 3) atribui a ausência e caracterização do negro naquele período (1900 a 

1920) à sua “[...] marginalização após a abolição”, o que reflete “uma mentalidade dominante 

calcada na idéia de progresso e civilização”, enquanto o negro simbolizava o “[...] herdeiro de 

uma ordem social arcaica e ultrapassada, ligada ao tradicionalismo, à ignorância”, devendo ser 

substituído pelo “modelo europeizante”, calcado na idéia de progresso. Esse ponto de vista é 

pertinente. Mas, ao se levar em conta que, no final do século XIX a sociedade brasileira viva sob 
                                                           
23 Entende-se por “progresso”, no período lobatiano, o processo de industrialização pela qual o País passava  na  
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a égide do racismo científico, por meio do qual se compreendia o negro e seus descendentes 

como seres inferiores ao branco, será possível constatar que, no bojo dessa mentalidade de 

“civilização” e “progresso”, prevalece a intenção da elite em rejeitar aqueles que ela desejava 

continuar explorando. Tal exploração iniciou-se desde o momento em que ela os raptou do berço 

materno, a África, para submetê-los ao sistema escravocrata, deixando-os depois entregues à 

própria sorte em uma meio social que os desprezava.  

Embora a elite24 tivesse o seu projeto de nação civilizada, branca, ela não conseguia 

eliminar da noite para o dia o povo negro e toda a sua herança cultural, considerada  

“incivilizada”. Então, aquele povo foi tecido nas narrativas a partir do século XIX na Literatura 

infanto-juvenil (Gouvêa, 2001), mas de maneira depreciativa e inferiorizada, colocado aquém do 

branco. Eis, a seguir, alguns traços que caracterizavam os personagens  negros na época, na 

produção do final do século XIX e, principalmente, na produção de Lobato. 

TABELA 1 - INFERIORIZAÇÃO DO NEGRO  

Inferiorização do (s) negro (s): 
 período antes e durante lobato  

(GOUVÊA, 2001) 
Negro – saber negado 
Contadores de histórias 
Ausência de nome 
Corpo animalizado 
Criança grande 
Autopercepção inferiorizada 

Fonte: Pesquisa UNEB – 2002 

Negro – saber negado (a). Dentro do resgate da tradição oral, Gouvêa coloca que, desde 

1919, se tecem textos com esse fim. A pesquisadora menciona a coleção Biblioteca Infantil, que 

lança um “[...] volume com contos atribuídos ao folclore africano: Flor Encarnada (1919c). Trata-

se da estória de uma princesa africana, Flor Encarnada, que “sabia os remédios” a serem dados 

aos doentes, que tinha muito conhecimento sobre “todas as espécies de plantas e ervas para 

                                                                                                                                                                                            
época, e a conseqüente busca de afirmar a nacionalidade brasileira.  
24 “Elite”, aqui, é compreendida como o grupo hegemônico detentor do poderio econômico do País. 
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comer”, mas descobre que o conhecimento que tinha era soprado em seus ouvidos por “uma 

jovem branca”. Por conta disso, Gouvêa reconhece que “[...] o saber negro é negado e atribuído” 

ao personagem branco, “destituindo-se o negro de um elemento fundamental de sua sabedoria” 

(GOUVÊA, 2001, p. 5). Quer dizer, há a supervalorização do branco em detrimento do negro no 

texto. Eis uma outra maneira de emudecê-los, e invisibilizá-los, como se não existissem, já que 

são preteridos na relação de obras indicadas pelo setor educacional oficial.  

Contadores de história (b) – na figura do negro e negra velha, que são “[...] agentes 

socializadores das crianças brancas, numa posição de servidão”, o que “revela a continuidade 

com o modelo escravocrata” (GOUVÊA, 2001, p. 3). Desse modo, o negro é um personagem 

“[...] sempre presente, mesmo como coadjuvante, nas narrativas destinadas às crianças do 

período” (década de 20). Dentro de tal caracterização, Gouvêa (2001, p. 3) coloca que enquanto 

“[...] a modernidade é associada a urbanidade, progresso, técnica, ruptura, o negro vem a se 

associar a significantes opostos que falam de tradição e ignorância, de universo rural, de mundo 

antigo”. O negro real, criança, jovem, adulto ou idoso, que sofre as conseqüências da rejeição 

social em virtude do passado escravo, não aparece nos textos, mas, sim, o “negro mítico”, logo, 

“[...] negado de sua concretude, mas reificado e folclorizado no imaginário lendário” (GOUVÊA, 

2001, p. 3). 

A partir da década de 30 é que se torna maciça a presença de personagens negros na 

literatura infanto-juvenil brasileira. De acordo com Gouvêa (2001, p. 4), eles aparecem “[...] 

sobretudo como contadores de histórias, demonstrando a forte presença de traços associados à 

cultura negra, como a oralidade, à transmissão de histórias de origem africana”. Tia Nastácia se 

insere nessa perspectiva na obra de Lobato, afinal, é ela a preta velha ingênua, folclorizada, 

representante do povo. Tanto é que Pedrinho diz: “- Tia Nastácia é o povo”. Logo, o personagem 

expressa seu desejo:  “Estou com idéia de espremer Tia Nastácia para tirar o leite do folclore que 

há nela”. Mas, enquanto representante do povo, e negra, Nastácia sofre rejeição por alguns 

personagens. Dentre eles, Emília que, indignada, diz: 

- Só aturo estas histórias como estudo da ignorância e burrice do povo. Prazer 
não sinto nenhum. Não são engraçadas, não têm humorismo. Parecem-me 
muito grosseiras e bárbaras de negra beiçuda, como Tia Nastácia [...].  
(LOBATO, apud GOUVÊA, 2001, p. 4)  
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É diante da percepção de Nastácia (o povo), pelos personagens do Sítio que ela fica em 

condição de inferioridade em relação a D. Benta, símbolo do conhecimento livresco, dos valores 

eurocêntricos.  

Ausência de nome (c). Logo, “[...] o nome dos personagens negros é substituído por 

vocábulos como: negro, o negrinho, o preto, a negra, a negrinha, o preto velho, a negra velha” 

(GOUVÊA, 2001, p. 8), o que implica sua generalização em detrimento da singularização, da 

identidade, como se todos fossem iguais.  

Corpo animalizado (d). Quer dizer, faz-se alusão à “raça”25 negra na produção de Lobato, 

por exemplo, através de referências ao “beiço de Tia Nastácia”. Para Gouvêa (2001, p. 8) isso 

implica uma “[...] desqualificação do negro, comparado ao branco”. E acrescenta: 

 
Na verdade, a uma suposta inferioridade estética corresponderia uma 
desqualificação cognitiva. [Pois ao] animalizar os personagens negros, os autores 
reproduzem uma representação que associa tal inferioridade a uma menor 
capacidade cognitiva. 
 

 Negro = criança grande (e). Ainda em Lobato, Tia Nastácia é associada a uma criança por 

D. Benta, quando Nastácia atribui as asneiras de Emília ao “paninho ordinário” que utilizou para 

fazê-la. Então, “D. Benta olhou para Tia Nastácia dum certo modo, como  que achando aquela 

explicação muito parecida com as de Emília” (LOBATO, apud GOUVÊA, 2001, p. 8).  

Autopercepção inferiorizada (f). Nesse sentido, o negro tem vergonha de sua “cor”. Uma 

fala de Narizinho evidencia isso. Ela, ao justificar a ausência de Tia Nastácia diz: “Tia Nastácia 

não sei se vem. Está com vergonha, coitada, de ser preta” (LOBATO, apud GOUVÊA, 2001, p. 

10). Se o negro tem um corpo animalizado, simboliza o povo, no sentido pejorativo, é associado a 

uma criança, em seu nível cognitivo, e o conhecimento que detém, quando detém, é dado pelo 

representante do branco, a sua presença nessa produção literária infanto-juvenil é, portanto, 

depreciativa, inferiorizada e estigmatizada. 

                                                           
25 termo utilizado pela pesquisadora. 
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 Diante das características atribuídas aos personagens negros no período lobatiano (como 

já evidenciei26), Gouvêa (2001, p. 10) conclui que se reproduz “[...] na literatura infantil uma 

representação social das relações inter-raciais no Brasil, representações em que uma visão racista 

e etnocêntrica se faz presente, de maneira sutil, escapando à idealização pretendida pelos 

autores”. Buscou-se, então, resgatar a cultura negra nas narrativas da época, porém esse resgate 

foi permeado pelo racismo e depreciação do povo negro através da caracterização dos 

personagens, no século XIX e início do XX, conforme mostrado anteriormente.    

    Enfim, é pertinente afirmar que, embora a crítica literária infanto-juvenil reconheça a 

inegável  importância da produção de Lobato, e seja imprescindível registrar a valorização de sua 

obra, por outro lado, é também necessário analisar a forma como o personagem negro é aí 

tratado. Afinal, outros autores retomarão a temática étnico-racial e, cada um, ao inserir esse  

personagem em um determinado contexto sociocultural, acaba dando indícios para que o leitor 

(re)crie uma percepção do negro no contexto aludido; logo, tecido nos fios da trama. Foi com 

essa intenção que enfoquei a produção literária de Lobato.    

É importante, também, citar a pesquisa realizada por Rosemberg (1985), na qual a 

estudiosa e sua equipe apresentam, em um dos capítulos, os traços característicos atribuídos aos 

personagens negros. Seu principal objetivo é estudar “[...] o conteúdo para crianças, tendo em 

vista a produção adulta” (1985, p. 20). A aludida pesquisadora apresenta a caracterização dos 

personagens negros com base na análise de 165 livros de literatura infantil, publicados entre 1955 

e 1975. 

No tocante aos personagens negros, Rosemberg (1985, p. 82-86), chega às seguintes 

constatações quando da análise das produções literárias:  

 

 

                                                           
26 Muito embora Gouvêa aborde também obras literárias de outros autores, apenas teci considerações acerca das duas 
narrativas de Lobato, já referidas, principalmente, em virtude da relevância social da produção do aludido escritor 
para o apogeu da literatura infanto-juvenil brasileira.  
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TABELA 2 - CARACTERIZAÇÃO:  

CARACTERIZAÇÃO: OBRAS 1955-1975 (ROSEMBERG, 1985) 
BRANCOS  (+) NEGROS (-) 

Representante da espécie: 
“na ilustração, através da composição de grupos 
e multidões, que são majoritária ou 
exclusivamente brancos” (p. 82). Por outro lado, 
“[...] se encontram personagens cuja  cor-etnia 
não é explicitada no texto [...] mas cujo caráter 
(geralmente negativo) induz o ilustrador a recriá-
los em negro” (p. 82).  

Perda da humanidade: 
 
a “perda da unicidade e da individualidade se faz 
sentir sobretudo para o não-branco, o negro e o 
índio” (p. 83) 

Ser branco – normalidade, não alusão à sua cor. Mulher negra: 
praticamente inexistente nas ilustrações, e quando 
presentes,  aparece como doméstica ... com os 
mesmos traços (lábios grossos, seios avantajados, 
lenço na cabeça, brincos e avental)” (p. 83) 

Nome: brancos com nome próprio, sobrenome, o 
que é índice de individualidade. 

Negros: identificação – ausência de nome, pois “os 
não brancos, mais freqüentemente que os brancos, 
são denominados, no texto, por sua origem étnico-
racial.  Mais Joões e Pedros que brancos”. (p. 84) 

Atividades profissionais: 
É o branco quem “desempenha as atividades 
profissionais mais diversificadas; é para sua 
descrição que se utiliza um maior número de 
categorias comportamentais” (p. 84). 

Atividades profissionais: 
Atividades desprestigiadas socialmente. 

 
Elaboração melhor: brancos 
“O branco, enquanto personagem, recebe uma 
elaboração maior que o não branco [...]” Sua 
origem geográfica, sua religião, sua situação 
familiar e conjugal” 

Elaboração: negros, comparados aos brancos são 
“menos freqüentemente descritos, no texto, que para 
um personagem branco”. Em suma, seu acabamento 
“ficcional” é menos perfeito, mais “incompleto” (p. 
84) 

Branco:  padrão de comportamento.   Negro: associado à sujeira, à tragédia, à maldade, 
como cor simbólica, impregna o texto com bastante 
freqüência” (p. 84) 
Ex.: - Que pretinho ruim é o Agapito! 
“A grande fogueira se assemelhará ao inferno  [...] 
 Adiante, apareceu um edifício negro [...] 
Negro: animalização (farejou como um cão, por 
exemplo) (p. 86) 

Ser branco: ser belo. Ficar negro: ficar feio, castigo. 
Brancos e negros: privilegiam-se a “cor-etnia branca” em detrimento da negra, que é desqualificada. 
Nesse sentido, “a cor negra ... aparece com muita freqüência associada a personagens maus, seja 
diretamente através da pigmentação do tecido que o recobre (pele, pêlo, penas), da coloração de seus 
acessórios  e vestimentas ou ainda do contexto que o cerca. 

FONTE: pesquisa UNEB - 2002 
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 Diante de tais caracterizações, Rosemberg (1985, p. 86) coloca que “[...] esses textos 
deveriam ser submetidos à lei da imprensa, em virtude do preconceito racial”. O preconceito 
racial é perceptível na medida em que se valoriza o grupo étnico-racial branco em detrimento do 
negro, o qual é preterido nas obras ou, então, tecido nas narrativas sem nome, animalizado, 
exercendo atividades de serviçais, sendo desqualificado, haja vista a sua associação a 
personagens maus, à sujeira, à tragédia, além de ter um acabamento “ficcional” inferior em 
relação aos personagens brancos, no que tange à origem geográfica, a religião e à “situação 
familiar e conjugal”    

Veja-se, a seguir, a caracterização dos personagens negros – na ilustração -, à luz das 
pesquisas de Abramovich (1990) e de Lima (2001) 

 TABELA 3 - CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS  NEGROS 
CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS  NEGROS  (ILUSTRAÇÃO) 
ABRAMOVICH (1990)27 LIMA (2000); (fonte: obras de 1979, 1983, 

1988, s/d). 
Funções de serviçal – setor doméstico ou industrial, com 
uniforme profissional, mordomo, operário, etc. 

Função serviçal 

Desempregado, subalterno, coadjuvante na ação; Escravos – naturalização do sofrimento, 
passividade, perdedor, companheirismo,   
Violência simbólica: ilustração associada à 
animalização: macaco, porco; humilhação 
verbal (xingamentos), física. 

Mulher: cozinheira ou lavadeira, gordona, “bunduda”; 
“Seu coração e seu colo amigo são expressos no texto” 
(p. 36); 
“Altivas e elegantes?? Nunquinha [...]” (p. 36). 
Garota pobre: negra, “feia”28. 

Traços característicos: caricatura (traços 
excessivos: lábios, nariz); 

FONTE: pesquisa UNEB - 2002 

 
   Vale observar que, Heloísa P. Lima (2000) constata, por fim que  “[...] a presença negra, 

não é tão invisível” na literatura infanto-juvenil brasileira, pois aparecem nas obras literárias,  

mas “numa gama muito restrita de associação” (p. 97). 

 
As caracterizações acima atribuídas aos personagens negros na Literatura infanto-juvenil 

brasileira são importantes para o estudo que agora faço com a finalidade de tomá-las como 

referência para, posteriormente, observar se houve a propalada inovação em face da tessitura dos 

                                                           
27 Abramovich (1990)  não informa o período de análise.  
28 Não se explica em que sentido a criança negra é “feia”. 
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personagens negros nas narrativas publicadas entre 1979 e1989. Por que esse período? Por terem 

sido os anos 70 e 80 o momento da eclosão de textos literários destinados a crianças e jovens, 

conforme destaco a seguir. E se houve uma grande produção desses textos, se o mercado livresco 

visou a qualidade de tal produção, no que concerne à estética, à ilustração, à linguagem verbal, 

importa saber se essa preocupação implicou em um novo modo de ver e representar os 

personagens negros também. Afinal, de acordo com Rosemberg (1985), o que se produziu entre 

os anos de 1955 e 1975 foi a estereotipia, a inferiorização e a depreciação destes personagens. 

Eis, a seguir, em que consistiu a nova era de uma vasta produção literária destinada ao leitor, à 

luz da crítica literária brasileira.  

 
2.1 LITERATURA INFANTO-JUVENIL BRASILEIRA NOS ANOS 70/80: O BOOM  

 
Após o “marco” Lobato, só nos anos 70 é que há uma maciça publicação de obras infanto-

juvenis no Brasil, à medida que novas gerações de escritores, além dos veteranos, publicam 

textos voltados para crianças e jovens. Inclusive, até hoje aqueles escritores são consagrados 

pelos críticos e historiadores dessa literatura e pelo mercado livresco. Trata-se de produção não 

só quantitativa, como qualitativa em termos de linguagem, temática, ilustração, etc. Como autores 

se destacam: Lygia Bojunga Nunes, Ana Maria Machado, Ganymédes José, Joel Rufino dos 

Santos, Ruth Rocha, Ziraldo, Eva Funary, Ricardo Azevedo, Marina Colassanti, Luis Galdino, 

Sylvia Orthof, entre outros. Reiterando a idéia de eclosão literária,  Perroti (1986, p. 11) coloca 

que,  

 
[...] a partir do início dos anos 70, uma nova geração de escritores retoma a 
postura do icnoclasta Lobato. E já não mais isoladamente como o mestre, mas em 
conjunto – ainda que não atuando em grupos ou movimentos (...), surge na 
literatura brasileira para crianças e jovens um número grande de escritores, com 
uma consciência nova de seu papel social: reclamam a condição de artistas e 
desejam que suas obras sejam compreendidas enquanto objeto estético, 
abandonando, assim, o papel de moralistas ou “pedagogos”, que até então fora 
reservada a quem escrevesse  para a faixa infanto-juvenil. 

 

Na década de 70, no Brasil, há pouca preocupação com o ensino básico (primário). No 

entanto, observa-se a tentativa de erradicação da “[...] situação de subdesenvolvimento 

educacional, através da quantidade e não da qualidade”: televisões educativas do governo, depois, 

o telecurso, isto é, “[...] meios alternativos modernos à educação livresca, fruto do avanço 
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tecnológico” (CADEMARTORII, 1986, p. 12-13). Nesse período, há a proliferação do livro. Eis 

os motivos apontados conforme Cademartori (p. 13): a) “[...] ampliação da classe média, aumento 

do número dos consumidores de livros”, b) “[...] aumento do nível de escolaridade, em 

decorrência da reforma do ensino”. Porém, “Os níveis de evasão escolar [...] continuavam 

alarmantes”. Percebeu-se, portanto, que o problema “do subdesenvolvimento cultural [...]  não se 

resolvia pela recuperação das condições de iletrado do adulto”. Por isso,   

Mudou-se, então, a estratégia: a atenção, o cuidado e a esperança voltaram-se 
para o ensino básico, reconhecido como decisivo para a educação.  [Logo] a ação 
pedagógica, junto à criança, voltou a privilegiar o livro como elemento 
imprescindível ao crescimento intelectual e à afirmação cultural. [A partir daí, 
surgem] programas culturais de promoção da leitura, tanto de iniciativa privada 
quanto de iniciativa do Estado. (CADEMARTORI, 1986, p. 13) 

É desse modo que se pode afirmar que a  literatura infantil na década de 70 foi  “[...] um 

filão para estudos, seminários e publicações”, ocasionando a sua eclosão no mercado livresco 

(CADEMARTORI, 1986, p. 14). Daí o consenso de muitos estudiosos da produção literária 

destinada a crianças e jovens de que, a partir da década de 70, há a inovação, o incentivo, a 

divulgação e o investimento que desencadearam o chamado boom da literatura infantil e juvenil 

no Brasil (CADEMARTORI, 1986). Aqui não entrarei nos pormenores desse período, pois 

importa ressaltar que, de lá para cá, as produções para o público infantil e juvenil têm-se 

ampliado cada vez mais. Reconhecendo esse boom, Cademartori (1986) e Zilberman (1987) 

observam que, a partir de então, fica cada vez mais difícil selecionar as produções de qualidade 

artística, já que se vive a fase da “proliferação” da literatura infanto-juvenil no mercado livresco.  

 O consenso entre os pesquisadores é de que a  “fase inovadora” da literatura infanto-

juvenil dos anos 70 e 80 consiste na linguagem, a qual passa a ser mais literária e menos didática; 

na temática; na inclusão de personagens até então relegados na maioria das obras; no formato do 

livro; nas ilustrações. 

  A partir da análise estrutural das narrativas destinadas a crianças e jovens, com o 

propósito de “[...] estudar o conteúdo para crianças, tendo em vista a produção adulta”, 

Rosemberg (1985, p. 69), faz a análise de 165 livros, editados e reeditados entre 1955 e 1975, e 

vislumbra a “[...] coexistência de posturas bastante diversas frente à criança e à literatura que[...]  

aglutinaram-se em torno de 04 tendências”, as quais sintetizo abaixo: 
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1ª tendência – estorietas moralizantes. “Tais estórias confundem literatura com educação, 

elegendo o tema moral como supina excelência [...]. A partir dos anos  60, há a diminuição dessa 

tendência, devido ao quase abandono do gênero pelas editoras católicas” (p. 69). 

2a tendência – tema moral e tese. Autores: M. Lobato, Érico Veríssimo, José Lins Rego, 

Rachel Queiroz, Clarice Lispector, Osman Lins, entre outros. Para Rosemberg (1985, p. 72), a 

“[...] grande maioria das estórias evoca o divertimento puro e simples, o lazer. A relação didática  

permanece, porém, não ao nível estrutural, mas sim no próprio conteúdo[...]”.  

3a tendência, posterior a 1975 – movimento de renovação da literatura infanto-juvenil 

brasileira: introdução do realismo. Rompe-se com “[...] o conceito tradicional de literatura 

infantil e juvenil, a tal ponto, que a crítica, a opinião pública e mesmo o editor não a considera 

para crianças (ou jovens) mas para adultos ou para todos” (ROSEMBERG, 1985, p. 74). O que 

se tem, nesse momento são, também, narradores-personagens-crianças; embora o mergulho na 

infância não pareça real, “[...] pois muitas vezes é forte a sensação de que se está lendo uma fala 

sobre a criança e não da criança” (ROSEMBERG, 1985, p.74) 

4a tendência – Aqui “[...] se tem a impressão de  uma interação bi-unívoca: perspectiva da 

criança”, uma vez que há o diálogo ‘com’, e não ‘para’ ou sobre a criança” (ROSEMBERG, 

1985, p. 74). Os narradores tanto podem ser adultos como crianças, nessa perspectiva. O 

importante é que se expressa a emoção da criança através de suas dúvidas, medos, carências, 

angústias e percepções em face do universo circundante. Sandroni (1980), por sua vez, mostra o 

quanto os personagens de Lygia B. Nunes correspondem à nova acepção do infante e do jovem 

na literatura infanto-juvenil brasileira. Nesse sentido, há uma relação entre os pontos de vista de 

Rosemberg (1985 ) e Sandroni (1980), quanto à inovação da linguagem literária, em virtude  do 

papel atribuído à criança, assim como à sua  voz na narrativa, por meio da qual se expressam as 

emoções e o mundo conflituoso do infante no texto.  

São bastante relevantes as tendências mencionadas por Rosemberg (1985) uma vez que, 

ainda hoje, século XXI, coexistem as mais diversas tendências literárias destinadas a crianças e 

jovens no mercado editorial. Isso não é difícil de constatar, pois basta fazer-se uma leitura atenta 

daquelas obras em que os personagens concluem suas falas com lições de moral, com 
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ensinamentos de bons modos, ou de comportamentos ideais. Mas essas são outras estórias cuja 

discussão aqui não cabe. O que me instiga, neste trabalho, é a caracterização dos personagens 

negros nas narrativas, e é para tal que me volto novamente.  Para tanto, trago à baila a 

contribuição de Sandroni, pesquisadora que discorre em um artigo sobre a relação entre arte e 

poder. A autora faz algumas considerações muito relevantes e, embora não se refira aos 

personagens negros em seu texto, é possível ampliar as discussões da autora, correlacionando-as 

a essa temática. Sandroni (1980, p. 13) observa que  

A arte é uma forma de interpretação da existência humana que aparece nas 
sociedades primitivas e continua a existir nas organizações sociais sofisticadas até 
hoje. Ela sobreviveu a profundas modificações de comportamento, a diferentes 
visões de mundo. O livro, entre outras formas de manifestação artística, representa 
sua época e define as relações sociais de um momento determinado. 

 

 É óbvio que as manifestações artísticas representam as “relações sociais”, conforme o 

ponto de vista do artista, e os personagens são os seres que possibilitam a leitura de tais relações.  

Mas eles também representam outras relações e, entre elas, aquelas voltadas para a problemática 

étnico-racial, ou seja, como personagens negros e brancos se relacionam, o papel que 

desempenham, o preconceito racial, a depreciação e a valorização de uns e outros na tessitura dos 

textos. Pensar essas questões implica pensar a relação de poder que emerge da obra literária. E 

pensar tal relação, aqui, requer compreender os papéis atribuídos àqueles seres que são os 

elementos essenciais das narrativas – os personagens (COELHO,  1993; OLIVEIRA, 1991), os 

quais são tecidos em determinados espaços sociais; que exercem funções de pobres ou ricos, 

empregados ou empregadores; que exprimem determinadas percepções de si mesmos e do 

universo circundante; que vencem ou são vencidos pelos antagonistas. Eis, assim, a possibilidade 

de se interpretar as múltiplas dimensões da “existência humana”  por meio da arte literária.  

 Ao compreender a arte literária como um meio do homem interpretar a “existência 

humana”, Sandroni (1980) reitera algumas concepções dessa arte, de acordo com o ponto de vista 

de Coelho (1993), Samuel (1994), para quem a literatura é um meio de representação, através das 

palavras. Isto é, a obra literária é um meio do artista (re)criar a realidade humana, de sugerir 

leituras dessa realidade recriada no universo das palavras.  
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A literatura é, também, um instrumento de poder, na visão de Sandroni (1980, p. 15). A 

pesquisadora coloca ainda que a “[...] literatura em si não tem poder”, embora ela atue “no 

terreno das idéias”. Sandroni (1980, p. 45) observa ainda que na “[...] maior parte dos livros 

brasileiros produzidos especialmente para  crianças e jovens pode-se ver, de forma muito clara, a 

intenção de seus autores em manter a estrutura do poder dominante”. 

 Para Sandroni (1980), a intenção de manipulação do leitor prevalece nas obras literárias 

até a década de 70, momento em que diversos autores produzem uma literatura infantil e juvenil 

que contesta exatamente esse poderio outorgado pelas camadas privilegiadas da sociedade 

brasileira. Isso ocorre tanto na forma quanto no conteúdo. Eis a propalada “transgressão”, 

conforme a autora. Ela vai mais longe ainda, pois em sua acepção, a “[...] literatura que não 

transgride é a literatura de consumo” (SANDRONI, 1980, p. 12).  Afinal, 

O poder deseja a manutenção do equilíbrio, ou seja, da norma estabelecida, do 
status quo. Logo, o elemento criador é maldito, rompe o equilíbrio, subverte. A 
obra que leva à reflexão escapa a qualquer vínculo com o poder. Daí ser 
transgressora e contestadora. Por isso intervém na realidade.  

Meu propósito, ao fazer uso das palavras de Sandroni (1980), não é limitar a obra de arte 

à visão de mundo da classe dominante nem tampouco concluir que se modificou tal perspectiva, 

mas apenas reiterar que, mesmo não tendo poder, essa literatura é, sim, um instrumento utilizado 

com esse fim, embora podendo contestá-lo por meio da linguagem, dos personagens, enfim, da 

sua tessitura.  

Foi a partir das pistas que emergem das ilustrações e do texto verbal que Fúlvia 

Rosemberg (1985) analisou as produções literárias publicadas entre 1955 e 1975 e constatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura dos personagens negros, por terem sido caracterizados 

em papéis depreciativos  e inferiorizados, comparados aos brancos, os quais foram colocados 

como “[...] representantes da espécie”, em termos de padrão de beleza, inteligência e profissão 

(ROSEMBERG, 1985, p. 82).  

Diante do estudo de Rosemberg (1984), pode-se constatar que as obras literárias 

analisadas corroboraram com o status quo, uma vez que, nelas, o poder é atribuído à classe 
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dominante branca, enquanto o negro foi colocado à margem da sociedade, desempenhando papéis 

que o inferiorizavam em relação ao branco. Desse modo, tais obras não transgrediram; logo 

serviram para reforçar a estrutura de poder da classe dominante. Seus valores morais, culturais, 

profissionais, etc.   

2.2 PERSONAGENS NEGROS (1979-1989) - SÃO TANTOS NUM: SETE, DEZ, TREZE, 
QUATORZE  ANOS... 

Tratando-se das 12 narrativas dos anos 80 selecionadas para análise, 9 apresentam 

personagens negros protagonistas (masculinos), pois é em torno deles que se desenvolve toda a 

ação narrada. As demais obras (= 3), apresentam personagens femininas peraltas, “imaginosas” 

em sua trajetória.   

O fato de as 12 narrativas apresentarem  personagens negros como protagonistas já é um 

índice de inovação, haja vista a tendência em narrarem-se estórias com personagens brancos em 

papéis principais, de acordo com o padrão ocidental (ABRAMOVICH, 1989; ROSEMBERG, 

1985). Mas como os protagonistas vivem? O que fazem? Em que espaço são situados? Qual a 

visão que eles têm de si mesmos? Eis algumas questões imprescindíveis para se desvelar os 

papéis atribuídos a eles.  

Entre as doze estórias, em dez narram-se a trajetória de personagens negros que se 

defrontam com pobreza e/ou preconceito racial. Em conseqüência do preconceito, os pequenos 

personagens sofrem a rejeição, a desqualificação e a hostilidade nos espaços sociais em que 

vivem (NG; XC, DNF;SV; ACT; TC). Outros, mesmo não sofrendo tal preconceito no 

quotidiano, acabam sendo vitimas de algum problema dessa  ordem, o que os impulsiona a uma 

nova maneira de se ver e de apreender o universo circundante (TC;  USE; NOS; AHGM; 

JSFCA). São estórias de crianças de idade muito próxima. Alguns têm a idade explicitada no 

texto, outros não, embora as ilustrações e os indícios 29 do texto sugiram que se trata de crianças 

ou pré-adolescentes.   

                                                           
29 a ingenuidade, o imaginação aflorada, as brincadeiras, etc. 
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A partir de agora, irei tecendo os fios das estórias que engendram todo um universo de 

tristeza, alegria; pobreza, riqueza, amor, ódio, integridade, maldade, morte, vida,   abandono, 

proteção, esperança30... Enfim, lanço-me no mundo das palavras e nelas busco volver os  seres 

traçados nas tramas da “Vida”. Para tanto, em um primeiro momento, com o propósito de situar 

os meus interlocutores nas narrativas selecionados, apresentarei a síntese da  estória dos 

protagonistas principais. Deter-me-ei sobre eles atentando para as  seguintes características: 1. 

sociais; 2. físicas;  3. psicológicas, com base na acepção de Abdala Júnior (1995, p. 40). 

Vale colocar de antemão que o espaço físico e psicológico dialogam entre si,  

complementando-se,  uma vez que, por meio deles, poder-se-á caracterizar os personagens, 

observando como o narrador os delineia, se rompendo com os estereótipos de feiúra, sujeira, 

animalização, entre outras depreciações.  

2.3 POBREZA E/OU PRECONCEITO RACIAL: DESVELANDO A FACE DOS PRINCIPAIS 
PERSONAGENS (1979-1989)  

2.3.1 Neco, o sonhador (NOS) 

Neco é “moreno”, lavador  de carros, não conheceu o pai, 

amava a mãe. Neco queria ser “tanta coisa”: “médico, dentista, 

engenheiro, e até mesmo trocador de ônibus” (p. 3). Mas, 

antecipa o narrador, ele “acha que não vai ser nada” (p. 21).  Dito 

e feito, o personagem só tem perdas em sua vida: perde a mãe, 

que morre em um hospital e é enterrada como indigente, depois 

perde o “barraco” e, por fim, perde a vida, quando lutava para 

recuperar o único bem que restava e que foi invadido: o barraco. 

Neco, o personagem principal reside na favela, com a mãe doente, sobrevivendo do 

trabalho como lavador de carros e das visitas ao “lixo”, onde retira as frutas, verduras e legumes, 

aos domingos, além dos ossos adquiridos no açougue. Ele e o amigo, Ló, vão seguindo uma 

trajetória em meio à pobreza, entre a rua, onde lavam os carros, e a “casa” que era  apenas um 
                                                           
30 Por não corresponder à temática da pobreza e/ou preconceito racial, as duas narrativas: O menino marrrom 
(ZIRALDO, 1986) e Menina bonita do laço de fita (ANA MARIA MACHADO, 1986) serão analisadas no capítulo 
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“quartinho”, “não muito escuro”, sem janela, e  “as paredes [...] eram de tábuas” (p. 16;18). Neco 

é esperto e improvisa muito para sobreviver ao lado do amigo (Ló). No barraco, como não tem 

geladeira, aprendeu com a mãe a “cavar um buraco no chão” e ali coloca as frutas catadas no lixo 

da feira. Com os “ossos de boi” faz a “sopa”. Neco não tem café, toma garapa e come “pães 

dormidos”. Assim vive  o pequeno trabalhador “sonhador”, feliz em sua miséria social. 

Ló é “muito louro, sardento e franzino”, tem oito anos, vive a primeira experiência como 

menino de rua antes de conhecer Neco, que o acolhe. Desde então, convivem no mesmo espaço 

social como “sócios”, ao lavar carros juntos, dividindo os pagamentos, conforme proposto por 

Neco. Ló é branco, tem família, morava com os pais e irmãos e fugiu de casa por conta da 

violência paterna. Ló, após a morte do amigo, retorna ao lar e reencontra o acolhimento da mãe, 

embora ela esteja com o olho roxo de apanhar do marido. Mesmo assim, em um ambiente que 

impera a violência: “o pai estava bêbado”, a “mãe estava suja”, com “os olhos inchados de chorar 

e o rosto roxo”, pois apanhara do marido (p. 37), os “irmãos comiam arroz de panela”, Ló corre e 

abraça a mãe, pela “primeira vez”. Depois come o “arroz”. 

“Sorriu! Tudo ali era maravilhoso! Maravilhoso mesmo! 

(NOS, p. 37). 

2.3.2 A história do galo marquês (AHGM) 

Narra-se, em 3a pessoa, a estória de Cendino 

(AHGM), pequeno escravo, e do seu amigo, o pintinho que 

ele encontrou no ninho e que foi rejeitado pela galinha. Por 

isso, a sinhá Vitória dá o pintinho para Cendino e ambos 

tornam-se amigos inseparáveis. Sinhá Vitória, bondosa, ajuda 

o escravo a escolher o nome do amigo, denominando-o “O marquês do ovo de Santo Antônio”. 

Um dia porém, essa mesma bondosa senhora ordena que a mãe do escravo, “Mãe das Dores”, 

asse o galo para fazer um prato especial para um Comendador. Desde então, o pobre escravo 

inconformado adoece e, mesmo recebendo todos os tratamentos medicinais pagos pelos seus 

senhores, definha perece e morre, deixando-os tristes. Sinhá Vitória chega a ficar “envelhecida de 

                                                                                                                                                                                            
5 do presente trabalho. 
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remorso”. Um ano depois, no Natal, acontece algo inusitado, o ex-escravo e seu amigo são vistos 

pelos seus pais,  pelos senhores e todos os convidados destes, em um feixe de luz, simbolizando 

“o menino Jesus”.   

 Cendino é um escravo, assim como seus pais (Isaías e Mãe das Dores) e o irmão mais 

velho Tomé (casado) também. O espaço social onde se descreve a estória é uma fazenda.  Muito 

embora o narrador onisciente tente colocar uma relação afetuosa entre senhor/escravo, ele 

evidencia o papel de inferioridade dos escravos diante dos senhores. Tanto é que Cendino sabia 

“que os netos do Sinhô podiam fazer o que quisessem. E ele, como escravo, não podia 

desobedecer”, conforme sua mãe havia-lhe dito (AHGM, p. 41). Outros negros que aparecem na 

estória exercem o papel de serviçais: Tervina e a “velha Benvinda”. Os “Sinhores” são brancos, 

ricos, fazendeiros. São eles: o Coronel e a sinhá Vitória. Os parentes destes são constituídos de 

doutores,  um professor e as sinhás, além dos amigos da família: o “padre gordo”: “o 

Comendador” e outros do alto escalão social. 

2.3.3 Um sinal de esperança (USE) 

 Oldemar é negro, desempregado, mora sozinho com a 

avó, Rosa. Esta comenta com a amiga que “os demais filhos se 

espalharam por esse mundo de Deus [...]” (p. 6). Não há 

nenhuma outra referência aos demais familiares de Oldemar. 

Tratando-se de trabalho, se sugere na narrativa que ele passaria 

a vender lanche na praia. Os personagens negros são pobres, 

moradores da favela. Não há alusão à ocupação profissional 

deles: uns vivem em função da comercialização de drogas. 

Quem dispõe de boa situação econômica é o traficante Lúcio, 

que é homenageado pela escola de samba. Há poucos personagens brancos na estória, e estes 

vivem em condições melhores que os negros: a “gringa”, um fazendeiro. 
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2.3.4 Saudade da vila (SV) 

Benê (Benedito) e a mãe  são pobres, negros, moravam em uma Vila e mudam-se para um 

bairro rico, onde a mãe trabalha. Não se esclarece o que a 

mãe do personagem faz, mas se sugere que é lavadeira, pois 

sempre aparece nas ilustrações secando, segurando ou 

passando roupas a “mãe estendia roupa no varal. Roupas tão 

brancas como ele (Benê) jamais havia visto. E o varal se 

estirava por um longo fio até se perder de vista” (SV. p. 18). 

Benedito, solitário e saudoso da Vila Eduvirge, por conta das 

brincadeiras e dos amigos que lá ficaram, tem uma única 

preocupação: conquistar a amizade de três meninos brancos, 

ricos, que ele vê no novo bairro. Assim, vai procurando se fazer notar por eles, que parecem não 

vê-lo, e é discriminado por eles. 

2.3.5 Dito, o negrinho da flauta (DNF) 

Um outro Benedito, também denominado Dito, é um 

personagem “negro”, que “sonhava demais”. Retifica o 

narrador, “Pois Benedito tinha um sonho. Sonho bem não. 

Sonho é pra gente importante. Sonho é pra doutor”. Dito 

“Sonhava pedindo desculpa. Em preto e branco” (p. 4). Seu 

sonho era “pequenino, barato”, e por isso, ele vai à cidade 

grande, Rio de Janeiro, para realizá-lo: comprar uma 

“frauta”; quer dizer, “flauta”. Na cidade grande, ele apanha, é 

roubado, preso, perseguido, passa fome e é localizado pelo 

bondoso e protetor “doutor Meireles”, que o leva de volta 

para a fazenda em que trabalhava, local onde ele é explorado, maltratado, perseguido, surrado, 

enfim.  Dito, para os patrões, é aludido como o “coisa nenhuma” (p. 21), é “ruim de raça”. Só tem 

ingratidão” (p. 38). Para o narrador , “Benedito dava sorte para todo mundo”, só não para ele 

mesmo.             
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2.3.6 Xixi na cama (XC) 

Xixi na Cama é uma narrativa em primeira pessoa, por 

meio da qual o narrador-personagem, Joca, conta a sua trajetória 

de criança pobre e negra em três momentos de sua vida. Primeiro  

ao lado da mãe, depois na rua e por último em companhia de uma 

família branca que o adota. Não há informação acerca do espaço 

onde morava com a mãe, muito embora se possa inferir que 

viviam na casa em que ela trabalhava como doméstica, dada à 

liberdade que a patroa tinha para intervir na criação de Joca.    

Quando criança, Joca defronta-se com a morte  três vezes.  

Primeiro morre a mãe, depois as pessoas que cuidam dele, conforme suas reminiscências: “Dona 

Chica também já era. D. Zefa amanheceu na pior, espichada no catre”, e uns “homens [...] 

fecharam o barraco” (p. 11). A partir de então, aos oito anos, Joca passa a viver na rua e 

sobrevive como engraxate, até ser adotado. 

Ao narrar a sua estória, Joca conta com a cumplicidade do leitor e desabafa: “Agora 

mesmo, eu penso que vocês estão me achando muito insistente e chato”. Justifica o personagem: 

“Então, é porque vocês não têm esses problemas que eu tenho [...]” (XC, p. 40).  

2.3.7 Tonico e Carniça (TC) 

Valter é um personagem protagonista, apelidado de 

Carniça, e por este nome é aludido pelo narrador e pelo seu 

amigo, Tonico, na maioria das vezes. Ele mora com a mãe, na 

favela, em um barraco, iluminado por um “candeeiro de 

querosone” que “iluminava mal o ambiente”, dormia em “um 

canto do barraco, num colchão velho em cima de um estrado” (p. 

47). Seus pais, conforme consta da certidão de nascimento, eram 

casados, mineiros, e residiam no Rio de Janeiro. Não há outras informações sobre o pai do 

personagem. Por fim, seu amigo, Tonico diz que Carniça  “Só tem mãe” (p. 79). Ela, de “dia 

lavava as roupas das madamas e de noite passava” (p. 47).  
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2.3.8 Nó na garganta (NG) 

O narrador onisciente, em 3a. pessoa do singular, conta a 

estória de Tânia, que morava com o pai (S. José) e a mãe (D. 

Cida) no interior, em condições muito precárias, e mudam-se para 

o litoral (Caraguatatuba), onde os pais passaram a trabalhar como 

caseiros na propriedade de uma senhora abastada, branca,  

exigente e autoritária. É nesse novo espaço que se desenvolve 

toda a enfabulação. Tânia, por ser negra, é discriminada na escola. 

Pedrinho, que passa a ser seu amigo, é o único que a aceita. Nessa 

estória, há os personagens ricos, os donos das casas de praia e são 

todos brancos: D. Matilde, seu Carlos, seu Nogueira, D. Márcia e os filhos. Os demais são 

pobres: “caseiros e jardineiros das casas  dos veranistas”(p. 70). Entre estes, sugere-se que os 

únicos negros são os pais de Tânia e ela, conforme a descrição do texto.  

2.3.9 João que semeava flor e cantava amor (JSFCA) 

O narrador onisciente, na terceira pessoa, conta a estória 

de João, um “garoto” que morava com a família no morro. Ele 

“era feio, pobre” (p. 5), andava na rua descalço até ser 

injustamente confundido com um “ladrão”. Por isso foi preso. 

Ao ser libertado, o pai, que costumava “espancá-lo” (p. 6), não 

acredita em sua inocência e o manda para um “internato para 

virar gente” (p. 7). Não se menciona quanto tempo João fica no 

internato, mas subentende-se que lá ele passou muito tempo, 

pois sai ao completar “catorze anos”, quando sua mãe lhe 

devolve a “liberdade”. Nesse dia, até “o simples fato de 

caminhar pelas ruas, ao lado de outras pessoas, adquiria uma importância muito grande” para 

João. Ao chegar em casa, ele nota que o pai está mais “velho”, e é recebido carinhosamente pelo 

progenitor e pelos irmãos. Depois da experiência no internato, João sofre uma transformação que 

o leva a ascender... 
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Embora não haja personagens principais brancos, aqueles que aparecem como 

secundários são o delegado, a “mulher bonita que estava de roupa e sapatos novos, era rica” (p. 

5). A professora que é ilustrada, aparece bem vestida, é branca. O personagem principal João é 

ilustrado na capa com traços negros. Nas demais ilustrações, como não são coloridas, só é 

possível identificar os traços característicos dos personagens negros e brancos através dos traços 

físicos: cabelos lisos ou encaracolados. Tratando-se da família de João, da mãe e do pai, 

principalmente, evidenciam-se os traços negros por meio do nariz, dos cabelos e dos lábios em 

algumas ilustrações. 

2.3.10 A cor da ternura (ACT) 

A narradora-personagem, Geni, envolve o leitor, ao 

levá-lo a vivenciar as suas reminiscências desde a infância até a 

vida adulta, retratando o cotidiano de uma “família feliz”, 

regada de muito amor, carinho e afetuosidade, como bem 

registra a personagem na passagem abaixo: 

Todos se acomodaram ao meu redor. Uns sentados na cama, outros 
ajoelhados em qualquer espaço livre. Ficaram me olhando comer, 
felizes, sem a menor discrição de silêncio, no exagero da vigília [...] 
Quer mais? Perguntou a Iraci. 
 Antes que eu respondesse, a Arminda brincou:  
- Também agora a gente não vai querer engordar a menina tudo de 
uma vez. 
Todos riram alto, porque o tempo era de riso. Ri também e [...] pousei 

a cabeça no colo de minha mãe [...] (ACT, p. 27)   
 

Geni tece seu cotidiano em dois momentos básicos: a infância, principalmente, e a fase 

“Mulher, terminando o ginásio”, “cursando o normal, a caminho do professorado” (ACT, p. 81). 

Além de sua família (oito irmãos mais os pais), aparecem poucos personagens negros, mas em 

papéis secundários: “Nhá Rosária”, que “morava com uma família de fazendeiros”,  uma velha 

contadora de estórias, de que não se sabia a idade (se 98 ou 112 anos), de que não se conheceu a 

família (p. 49). Na escola, ela, Geni, “era a única pessoa da classe representando uma raça digna 

de compaixão, desprezo” (p. 65), desabafa a personagem, decepcionada por conhecer, na escola, 

a história dos seus antepassados pela história oficial, na qual eles são  passivos, conforme 
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ensinara a professora. Um outro personagem negro aludido no texto é “Dirceu, um negrinho 

terrível”,  promovido à terceira série, “com muito custo” (p. 54). E outras crianças que a 

personagem lembra, os “anjinhos”: Tilica, “que morreu de lombriga aguda”, Luiza, “que morreu 

de  bucho-virado” e o Jorge, “que morreu de cair no poço” (p. 63). Os personagens brancos são 

“a professora”, D. Odete (p. 55), o “administrador” de uma fazenda, Gisele, que estranha Geni, 

por ter medo da professora “preta” (p. 87). 

Cademartori (1986) considera os anos 80 como o                   

boom da literatura infantil, isto é, o período de sua grande eclosão em termos de quantidade e de 

qualidade artística. Peixoto (1997, p. 150) destaca também essa fase e afirma serem os anos 70 e 

80 o momento de reavaliação da infância. Daí, a criação de organismos voltados  à infância; as 

conferências; a proliferação de entidades; os programas pró-infância. Peixoto considera, portanto, 

que a inovação da literatura infantil, no que se refere aos “temas e formas de linguagem”, é 

decorrente dessas transformações. É nesse contexto que se destacam nas obras personagens que 

sofrem em conseqüência da separação, da discriminação racial, da pobreza, da marginalidade 

social.  Estas duas últimas são notáveis nas produções dos anos 80 e apresentam para o leitor o 

universo dos pequenos personagens negros. São eles: 1) Neco, dez anos, lavador de carros (NS); 

2) Cendino, escravo; 3) Oldemar, perseguido por traficantes onde mora (USE); 4) Benê, solitário, 

filho de uma lavadeira (SV); 5) Carniça (Valter), quatorze anos, engraxate (TC); 6) Dito, treze 

anos, trabalha em uma fazenda, é órfão, depois adotado (DNF); 7) Tânia, dez anos, filha de 

caseiros (NG); 8) Geni, filha de lavrador (ACT); 9) Joca, órfão, depois é adotado. João, ex-

engraxate, compositor (JSFCA).  

Os protagonistas que não correspondem às caracterizações acima apontadas (OMM; 

MBLF) serão análise no capitulo 5 do presente trabalho, já que estou, no momento, me detendo 

sobre a relação entre as narrativas.  

 2.4 PERSONAGENS PRINCIPAIS  E ESPAÇO SOCIAL 

No que se refere ao espaço social dos personagens negros, alguns são situados no morro,  

na favela (USE; TC; JSCA; SV), na rua (XC), em propriedades dos patrões (ACV; DNF; NG; 

AHGM), e também na zona rural (ACT). Por outro lado, os personagens brancos são situados nas 
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propriedades deles: em fazendas muito extensas “de muitos alqueires de campos’ (AHGM); em 

casa de praia (NG), em mansões (SV);   em “casa arrumada de mais” (XC). Ou seja, quando se 

descreve o espaço social dos personagens negros, o narrador os coloca em situação de pobreza 

absoluta, quando não, de miserabilidade, por conta das condições precárias da moradia (NS; 

JSFCA; NG; TC; USE; XC; DNF), como se houvesse a necessidade de mostrar com muito 

realismo a condição de subvida desses seres. Em uma narrativa, não só os personagens negros 

como os brancos são pobres (TC). Mas os primeiros vivem à beira da miséria, enquanto os 

brancos contam com instrução, boa moradia e alimentação. O espaço destes não é descrito com 

tamanho realismo, se  comparado ao dos negros. Isso sugere que os personagens brancos, mesmo 

pobres, são colocados em uma condição socioeconômica muito melhor que os negros, os quais 

aparecem como inferiores àqueles, neste sentido. 

 Como foi observado por meio da síntese do enredo das narrativas dos anos 80, há 

diferença quanto aos espaços sociais em que são situados os principais personagens negros e 

brancos, já que estes, na maioria das narrativas, vivem em suas próprias moradias espaçosas, em 

bairros ricos, abrangentes. Até mesmo quando pobres, o narrador evidencia que a situação sócio-

econômica dos personagens brancos é mais elevada que a do negro. 

Neco e Ló (NS), Tonico e Carniça (TC) são protagonistas pobres, amigos, mas de grupo 

étnico-racial diferenciado. Neco é caracterizado como “moreno”; Carniça como negro. E apesar 

de não serem protagonistas de uma mesma estória, têm uma vida muito parecida. Vivem só com 

a mãe, embora o primeiro fique órfão depois. O narrador não dá informação a respeito do pai de 

ambos. Eles vivem no morro, são vítimas da violência do bairro onde moram, que dizer, 

sucumbem por conta do próprio meio social. Neco morre em uma briga para defender o seu 

barraco. Carniça enfrenta os assaltantes, luta com um ladrão “bem maior” que ele, embora 

estando este armado. O que Carniça desejava era mostrar a sua inocência ao amigo, pois “quis 

mostrar que não estava com eles”, isto é, com os bandidos (TC, p. 77).  

Outro laço que aproxima os dois personagens (Neco e Carniça) é que eles são íntegros, 

honestos, bondosos, trabalhadores e vivem à margem da sociedade, assim como os demais 

personagens principais. Carniça quer ser jogador profissional, Neco gosta de jogar bola no seu 
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bairro com os amigos. Carniça diz a mãe que comeu umas “besteiras”, Neco come restos do lixo. 

O primeiro anda sujo, “com molambos”, este é ilustrado com uma camisa rasgada, com a qual 

trabalha, joga bola, cata “frutas no lixo”. Enfim, os fios que tecem essas diferentes estórias, 

aproximam a trajetória dos dois personagens: um “negro”, o outro “moreno”.  Este queria ser 

“tanta coisa”, aquele sonhava em ser jogador.  

Ló e Tonico (brancos) também são pobres, não moram na favela, têm uma família que 

lhes garante a sobrevivência. Ló é filho de um estrangeiro, que bebe e fica violento. Ele  foge e 

retorna ao lar, pois tem para onde voltar.  Tem planos para o futuro: ser fazendeiro. Tonico não 

mora na favela, mas em uma casa que tem comodidade. Vive com a mãe e a avó, o  pai deixa 

uma pensão para a família receber. Ele tem um tio que o ajuda nos estudos, assim como a mãe e a 

avó. Ajuda a avó nos serviços domésticos. A mãe é costureira. Ele anda limpo, é querido, 

estimado e conta com a credibilidade dos adultos. Assim como Ló, teve uma experiência na rua, 

mas retorna ao lar, onde recebe proteção, carinho e condições para progredir socialmente. Ló e 

Tonico, outra face da estória adversa de Neco e Carniça. Outra trajetória de vida a ser seguida.  

 Entre todas as narrativas, só uma apresenta personagens negros e brancos no mesmo 

patamar, como abordarei posteriormente (OMM). Uma outra narrativa  (MBLF) não fornece 

indícios para se interpretar o espaço social dos personagens. 

Diante das caracterizações dos personagens negros nas narrativas dos anos 80 acima 

aludidas, o que é constatado por Abramovich (1989) ainda é uma constante nas estórias, por ser o 

negro colocado no “setor doméstico”, em “função serviçal”, de “subalterno”. A mulher negra-

mãe, nessas obras, desempenha o papel de doméstica (XC, NG; SV HGM; JSFCA; TC), 

conforme explicitará melhor o próximo capítulo.  

O fato de situar os personagens negros como pobres não implica,  necessariamente,  

depreciação, nem tampouco em minimização dos papéis a eles atribuídos. Mas apenas  reforçar 

tais papéis é que, ao meu ver, consiste em uma visão reducionista deles, o que contribui para fixar 

uma única percepção desses seres no imaginário do leitor. Afinal, o negro não pode ser associado 

somente à pobreza, pois, em sua trajetória, tem galgado outros espaços sociais, na política, na 

educação, na saúde e em outras áreas correlatas. E se a literatura infanto-juvenil representa “o 
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Mundo”, o “Homem”  e a “Vida”  através das palavras (COELHO, 1993), esse mundo precisa ser 

tecido em sua amplitude e diversificação na tessitura dos textos. 

Ao traçar um paralelo entre as considerações acerca da obra literária infanto-juvenil do 

século XIX  (período pré-lobatiano), e do século XX (período lobatiano e pós-lobatiano, na 

década de 80), foi possível inferir que, consciente ou inconscientemente, os autores contribuíram 

para manter a “estrutura de poder” através da representação racial, ao valorizar a “cor-etnia” 

branca em detrimento da negra, já que esta, no espaço social, é colocada à margem dos 

personagens brancos nos textos literários enfocados.  Afinal, se houve inovação quanto à tessitura 

da linguagem literária (ZILBERMAN, 1986) e alguns pesquisadores propalaram-na no tocante 

aos personagens negros (PEIXOTO, 1997; PIZA, 1998; ANDRADE, 2000), outros evidenciaram 

a estereotipia quanto às ilustrações dos aludidos personagens (ABRAMOVICH, 1989; LIMA, 

2000; SARAIVA, 2001). Diante disso, convido o leitor a enveredar pelas teias dos textos, a fim 

de observar indícios que possibilitem a (re)leitura crítica das narrativas, de modo a constatar se 

houve ou não tal inovação. A priori, já se pode considerar como inovação o fato de as narrativas 

apresentarem personagens negros como protagonistas. Por outro lado, tais protagonistas são 

pobres na maioria das obras literárias.  

Vale pontuar que, mesmo utilizando a literatura infanto-juvenil para (re) pensar a 

caracterização dos personagens negros,  quero salientar que não pretendo utilizá-los para eleger 

certos padrões de comportamentos, sentimentos ou ações mas, sim, partir da interpretação deles  

para possibilitar um olhar mais crítico da obra literária. Nessa perspectiva, levo em conta que 

vivemos imersos em um universo que nos desafia a ler além da sua tessitura apenas vislumbrada 

em um primeiro momento; logo, é preci(o)so (re)aprender a decifrar os textos que se tecem em 

nossa frente dia-a-dia cuidadosamente.  

Faz-se necessário, agora, evidenciar algumas concepções acerca da função da literatura 

infanto-juvenil, no que tange à ampliação do imaginário do leitor, bem como da utilização da 

literatura com este fim, com o propósito de discutir a respeito da tendência em utilizá-la como um 

recurso didático na escola. Ao mesmo tempo, procurarei trazer à tona considerações relevantes 

quanto à depreciação do negro na aludida literatura, com base no estudo de Lima (2000). 
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3. LITERATURA INFANTO-JUVENIL  (FUNÇÃO, CONCEITUAÇÃO) E  NEGROS  
    PERSONAGENS ... 

   
A Literatura Infanto-juvenil apresenta-se como filão de uma 
linguagem a ser conhecida, pois nela reconhecemos um lugar 
favorável ao desenvolvimento do conhecimento social  e à 
construção de conceitos [...] As imagens ilustradas também 
constroem enredos e cristalizam as percepções sobre aquele 
mundo imaginado. (LIMA, 2000, p. 96-97) 
 
 

Ao procurar as nuances dos fios que tecem as estórias literárias infanto-juvenis e, nelas, a 

tessitura dos personagens negros, sei que adentro uma estrada já trilhada por uns, aplainada por 

outros, mas, ainda, cheia de surpresas em suas veredas entreabertas. Como estou no terreno da 

literatura, deixo-me deslizar pelas fendas que se abrem à minha frente, com o cuidado de 

percorrer a trajetória pretendida sem esmaecer a face dos seres sobre os quais me debruço 

criteriosamente. E, assim, reconheço que meu caminhar é constituído de perdas e buscas. Buscas 

de informações que elucidem o estudo que ora faço. Perda da “minha organização construída” 

outrora31. Nessa busca constante, prosseguirei a trajetória das estórias literárias observando, 

nelas, como se tem tecido os personagens negros, principalmente. Nesse caminhar, farei algumas 

pausas para evidenciar a função e conceituação da Literatura infanto-juvenil. Eis o retorno à era 

do era uma vez... 

Imagino o tempo anterior à produção escrita literária infanto-juvenil. Pessoas reunidas e 

unidas pelo simples ato de contar estórias. Personagens ganhavam cores e enfrentavam as mais 

duras aventuras. Heróis e heroínas iam em busca dos seus sonhos e, auxiliados por entes mágicos, 

procuravam vencer os obstáculos encontrados no meio do caminho. Medo. Coragem. Desafios. 

Perseguição. Vontade de parar... Não podiam. Era preciso seguir avante... Renunciar, jamais! 

Refaziam-se as forças... Mas a estrada longa a percorrer... Emoção à solta. Uma lágrima ia-se ao 

chão e umedecia a terra seca. O leitor ouvinte disfarça. Olhos atentos. Respiração ofegante. 

                                                           
31 Digo “construída” por compreender que, ao criar os personagens, caracterizá-los e atribuir-lhes determinados 
papéis, o artista contribui para que o leitor teça, em seu imaginário, uma percepção dos seres ficcionais representados 
na obra literária (AMARILHA, 1999).    
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Pessoas e personagens triunfam nas teias da enfabulação32. Assim se finda mais uma estória no 

encantado mundo da fantasia. E, nela, um adulto a contar e encantar dava asas à imaginação e, ao 

brincar de fantasiar, aproximava-se ainda mais da “sua  criança” e daquelas outras que o ouviam. 

Eis mais uma função da literatura infantil. 

Ao discorrer sobre a natureza33 e função da literatura infantil, Tavares (1978, p. 401), 

observa que ela reflete o “[...] universo maravilhoso em que vive a criança”, universo este 

constituído de fantasia, ludicidade, sonho e muita imaginação. Para Tavares, adultos e crianças 

vivenciam suas fantasias, mesmo que aqueles pensem que este é um mundo pertencente só às 

crianças.  O estudioso reitera tal ponto de vista, citando Bárbara Vasconcelos (apud TAVARES, 

1978, p. 403) para quem, 

O sonho, a fantasia, o brinquedo são necessidades não apenas da criança, mas 
também do adulto [...]. É curioso quanto se compenetra o adulto ao admitir que só 
as crianças brincam, só elas fantasiam, só elas têm imaginação fértil. E nós não 
fazemos tudo isso? Já pensaram na compenetração das representações do adulto 
no cinema ou no teatro? ‘Brincando’ de ‘faz de conta’? [...] 

 
Considero pertinente a citação de Vasconcelos por ela mostrar que, o adulto, assim como 

a criança, tem uma imaginação fértil, muito embora se saiba que, na fase infantil, este é o 

momento em que impera a fantasia e imaginação. E é a partir daí que a criança começa a se 

perceber brincando de “faz-de-conta”34. Amarilha (1999, p. 53) referindo-se às “práticas 

pedagógicas” por meio da literatura infantil, com ênfase no imaginário do leitor, observa, 

recorrendo a Tuttlem  Paquete (1993):  

 

                                                           
32 Para Coelho (1993. p. 65),  enfabulação corresponde à “trama da ação ou dos acontecimentos, seqüência dos fatos, 
peripécias, sucessos, situações”  
33 “Natureza”, aqui, é compreendida de acordo com a concepção de Samuel (1993, p. 30). Quer dizer, “[...] é tomada 
como essência, substância, aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo e não outra”. No caso da obra literária 
infanto-juvenil, isso pode ser exemplificado pensando a partir da especificidade de sua linguagem: polissêmica por 
excelência. Tratando-se das obras destinadas às crianças, não só a  pluralidade de sentidos como os elementos 
mágicos, inverossímeis (TAVARES, 1986, p. 402), mas condizentes com o mundo do leitor – “o faz-de-conta”, 
contribuem para que essa literatura seja um universo imerso em fantasia, imaginação, ludicidade, onde tudo pode 
acontecer: tapete voar, dragão aparecer, fada ajudar, etc.    
34 Ao me referir ao universo do “faz-de-conta”, não o estou restringindo não só aos contos de fadas, mas também às 
estórias narradas e ao livro literário propriamente dito, pois este também é narrado oralmente, transcendendo, assim, 
a linguagem meramente escrita.    
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Ao entrar na trama de uma narrativa, o ouvinte ou leitor penetra no teatro. Mas, do 
lado do palco também, ele não só assiste ao desenrolar do enredo como pode 
encarar um personagem, vestir a máscara e viver suas emoções, seus dilemas. 
Dessa forma, ele se projeta no outro e através desse jogo de espelho ganha 
autonomia e ensaia atitudes e esquemas práticos, necessários á vida adulta.  
 

Quer dizer, a asserção acima reitera algumas colocações que fiz anteriormente, por 

evidenciar que o leitor interage com a obra literária, a qual sugere leituras diversas e adversas do 

universo circundante. Os personagens, nesse sentido, possibilitam que o leitor  vivencie suas 

emoções, experiencie  “seus dilemas”, e ensaie “atitudes [...]  necessárias à vida adulta”. Diante 

de tal ponto de vista, há a interação personagem-pessoa, por conta das questões existenciais que 

ambos suscitam. Esta última, por conta da reflexão acerca de sua vida. O primeiro (personagem), 

ao engendrar questões socioculturais, existenciais, étnico-raciais, entre outras, no âmbito da 

linguagem literária. O viés dos pesquisadores aludidos não é étnico-racial, mas eles acabam 

trazendo contribuições para se repensar os personagens dentro desta perspectiva, ao evidenciar a 

relação entre o infante e os seres de ficção.  

Quanto à manipulação da realidade por meio da literatura infantil, Sandroni (1980, p. 15)  

traz uma elucidação bastante relevante, ao afirmar que “[...] o livro, dito de literatura infantil, é 

um meio eficaz e muito usado para mostrar a realidade exterior manipulada ideologicamente pelo 

autor, até mesmo de forma inconsciente”. Citando Coelho, reitera a estudiosa:  

[...] isto porque de maneira lúdica e fácil, leva seus pequenos leitores a 
perceberem e a interrogarem a si mesmos e ao mundo que os rodeia, orientando 
seus interesses, suas aspirações, sua necessidade de auto-afirmação, ao lhes propor 
objetivos, ideais ou formas possíveis (ou desejáveis de participação social).35  

A citação acima evidencia  que a obra literária destinada às crianças e jovens lhes  

possibilita a interrogação de “si mesmos”, bem como do “mundo que os rodeia”. Mais ainda, 

orienta “seus interesses, suas aspirações” e a “necessidade de auto-afirmação”. A colocação de 

Coelho é bastante elucidativa por  ressaltar que a Literatura infanto-juvenil com suas cores, 

imagens e personagens, contribui para que os destinatários atentem para o universo que se tece à 

                                                           
35 A citação acima, conforme Sandroni (1980, p. 15), encontra-se na seguinte referência:  ZILBERMAN, Regina. 
Literatura infantil e ensino. 1O. ENCONTRO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE LITERATURA 
INFANTIL E JUVENIL, n. 1, 1980,  Rio de Janeiro. ANAIS. Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 1980. 
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sua frente, bem como para a percepção de si mesmos. Essa autopercepção é  uma constante nas 

obras literárias infanto-juvenis, já que alguns personagens negros procuram construir a própria 

identidade deles imersos em um universo permeado pelo padrão branco de beleza, daí é que 

emerge o conflito existencial desses seres ficcionais.   

Mas percorrer o universo dos seres ficcionais, aqui compreendidos como os personagens, 

requer um aprendizado desafiante quando se está no universo da literatura infanto-juvenil. Khéde 

(1990, p.7) reconhece os desafios em realizar trabalhos nessa área, devido à sua natureza que é 

”ampla e diferenciada”:  

Ampla, porque toda discussão sobre a produção, dirigida a criança e jovens, vai 
dos contos de fadas aos quadrinhos. Diferenciada, porque o estudo do conto 
popular, da cultura de massa e do texto literário pressupõe conhecimentos 
específicos e hoje bastante desenvolvidos, embora polemicamente. Nos três 
contextos os personagens têm função diversa. 

Por considerar a asserção de Khéde, quando ela reconhece que a discussão acerca da 

produção “dirigida a criança e jovens” é “ampla” e “diferenciada”, tenho tomado o cuidado de 

reiterar que, entre essa produção, me limito à narrativa literária infanto-juvenil, a qual    é 

produzida pelo adulto, surgindo enquanto “tradição ocidental” no século XVII através dos contos 

populares adaptados pelos copiladores (ZILBERMAN, 1986), sendo utilizada como um “[...] 

material auxiliar para os educadores” (LIMA, 2000, p. 95).  

Nos dias de hoje, a literatura infanto-juvenil é, ainda, utilizada como um recurso 

metodológico para auxiliar os educadores, uma vez que eles vêem nas obras literárias um meio de 

veicular determinados conteúdos, ensinamentos, de propiciar o prazer pela leitura, de discutir 

temáticas polêmicas, tais como: sexualidade, racismo, religião, entre outras.  Para atender a esses 

fins, é comum as editoras relacionar  as obras por temas nos catálogos. No seio de todas essas 

temáticas, os personagens são chaves essenciais que envolvem o leitor na trama tecida pelo 

narrador.  

Os personagens, elementos essenciais da narrativa (BRAIT, 1990; COELHO, 1993), 

exprimem emoções diversas e possibilitam leituras do universo circundante através da linguagem 

escrita e/ou da ilustração, por meio da voz do narrador, o qual tanto pode limitar-se a relatar fatos 
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acontecidos com terceiros, como pode  narrar sua própria estória, no papel de narrador-

personagem (LEITE, 1991; BRAIT, 1990). Independente de sua opção quando do relato dos fatos 

– se na primeira ou terceira pessoa,  sendo onisciente, ou buscando assumir a postura de um mero 

relator dos fatos – ele, o narrador, evidencia não só a ação como a sensação: tristeza e alegria, 

conquistas e/ou perdas que sofrem aqueles que ele delineia física, psicológica, social, sexual e 

culturalmente: os personagens.  

Especialmente sobre os personagens negros, Lima (2000) realiza uma pesquisa nas 

livrarias do Recife, traçando o perfil destes nas ilustrações. A pesquisadora chega à conclusão de 

que a “presença negra não é tão invisível” na “produção brasileira”. Eles aparecem mas “numa 

gama muito restrita de associações”, entre elas:  “escravos”, empregadas domésticas, sofrendo 

violência simbólica.  “Quando escravizados”, foram constatadas as seguintes associações: a) a 

naturalização do “sofrimento”, o que reforça “a associação com a dor”; b)“histórias tristes”, 

marcando “a condição de inferiorizados pela qual a humanidade negra passou”; c) passividade 

Para a pesquisadora, “[...] Cristalizar a imagem do estado de escravo torna-se uma das formas 

mais eficazes de violência simbólica, [e] [...] reproduzi-la intensamente marca, numa única 

referência, toda a população negra, naturalizando-se, assim, uma inferiorização [...]” (LIMA, 

2000, p.98). 

   O que a pesquisadora critica não é o fato de “contar histórias de escravos”, mas, sim “a 

abordagem do tema”. No caso, o problema apontado foi que nessas estórias a respeito dos 

escravos, as ilustrações  marcam como  referência de todo o povo negro a inferiorização, 

reiterada pela condição de escravo passivo, triste.  

 Quanto às empregadas domésticas, são elas “caricaturadas”, colocadas numa “realidade 

muito próxima da escravidão” (LIMA, 2000, p. 102). Reforça-se, também, a “idéia de uma 

mulher boba, que ri de tudo” (p. 103). Referindo-se às “Nastácias” de Monteiro Lobato, Lima 

coloca que algumas são ilustradas “com um preto grotesco”. Há textos em que a personagem 

aparece “animalizada”, sendo associada ao porco e, até, ridicularizada,   “monstrenga”  (LIMA, 

2000, p. 104-106).        
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 Lima (2000) chama a atenção para o fato de que os personagens povoam o imaginário 

social, influenciando, também, na autopercepção das crianças e jovens. Ela ressalta ainda que 

toda “[...] obra literária [...] transmite mensagens não só através do texto escrito”, como também 

por meio das “imagens ilustradas”, pois elas constroem enredos e cristalizam as percepções sobre 

aquele mundo imaginado”. Essa asserção contribui para reiterar o que tenho ressaltado 

constantemente: a obra literária não reproduz a realidade humana, mas ela é um elemento, entre 

outros, que sugere  (re)leituras dessa realidade  re(a)presentada  no universo das palavras. Diante 

disso, é importante enfatizar que a diferença de representação 

[...] para uma criança não-negra está no número de opções em que ela se vê para 
elaborar sua identidade [pois] podemos encontrá-la nas mais diferentes formas, 
papéis e jeitos o que compensa uma ou outra desqualificação. O mesmo  não 
acontece para a criança negra, que encontra imagens pouco dignas para se 
reconhecer. (LIMA, 2000, p. 103)    

 A pesquisadora refere-se especificadamente às “imagens” depreciativas do negro, ao 

colocá-lo em papéis predominantemente inferiorizados. Quer dizer, se escravos, são eles 

passivos, idiotizados, naturalizados na condição de sofredores; enquanto empregadas, são elas 

caricaturadas como “bobas”, que riem “de tudo”, embora exercendo uma função que as aproxima 

da condição de escravas. Se criança, seu papel é de fragilidade, contrastando com o branco,  cuja 

imagem é associada “à idéia de poder” (LIMA, 2000, p. 101). Enfim, como é que a criança pode 

buscar referência na origem negra por meio de tais associações emergentes da literatura? Até a 

África, nas ilustrações, aparece como um espaço “pobre”, através da “estereotipia do primitivo”, 

“ aos moldes coloniais” (LIMA, 2000, p. 107). Se o negro é o dominado, por outro lado, fica a 

idéia do dominador branco, altivo, o conquistador. Eis, assim, a veiculação de estereótipos 

prejudiciais à autopercepção das crianças “não negras” e negras”, por reforçar, no imaginário das 

primeiras, a idéia de superioridade e no das últimas, a condição de inferiorização. 

 Uma vez situadas as associações dos personagens negros através das ilustrações, com 

base na pesquisa de Lima (2000), prosseguirei tecendo a face dos personagens negros nas 

produções dos anos 80. O foco continua sobre o texto verbal. Para enveredar no universo interior 

e exterior dos personagens, conto com a acepção de Abdala Junior (1997), no que se refere ao seu 

espaço físico e psicológico. Quando necessário, estabelecerei relação entre os dados levantados e 
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as caracterizações apontadas por Rosemberg (1985); Lima (2000), Abramovich (1989) e outros 

estudiosos afins.  

3.1 PERSONAGENS  NEGROS: CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA   

Alguns personagens negros ascendem no âmbito socioeconômico, por contarem com a 

proteção dos brancos (XC; DNF; TC; USE;) que lhes dão uma chance de vencer, ou por terem 

muita sorte e ajuda de terceiros: artistas e ricos, no caso do personagem João (JSFCA).  

Após a difícil experiência na prisão e no internato de menores, João sobe o morro com a 

mãe, D. Dina. Ao chegar em casa, não “encontrou mudanças”. Lá estava “a mesma mesa velha 

[...] a poltrona rasgada, os dois estrados no chão do quarto, colchões[...]” (p. 10). Foi bem recebido 

pelos irmãos que o abraçaram e pelo pai. João notou que “o pai estava mais velho”, e ficou feliz 

por perceber que “não sentia raiva dele”. “A mãe tinha feito um angu com lingüiça. João achou 

que não havia comida melhor no mundo” (JSFCA, p. 10).     

No dia seguinte, João comunica aos pais que “ia trabalhar durante o dia e estudar à noite”. 

Assim ele faz, começa trabalhando como engraxate, autônomo, depois começa a vender salgados 

para a mãe, passando sua atividade anterior para o irmão menor. Muito dedicado e trabalhador, 

João desenvolve gosto pela música. Com o passar do tempo, ele ganha “um gravador de 

presente” de “um senhor muito rico”, que morava perto do morro. Com dedicação e aula de 

música gratuita, o personagem chega a ser compositor e se realiza ao ver a sua música vencer o 

concurso da “Marquês de Sapucaí”, deixando a família mais feliz e orgulhosa. Interessa colocar 

ainda que João ascende no plano socioeconômico, principalmente por conta do esforço, da 

dedicação e perseverança, embora contando com muita ajuda dos amigos em sua trajetória. Ele 

permanece no mesmo espaço social. Neste não há indícios de qualquer periculosidade, como nas 

outras narrativas (SV; NOS; USE; TC). 

 Outros personagens permanecem na mesma situação socioeconômica sem perspectiva de 

ascensão. São eles: Benê (SV), Cendino (AHGM), Neco (NS) e Tânia (NG). Esta última 

personagem, filha de caseiros, estuda, mas não há indícios no texto de que sugiram possibilidade 

de mudança de status social. Afinal, no litoral, são muito bem demarcados os espaços dos ricos e 
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pobres. Os primeiros são os patrões, os últimos são os empregados. Entre estes, a família de 

Tânia, que parece ser a única família negra na estória, daí  as constantes depreciações que ela 

sofre.   

Entre as doze estórias, só duas apresentam personagens negros que conquistam suas 

metas, dando continuidade aos estudos, mas por suas próprias condições (ACT; OMM). A 

narrativa Menina bonita de laço de fita (MBLF) não apresenta índices para se fazer uma 

prospecção quanto a essa questão.  

3.1.2 Pobreza, piedade, proteção: personagens negros/protetores brancos – esperança. 

Joca, José Carlos da Silva, apelidado como “Xixi”, jamais conheceu o pai, perdeu a mãe 

cedo, teve mais outras duas mãe que o acolheram, conforme relata o personagem:  “Mãe morreu, 

olhem o Joca no mundo. Me desorientei. Dona Zefa era amiga[...]”. (XC, p. 10). 

Na rua, Joca conhece dona Chica que lhe “ensinava a ler”. Mas “Dona Chica também já 

era”. (XC, p. 10).  Quanto à brincadeira, Joca relembra: “A gente brincava como se brinca na 

miséria [...] Novidade aqui”, prossegue o personagem, “[...] é que nós lançávamos ratinhos e os 

promovíamos a bois – nós éramos os boiadeiros. Boiadeiros de ratos”. Ele complementa ainda que 

isso não “[...] é mais nojento do que revolver montouro o dia inteiro”. (XC, p. 12)    

Joca prossegue narrando sua vida de menino de rua, mas trabalhador, “engraxate”, que 

enfrenta o “frio” que “doi lá no fundo, entra nos trapos”, a violência, ao brigar com um 

companheiro de rua, quando tinha  “uns oito anos de idade”. “Como a vida não está sopa”, Joca 

pede “arrego”, pois precisa “de todo mundo”. Aí ele resolve  “apelar”, pedindo  ajuda “para 

qualquer um”, até encontrar “um cara bom”. Para agradar, Joca encontra “um jeito despistado de 

puxar o saco”, ao chamar  “gente-fina de doutor ou madame” (XC, p. 12-14).  

 Diante da situação de miserabilidade humana, o personagem só vê uma saída para a sua 

situação, “puxar o saco” daqueles que ele considerava “gente-fina”. Então, ele apela, pede ajuda 

e, assim, tem sorte, encontra o “doutor Marcelo”, um médico bondoso que, ao separá-lo de uma 

briga de rua, fica compadecido de sua situação e o acolhe. Veja-se a narração de Joca: 
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Pois, um dia, apelo para o Dr. Marcelo. Nessa vida [de menino de rua, orfão] eu 
apelo para qualquer um. De repente, um cara bom: 

- Como é seu nome, garoto? 
- Meu nome é Joca, doutor. 
Mais um papo no cantão, ó eu morando com ele. Ô sorte, Nossa Senhora! 
- Onde está sua mudança, garoto? ... 
- Que mudança, doutor? Minha mudança sou eu mesmo. 
 

   “Isso é sorte pura”, desabafa o personagem, pois, “no comecinho da noite”, “um doutor” 

passando no centro urbano de Brasília, vê dois meninos de rua brigando, se compadece do menor, 

pergunta seu nome, lhe dá atenção, vê que ele não estava mentindo, e resolve levá-lo para o seu 

lar. É, sim, muita “sorte” mesmo! Desde então, a vida de Joca ganha outro rumo. Depois ele é 

adotado, dedica-se aos estudos, passa a escrever a sua estória, almeja ser médico, conquista um 

amor, a namorada que o ama, Bete, que também é pobre. O personagem relata que passa a  morar 

em “um quartinho de fundo”, só dele, na “casa muito arrumada” (XC, p. 14). A partir de então, 

Joca passa a ter “novos pais”, e “dois irmãos”. Começa a receber “um dinheirinho do mês”, quer 

dizer, a mesada, por conta dos “bons serviços”; entre eles, comprar “coisas de rua”, quebrar 

“galhos no escritório”. No relato de Joca, ele sugere que tal mesada não é tão de graça, já que 

trabalha bastante para recebê-la.   

 Uma outra narrativa que, em alguns aspectos, apresenta semelhança com Xixi na cama  

(XC) é a estória de Dito, o negrinho da flauta (DNF).  Benedito, assim como Joca, é “órfão”, e  

nunca conheceu os pais. Ele “foi achado”, não se diz onde. Residia e trabalhava em uma fazenda, 

viveu uma experiência na rua, passou  fome, foi perseguido, sofreu agressões físicas, foi preso, 

fugiu, depois foi levado de volta para a fazenda, pelo seu protetor, o “doutor Meireles” (DNF, p. 

12-18): 

[...] Dito [...] 
Já estava quase caindo de fome e pé esfolado[...] ainda teve medo, pensando que 

estava sendo perseguido, mas logo, logo, veio a voz tranqüilizadora; 
- Entre, menino!  

                         Subiu pro carro e sentou-se ao lado do doutor Meireles. 
   O melhor é você voltar, não é, meu filho? 

- Eu... quer dizer.. 
- Não fale agora. Descanse [...] 
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É possível observar que Dito, assim como Joca, contam com muita sorte para sair da 

condição de miséria social, da subvida em que se encontravam. Tratando-se de Dito,  afirma o 

narrador: “Meireles faz a gente acreditar no resto da Humanidade. Olhando aquele homem se 

sente que o mundo vale a pena”. O doutor Meireles é só “coração”, bondade, proteção, justiça.  

Ele é uma espécie de “anjo protetor”, pois “[...] a alegria de Meireles era ver a alegria dos 

outros”. Ele é branco, rico e “vivia sofrendo a tristeza do pretinho”, Dito (p. 40; 41). Mas há, 

também, personagens brancos ricos e antagonistas, como explicitarei mais adiante. Interessa, 

aqui, observar que o único meio de ascensão de Benedito foi pelo fato de ele ter a sorte de ser 

adotado por um doutor bondoso,  preocupado com o futuro dele.  

O Dr. Meireles ia apenas “batizar” Dito (DNF), mas, diante da “maldade” daqueles que 

haviam mandado “surrar” o “moleque”, e que o odiavam,  ele acaba tomando a decisão de adotá-

lo, para provocá-los: 

Meireles sorriu [...]”: 
Não seria uma boa, mesmo, adotar aquele menino? Ia ser um escândalo para a 
gente gasta e apodrecida, mas uma festa para quase todos da fazenda Jurema. 

   Quase fez desmaiar dona Laura [...] 
Sabe, dona, que até soa bem? [...] Que é que a senhora acha? Doutor Benedito 
Meireles. Já pensou? Um nome lindo [...] Podia até ser doutor. 
[...] Doutor em música  (DNF, p. 50). 

  Seriam os personagens (Joca: XC; e Benedito: DNF) doutores no futuro? Não se sabe. 

As narrativas não desvelam tais possibilidades. Sabe-se que Dito não gostava de estudar, 

tampouco desejou o título que o seu amigo-protetor lhe atribuiu. Joca prossegue os estudos, 

sendo o “segundo da classe”, mas tem dúvidas quanto à carreira e se confidencia  “É, acho que 

não tenho cara de doutor” (XC, p. 24). O que seria essa “cara de doutor” que o personagem pensa 

não ter? Seria pelo fato de ainda ser criança? Pelos indícios do texto não seria essa a causa, pois 

Joca se sente dividido entre dois mundos, o passado, de menino de rua, negro, pobre, órfão; e o 

presente, no novo lar. Ele se sente o diferente nesse novo espaço social e, por isso, se isola em 

seu quarto. 

No novo espaço social, Joca é apelidado pelos irmãos de “Xixi”, o que lhe causa grandes 

transtornos, brigas, ofensas, crises existenciais, conforme mostrarei mais adiante, ao discorrer 
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sobre o espaço psicológico do personagem. Importa aqui, assinalar que o “doutor Joca” existe 

apenas na relação afetuosa entre ele e o “pai” adotivo.  

Oldemar é outro que mora no “morro”. 

Diferentemente de Joca e Dito, ele convive com o 

tráfico de drogas em seu meio social. Mas resiste 

à marginalidade, embora sendo perseguido e 

ameaçado por Lúcio, um “traficante perigoso” (p. 

20) que tenta persuadi-lo (USE): 

 

– E o que você quer, Oldemar? Ser mais um neguinho na vida, levando cascudo 
na cabeça, ou então bala de espingarda? 

Quer dizer, ao personagem negro da favela, restam duas saídas, conforme sugerido pelo 

traficante: 1) o mundo das drogas, que embora sendo perigoso, oferece poder; 2) Ser oprimido: 

“levar cascudo”, como “mais um neguinho na vida”. O narrador coloca as drogas como um 

perigo, embora comum, natural ao universo do “morro”. E o traficante é aquele que persegue, 

mas protege. É aquele que ameaça, mas compreende, pois 

O Lúcio ajuda as famílias com dinheiro, alimentos, dá um certo tipo de proteção 
contra outros marginais. E acaba virando herói no morro [...] uma espécie de 
Robin Hood [...]  quando é tão ou mais bandido que os outros (USE, p. 21) 
 

A professora boazinha, preocupada com o destino de Oldemar, o alerta: “– [...] O Lúcio 

lida com toda a sorte de tóxicos, perdição de tantos, principalmente de jovens” (USE, p. 21). 

Lúcio, assim como os demais da quadrilha que aparecem na ilustração, é negro. Ele simboliza a 

ameaça  ao protagonista, é o 

antagonista da estória. É a simbologia 

das forças do mal que perseguem, 

destroem, mas também protegem. As 

ilustrações  revelam uma face 

animalizada dos “marginais”.  

(USE) 
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Por outro lado, Tonico, fazendeiro36, outro antagonista, pois  assassina friamente três 

crianças37, simboliza a injustiça social, já que, no jogo de poder, os negros são os oprimidos, sem 

voz nem vez diante de um sistema que protege  a classe dominante, detentora do poder. Afinal, 

[...] Tonico tem ficha limpa, sai livre, vai esperar julgamento em liberdade 
Inconformado, Oldemar desabafa com a avó: 
– É a lei, meu filho. Ele é primário [...] 
– Lei besta [replica Oldemar] 
[...] Que pena a senhora acha que merece um homem que atirou em três crianças 
por causa de umas mangas? 
– Filho da mãe! Oldemar cospe com desprezo no chão. Se esse homem ficar livre, 
não existe justiça, vó! (USE, p. 18) 

 

Sugere-se, na narrativa, que realmente “não existe justiça”, pois até o desfecho final da 

estória, o “assassino” não é preso. Oldemar, antes da tragédia, não gostava de estudar. Dizia que 

ia precisar “só dos pés”, pois queria apenas ser jogador “de futebol” e “sambista” (USE, p. 10]. 

Mas a avó insistia em convencê-lo da sua “missão”: “ser Zumbi”, um “líder”, “[...] um chefe, 

alguém que aponte caminhos”. Com “ar de paciência, a avó lhe diz: 

 
- A gente precisa provar o valor da raça negra, filho [...] fazer muitos doutores, 

artistas, políticos [...] tirar o negro  desses trabalhos de mula que ele vem 
fazendo por centenas de ano [...]. (USE, p.10) 

 
Muito embora a personagem coloque a importância e necessidade de o negro estudar, de 

se qualificar, de ascender socialmente, isso não acontece no desenrolar da trama. Não se 

caracteriza nenhum personagem negro nessas condições sociais. Eles são a classe pobre da 

estória e continuam divididos entre os do bem – os sambistas, que são apenas figurantes, alguns 

secundários, e os do mal – os traficantes. Ao pensar na vida, Oldemar busca uma saída para o seu 

problema: 

O que ele vai fazer, afinal? Sair do morro não pode, vó Rosa vive ali há muito 
tempo, construiu com muito sacrifício a casinha humilde, seu único bem. Mas a 
turma do Lúcio não vai dar sossego (USE, p. 26).   
 

                                                           
36 No texto não se descreve o personagem, tampouco a ilustração evidencia se é negro ou branco. Mas, aparece bem 
vestido, é fazendeiro e como na estória os únicos que têm posses são brancos, exceto o traficante, pode-se sugerir 
que ele também o é.  
37 ver a ilustração e maiores considerações a esse respeito, posteriormente.   
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Semelhante aos personagens Joca (XC), Dito (DNF) e Carniça (TC), Oldemar tem sorte e 

consegue um emprego. De certa forma, a “gringa” acaba desempenhando um papel parecido com 

o daqueles doutores que ajudaram Joca, Dito e Carniça, ao convidá-lo para trabalhar com ela. 

Isso ocorre porque Oldemar é de confiança, conforme ela reconhece: 

 
- Oi Oldemar, estava a sua procura! 
Ele se vira, dá de cara com a gringa que vende sanduíches naturais na praia. É 
chamada gringa porque tem a pele muito clara e olhos azuis. Até parece turista. 
- Interessa trabalhar comigo, Oldemar? Estou procurando um garoto esperto e de 
confiança pra me acompanhar nos finais de semana. (USE, p. 26) 
 

Diante da proposta, Oldemar que estava “querendo trabalhar faz tempo [...]”, aceita, 

colocando-se à disposição. Sua proposta é estudar pela manhã e trabalhar com a “gringa” nos 

demais períodos e nos finais de semana. Essa disposição o aproxima dos demais personagens 

negros que são dedicados, honestos, trabalhadores e que resistem ao mundo das drogas. A 

“gringa”, por fim, ressalta que em Oldemar ela poderia confiar, pois “[...] os outros deram 

problemas, vendiam os sanduíches e outras coisas mais [...]  (USE, p. 26). Ou seja, o protagonista 

faz a diferença no seu meio social, por isso é digno de confiança, por isso merece a ajuda da 

“gringa”.   

Há analogia entre a trajetória de Oldemar e João (JSFCA), pois ambos moram no morro, 

são bons, honestos, amorosos, têm a possibilidade de entrar no mundo da marginalidade, mas 

resistem, seguem suas trajetórias por outras vias, são ajudados e realizam seus sonhos. Por outro 

lado, os “marginais”  são mortos. Um companheiro de internato de João é assassinado pelos 

comparsas. Lúcio também é assassinado por uma gangue.    

Carniça (Valter) é outro personagem “engraxate”, mas que só consegue uma condição 

social melhor após Tonico, seu amigo branco, lhe propor sociedade na cadeira de engraxate (TC). 

Na verdade, é como se ele fosse “adotado” por uma família branca, pois mesmo tendo um lar, 

onde mora com a mãe, na favela, era visto como um pobre coitado por aqueles que resolveram 

ajudá-lo. Severino, inclusive, para convencer a mãe e a avó de Tonico a aceitar a sociedade com 

Carniça, argumenta: 
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-  [...]  vamos dar uma oportunidade ao Valter  [...]   
- Ele quer trabalhar, não quer? E quer estudar, e se não receber 
uma mãozinha nunca vai sair lá da favela [...]      
Carniça reitera a fala de Severino, esforçando-se “para falar 
direito”: 
É isso aí, seu Severino  [...]  O senhor tem toda razão  [...]  (TC, 
p. 55)  
 

 

Em nenhum 

momento da 

narrativa, o 

fato de morar 

na favela é 

colocado como um problema para o protagonista. O 

que ele deseja mesmo é ser jogador. Mas, por conta 

da exigência da família do amigo, ele se esforça 

para adequar-se à nova realidade social. Então, 

modifica a linguagem, a higiene, a aparência e a 

instrução. Se falava gíria, se esforça para  “falar 

direito”; se andava sujo, passa a andar limpo; se 

vestia “molambos”, começa a vestir a roupa nova, 

exceto para jogar bola; se não estudava, começa a 

gostar de estudar. Mas o esforço de Carniça emerge, também, do interesse em melhorar sua 

condição social.  

  As ações que  impulsionam  a transformação de Carniça são desencadeadas pelo seu 

protetor, Severino. Logo, é ele quem consegue a autorização da mãe e da avó de Tonico para que 

Carniça seja “sócio” na cadeira de engraxate; é Severino quem o conduz a descobrir o 

sobrenome, pois, até então, ele não o sabia; quem calcula a sua idade; quem procura a escola e o 

matricula; quem o leva e recomenda ao dentista para  “limpar e consertar” os dentes (TC, p. 72), 

pedindo ao amigo (dentista) para fazer “um preço camarada” (TC, p. 73). 
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  Diferentemente de Carniça, Tonico, mesmo pobre, diz ao amigo (Carniça) que sua mãe o 

“leva ao dentista todo ano” (TC, p. 72). Enquanto Valter, aos “quatorze” anos, “nunca tratou” dos 

dentes. E Severino (tio de Tonico), acha que sua boca “está em petição de miséria” (TC, p. 73), o 

que o dentista confirma.  

Considero que a “ascensão” socioeconômica dos personagens principais – Joca  (XC), 

Dito (DNF),  Carniça (TC) e Oldemar (USE) – refere-se à mudança que acontece no cotidiano 

deles, na própria atuação, depois que encontraram apoio daqueles que os ajudavam a conquistar 

os objetivos pretendidos. Ao “puxar o saco” e ser “sincero”,   Joca sai da condição de menino de 

rua e passa a viver em espaços sociais novos: no lar e na escola. É acolhido por seus “novos pais” 

adotivos  e pelos dois “irmãos”. Encontra o amor no colo da amada, Bete. Conquista o respeito e 

confiança dos “sogros” (TC, p. 19), desenvolve uma atividade intelectual, às escondidas: escreve 

um livro narrando a sua vida. Mas, mesmo assim, o personagem ainda encontra problemas a 

resolver por ser o outro, o diferente no novo meio social. 

Dito (DNF) é outro que, após a trajetória de abandono e sofrimento, é adotado, ganha um 

novo lar, tem o amor de Bidu, sua namorada, ganha a “frauta” que ele tanto sonhava conseguir, 

começa a estudar, por encontrar uma professora bondosa e paciente que lhe dá aula de graça. 

Mas, mesmo assim, enfrenta problemas na trajetória de conquistas, devido à perseguição 

daqueles que o odiavam. 

Carniça (Valter) é outro personagem que, mesmo  permanecendo no espaço social de 

origem, a favela, devido à amizade com Tonico, ganha a confiança e proteção de seus familiares. 

Em virtude disso, passa a conviver em outro espaço social: a escola, começa a trabalhar, sendo 

“sócio” do amigo, na cadeira de “engraxate”. Inicia um tratamento para “consertar os dentes”, a 

pedido de Severino (tio de Tonico) e começa a vestir roupas limpas. Mesmo diante das 

conquistas, Carniça, como é denominado pelo narrador, se depara com a violência do seu meio 

social. 

Oldemar é outro personagem que tem muita sorte. Além de contar com a proteção de 

“Xangô”, é associado à imagem de Zumbi. Mas, até sair da comodidade,  passa por dois 

momentos dramáticos: 1o) quase é assassinado, junto com os amigos, por roubar goiabas em uma 
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fazenda38; 2o) é perseguido por traficantes no morro onde mora. Diante da tragédia que 

presenciara, ele se transforma e passa a valorizar a escola, pois antes não via importância dos 

estudos, pois seu único sonho era ser jogador e sambista. Altivo e esperto,  Oldemar  convence o 

chefão (Lúcio, o traficante) a deixá-lo em paz. Realiza-se ao desfilar na escola de samba, mas, até 

o desfecho da estória,  o crime que ele presenciara não fora punido.    

Em suma, nas narrativas, os protagonistas  ascendem na vida por receber ajuda de 

terceiros, embora sendo eles persistentes, trabalhadores. O que os impulsiona mesmo a vencer é, 

além da luta interior, a sorte de encontrar quem acreditasse neles e os ajudasse. Nesse papel, o 

branco se destaca. E isso, de um lado, evidencia a valorização dos personagens negros em termos 

de comportamento  perfeito, mas o mérito da  proteção  é daqueles que se dispõem a praticar o 

bem. Com isso, se sugere que, se não fossem os “tutores”, os protagonistas pereceriam. Quer 

dizer, continuariam no submundo de origem. Porém, ao contrário deles, há personagens negros 

que permanecem na mesma vida e estes não são acolhidos, estes são os “pivetes” (JSFCA), os 

“traficantes” (SV) e os meninos de rua (XC). Então, só os bons são “salvos”, quer dizer, 

protegidos pelos brancos benevolentes.    

3.1.3 Pobreza, tristeza, solidão: personagens/sem protetores brancos - desesperança 

Os personagens Cendino (AHGM), Benedito (SV) e Neco (NOS) permanecem na mesma 

situação de pobreza ao longo de toda a trama. Cendino vive na condição de escravo até a morte. 

Benedito vive descontente e triste por sentir-se solitário no bairro “bonito e limpo”, cheio de 

mansões, cercadas de muros e protegidas por seguranças e cachorros. Ele sofre de saudade da  

favela onde morava, na “Vila Eduvirge”, pois lá tinha amigos39 e era querido. Benê  “lembrava 

do Tião de Tiana [...] E, se Tião dizia, sabia. Não era pinta afamado na malandragem? (SV, p. 9). 

 

                                                           
38 Trata-se de uma cena muito agressiva, já que as crianças apenas se divertiam ao subirem em um pé de árvore, ação 
que sugere a peraltice e não um roubo propriamente dito.   
39 Na “Vila Eduvirge”, conforme as ilustrações de personagem negro só existe Benê, os demais são caracterizados 
como brancos. Nesse espaço, não há indícios de rejeição a Benê. Como se fossem igualados pela condição 
socioeconômica. (SV, p. 10)    
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Apesar de o narrador não situar o espaço da favela como um lugar perigoso, essa idéia 

emerge da fala da mãe de Benê, que não gostava “da casa, nem da rua, nem da favela” onde 

moravam, tampouco de “Tião” (SV, p. 9). Como ela relata: “Deus ajudou”, portanto iriam “morar 

num bairro bonito, limpo [...]” (SV, p. 9).  No novo espaço social, Benê sente falta dos amigos: 

Vadico, Tonico, Lalau, Dico, Neguinho. Então, procura conquistar a amizade de Beto, Cacá e 

Vado (SV,  p. 9). Essa é a sua única busca na estória.  

 Neco, diferentemente de Benê, trabalha na rua, lavando carros. Mas, igual a este, não 

estuda. Neco vive no “morro”, Benê vivia na “favela”. Eis a correlação entre os dois personagens 

negros. Agora, interessa estabelecer as diferenças entre os dois protagonistas de uma mesma 

estória: um negro e um branco (Neco e Ló: NOS) os quais são situados em um mesmo espaço 

social.  

Neco não conheceu o pai,  vivia com a mãe, que “amava”. Não há referência de outros 

parentes do personagem, o que sugere que sua única família era a mãe, que estava  doente, que 

fazia “biscates”. Ló tem pai, mãe e irmãos, mas ele sofria agressão física do pai, quando este 

bebia, conforme ele confessa ao amigo: “Papai, quando bebe, é perigoso. Não vê nada, só quer 

bater” (NOS, p. 20) 

O narrador sugere, então, que o problema do personagem Ló ocorre só quando o pai bebe, 

enquanto o de Neco é constante, pois vive à beira 

da miséria, embora jamais demonstre qualquer 

descontamento por conta disso. Ele comia pão 

com “água doce” feita pela mãe e costumava ficar 

na “porta do mercado” aos domingos para separar 

“alguma coisa no lixo”, quer dizer, “o que os 

verdureiros jogam fora” (NOS, p. 22). Ao chamar 

o novo amigo para ir pegar alimentos no “lixo”, 

Ló fica surpreso, o que indica que ele não 

conhecia tal realidade. Na narrativa esse “jogar 

fora” refere-se  às  “caixas com verduras, frutas e 
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legumes” colocadas fora do mercado, à disposição da comunidade pobre. Ao comer o pão 

dormido  com água doce, Ló “lembrou-se do mingau de fubá que sua mãe fazia”.  Outra 

diferença, enquanto Neco queria “ser tanta coisa”, embora achasse que “não seria nada”, Ló 

afirma enfático, “já me decidi, vou ser fazendeiro” (NOS, p. 21). Este afirma ter oito anos, aquele 

diz, “minha mãe disse que tenho dez anos”.    

Diante da vida dos dois personagens, percebe-se que o contato entre eles serviu para Ló 

passar a valorizar o seu lar, pois, mesmo diante da violência, ele tinha uma casa para onde 

retornar, pais e irmãos, diferente do amigo. “Ló viera do interior e tudo aquilo era novidade para 

ele, mas disfarçava” pois “não queria que Neco percebesse” (NOS, p. 22). Ló  admirava o amigo 

pela esperteza e agilidade para lidar com as situações difíceis.  

 O que se nota nessa estória é que o narrador procura aproximar as realidades dos dois 

personagens: o “moreno”, Neco, que sobrevive à beira da miséria e o outro, louro, Ló, que tem 

família, uma casa, irmãos, mãe e pai que bebe e “fica muito perigoso”. Neco, mesmo diante da 

miséria, era feliz, “sonhador”, porém, a sucessão de tragédias o transforma, e ele que “Sonhara 

tanto!”, ao ver  “todos os seus sonhos desmoronando”, ficou “cego de raiva”,  reagiu à violência 

com violência e por ela é destruído. O que resta á a morte como saída romantizada para a 

fatalidade que assola a vida do personagem, conforme conclui o narrador: 

- Pobre criança! 
Era uma vez um menino. 
Não conheceu o pai. 
Amava a mãe. 
Era pequeno, moreno, sonhador. 
Olhava o céu, queria ser uma estrela. 
Já era uma estrela. (NOS, p. 36)  

Quer dizer, Neco é digno de compaixão, é um coitado na vida, pois “não conheceu o pai”, 

passava necessidade, o que não é um problema na sua estória, já que ele consegue  sobreviver e 

trabalhar alegremente, mesmo diante da situação de miserabilidade. Por último, aprende a viver 

sozinho, cuidando de si mesmo e do amigo, até consegue juntar “dinheiro”, mas sucumbe ao lutar 

pelo que lhe restava: a casa, e aí é que ele perece. A violência social do ambiente de miséria do 

personagem é o que gera o seu conflito existencial, e não a pobreza que assola a sua infância, 
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pois ele demonstra conviver muito bem com ela. A quase miséria humana é comum no texto, 

colocada como algo natural, sem qualquer crítica por parte do personagem.  

Neco, o “Pobrezinho”, sem pai, e agora [...]” (NOS, p. 28), quer dizer, sem mãe. Não se 

sabe o que esta fazia profissionalmente, se o personagem tem parentes, quem era e o que fazia 

seu  pai. Enfim, nessa narrativa, embora os dois personagens principais sejam um branco e um 

negro, situados em um mesmo espaço social, e a estória tenha como título o nome de “Neco, o 

sonhador”, é o personagem branco mais bem caracterizado, que tem mais referências acerca da 

família, embora sendo esta desestruturada. É Ló quem tem perspectivas de futuro, pois afirma 

enfaticamente que será “fazendeiro”. São essas as interpretações que emergem dos indícios do 

texto.    

Cademartori (1987, p. 24) ressalta que só “[...] a interpretação, que vai além do linear e da 

mera seqüência de fatos, põe a descoberto os conflitos que o texto, numa leitura ingênua e 

superficial, encobre”. Ou seja, é preciso aguçar o olhar em direção à obra literária infanto-juvenil, 

afinal, não há ingenuidade na sua tessitura. Há, sim, uma intencionalidade do adulto em exprimir 

uma mensagem ao leitor, pois é ele quem produz,  compra e seleciona  as obras a serem 

destinadas ao leitor. E o texto é o canal para atingir esse fim. Quero salientar, portanto, que a 

“[...] literatura infantil é uma comunicação histórica (localizada no tempo e no espaço) entre um 

[...]  escritor-adulto (emissor) e um destinatário-criança (receptor) [...]” (COELHO, 1993, p.  

27)40, através do texto (mensagem). Nesse sentido,  

 
Ela pode não querer ensinar, mas se dirige, apesar de tudo, a uma idade que é a da 
aprendizagem... A literatura infantil é também ela necessariamente pedagógica, no 
sentido amplo, e assim permanece. Mesmo no caso em que ela se define como 
literatura de puro entretenimento, pois a mensagem que ela transmite  então é a de 
que não há mensagem, e que é mais importante o divertir-se do que preencher 
falhas (de conhecimento)” (SORIANO, apud COELHO, 1993, p. 27)  
 

 
Nesse prisma, a obra literária (infanto-juvenil) é, sim, um instrumento de lazer, fruição, 

deleite, ludicidade,  mas não só isso. Ela transcende essas funções. Das diagramações das páginas 

                                                           
40 Coelho (1993, p. 27) se baseia em Jakobson para referir-se aos elementos da comunicação. Ver: COELHO, Nelly. 
A literatura infantil: história, teoria, análise. São Paulo: Ática, 1993.  
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emerge um universo a ser lido, discutido e analisado criteriosamente. E o personagem é um 

caminho para esse fim. Daí a importância de perscrutar a sua tessitura. Afinal, por meio deles, 

pode-se engendrar  o universo em que são tecidos, refletindo acerca do olhar daqueles que 

delinearam suas aventuras e desventuras nas teias da trama. 

 

Evitando a leitura meramente “linear”, estabeleci diferenças e apontei as semelhanças 

entre as produções literárias cujo enredo apresentam personagens negros. E essa interpretação, 

que vai “[...] além do linear e da mera seqüência de fatos”, ao meu ver,  consiste na leitura crítica 

das obras destinadas às crianças e jovens, pois da obra emergem “mensagens” que se tenta 

veicular ao leitor, pois ela, a literatura,  “[...] pode não querer ensinar, mas se dirige [...]  a uma 

idade que é a da aprendizagem” (SORIANO, apud COELHO, 1993, p. 27).  

Vale esclarecer, ainda, que essa  literatura, produzida e selecionada pelo adulto, destina-se 

a um público específico que está em fase de formação conceitual – de si mesmo e do universo 

circundante: crianças e jovens. Logo, fica patente que, ao se eleger determinados textos, em 

detrimento de outros, o adulto, enquanto autoridade (por financiar, produzir, sugerir os textos) 

busca, através de sua leitura de mundo, transmitir mensagens para o leitor (ROSEMBERG, 

1985). Assim sendo, conhecer “[...] a literatura que cada época destinou às suas crianças é 

conhecer os Ideais e Valores ou Desvalores sobre os quais cada Sociedade se fundamentou (e 

fundamenta)  [...]”  (COELHO, 1993, p. 24). Considerando essa premissa, vale ressaltar que a 

literatura infantil e juvenil é,  “[...] antes de tudo, literatura; ou melhor [...] arte: fenômeno de 

criatividade humana que representa o Mundo, o Homem, a Vida, através da palavra” (COELHO, 

1993, p. 24).  

Embora reconhecendo a amplitude do conceito de literatura formulado por Coelho (1993), 

o conceito atende a meu propósito que é expressar que a compreendo como um texto artístico, 

rico em significados e polissêmico por excelência. Logo, sua qualidade não é inferior às 

produções direcionadas ao adulto, modificando-se em relação a estas por meio da especificidade 

da linguagem, das ilustrações, da diagramação das páginas, da maneira de se abordar 

determinadas temáticas (SAMUEL, 1992) – por conta da preocupação do adulto com relação à 

moral, religiosidade, sexualidade, relações pessoais, morte, e com a adequação do texto aos 
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estágios de desenvolvimento do leitor (AGUIAR; SILVA, 1993). Ou seja, ambas as literaturas 

(infanto-juvenil e geral, de adulto), enquanto “fenômeno de criatividade humana”, representam o 

Mundo, o Homem, a Vida, através das palavras, ao recortar e re(a)presentar uma dada realidade. 

Quanto à escolaridade, como se teceu a “Vida” dos principais personagens negros nas 

narrativas dos anos 80? Eis mais um dado importante para delinear o espaço social em que são 

situados.  

3.1.4  Personagens e escolaridade 

Os personagens  Neco (NS), Cendino (AHGM) e Benê não estudam. Dito passa a estudar 

por causa da dedicação de uma professora, que lhe dá  aula no local de trabalho, embora Dito 

expresse desinteresse e não acredite em sua capacidade de aprendizado (DNF), por se achar 

“burro”(DNF, p. 27). Carniça só passa a freqüentar a escola por exigência do tio do seu amigo, 

Tonico, que impõe essa condição para ele ser sócio na “cadeira de engraxate” (TC). Oldemar 

dizia não gostar de estudar, e só depois de acontecer uma tragédia, de ver seus amigos serem 

assassinados friamente é que resolve levar a escola a sério (USE). Tânia é uma aluna muito 

interessada, mesmo diante da rejeição na escola (NG). Geni é bastante criativa, mas também 

enfrenta  discriminação no ambiente escolar (ACT). Joca 

estuda, mas enfrenta um ambiente hostil por ser negro (XC). O 

Menino Marrom é um estudioso nato (OMM). A menina 

bonita do laço de fita não apresenta indício que sugira leitura 

quanto à vida escolar, pelo menos na edição dos anos 80, o que 

se modifica nas publicações recentes (da editora Ática) 

(MBLF). Veja-se que nesta última edição a “menina” aparece 

desenhando: 

Tendo em vista a análise realizada até então, em torno dos principais personagens negros 

nas narrativas dos anos 80, é pertinente afirmar que eles  representam a face de um “Mundo” 

subdividido em dois pólos diferenciados: 1) daqueles que vivem à margem social, 

predominantemente composto por negros; 2) daqueles que são colocados em condições de 

superioridade no aspecto sócio-econômico: os brancos. Embora haja alguns que são os 
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antagonistas, existem outros que são benevolentes e sentem compaixão pela situação de 

miserabilidade dos pequenos protagonistas. Tanto é que resolvem acolhê-los e ajudá-los 

cumprindo, assim, o papel daquelas fadas que ajudavam os heróis e heroínas a realizar os seus 

sonhos. Desse modo, os personagens brancos exercem uma função  importante nas conquistas e  

mudança de status social dos protagonistas. 

Mas, para interpretar o “Mundo” e a “Vida” dos personagens negros nas narrativas dos 

anos 80, ainda falta adentrar em muitas outras veredas entreabertas, por isso prossigo desvelando 

os fios que tecem as suas estórias. Para tanto, retomo algumas considerações acerca do espaço 

familiar dos protagonistas.  

3.1.5 Mulher negra: vivendo para trabalhar, trabalhando para viver 
 

O “Mundo” tecido nas estórias literárias infanto-juvenis apresenta a ‘Vida” de trabalho da 

“Mulher” negra, a qual só aparece exercendo a função de doméstica. Doméstica não do seu lar, 

mas, sim, dos lares alheios. E, quando situada  em seu espaço social, até ali  a sua “Vida” é de 

“labuta” constante, seja durante o dia, à noite, madrugada afora. Citam-se algumas passagens que 

desvelam a rotina das mães dos protagonistas. 

Ele [Carniça] estirou a cabeça e viu [...] a mãe botando carvão num velho ferro de 
engomar, para passar algumas roupas de sua freguesia (...) era sempre assim. De 
dia lavava as roupas das madames e de noite passava. Às vezes ficava até tarde 
naquele trabalho. (TC, p. 47) 
 

 
 O narrador só se refere  à “mãe” de Carniça como “a mulher”. A única vez que há 

referência ao nome dela é quando a personagem “tentava ler” um registro de “nascimento do 

filho”. Ela vive no morro, em um barraco, com Carniça.  

Por outro lado, a mãe do amigo de Carniça (Tonico), dona Zen, que também é pobre, 

diferentemente daquela, não mora no “morro”, mas em uma casa que tem “quartos”, “janela”, 

“poltronas”, “máquina de costura”, etc. Sua “labuta” constante é a busca de receber  uma pensão 

por ser “viúva”, o que consegue. Ela e a avó do garoto se interessam pelo estudo de Tonico, 

orientando-o. A “Mãe” de Carniça é lavadeira,  seu barraco é iluminado por um “candeeiro de 
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querosene” (TC, p. 46). Ela é semi-analfabeta, pois mal consegue reconhecer uma “certidão de 

nascimento” do filho! E expressa surpresa  e indiferença quando ele diz que irá estudar, pois não 

o estimula para tanto. Inclusive, ameaça surrá-lo caso sujasse a roupa nova na escola. 

Outra personagem que não é denominada pelo narrador é a mãe de Cendino, que “era 

chamada de Mãe das Dores por todos os da casa como se fosse mesmo a mãe de todos” (AHGM, 

p. 6). A personagem é, desse modo, associada à benevolência, generosidade, uma espécie de 

reatualização da escrava do lar dedicada a todos. O narrador vai tecendo a função e descrição da 

“Mãe das Dores”. 

 
Gorda e redonda, era uma mulher alegre que vivia rindo alto e que trabalhava na 
cozinha. Sua única vaidade eram saias rodadas, de chita [...] que a Sinhá lhe 
dava de presente no dia do aniversário. (AHGM, p. 6)  
 
 
 

 “Mãe das Dores”, de acordo com a 

descrição acima, se assemelha ao ideário 

daquelas “empregadas” que, conforme  Lima 

(2000), são ilustradas caricaturadas como 

“bobas”, risonhas. Essa descrição corrobora com 

o ideário da escravidão amena, “suave” e 

“patriarcal”, assemelhada à acepção de Freyre, 

sociólogo que, na década de 30, “[...] pinta um 

cenário bastante idealizado para a escravidão brasileira”, em seu livro Casa Grande & Senzala 

(SCHWARCZ, 1996, p. 163). Diante disso, para Schwarcz (1996, p. 163), “Freyre acabou 

oficializando a idéia de que, no Brasil, teria existido uma “boa escravidão”, com seus senhores 

severos mas paternais, escravos fiéis e amigos”.   

“Mãe das Dores” (ilustração acima)  corresponde ao ideário de Freyre por ser descrita 

como uma escrava “fiel”, amiga e dedicada aos seus senhores, que vive feliz, embora seu apelido 

tenha uma conotação triste, por ser a  “Mãe  das “Dores”. Por outro lado, a  narrativa dá margem 

a um questionamento: como poderia, então, ela, a “Mãe das Dores”, viver “alegre” e “rindo alto” 

se, na narrativa, ela reconhece que “os brancos” exigem a insensibilidade dos escravos, e ela era  
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“[...] apenas a obediente cozinheira do casarão, comprada a peso de ouro, sem o menor 

direito de sequer ter sentimentos”? (AHGM, p. 52). Percebe-se que a alegria da  “Mãe” é  

incoerente com o seu papel de escrava, conforme revelado pelo narrador onisciente.  

 

A “mãe de Benê” só aparece nas ilustrações “na labuta”: estendendo, arrumando e 

passando roupas (SV, p.16-17; 28-29; 30-31).  

Esta personagem não 

reclama do trabalho, é como se isso 

fosse normal em seu cotidiano. Já a 

dona Dina, mãe de João, “[...] 

estava envelhecendo, os cabelos 

ficando brancos e a fisionomia 

tinha ar de cansaço”. Ela subia “o 

morro uma porção de vezes” (p. 16), pois “lavava roupa para 

fora. Descia o morro, pegava a roupa nas casas das madames, subia com a trouxa de roupa suja 

na cabeça, lavava, depois descia com a trouxa limpa. Isso acontecia todos os dias” (JSFCA, p. 7).   

 

“Dona Neném” (NOS) “fazia biscates”, morre no 

leito de um hospital, não se sabe a função que exercia. 

Outra personagem que morre é Maria, mãe de Joca. Ela é 

doméstica, não  aparece exercendo a função em seu lar, 

mas no da patroa, em uma situação de subserviência. A 

patroa, “dona Elaine”, estava “certa de que ajudava” a 

educar Joca. Quer dizer, a mãe não tinha capacidade de 

educar o seu próprio filho, precisava da intervenção 

agressiva da patroa? Pior, consentia isso? Prossegue 

ainda o narador-personagem: “[...] Mãe procurava  

esconder minhas trapalhadas, pois “podia perder o 



 

93  
   
 

 

 

emprego”. “Além disso, ela era a mãe”.  Era sim “a mãe”, mas tolhida desse direito perante a 

patroa, continua o narrador: 

 
Dona Elaine era uma fúria, e eu sabia disso, tanto que torcia a cara 
quando ele rondava meu desespero [...]. 
- Meu filho, pelo amor de Deus, pare, mãe dizia. Mas nunca me bateu. 
Já a patroa dela, essa faltava-me de arrancar as orelhas: 
- Molequinho mal-educado! – na frente da tristeza de dona Maria. 
Mãe me levava para um canto: 
- Filhinho, quando você crescer, vai estudar, que é para ser alguém na 
vida. (XC, p. 8). 
 

Revivendo as reminiscências, Joca conta: “Mãe morreu 

[...] Dona Elaine sumiu na minha vida, e eu da vida dela. Melhor 

assim” (XC, p. 10). Diante dessa constatação do personagem, 

depreende-se que a “patroa” apesar de não ter qualquer relação 

familiar com ele, aproveitava-se de sua condição subalterna e a de sua mãe para castigá-los, pois, 

se Joca sofria ao apanhar, a mãe ainda mais, por se ver tolhida de seus direitos maternos, já que 

nem ela  costumava bater no filho.  

Diferentemente da mãe de Carniça (TC), Maria se interessa pelo estudo do filho e vê nele 

a única possibilidade de Joca “ser gente” (XC). Isto é, não ser oprimido socialmente. A mãe é 

quem, desde cedo, coloca para o filho a importância dos estudos. Mesmo após a morte da mãe, 

ele procura seguir sua orientação, logo aprende a ler com “uma professora aposentada”, dona 

Chica.   

“D. Cida” reconhece que trabalha “feito um burro”, pois limpa tapetes, encera o chão, tira 

poeira dos móveis, passa vaselina nos metais, faz comida “prum batalhão nos finais de semana”, 

lava lençol e toalha, e reconhece que é explorada pela patroa (NG, p. 40). Por fim, desabafa com 

o marido: 

- José, que coisa maldita que é viver na casa dos outros. Qualquer coisinha e já 
estão lembrando que a gente está aqui meio de favor. (NG, p. 40)  

 
Ao ouvir as lamúrias da mulher, José tenta mostrar a compensação de morar na “casa dos 

outros”, quer dizer, dos patrões. Mas Tânia  “Não gosta do jeito de o pai aceitar ser mandado, 

procurando sempre desculpar os patrões” (NG, p. 40). O narrador onisciente continua delineando 
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o universo interior dos personagens, a sensação destes diante da opressão pelos patrões. Quanto 

ao pai, Tânia revela: 

Ah! Papai sempre se arregalando, pensa Tânia. Que medo que ele tem de brigar. 
De brigar principalmente com o patrão. Era sempre assim, antes, em São Paulo. 
Vivia levando, se lastimava, mas não levantava a cabeça.  
[...] Tânia é mais a mãe. (NG, p. 40) 

 

 Diante da postura do pai perante a opressão, Tânia acaba por se identificar mais com a 

mãe que, “Chia, chia, mas fica tudo na mesma. Pelo menos, chia” (NG, p. 40-41). Ou seja, sua 

mãe, ao sentir-se oprimida pelos patrões, desabafa com a família sobre isso. Mas, assim como o 

pai, ela acaba calando-se diante dos opressores. Assim vão “levando” uma “Vida” esfacelada e 

sem perspectivas de mudança, na condição de empregados. Mas será que Tânia segue os passos 

de seus pais, os “caseiros” cordeiros diante da opressão dos patrões e do  meio social em que 

estão situados? Eis uma resposta que precisa ser aprofundada depois, após desvelar o universo 

interior de Tânia. Por hora, interessa especialmente sua mãe.  

 Dona Matilde, a patroa, ressalta a importância da escola, mas não por preocupação com o 

aprendizado de Tânia, apenas testando-a, para saber se ela era “bobinha”, por isso a aconselha: 

[...] A escola é muito importante. Acho muito importante que você aprenda a ler 
direitinho. Quem sabe você ensina teu pai mais tarde [...]  (NG, p. 17).  
 

Durante o diálogo, Dona Matilde acha que ela é uma “meninazinha imaginosa” e que 

estava “retardando o serviço da caseira” [a mãe de Tânia], por isso resolve levá-la “pra praia e 

deixar a mãe com os muitos afazeres da casa” (NG, p. 18). Enfim, o narrador exprime, por meio 

do imaginário da personagem, que a única preocupação da “patroa” é com os “muitos afazeres” 

da caseira, o que evidencia, nessa obra, a opressão social e racial.      

Diferentemente das mães descritas até então, a mãe de Geni, tecida pelos fios  imaginários 

da narradora-personagem, é situada no lar, ora acarinhando a filha, ora preocupando-se com os 

problemas de sua infância, procurando ajudá-la. Enfim, no texto, não há indícios de 

subserviência, pelo menos por parte da mãe, no que se refere à atividade doméstica; logo, sugere-

se que ela trabalhava em sua casa, criando oito filhos. Mas, tratando-se da questão étnico-racial, 

esta é uma outra estória que precisa ser estudada mais adiante, pois a mãe demonstra preocupação 

com a limpeza da filha ao ir à escola, aconselhando-a a não brigar, caso um colega a insultasse, 
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induzindo Geni à passividade, pois a “corda rebenta do lado mais fraco, e o pai de Geni “não 

gosta de ser chamado à atenção”, complementa a mãe preocupada com o primeiro dia de aula da 

filha (ACT, p. 52).       

As demais obras não evidenciam indícios capazes de se perceber o papel da mãe na 

estória. Dito é órfão, sua mãe o abandou ainda bebê (DNF). Oldemar vive com a avó, a qual 

exerce o papel de mãe. Seus pais não são mencionados no texto (USE). Em  O menino marrom 

não dá para perceber a atuação da mãe quanto ao estudo do filho, tampouco a sua descrição pelo 

narrador  (OMM).  A mãe da “menina  bonita”, “uma mulata linda e risonha”, não tem nome na 

estória, e não há associação da “menina” com o estudo (MBLF), pelo menos nas edições dos anos 

80 (da Editora Melhoramentos). 

 

Silva (1995 a, p. 60) faz uma importante consideração a respeito do estereótipo da 

“mulher negra” no livro didático. A constatação feita pela pesquisadora é elucidativa para a 

leitura crítica da literatura infanto-juvenil brasileira, no que tange à estereotipia atribuída à 

“mulher negra”. Em uma pesquisa acerca dos livros didáticos de comunicação, Ana Célia Silva 

(1995) observa: 

A mulher negra é ilustrada e descrita em todos os livros analisados, como 
empregada doméstica. Não como a doméstica enquanto profissional que 
desempenha um serviço de extrema importância social, mas carregada de 
estereótipos de mulher feia, gorda, sem inteligência, supersticiosa, ingênua e 
subserviente [...]  

Embora só três narrativas apresentem a “mulher negra” na função de “doméstica” nos 

lares alheios (AHGM, XC; NG), outras, mesmo em seus lares, continuam vivendo uma trajetória 

de trabalho braçal contínuo para terceiros, na função de lavadeiras (TC; JSFCA, TC). A 

subserviência é comum àquelas que atuam nas casas como domésticas. Como não são 

personagens principais nas estórias mas, sim, os filhos, não é possível perceber muitos traços que 

as caracterizem, já que têm pouca atuação nas narrativas.   

Enfim, observa-se que, através das personagens, se comprova a asserção de Abramovich 

(1989, p. 36) e, em parte de Ana Célia Silva (1995), ao constatarem que  a “ [...] mulher negra”  é 

ilustrada como “cozinheira” ou “lavadeira”, tanto na obra literária quanto no livro didático. 
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Algumas morrem em condição de pobreza absoluta, ainda na mesma situação profissional (XC e 

NOS). Muitas revelam a face da opressão pelos patrões, não conseguindo rebelar-se contra eles, o 

que revela um papel de passividade  (AHGM; XC; NG). Outras, mesmo não tendo patrões 

diretamente, são tecidas em um quotidiano de muito trabalho, por conta da “Vida” de lavadeira, 

como se fosse este o único papel a ser desempenhado por elas.  Mas por que será que prevaleceu 

uma visão tão reducionista acerca da “mulher negra” nas narrativas estudadas? O problema não é 

situá-las como “domésticas”, mas atribuir-lhes só esses papéis (SILVA, A. 1995),  pois assim 

foram tecidas na maioria das Obras Literárias. Chegou a hora de trazer à baila informações 

importantes acerca da  percepção do negro na sociedade brasileira. A partir daí é que se poderá 

ampliar o olhar em torno desta percepção também nas produções artísticas, dentre elas, a 

literatura infanto-juvenil.  

3.2 NEGROS À LUZ DA CIÊNCIA: UMA NARRATIVA RACISTA 

Saindo um pouco das obras literárias e adentrando na área das ciências sociais, importa 

demarcar as cenas de uma história mal contada, quando da explicação da inferioridade do negro à 

luz do “racismo científico”, o qual, embora tendo caído em descrédito teoricamente, desde 

meados do século XX (SCHWARCZ, 1996), de certo modo, ainda paira sobre o imaginário 

social. A exemplo disso, cito o estudo recente de Gomes (1995, p. 29), pesquisadora que constata 

que as teorias emergentes do aludido racismo “[...] ainda estão presentes com muita força no 

imaginário social brasileiro e na realidade escolar”. 

 Enfim, quero salientar que trarei à tona algumas considerações referentes ao racismo41, o 

qual emerge de discussões diferenciadas e polêmicas. Logo, apenas esboçadas neste estudo, já 

que contribuirão para se compreender a busca de determinados segmentos sociais em construir 

todo um ideário que visou a disseminação de pensamentos cientificamente racistas, cujo 

propósito principal foi colocar o negro à margem da sociedade. 

                                                           
41 De modo geral, o “racismo” implica a superioridade de  “certas raças em relação a outras” (BÉRND, 1994, p. 11). 
No século XIX, o racismo teve o respaldo da ciência. Daí a sua acepção hoje de “racismo científico”. Ver: BÉRND, 
1994; GOMES, 1995; MUNANGA, 1999, principalmente. 
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As discussões diferenciadas (e também amplas) em que  os personagens negros estão 

imersos,  referem-se às questões polêmicas e complexas, entre elas os termos   “raça”, 

“democracia racial”, “ideologia do branqueamento”, “negro”, racismo. Tais termos têm sido 

evidenciados de acordo com o ponto de vista que norteia o presente estudo, sem maiores 

explanações, pois o que importa é esclarecer o leitor acerca da acepção que apreendo deles. Por 

isso trago à baila a noção de “raça” que fundamenta as reflexões aqui colocadas. 

Estarei fazendo alusão ao termo “raça” não na perspectiva biológica da “antropologia 

física” que “[...] afirmava a existência de uma supremacia racial” (GOMES, 1995, p. 48). Meu 

entendimento desse termo vai ao encontro do que  entendem os Movimentos Negros e dos 

sociólogos que reconhecem a necessidade de ressignificá-lo, com fins políticos. Guimarães (apud 

KÉNSKI, 2003, p. 46), por exemplo, observa que, embora não existindo cientificamente, como 

“[...] os brasileiros acreditam em raças e agem de acordo com elas”, elas existem e são “[...] uma 

categoria de exclusão e dominação que traz problemas na realidade. Quer dizer, “ao menos na 

cabeça das pessoas, as raças são bem reais” (GUIMARÃES, apud KÉNSKI, 2003, p. 46).  

As questões polêmicas correspondem, também, às diversas correntes de pensadores que se 

debruçaram sobre as áreas das ciências humanas e sociais, com vista à abordagem acerca do 

negro, a fim de demarcar o espaço ocupado por negros e brancos na sociedade. Com referência 

ao século XIX, LUZ (2000, p. 13) afirma que, nessa época, 

 

[...] se esboçam teorias que quase estabelecem como sinônimo  as categorias de 
homo sapiens a de homem branco. Esse é erigido como ápice da evolução da 
espécie humana [...] As civilizações africanas, asiáticas e americanas são 
relegadas, e mesmo recalcadas. Os povos desses continentes são colocados como 
racialmente inferiores, mais próximos ao homem pré-histórico, dignos de pena 
do europeu [...] 
 
 

 Trata-se, na realidade, de um período em que os estudos científicos visam a classificação 

do homem como um ser predeterminado biológica e socialmente pelo meio em que ele habitava e 

pelo seu fator hereditário (LUZ, 2000, p.13). Nesse primeiro momento, ele, o negro, é 

compreendido à luz das teorias racistas em voga, como seres inferiores ao branco, dada a origem 

negra. Tal ponto de vista é entendido como “racismo científico” (SCHWARCZ, 1996; 1993; 

MUNANGA, 1999).  



 

98  
   
 

 

 

Mestiços e mulatos, no aludido contexto (século XIX), são considerados “raças” 

degeneradas, por serem oriundos do cruzamento inter-racial. Em conseqüência, as gerações 

subseqüentes  ficariam, nesse ponto de vista, condenadas à extinção. Emergem, daí, os diversos 

projetos políticos de embranquecimento da sociedade (GOMES, 1995; SACHWARCZ, 1996; 

MUNANGA, 1999), entre eles a eugenização e o grande afluxo do contingente de imigrantes 

europeus para compor a mão-de-obra livre, em detrimento do trabalhador negro, no momento de 

transição da escravidão à libertação dos escravos, após quatro séculos de exploração desse povo. 

Principalmente em São Paulo, já que, na Bahia, houve pouca imigração, uma vez que os 

imigrantes foram destinados às cidades mais desenvolvidas do Brasil: São Paulo, Sul, Sudeste, 

enfim, todo o chamado Centro-Sul do País são reconhecidos como espaços sociais que 

concentravam um grande contingente da elite brasileira e para onde se direciona a mão-de-obra 

considerada “qualificada” e branca – os imigrantes.  

A literatura brasileira do século XIX, através da corrente estética intitulada de 

Naturalismo, caracteriza os personagens negros dentro dos ditames do “racismo científico”. Isso 

é notado, por exemplo, na produção artística de Aluisio de Azevedo, nas obras  O mulato e O 

cortiço. Nestas, os personagens são determinados pelo meio social, tendo em vista o fator 

hereditário. É o caso de Raimundo, O mulato, que sucumbe em São Luís do Maranhão por conta 

da perseguição do clero, dos antagonistas, mas também em virtude da origem mestiça que o leva 

à degenerescência. Os personagens da obra O cortiço, dentre eles Gerônimo, o português, que era 

dedicado à família, sofre as conseqüências do meio social degenerado e  sucumbe, assim como a 

sua família. Eis, assim, a  utilização da literatura como um meio de exprimir os pressupostos do 

“racismo científico”, na busca de retratar a realidade social brasileira. Eis, assim, os laivos do 

“racismo científico” na literatura.  

As correntes teóricas oriundas do “racismo científico” caíram em descrédito 

(SCHWARCZ, 1996), e outras foram surgindo. No bojo delas, a mesma questão persistia: afinal: 

quem somos nós, brasileiros?! Após as sucessivas políticas de “limpeza racial”, visando à 

resolução do problema nacional – o negro considerado como um impasse para a civilização, 

desde o século XIX –, os intelectuais encontraram uma saída plausível para a “relação inter-
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racial” do povo brasileiro: o “mito da democracia racial” e a nova perspectiva acerca da 

mestiçagem.  

É salutar a consideração de Sodré (1999, p. 196) a respeito da concepção de mestiçagem. 

Para este pesquisador, 

 
[...] a noção de ‘mestiçagem’ (a palavra vem do latim mixticius  derivada de 
mixture, misturado), aplicada a seres humanos, só tem sentido numa enunciação  
racialista: mestiço é o cruzamento de duas raças. Ora [esclarece o autor], toda 
espécie humana, que é fundamentalmente nômade e aberta ao conhecimento, 
resulta de misturas. Miscigenar-se é fenômeno de praxe da gênese dos povos 
[...].  

 Conclui, por fim, o pesquisador (p. 196) por que “[...] então falar-se de mestiço como 

espécie diferenciada? Certamente, para fins de uma hierarquização “racial” entre um paradigma 

hegemônico e as variações fenótipicas da humanidade. Para tal paradigma, há apenas os brancos 

e os outros [...]”. Quer dizer, nessa perspectiva, se reconhece que o ideário da mestiçagem implica  

se atribuir  superioridade ao povo branco, em detrimento do povo negro. 

Entre os intelectuais, nessa época, ganha destaque a produção de Gilberto Freyre. Este 

pesquisador dá uma nova interpretação ao ideário da mestiçagem, o qual passa a ser 

compreendido como uma singularidade do povo brasileiro. Daí, a valorização da mestiçagem 

neste segundo momento. Com isso, propalou-se a relação cordial entre senhores benevolentes e 

escravos passivos (MUNANGA, 1999). Mesmo diante de uma perspectiva “positiva” da 

mestiçagem, prevalecia, ainda, o ideal de embranquecer a nação brasileira, já que os valores em 

voga são pautados sob os moldes da civilização européia; logo, o modelo ideal a ser seguido.  

O que a reflexão acima tem a ver com o objeto de estudo em questão: o personagem 

negro42? Tudo! Pois o adjetivo “negro” traz à tona a percepção daquele que tem sido representado  

como o outro, o diferente, o que está fora do padrão de beleza, de cultura, de civilização, enfim. 

Essa percepção foi explicada à luz da ciência, em um primeiro momento (século XIX).  

                                                           
42 O termo negro, aqui, refere-se à caracterização atribuída a eles com base nas acepções do Movimento Negro, logo, 
compreende todos os personagens ilustrados ou tecidos por meio da linguagem verbal como “moreno”, “mulato”, 
“preto”, “marrom”, conforme a descrição do narrador ou dos próprios personagens nas narrativas. 
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Em um segundo momento, na década de 30 do século XX, a partir da proposta de 

miscibilidade, Freyre inova o ideário acerca do negro, naquela época, por partir do pressuposto de 

que “[...] não existiam raças superiores nem inferiores” (GOMES, 1995, p. 98). Desse modo, se 

afirma que através  de Casa Grande & Senzala, Freyre “[...] representa a crença no Brasil 

mestiço” (GOMES, 1995,  p. 98). Logo, “[...] a mestiçagem é vista de maneira positiva e não mais 

sob o aspecto da degenerescência, como afirmavam os teóricos racistas do século [XIX]” 

(GOMES, 1995 p. 98). Eis a diferença entre esse novo olhar em face do negro, em comparação 

com os pressupostos do século XIX, principalmente. É do bojo dessas discussões que emerge o 

mito da democracia racial e, desse mito, a propalada mestiçagem. Tratando-se das narrativas 

literárias, a princípio, pode-se dizer que tal mito se faz presente em duas narrativas 

especialmente, quando o narrador procurar situar personagens nas mais diversas nuances de cor 

(OMM, MBLF).  Observar, se por meio delas, se corroborou com a estereotipia anteriormente 

atribuída aos personagens negros é o que analisarei mais adiante. Por ora, retomo as 

considerações feitas até então e constato que mais fendas se abrem nesta trajetória.  

Na produção literária infanto-juvenil brasileira, Gouvêa (2001) e Rosemberg (1985), a 

primeira referindo-se ao período anterior e durante Lobato, e a segunda detendo-se sobre o 

período de 1955-1975, observaram o quanto se veicularam visões estereotipadas e depreciativas 

do negro por meio da literatura. E isso exprime um olhar imbuído do “racismo científico”, 

quando da elevação do branco como o representante da  “espécie humana”, enquanto o negro é 

caracterizado à margem da sociedade. Será que houve mudança até aqui? Eis uma questão não 

tão fácil de responder. 

Tendo em vista as narrativas literárias analisadas até então, o que se pode inferir através 

da caracterização dos personagens nelas tecidos? Deles abrem-se fendas diversas:  1) os 

protagonistas são, em grande maioria pobres e negros (XC, JDFCA, ACT, DNF, NG, AHGM, 

SV, NS, USE, TC); 2) os protagonistas brancos mesmos pobres, tecidos nas estórias são 

colocados em condições superiores aos negros (NS; TC); 3) as mulheres nas narrativas, as mães 

dos protagonistas, desempenham atividades profissionais de  domésticas. Isso, nos seus lares ou 

nos alheios (AHGM, TC, SV, JSFCA, NG, NS); 4) as mulheres brancas nas narrativas, sejam 

elas as antagonistas, secundárias ou figurantes, são caracterizadas em funções ou ações 
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intelectuais e/ou profissionais superiores às negras: “a gringa (USE), D. Matilde (MG); D. Laura 

(DNF), “a mulher bonita” (JSFCA), Dona Zen e Dona Corália (TC), Sinhá Vitória (AHGM), 

“dona Sara” (XC); 5) alguns personagens negros são imersos em um universo de doença, 

subsistência, fome, morte, perseguição, solidão, rejeição, inferiorização mas, também, de 

coragem, luta, integridade, criatividade, esperança, perseverança e resistência; 6) os personagens 

brancos simbolizam a superiorização, proteção, perseguição, bondade, maldade, instrução e 

poder. Eis algumas palavras a serem redimensionada nas tramas das estórias, eis as fendas que se 

abrem nas publicações literárias de 1979 a 1989.  

Os personagens negros são, em algumas narrativas, o outro, o “estrangeiro”, aquele que é 

“estranho” em determinados espaços sociais. É aquele que resiste, persiste, cai, levanta, segue. É 

o “moreno” (NS), é o “coisa ruim”, o “ruim de raça” (DNF). Ele  assume “a postura de rei” 

(ACT). É visto como o “pivete” (SV), é aquele que diz não saber “conversar direito”, é o “sujo”, 

aos olhos do branco (TC, p. 52), é o escravo triste (AHGM), é  “menino marrom” (OMM), é a 

menina bonita (MBLF), é, também, um ser que “queria saber do céu de dentro” (ACT). É dessa 

rede intrincada de ações, sensações, funções e caracterizações que emergem os personagens 

negros da literatura infanto-juvenil brasileira, quando da sua eclosão no mercado livresco.       
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4. PONTO DE CHEGADA: NEGROS PERSONAGENS NA TESSITURA DOS 
TEXTOS LITERÁRIOS INFANTO-JUVENIS: INOVAÇÃO?! 

  

É hora de rastrear o caminho trilhado, de alargar os passos, de encurtar outros, de fechar 

algumas fendas, embora as deixando entreabertas. Afinal, enveredo pela estrada literária. Das 

tramas tecidas até então, coloquei-me no seio social dos personagens negros. Muitas dessas 

estórias são tristes como a chuva fina que escorre sobre a pele exposta ao vento, ao ar, ao relento, 

numa noite gélida. Enquanto do outro lado, lá adiante, há outras peles aquecidas em seus lares 

fechados, cujos vidros embaçados desvelam um ambiente distante da noite pungente que gela e 

congela corações doridos, umedecidos pela gota d’água salgada que escorre pela face fria e 

funde-se com a chuva fina que cai.   

Pequenos personagens negros lá estão, em uma condição social de pobreza,  quando não, 

da mais absoluta  miserabilidade humana. A fome, a morte da mãe, a violência. A idade os 

aproxima. São tantos num: sete, dez, treze, quatorze anos.  São situados nas favelas, nos morros, 

na rua. A maioria em barracos, dormindo no chão. Um outro retirando o alimento no “lixo”. E 

outro, Carniça, diz ter comido “uns bagulhos por aí”. Carniça? Que nome! Mas há também os 

Beneditos. São dois, de estórias diferentes. Um é o Dito, o outro Benê, mas o nome deles na 

realidade, conforme chama o narrador, é Benedito. Dito não sabe nem o significado da palavra 

“órfão”. Ele só começou a sentir falta do pai e da mãe ao ouvir os patrões se referirem aos seus 

pais. Aí ele se pergunta: “Pai? Mãe?” Cadê o meu? Cadê a minha?” (DNF, p. 8). Pois bem, relata 

o narrador:   

Foi só quando viu os filhos do patrão, doutor Alberto, uns folgados muito 
malcriados, falando em “meu pai”, “minha mãe’ é que Dito [Benedito] desconfiou 
que alguma coisa estava errada.(DNF, p. 8)     

Pode? Pergunto-me. Até mesmo um animal sente falta da proteção materna. Seria, desse 

modo o Dito Benedito associado a um ser irracional, a ponto de ter crescido sem ao menos sentir 

falta dos pais? E, mais, só perceber que havia algo errado com ele após tomar os patrões como 

referência de relação familiar? O personagem, nesse sentido, é colocado aquém de um animal. 

Isso é inverossímil. Quer dizer, não dá coerência à narrativa. Mas, para a trajetória de tristeza, 

humilhação, perseguição, sofrimento e violência física, o personagem ainda encontrará muitos 

dissabores por vir. O pai e a mãe são apenas um detalhe na narrativa.  
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 O outro Benedito, Benê, assim como aquele, é negro e pobre. Enfim, há muitas 

semelhanças não só entre os dois Beneditos de estórias diferentes, como também dos outros 

protagonistas: Neco, Oldemar, Tânia, Geni, Carniça (Válter), João, Joca (Xixi), Cendino. São, 

sim, várias estórias, mas entrelaçadas pelos mesmos fios que tecem os personagens negros. São 

eles pobres e exemplos de força, coragem, integridade, companheirismo e alguns, inclusive, têm 

sorte! Joca (Xixi) é um deles. 

“Sorte”: o convite! A mudança? Responde Joca: “Minha mudança sou eu mesmo” (XC, p. 

14). E lá se foi ele. O pequeno Joca, ainda cedo aprendeu a “agradar”. Ele se diz sincero, mas 

confessa ao leitor “Precisava de todo mundo”, pois era difícil “segurar a barra”. Então, puxava o 

“saco de todo mundo”. E, assim, deu sorte: foi adotado.  

Até onde Joca, de fato, conseguiu lutar contra as forças opressoras que se impunham em 

sua trajetória? Ele saiu da rua mas, no novo lar e nos novos espaços sociais, como ele se porta? 

Afinal, embora o narrador procure realçar o carinho dos pais para com Joca, percebe-se na 

narrativa o seu isolamento, uma vez  que ele fica sempre em seu “quartinho”. Joca também evita 

os espaços sociais, por sentir-se diferente. Após a insistência da  família que o adota, o 

protagonista vai ao clube e acaba sofrendo discriminação racial. Antes disso, na “hora de sair do 

carro, todo mundo saiu” e ele ficou “para carregar a tralha de quem vai a clube: calção, meias, 

tênis, toalhas, tudo”.  

Além de se perceber que o pequeno Joca recebe um tratamento diferenciado no “novo 

lar”, por ser quem carrega a “tralha” da “família”, quem faz alguns serviços para o “pai” adotivo, 

ele, por cima, é humilhado pelo “irmão de criação” e, por isso, fica marcado na escola por uma 

nominação pejorativa: “Xixi”. Quer dizer, é punido por algo que não fez e carrega consigo tal 

mácula ao longo da trajetória. Ao referir-se à escola, Joca admite que “qualquer deixa, brincam” 

com ele, “mas [...] sem maldade”. Ele relembra, inclusive que quando a professora recitou o 

“Navio Negreiro”, ao final, “brincaram com ele dizendo-lhe “ – Xixi, você hoje seria um 

escravinho” (XC, p. 44).  

Essa associação do personagem à escravidão, a denominação pejorativa de “Xixi” na 

escola, o fato de ele não ver “maldade” na sua associação ao passado, exprime tanto a 
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ingenuidade do personagem quanto a falta de criticidade quando do preconceito racial que ele 

sofre diante da “brincadeira” na escola. Digo preconceito no sentido de se preconceber uma só 

face da história do negro, naturalizando-o na condição de escravo, em detrimento de toda a  sua 

trajetória antes dessa fase, bem como a visão inferiorizada, diminutiva, que emerge do termo 

“escravinho”. 

 Revisitando a acepção de literatura como “arte da palavra” (COELHO, 1993), e a 

compreendendo, também, como arte da ilustração, pode-se observar por meio dos personagens 

negros até então estudados, que há entrelaces na tessitura deles que os aproxima. Assim sendo, a 

“arte” literária que “representa” “O Mundo’, o “Homem” e a “Vida” desvela o universo em que 

reina a pobreza, e/ou a miserabilidade humana, sendo que os protagonistas nele imersos são 

modelos de integridade e resistência às circunstâncias difíceis que enfrentam. São eles, pequenos 

meninos, espécies de “Homens” destemidos em face dos fios frágeis da “Vida”.  

A “Vida” dos protagonistas, a partir de agora, será observada por meio do texto verbal e 

das ilustrações, com o propósito de melhor abordar as caracterizações43 deles. E estas 

caracterizações emergem dos predicativos44 que lhes são atribuídos no desenrolar da trama, 

enunciados pelo narrador e/ou pelos personagens, e pelos indícios observados nas ilustrações. 

 Tendo em vista o que predomina nas estórias publicadas entre 1989 e 1999, podem ser 

nelas sintetizados os seguintes entrelaces: 

1. Personagens protagonistas pobres e negros. São eles: Tânia (NG), Joca (XC), Oldemar 

(AHGM), Benedito (Dito: DNF), Carniça (Valter: TC), Benedito (Benê: SV), Oldemar 

(USE), Neco (NOS), João (JSFCA), Geni (ACT); 

                                                           
43 Para melhor elucidar o que entendo por “caracterizar”, trago à baila algumas acepções  desse termo pertinentes ao 
objeto de estudo, conforme explicitado no dicionário: “caracterizar [Do gr. charakterízo.] [...] 1. Pôr em evidência o 
caráter de; assinalar,  distinguir: O poder de síntese caracteriza sua obra; a linguagem é um dos meios de que o 
romancista dispõe para caracterizar seus personagens” [...] 2. descrever com propriedade, assinalando os caracteres 
[...] (FERREIRA, 1986, p. 346). Referindo-se a “caracteres”, no mesmo dicionário, Aurélio B. Ferreira (p. 346)  o  
compreende como: “Elementos individualizadores de uma pessoa ou coisa”. Conforme ressaltei no primeiro capítulo 
da Dissertação, os personagens “representam pessoas”, daí a pertinência de analisar seus caracteres.  
44 “Predicativos” são termos que indicam características atribuídas “ao sujeito da oração ou objeto”. Tratando-se dos 
personagens, os predicativos correspondem às denominações atribuídas a eles no desenrolar de suas  ações na trama  
( FARACO;  MOURA, 1996, p. 322)     
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2. Atividade predominante dos protagonistas negros: a) engraxate: Joca, Carniça, João;  b) 

lavador de carros : Neco; c) ajudante geral: Dito, Cendino (escravo) 

3. Os pais dos protagonistas exercem atividades consideradas desprestigiadas socialmente 

comparadas aos brancos, que são os patrões, executivos, fazendeiros, doutores, 

engenheiros, etc. Os pais dos personagens negros são: a) lavrador (pai de Geni: NG); b) 

empregada doméstica: Maria (mãe de Joca: XC), dona Cida (mãe de Tânia: NG); c) 

lavadeiras: mãe de Carniça (TC), mãe de Benê (SV), dona Dina (mãe de João (JSFCA); e) 

escrava: cozinheira (Mãe das Dores, mãe de Cendino) (AHGM), f) mãe de Neco (NOS): 

atividade desconhecida, pois conforme o personagem, sua mãe fazia “biscate”.  

Alguns itens acima apontados já foram aludidos anteriormente, procurei relacioná-los 

com o propósito de reiterar o perfil dos protagonistas, tendo em vista o espaço social em que são 

situados, as atividades profissionais exercidas tanto por eles quanto pelos pais, além de evidenciar 

que muitos deles vivem só com a mãe. E, quando esta morre, eles sofrem uma mudança de 

trajetória, conforme enfoquei ao sintetizar o enredo45.  

Mas há, ainda, outros dados a serem desvelados que contribuem para caracterizar os 

protagonistas negros. Por meio do espaço interior (psicológico) e exterior (o ambiente) estou 

ampliando a caracterização dos personagens com o fim de ir desvelando sua face na tessitura das 

narrativas. Vale reiterar que compreendo o espaço interior dos seres fictícios não à luz da 

abordagem psicológica enquanto ciência. Refiro-me, especificamente, à maneira de ser dos 

protagonistas na  relação consigo mesmo e com o universo circundante (ABDALA JÚNIOR, 

1995; SOARES, 2001)46.  Embora já tenha apresentado alguns fios que entrelaçam algumas 

estórias, a seguir os estruturo em blocos, visando a complementação dos traços que aproximam 

os protagonistas negros  na tessitura das tramas.   

 Os protagonistas são trabalhadores que ajudam a família, seja por meio das atividades 

domésticas, seja financeiramente: Tânia, Joca, Cendino, Carniça, Neco,  e João. Todos 

                                                           
45 Ver o  segundo capítulo desta Dissertação. 
46 Para melhor elucidação a esse respeito, ver o primeiro capítulo desta Dissertação. 
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simbolizam a resistência. Alguns personagens são símbolo de resistência: à marginalidade: 1) 

Oldemar (não aceita trabalhar com os traficantes), 2) João (não se envolve com os colegas do 

internato de menores, 3) Joca (não se envolve com a marginalidade na rua) 4) Carniça (“menino 

direito”, não se envolve na marginalidade do morro), 5) Benedito “Dito” (passa fome mas não 

rouba nem para comer, quando está na rua). Entre as estórias, só uma não caracteriza o “morro” 

como um ambiente perigoso (JSFCA). Nas demais se tece um ideário muito negativo da favela: 

• Saudade da Vila (SV). Embora Benê só tenha boas lembranças e referências da 

“Vila Eduvirge”, onde ele é admirado e tem amigos, sua mãe não gosta da favela, 

pois ela agradece a Deus por passar a morar em um “bairro bonito” e “limpo”. 

Pode-se inferir com isso que a favela é o oposto: um bairro feio e sujo (SV, p. 9). 

• Neco, o sonhador (NOS). O narrador, ao final da estória, evidencia a violência do 

ambiente em que Neco morava quando ele tem a “casa”, quer dizer “o quartinho”, 

situado no “morro”, invadido por “quatro garotos” armados com paus.    

• Um sinal de esperança (USE). É um ambiente que vive sob o domínio dos 

traficantes, os quais podem proteger ou punir. E isso é colocado como algo natural 

ao meio social da favela. Mas há, também, aqueles que resistem ao mundo das 

drogas, dentre eles, Oldemar.  

•  Tonico e Carniça (TC). O protagonista, criado na favela, conhece todo o linguajar 

dos bandidos, inclusive, apesar de jogar bola com muitos deles, Carniça “não se 

mistura” e gosta de “andar sozinho”. No seu meio social, Carniça não é agredido. 

Mas é vitima de “uns caras do morro” que ele não conhecia. Por fim, diz Severino: 

A miséria e a favela não fizeram mal ao Valter (Carniça). Há pessoas que escapam 
de um ambiente ruim, são fortes para resistir. Sempre senti que ele queria 
progredir, ser homem. (TC, p. 78) 

                        

Os fragmentos acima deixam evidente que os narradores das estórias desvelam a “favela”, 

o “morro” como um ambiente em que impera a marginalidade, logo, está dividida entre duas 

forças opostas: o bem e o mal. Do lado do bem, estão aqueles que resistem à marginalidade, que 
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não se deixam corromper pelo meio social “ruim”. E estes são, desse modo, espécies de heróis. 

Neste prisma: Carniça, Oldemar, Neco e Benê o são. Fica também a idéia de que os bandidos o 

são por querer, como algo natural para eles. Diante disso, são tecidos como os antagonistas das 

estórias. E são, também, aqueles com os quais os protagonistas se confrontam (exceto Benê). 

Alguns protagonistas negros se destacam em termos de criatividade, agilidade e esperteza, 

comparados aos brancos:  

• Tânia se destaca mais que Juliana  (esta é branca) nas atividades físicas pois sabe 

nadar e aquela não: 

 
Juliana quer mostrar o que aprendeu na aula de natação. Duas braçadas e a onda 
encobre ela, Juliana toma água pelo nariz. Foge tossindo... É assim, diz Tânia: e 
mergulha apertando o nariz com os dedos. Juliana atrás. As duas rindo. (NG, p. 
20) 

 

Tânia é, ainda,  mais desprendida e ágil que a amiga na mata; na escola ela se destaca 

mais que os colegas brancos. Na festa junina, quando participa do “jogo dos anéis”, ela ganha 

prêmio melhor que os colegas brancos. 

• Joca também se destaca na escola, ele reconhece ser o “segundo da turma”, ou 

seja, fica em uma condição superior a muitos colegas brancos. 

• Neco é criativo para sobreviver à miserabilidade humana ao catar comida, pães, 

guardar os alimentos e o dinheiro. Seu amigo Ló (branco), aprende com a  

esperteza de Neco e o admira. 

• Carniça é mais ágil e esperto que o seu amigo Tonico, o qual o toma como 

referência, tanto é que ele, Tonico, sonhava “[...]  em ser independente, em ganhar 

o seu próprio dinheiro, como o amigo Carniça” (TC, p. 9).  

Os protagonistas negros simbolizam as forças do bem e são associados a honestidade, 

confiança, benevolência,  integridade e coragem:  

• Carniça divide todo o dinheiro com o “sócio” da cadeira de engraxate, ajuda a 

mãe; emprestou a sua “caixinha de engraxate”  ao amigo Tonico; enfrenta os 
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assaltantes para provar que “não está com eles”, quando é assaltado. Eis um 

exemplo de coragem do personagem:  

 
O assaltante era bem maior do que Carniça e conseguiu lhe dar um soco firme no 
rosto, por cima do nariz. Carniça caiu sangrando, mas ainda se levantou, correu, 
deu uma cabeçada na barriga do pivete, e ambos rolaram de novo pelo chão[...] 
(TC, p. 76) 

Carniça é, para Severino, “bom de natureza” (TC, p. 78). 

• Além de Carniça, outros personagens se destacam por conta da coragem, 

integridade, benevolência: Tânia (enfrenta os colegas maiores que ela); 

• Dito, após ser surrado como um escravo, agride o filho da patroa, o qual sai    

chorando; 

• Oldemar não se intimida diante de um perigoso traficante (também negro); 

• Neco enfrenta os invasores do seu barraco; 

• Joca,  enfrenta um colega de rua maior que ele, depois um colega de escola 

também maior que ele e sai perdendo; 

• A cor da ternura é uma estória pouco discutida até então, pois não corresponde a 

muitos dos  entrelaces aqui apontados. Em uma passagem das reminiscências da 

protagonista, ela fornece indícios para se perceber a relação com o pai e informa 

como se deu o interesse pela carreira de professora:  
 

   Meu pai chegou do trabalho na lavoura [...] 
   Pediu-me que fosse buscar o rolo de fumo de corda... 

Trouxe-lhe, e, ao desembrulhar o fumo, ele deu com a cara do Pelé sorrindo no 
jornal do embrulho. Enquanto desamassava o papel para ver melhor, disse-me: 
Este sim teve sorte. Lê aí pra mim, filha. Fala devagar senão eu não decifro 
direito. 

  [...]  comecei a ler  [...] 
                            Quando terminei a leitura, ele disse: 

   - Benza Deus. Você viu só, minha filha? Era assim como nós [...] 
    Deu um suspiro comprido e acrescentou: 
   -  Se a gente pelo menos pudesse estudar os filhos... 
 Senti uma pena tão grande do meu velho, que nem pensei para  
   perguntar: 
- Pai, o que mulher pode estudar? 
 -  Pode ser costureira, professora  [...] - Deixemos de sonho. 
 -  Vou ser professora – falei num sopro.  
 -  Meu pai olhou-me como se tivesse   ouvido blasfêmias. 
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 - Ah! Se desse certo... Nem que fosse pra eu morrer no cabo da enxada. –       
Olhou-me com ar de consolo. Bem que inteligência não te falta. 
- É, pai. Eu vou ser professora.  

Queria que ele se esquecesse das durezas da vida. (ACT, p. 71-72)  

 O diálogo desvelado pelo imaginário da personagem-protagonista sugere várias leituras, 

porém, aqui, interessa perceber a relação afetuosa entre o pai e a filha, o gesto de carinho e a 

preocupação dela em relação ao “velho” pai, na medida em que decide ser “professora”  por se 

sensibilizar com ele, pois o que desejou foi que ele “esquecesse das durezas da vida”. 

A ação de Geni exprime: 1) obediência: busca o rolo de fumo e lê o jornal para o pai; 2) 

respeito: lhe pede orientação profissional; 3) amor: resolve seguir a carreira profissional que o 

faria orgulhoso. A ação praticada por Geni, de outras maneiras, também são desencadeadas pelos 

demais protagonistas negros, os quais são benevolentes e dedicados à família, pois trabalham 

para ajudá-la. Esses são atributos que contribuem para a inovação em face do comportamento dos 

personagens negros, já que eles eram associados à “maldade” (ROSEMBERG, 1985; SILVA, A., 

1995). 

  A maioria dos protagonistas negros sofre agressão física e/ou verbal. A violência física 

acontece no espaço social em que são situados:  1) Neco (no barraco onde morava, briga e é 

morto); 2) Carniça, na rua (enfrenta os assaltantes, recebe um tiro); 3) Oldemar (por sorte, escapa 

dos tiros  e da perseguição de cachorros); 4) João (apanhava do pai, é perseguido, preso e 

confundido com ladrões); 5) Dito (na rua: é confundido com um assaltante, perseguido, preso e é 

surrado no trabalho e no novo lar);   6) Joca (na escola, no trabalho da mãe e na rua); 7) Tânia, na 

escola; 8) Geni, na escola; 9) Benê no bairro rico.  

 Rastreando o caminho de chegada, refaço a questão que tenho procurado responder: 

afinal, houve inovação significativa  em relação aos estereótipos atribuídos aos personagens 

negros? Mas inovação em relação ao quê? Esclareço: em relação às caracterizações 

estereotipadas atribuídas a eles, conforme evidenciado nas pesquisas realizadas por: Rosemberg 

(1985), Abramovich (1989), Lima (2000) e  Gouvêa (2001). 
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Por entender que a literatura infanto-juvenil é uma produção realizada pelo adulto,  

visando a emissão de determinadas mensagens para o leitor através das palavras (ROSEMBERG, 

1986; CADEMARTORI, 1986; COELHO, 1993), compreendo que ela pode ser, também, “[...] 

um instrumento de dominação do real através de códigos embutidos nos enredos racialistas” 

(LIMA, 2000, p. 103). Assim sendo, a literatura pode corroborar com ideais racistas e 

preconceituosos, dependendo de como se tece os personagens. E isso foi comprovado por 

Rosemberg (1985)  e  Lima (2000)47, principalmente.   

 Ao comparar e correlacionar as principais características apresentadas por Rosemberg 

(1985), Gouvêa (2001), Lima (2000) e Abramovich (1990) – estas duas últimas referindo-se à 

ilustração –, observei as caracterizações atribuídas aos personagens negros nas análises que as 

aludidas estudiosas fizeram. Para melhor comparar com o estudo que faço, considerei pertinente 

sintetizá-las  e agrupá-las quanto a: 1) função profissional; 2) aparência; 3) autopercepção. 

Nesses três itens, os personagens negros são tecidos de maneira estereotipada e depreciativa, 

logo, aquém dos brancos. Veja-se a seguir. 

 Quanto à função profissional, os personagens negros são subordinados aos brancos,  seja 

na condição de serviçal, de escravo companheiro e passivo, seja na função de doméstica  

(lavadeira, cozinheira)  aparecendo também, “caricaturada” como boba, que “ri de tudo” (LIMA, 

2000, p. 101). Quando se retrata a escravidão, há a “naturalização do sofrimento” e, quando 

empregada doméstica, a personagem negra é colocada em uma “realidade próxima da 

escravidão” (LIMA, 2000, p. 102). Em contrapartida, são os personagens brancos que exercem as 

funções profissionais mais variadas e consideradas qualificadas socialmente.       

No que tange a aparência, os traços característicos dos negros os associa à feiúra, 

animalização, não são denominados. São caricaturados (traços excessivos). A mulher negra é 

“gordona”, “bunduda” (ABRAMOVICH, 1990). A cor negra é associada à “maldade”, à 

“tragédia”, “à sujeira”. Por outro lado, os personagens brancos  simbolizam o padrão  ideal de 

beleza, de benevolência, de normalidade, enfim.  (ROSEMBERG, 1985,  p. 84).    

                                                           
47 Conforme evidenciei no segundo e terceiro capítulos desta  Dissertação 
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A autopercepção do personagem negro é inferiorizada. A  exemplo, Gouvêa (2001) cita a 

Tia Nastácia que tem vergonha de ir à sala por “ser negra”. Os personagens brancos não têm 

problemas nesse sentido, pois são tidos como normais; o diferente, o que foge ao padrão é o 

negro, daí o porquê de se intimidar diante de determinados espaços sociais.  

Uma pesquisadora que tem dado muitas contribuições sobre os “estereótipos e 

preconceitos” veiculados através da “representação do negro” é Ana C. Silva (1995). Esta 

estudiosa analisou livros de comunicação e expressão de 1o. grau, nível 1, (no período de 1984 a 

1986), e constatou algumas “categorias” associadas ao negro. Categorias estas que busco 

correlacionar com aquelas apontadas acima. Logo, as agrupei e  sintetizei da seguinte maneira: 

1. Quanto à  aparência o negro é associado ao “feio”, “caricaturado”; “animalizado”. 

2. Quanto à atividade profissional, o negro exerce funções “consideradas inferiores na 

sociedade”. Dentre elas as funções de “escravo, mendigo, serviçal. A mulher é a 

doméstica. O homem negro é “ilustrado como trabalhador braçal, seja no campo seja 

na cidade”  (p. 59)48. 

3. Quanto ao espaço social o negro é “favelado”,   

4. Tratando-se de comportamento, o negro é “preguiçoso”, “palhaço”, “resignado”,      

“incapaz”, “louco”, é “humilhado pelo branco”,  sofre “agressão verbal” simboliza a 

força do “mau”. 

5. O negro é ainda, “apresentado como objeto sem nominação (apelidado), sem família e 

origem”, “sem pai e mãe”, sua “cultura  e aspecto físico” são depreciados.  

As caracterizações acima foram extraídas da pesquisa de Ana Célia Silva, por Consuelo 

Silva (1995, p. 81) e  são mais detalhadas no livro A discriminação do negro no livro didático, de 

Ana Célia Silva (1995). Algumas caracterizações merecem destaque, na medida em que ampliam 

aquelas registradas por Consuelo Silva (1995), conforme sintetizei acima. Em seu estudo, Ana 

Célia Silva (1995) analisa as representações do negro no livro de Comunicação e Expressão de 

1o. grau, nível 1, com base em 82 livros utilizados no bairro da Liberdade (Salvador), entre 1984 
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e 1986, e constatou a disparidade entre a representação de negros e brancos nos livros analisados. 

Transcrevo-os com a intenção de complementar as pesquisas aqui aludidas pelas estudiosas de 

literatura infanto-juvenil, afinal, há muita correlação, nesse sentido, entre a maneira de 

caracterizar os personagens negros no livro didático e nas obras literárias, conforme se pode  

observar a seguir: 

1. No que tange à aparência e ao comportamento, enquanto o branco representa o 
“belo, puro, bom e inteligente”, o negro é  o incapaz, “[...] com atributos físicos 
não humanos e constituindo-se em minoria social” (SILVA, A. p. 32); é, ainda,  
motivo de zombaria (SILVA, A. C. 1995 p. 64), associado à passividade, já que 
“conformado com a humilhação”; 

 
A criança negra recebe “adjetivações pejorativas, tipo: “feios, malvados, sujos, 
mentirosos, demônios, moleques, preguiçosos, desobedientes... pretos, 
negrinhos” (SILVA, A., p 67); 

2. Quanto à família e função: “a criança negra aparece sem família, sem pai, 
descrita como a filha da empregada”, “executando trabalhos domésticos” 
(SILVA, A. p. 58 e 62); 

3. No tocante à origem, o negro aparece também, “desenraizado”: “Surgiu, não se 
sabe  quando, nem onde” (SILVA, A. p. 62).  

O que Silva critica nos livros é o fato de, por meio deles, se omitir a diversificação de 

atividades exercidas pelo negro na sociedade, colocando-o em funções serviçais, subordinadas, 

consideradas desprestigiadas socialmente. E isso corrobora para que a criança negra só se veja 

associada a tais profissões, enquanto a criança branca pode ver-se associada a uma gama bastante 

variada de atividades e em condições superiores à criança negra (SILVA, A. 1995; LIMA, 2000). 

Quanto à origem étnico-racial, como são ocultadas ou representadas de maneira depreciativa, 

folclorizada, as crianças tornam-se alvos de piadas e zombaria. Tratando-se dos fenótipos físicos, 

elas tendem a ser agredidas verbalmente na escola, através das piadas racistas e preconceituosas 

sobre o negro. Desse modo, os livros didáticos tornam-se um meio reprodutor de todo um ideário 

emergente da ideologia do branqueamento, já que este visa a valorização do padrão étnico-racial 

branco em detrimento do negro.  

                                                                                                                                                                                            
48 Estas funções constam no livro de Ana Célia Silva (1995, p. 58-59). Eu as utilizei nesse item para ampliar as 
caracterizações aludidas por Consuelo Silva (1995).  
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Apesar de Ana Célia Silva referir-se aos livros didáticos, pode-se observar que  muitas 

das caracterizações atribuídas aos personagens negros correspondem àquelas descritas pelas 

estudiosas de Literatura infanto-juvenil. Dentre elas, a inferiorização do negro no aspecto físico, 

intelectual, profissional (ROSEMBERG, 1985; LIMA, 2000, ABRAMOVICH, 1990).  

Vale ressaltar que, embora diferenciados em termos de linguagem, tanto os livros 

literários quanto os didáticos sugerem leituras do universo circundante por meio da linguagem 

verbal e não verbal49. Mesmo que ambos os livros (didáticos e literários) favoreçam “a descoberta 

de sentidos [...] são os literários  que o fazem de modo mais abrangente” (AGUIAR; BORDINI, 

1993, p. 13). Isso por conta das estórias, da magia dos personagens, de suas lutas contra as 

adversidades da vida, levando o leitor a se identificar com as questões que o afligem em face da 

vida. Nessa mesma direção de pensamento, Abramovich (1990, p.17) traz uma elucidação 

bastante pertinente. Para ela, ler ou contar histórias para crianças é 

 [...] suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a tantas 
perguntas, é encontrar outras idéias para solucionar questões (como as 
personagens fizeram...). É uma possibilidade de descobrir o mundo  imenso dos 
conflitos, dos impasses, das soluções  que todos vivemos e atravessamos – dum 
jeito ou de outro – através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentados 
(ou não), resolvidos (ou não)  pelas personagens [...] e, assim, esclarecer melhor 
as próprias dificuldades ou encontrar um caminho para a resolução delas [...] 

  

 Abramovich (1989) reitera a significação da história para o imaginário infantil de 

maneira precisa, e evidencia que os personagens contribuem para o leitor vivenciar as mais 

“importantes”  emoções e sensações. E, nesse sentido, a literatura infantil e juvenil se aproxima 

do universo do leitor. Afinal, a “[...] linguagem literária extrai dos processos históricos-político-

sociais e culturais nela representados uma visão típica da existência humana”. Então, “[...]  o que 

importa não é apenas o fato sobre o qual se escreve, mas as formas de o homem pensar e sentir 

esse fato” (AGUIAR; BORDINI, 1993, p. 13).  

                                                           
49 A linguagem aqui é compreendida como um meio de expressão e, embora separando a verbal (texto escrito) e a 
ilustração, compreendo que não há dicotomia entre ambas, já que se complementam e dialogam entre si. Ou seja, são  
portadoras de texto, logo enredam tramas e sugerem leituras diversas e adversas. Quanto à acepção de texto, ver o 
primeiro capítulo da Dissertação. 
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Tratando-se do “como” se tem tecido a face dos personagens negros, nos últimos tempos, 

duas pesquisadoras apontam traços inovadores quanto a estes seres fictícios na literatura infanto-

juvenil brasileira. São  elas Peixoto (1997) e Andrade (2001). Para observar se houve a propalada 

inovação acerca dos personagens negros, faz-se necessário trazer à tona o que se considerou 

inovação. Para tanto, a partir de agora, buscarei refletir sobre  o contexto histórico por elas 

aludido, e também enfocarei o que elas constataram a respeito das narrativas literárias. 

4.1. DAS TEIAS DA HISTÓRIA AOS FIOS DAS ESTÓRIAS – PERSONAGENS NEGROS:  
       INOVAÇÃO E/OU RESISTÊNCIA ?! 
 

Peixoto (1997, p. 150) considera a produção literária infantil da década de 70 como a 

“literatura de resistência”, porque os autores50, por meio dos personagens, contestam o poder, 

trazendo à baila temas “[...] tidos como impróprios às crianças”, o que implicou o 

“estabelecimento de uma relação crítica com a sociedade”, na “renovação ética, estética e 

temática” por parte dos escritores nessa época. Entre as diversas temáticas aludidas, destacam-se 

a pobreza, o autoritarismo, a separação, a marginalização e a discriminação racial. Esta última é 

enfocada em algumas obras de Ligia B. Nunes, Luiz Galdino, e Ana Maria Machado, 

principalmente.  

Um outro estudo recente em que se tecem breves considerações sobre o enredo de obras 

literárias que apresentam personagens negros é o livro de Inaldete P. Andrade (2001). Esta 

pesquisadora constata não só a estereotipia nas obras, como também inovação e, até mesmo, a 

literatura “anti-racista”. Com base na pesquisa de 82 livros, Andrade  conclui o seguinte: 

1) 1964 – 1977: literatura tendenciosa, posições ambíguas, paternalistas e racistas; 

2) De 1978 em diante, pouco a pouco surge uma literatura consistentemente anti-racista. 

(ANDRADE, 2001, p. 18)  

Andrade (2001, p. 18) identifica “[...] atitudes e comportamentos racistas transmitidos na 

literatura infanto-juvenil brasileira, e autores “[...] que resgatam a história de resistência negra no 

                                                           
50 “Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Lygia Bojunga Nunes, Joel Rufino dos Santos, para citar alguns” (PEIXOTO, 
1997, p. 151). 
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solo brasileiro: Luiz Galdino, Nicoélis”, dentre outros. Por fim, Andrade detém-se na produção 

de Ana Maria Machado, por considerá-la a autora que rompe “[...] com a escrita tendenciosa de 

inspiração racista’. A pesquisadora ressalta ainda que, nos anos 70, lutava-se contra a falsidade 

ideológica de propalar o mito da democracia racial, pois,  “[...] na prática, o racismo e as 

discriminações eram explícitos”. Diante dessa constatação, a estudiosa reconhece que no “escopo 

desse percurso a literatura infanto-juvenil se fez presente”.  

Andrade (2001, p. 43) enfoca o enredo das estórias, destacando os personagens negros 

como aqueles que sofrem discriminação racial, que são rejeitados por seus fenótipos negros. 

Reitera a autora:  

[...] quando autores e autoras mostram o conflito, senão a violência que as 
crianças enfrentam, também é violência a pobreza expressa na maioria dos textos 
e a pobreza está relacionada ao racismo – revelam o retrato das relações raciais no 
Brasil, reafirmando que a democracia racial é um mito o qual deve ser 
continuamente combatido. (Uma democracia racial pressupõe igualdade de 
oportunidade para todos os povos que compõem a nação. Este quadro inexiste no 
Brasil e é percebido a olho nu).  
 

 É com a perspectiva de apresentar o quanto à literatura infanto-juvenil não só denuncia o 

preconceito racial, como também valoriza, resgata e exalta os traços dos personagens negros que 

Andrade afirma ter havido a inovação da literatura. Com esse propósito, a autora vai tecendo 

considerações quanto ao enredo das estórias. Entre aquelas relacionadas por ela, algumas estão 

incluídas nesta análise. São elas: 1) Saudade da Vila, 2) A história do galo marquês, 3) Nó na 

garganta, 4) O menino marrom, 5) Menina bonita do laço de fita, 6) Xixi na cama, 7) Tonico e 

carniça, 8) Dito, o negrinho da flauta, 9) Neco, o sonhador.     

O período aludido por Andrade, meados dos anos 70 e 80, é a época em que se constata a 

eclosão da literatura infanto-juvenil brasileira, haja vista as diversas publicações no mercado 

livresco (ZILBERMAN, 1987; CADEMARTORI, 1986; PERROTI, 1986). É a época em que se 

começa a apresentar a temática étnico-racial na literatura infanto-juvenil, com o propósito de 

denunciar o mito da democracia racial no Brasil (ANDRADE, 2001). E é neste período também 

que os movimentos sociais lutam contra a discriminação racial na sociedade (ANDRADE, 2001; 

SILVA, 2001; FRANCISCO, 2000). 
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4.2 QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E OS ANOS 80: UMA VISÃO PANORÂMICA 

Ao invés de prosseguir com as análises acerca das narrativas literárias dos anos 80, devo 

ampliar algumas considerações sobre o racismo à brasileira, dando ênfase à ideologia do 

branqueamento, por tratar-se de uma questão imprescindível para a análise dos personagens 

negros. Afinal, pensar nesses personagens, conforme salientei anteriormente, implica 

compreender que há todo um ideário construído sobre o negro no imaginário social com vista à 

sua inferiorização no aspecto pessoal, profissional e intelectual. E inovar a face dos aludidos 

personagens implica romper, desconstruir determinados estereótipos que corroboraram para 

depreciar e minimizar aqueles que são representados por meio da arte da palavra escrita ou da 

ilustração. 

 
Vale salientar que não tenho o propósito de aprofundar questões sobre os movimentos 

sociais51, nem tampouco discutir as diversas linhas teóricas que compreendem o estudo das 

relações raciais, apenas esboço idéias pertinentes ao objeto de estudo. Logo, apontarei breves 

considerações elucidativas acerca da ideologia do branqueamento por conta das suas 

conseqüências para o leitor. No bojo dessa discussão, é imprescindível observar a relevância do 

Movimento Negro no tocante à problemática racial no Brasil. Silva (2002, p. 2), em seu artigo 

sobre o Movimento Negro Unificado (MNU), compreende por 

 
[...] movimento negro todas as entidades ou indivíduos que lutaram e lutam pela 

sua liberdade, desenvolvem estratégias de ocupação de espaços e territórios, 
denunciam, reivindicam e desenvolvem ações concretas para a conquista dos 
direitos fundamentais na sociedade.    

 
 Considero que as lutas acima são contínuas na sociedade brasileira, mesmo após 115 anos 

de abolição da escravatura, pois ainda hoje o povo negro encontra desafios constantes para fazer 

valer os seus direitos. Afinal, aqui o racismo impera, mas por conta do “mito da democracia 

racial”, ele é negado oficialmente, embora existente no cotidiano do negro. Moura (1994, p. 160) 

                                                           
51 Schwarcz (1996, p. 167-169) tece breves considerações acerca dos  movimentos sociais, os quais ganham força 
“[...] no final dos anos 1970”. Entre eles a pesquisadora destaca as  “[...] organizações feministas, as [...] entidades 
ligadas ao movimento homossexual, [...] os grupos defensores da ecologia [e o] Movimento Negro Unificado 
(MNU)” sendo este influenciado pelo “modelo norte americano”.  Este último movimento, segundo Schwarcz (1996) 
e Munanga (1999), tem sido muito importante para a organização política dos negros na sociedade brasileira, além de 
contribuir para a busca de resgatar e ressignificar os valores culturais e étnico-raciais do povo negro.    



 

117  
   
 

 

 

traz uma consideração bastante elucidativa a esse respeito ao colocar a diferença entre o racismo 

praticado contra o negro no Brasil: 

 
Com o Negro [...] as estratégias montadas foram [...] sofisticadas e eficientes  [...].  
Em primeiro lugar, o negro é considerado cidadão com os mesmos direitos e 
deveres. No entanto, o que aconteceu historicamente desmente o mito. Trazido 
como escravo, tiram-lhe de forma definitiva a territorialidade, frustraram 
completamente a sua personalidade, fizera-no falar outra língua, esquecer as suas 
linhagens, sua família foi fragmentada e/ou dissolvida, os seus rituais religiosos e 
iniciáticos tribais se desarticularam, o seu sistema de parentesco completamente 
impedido de ser exercido  [...] 
 

 Diante da colocação de Moura, observa-se que o propalado mito é uma falácia, na medida 

em que só existe teoricamente. Munanga (1996; 1999) o compreende como uma estratégia de 

domínio e de imobilização do povo negro,  subdividindo-os nas diversas tonalidades de “cores”, 

o que dificulta a construção de uma identidade étnico-racial. Moura foi preciso ao aludir às 

“estratégias montadas”, “sofisticadas” e “eficientes”. Hoje é preciso um olhar bastante aguçado 

para lutar contra tais estratégias. Complementa ainda o autor: 

  [...] O Negro foi obrigado a disputar a sua sobrevivência social, cultural e mesmo 
biológica em uma sociedade secularmente racista, na qual as técnicas de seleção 
profissional, cultural, política e étnica são feitas para que permaneça imobilizado 
nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas. (MOURA, 1994, p. 
160) 

 É por aí que caminha o racismo à brasileira  (MOURA, 1994; MUNANGA, 1996; 1999; 

SODRÉ, 1999), nos interstícios da sociedade. Nos últimos anos, vem-se lutando contra ele no 

material didático, uma vez que, desde cedo, as crianças negras e brancas aprendem, ainda no 

berço escolar, que ser negro é ser feio; que belo é o branco; que se é moreno, e não negro. Ser 

negro implica ter cor de pele escura, muito escura. Mesmo assim, estes tendem a ser chamados de 

“morenos”.  

A questão é que o termo “moreno” emerge do ideário das nuances de “cor” com que os 

brasileiros se autodenominam, com vista ao branqueamento, e não à valorização, ressignificação 

e identificação de uma identidade “racial” negra. Isso pode ser constatado à luz dos estudos de 

Munanga (1999), Schwarcz (1993; 1996); Moura (1994) e Ana Célia Silva (1995), pesquisadores 

que mostram que o ato  de negar a origem negra visando a identificação com o  padrão de beleza 

branco é conseqüência da ideologia do branqueamento. É no bojo dessa acepção que consiste o 
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“racismo à brasileira”. Moura (1994, p. 160) traz mais uma consideração bastante relevante sobre 

o que foi colocado até aqui. Afinal, para este pesquisador, “[...] o racismo brasileiro [...] na sua 

estratégia e nas suas táticas age sem demonstrar a sua rigidez, não aparece à luz, é ambíguo, 

meloso, pegajoso mas altamente eficiente nos seus objetivos”.   

As considerações colocadas até então, emergentes da problemática étnico-racial,  são 

condizentes com o objeto de estudo (os personagens negros), uma vez que possibilitam maiores 

reflexões acerca do propósito de denunciar o racismo à brasileira. E reconhecer tal racismo 

implica um olhar muito aguçado das temáticas étnico-raciais nas diversas áreas de 

conhecimentos, por ser ele camuflado, estando entre essas áreas, a Educação e, nela, a literatura 

infanto-juvenil, a qual é utilizada no contexto escolar. 

Se o racismo brasileiro “não aparece à luz”, se ele é “ambíguo” (MOURA, 1994) e 

coexistente no espaço escolar, faz-se necessário muita atenção quando do trabalho com a 

linguagem verbal, a qual, enquanto arte da palavra, não está ilesa de veicular idéias racistas em 

face do outro. Compreendendo esse outro como o negro, por ser visto como o diferente no seio 

social, eis o porquê da sua trajetória de luta para fazer valer seus direitos em uma sociedade que 

tenta invisibilizá-lo por meio da ideologia do branqueamento; que tenta calar a sua voz e negar a 

sua vez através do mito da democracia racial, ao propalar que aqui não há diferença de cor, raça 

ou credo, pois todos têm direitos iguais, garantidos por lei. A idéia de mestiçagem, da 

“morenidade” brasileira é parte dessas estratégias sofisticadas de manipulação desse outro que, 

subdividido nas diversas nuances de cores, tende a não se perceber oriundo de um mesmo grupo 

que vem sendo marginalizado ao longo do tempo. Inclusive, muitos se autodenominam de cor  

Acastanhada, agalgada, alva, alvarinta, amarela-queimada, amarelosa, amorenada, azul-
marinho, branca-melada, branca-pálida, branca-morena, branca-suja, burro-quando-foge,  
bugrezinha-escura, café-com-leite, chocolate,  cor-de-cuia, encerada, fogoió, lilás, mulata, 
mulatinha, queimada-da-praia, enfim, meio-preta [...]   (SCHWARCZ, 1996, p. 172) 

 
Uma das “cores” atribuídas acima serve como síntese de todas as 136 “cores” que o 

brasileiro se atribuiu “meio-preta”. Essa denominação indica que ser negro, aqui, para muitos é 

estar no meio termo, ou seja, mais próximos do padrão de beleza branco, e não negro, o qual é 

considerado inferior. É, ainda, a força das “estratégias” muito bem articuladas que hoje interfere 
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na vida do negro, na medida em que ele vive em um sistema opressor que procura colocá-lo à 

margem da sociedade, tendo como principal propulsor dessa opressão o “racismo à brasileira”. 

Para encerrar, trago à baila uma fala precisa de Munanga (1996, p. 190) que sintetiza o que quero 

dizer quanto ao “mito da democracia racial”. Para este pesquisador, 

Trata-se de um mito porque a mistura não produziu a declarada democracia racial, 
como demonstrado pelas inúmeras desigualdades sociais e raciais que o próprio 
mito ajuda a dissimular, dificultando até a formação da consciência e da 
identidade política dos membros dos grupos oprimidos. 

Completa ainda o autor, “[...] o preconceito racial no Brasil é um preconceito de  marca e 

não de origem baseada na lei de uma gota de sangue” (como nos Estados Unidos), o que 

possibilita que o “[...] mestiço brasileiro” [possa] “teoricamente atravessar a fronteira racial, 

combinando o grau de miscigenação com as condições socioeconômicas”, assimilando os valores 

étnico-raciais dos grupos dominantes brancos (MUNANGA , 1996, p. 190). Assim sendo, ser 

negro no Brasil implica identificação e conscientização com as causas que afligem esse povo. É 

nesta direção que compreendo as pesquisas que contribuem para uma atuação mais crítica 

daqueles que se debruçam sobre a temática étnico-racial, mas de modo a favorecer as lutas 

travadas contra e não a favor das “eficientes” estratégias (MOURA, 1993) de alienação e 

manipulação  dos opressores. 

 É contra o racismo aludido por Moura que os Movimentos Negros lutam cotidianamente. 

É ele um dos grandes desafios do povo negro. E é por conta de sua eficiência que compreendo o 

quanto é árdua a tarefa de se tentar combatê-lo. Na escola, que é o local onde o estudante passa 

boa parte de sua vida, o preconceito racial ainda é constante. Nesse sentido, Silva (2002, p. 2) 

reconhece que 

[...] uma das maiores contribuições desse movimento [MNU] para o 
desenvolvimento social do povo negro, a sua luta constante pela conquista da 
educação, inicialmente como meio de integração à sociedade existente e, depois, 
denunciando a instituição educacional, como reprodutora de uma educação 
eurocêntrica, excludente e desarticuladora da identidade étnico-racial e da auto-
estima desse povo [...] 

 

 Silva (2002) faz uma retrospectiva das conquistas do Movimento Negro Unificado 

(MNU) na área da educação. Também apresenta as linhas de ação na contemporaneidade, desde 

os anos 80. Como são várias, destaco aquelas que, direta ou indiretamente, têm contribuído para 
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intervir no sistema educacional de maneira profícua para o povo negro; entre elas: a) a educação 

paralela, que resgata os valores religiosos e culturais do povo negro; b) atuação dos professores 

militantes junto aos três graus de ensino; c) atuação dos militantes nas “comunidades de 

remanescentes de quilombos”, na luta pela posse de terra e na educação dos “professores das 

escolas de quilombos”; d) pressão aos governos estatais em prol das “políticas de reparação e de 

ações afirmativas para os afro-descendentes na área da educação” (SILVA, 2002,  p. 16).     

    Enfim, é possível afirmar, através das últimas publicações realizadas em torno da questão 

étnico-racial, que se tem caminhado não só para diagnosticar e/ou denunciar o problema racial na 

área da educação, o que é importante; mas também há contribuições relevantes com vista à  

desconstrução da discriminação racial. Nessa perspectiva, as publicações52 compreendem as duas 

linhas de discussões do MNU em nossa contemporaneidade: 

1. a formação de educadores/as para o combate ao racismo;  

2. a produção de recursos didático-pedagógicos alternativos para  discussão do racismo, da 

discriminação racial e compreensão das desigualdades geradas por eles. (SILVA, Maria 

Aparecida (Cidinha) da  2000, p. 66). 

Os dois grandes eixos de discussão propostos pelo Movimento Negro têm sido 

contemplados através dos estudos realizados nos últimos tempos por pesquisadores da área de 

educação, psicologia e  história. Na área da Educação, há estudos capazes de sugerir um olhar 

aguçado do contexto escolar, assim como do material didático utilizado pelos educadores? Mais 

ainda, estes profissionais têm conseguido lidar com os problemas étnico-raciais ocorridos em sala 

de aula? Qual o caminho ou caminhos a seguir diante dessas questões? Consuelo Silva (2001), ao 

abordar a problemática da discriminação racial, informa que se trata de uma luta travada pelo 

                                                           
52 Trata-se das seguintes  publicações: a) SILVA, Ana Célia da. Desconstruindo a discriminação do negro no livro 
didático. Salvador: Edufba: 2001; b) GOMES, Nilma Lino. A mulher negra que vi de perto: o processo de 
construção da identidade racial de professoras negras. Belo Horizonte: Mazza, 1995; c) SILVA, Consuelo Dores. 
Negro, qual é o seu nome? Belo Horizonte: Mazza, 1995; d) FERREIRA, Ricardo Franklin. Afro-descendente: 
identidade em construção. São Paulo: EDUC: Pallas, 2000; e) LUZ, Narcimária do Patrocínio. Abebe: a criação de 
novos paradigmas na Educação. Salvador: Edições SECNEB, 2000; f) CHAGAS, Conceição Corrêa das. Negro: 
uma identidade em construção: dificuldades e possibilidades. Petrópolis: Vozes, 1996.  
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Movimento Negro desde o início da década de 80, ao abordar, com ênfase, o livro didático e o 

currículo escolar (SILVA, Maria A. (Cidinha) da 2000, p. 66). Ressalta a pesquisadora, no  

[..] que se refere aos currículos escolares, chamou-se atenção para  ausência dos 
conteúdos ligados à cultura afro-brasileira e à história dos povos africanos no 
período anterior ao sistema escravagista colonial [...]. Entretanto, esbarrou-se no 
problema da falta de formação do professorado para tratar essas questões em sala de 
aula. (SILVA, Maria Aparecida (Cidinha) da  2000, p. 66). 

Se o educador não tem obtido informações suficientes acerca da análise do material 

didático e, dentre este, a literatura infanto-juvenil; se os livros literários e didáticos, em sua 

grande maioria, estiverem arraigados  dos ideários estereotipados e depreciativos do negro, a 

escola, enquanto instituição educacional, será o reduto permissivo ao “racismo à brasileira”, e 

pode ser muito prejudicial para os alunos, principalmente negros, os quais sofrem os problemas 

oriundos dos estereótipos atribuídos ao seu grupo étnico-racial. E isso ocorre através do ambiente 

escolar através  das piadas racistas, do material didático, assim como da postura do educador em 

frente às questões dessa ordem. 

No que tange à área da Educação, as pesquisas de Ana Célia Silva (1995), Consuelo Silva 

(1995) e Gomes (1995) têm contribuído para perceber que não só o material utilizado no contexto 

escolar, como também os educadores são fundamentais para ajudar na luta contra o preconceito e 

a discriminação racial (CAVALLEIRO, 2001). 

4.3 IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL DA CRIANÇA NEGRA E A IDEOLOGIA DO 
BRANQUEAMENTO 
 

Embora me detendo, nesse estudo, nos personagens negros na literatura infanto-juvenil, 

norteada pela interpretação da narrativa literária, considero importante, agora, já que enfoquei a 

questão étnico-racial, trazer à tona a fala de uma criança negra, a fim de observar através de suas 

palavras a influência do branqueamento. Aqui a compreendo como uma das conseqüências da 

ideologia da mestiçagem, pois, a partir das tonalidades atribuídas à cor da pele, se visa a 

aproximação do modelo branco como o ideal de beleza, em detrimento dos fenótipos negros. É 

nessa perspectiva que registro a autopercepção inferiorizada da criança, por meio de sua redação: 
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Gostaria de mudar a cor da pele. E também a cor dos olhos. Gostaria  também de 
mudar tudo o que há no meu corpo. Eu queria mudar tudo. Eu queria ser auta 
morena e muito bonita. Eu queria que esta mancha negra que tenho no corpo 
saice Eu queria ter os cabelos  bom, loiros e grandes. Com nenhum quebrados. 
(SILVA, C. 1995,  p. 95) 

A ideologia do branqueamento é percebida  através das palavras da jovem citada, na 

medida em que ela rejeita seus traços físicos e almeja ter o padrão de beleza branco. O mais 

doloroso é constatar  que não é só S.M., criança em fase de formação de conceitos sociais  e 

existenciais como também muitas outras crianças que tendem a se considerar assim, feias 

(SILVA, C. 1995), a ponto de querer  “mudar tudo” em si, para serem aceitas socialmente. 

Mudar, aqui, consiste em passar a ter os cabelos lisos, loiros, ter olhos claros, pele branca; enfim, 

eis a não aceitação em ser negro na sociedade.  

Cavalleiro (2000, p. 10), em sua pesquisa no contexto escolar, constatou que as crianças 

negras de quatro a seis anos demonstravam “[...] uma identidade negativa em relação ao grupo 

étnico-racial ao qual pertenciam”. Em contrapartida, as crianças brancas, nesse  mesmo contexto, 

revelaram “um sentimento de superioridade em relação àquelas”. Não pretendo, com essa 

informação, colocar a literatura infanto-juvenil como a responsável pelo fato de as crianças 

negras tenderem a construir uma identidade negativa de seu grupo étnico-racial. Mas, diante 

disso, aumenta ainda mais a responsabilidade de uma atenção com todo o material utilizado com 

elas. Afinal, a literatura, com suas estórias, personagens e imagens sugere todo um universo a ser 

vislumbrado, interpretado e vivenciado emocionalmente pelos leitores. Nesta perspectiva, a 

literatura é um instrumento de entretenimento, de ludicidade, emoção, mas também de educação.  

É esse o caminhar de emoção e pulsação que os ouvintes-leitores interagem com o texto e, 

assim, trilham a (re)descoberta de si mesmos ao percorrer sua interioridade, por meio dos 

personagens.  Em um dos seus livros, Ribeiro (1999 p. 12) diz: 

Contamos histórias [...]  para o ouvinte organizar sua casa interna, os seus objetos 
e, nela mesma, na sua casa interna, desvendar novos cômodos, janelas, quadros, 
sótãos, porões ou caixinhas que sempre existiram e nunca foram notadas [...]   
 

 A partir da consideração de Ribeiro, é pertinente afirmar que as histórias contribuem para 

o leitor construir a sua identidade pessoal, ampliando a visão de si mesmo. Assim sendo, 
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considero tal identidade como resultante da “[...] percepção que temos de nós mesmos, advinda da 

percepção que temos de como os outros nos vêem” (CAVALLEIRO, 2000, p. 19).  

Aqui, vale destacar que não compreendo a identidade pessoal como algo fixo, pronto e 

acabado, mas como resultante de todo um processo de relação que se constrói com o outro no 

universo circundante. Tal relação é mediada, também, pela palavra escrita, e por meio da 

linguagem não verbal. Tais linguagens são tecidas na obra literária e contribuem para o leitor 

(re)criar o seu universo interior e exterior.  

Com base nas leituras acerca dos conteúdos dos livros didáticos (SILVA, A. C, 1995), 

literários (ROSEMBERG, 1985; LIMA, 2000; GOUVÊA, 2001) e da  televisão (ARAÚJO, 

2000), é possível observar que a caracterização dos personagens negros é tecida de maneira 

estereotipada e depreciativa. Tal fato, conforme Ana Célia Silva (1995), Consuelo Silva (1995) e  

Gomes (1995), acarreta problemas na construção da auto-estima das crianças negras, que se vêem 

associadas a tais caracterizações. Considerando a tendência de se veicular estereótipos 

depreciativos acerca dos negros, Andrade (2001, p. 17) ressalta: 

Os estereótipos de feiúra, selvagem, malandragem, ignorante, incompetente, 
submisso/escravo, maldade, coisa ruim, vinculados nas piadas, músicas, anedotas, 
apelidos produzem o efeito de auto-rejeição na população negra e muita destas 
pessoas acabam introjetando estas referências para si e para seus semelhantes, 
conforme os ditames racistas. 
 

Só que, mesmo se reconhecendo que os estereótipos acima aludidos produzem o “[...] 

efeito de auto-rejeição na população negra” (ANDRADE, 2001, p. 17), em algumas obras 

consideradas inovadoras eles são uma constante. Em outras, que tiveram reedições no mercado 

livresco, também observei a presença de estereótipos que depreciam o negro, entre eles, o de 

“feiúra”, “submisso/escravo” e o de “coisa ruim” o que indica a aproximação entre alguns livros 

analisados e aqueles atributos estereotipados apontados pelas pesquisas da área da educação e de 

literatura.  

Enfim, nas produções literárias publicadas entre 1979 e 1989, observo que houve, sim, a 

denuncia e a busca de enaltecer os atributos físicos, intelectuais e pessoais dos protagonistas 
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negros, mas, ao mesmo tempo, se contribuiu para reforçar exatamente o que se pretendeu 

denunciar: o racismo à brasileira, uma vez que, alguns protagonistas negros são:  

1. em grande maioria, associados à pobreza, quando não à miserabilidade humana; 
2. desamparados, sem família, haja vista a carência do pai e/ou da mãe; 
3. tecidos de maneira inferiorizada e sujeitos à violência verbal e/ou física; 
4. enaltecidos pelos atributos físicos e/ou intelectuais, com vista à democracia racial.  

Tais associações emergem das características atribuídas aos protagonistas negros seja pelo 

narrador, seja pelos demais personagens. O que importa é que, através deles, se percebe com 

maiores detalhes o que se inovou e o que se reforçou em termos de estereotipia em face aos 

personagens negros. Seguem algumas passagens das narrativas correspondentes aos itens acima 

relacionados. Vale observar que eles dialogam entre si, mas os agrupei com o propósito de 

ressaltar as características predominantes em blocos.   

Reitero, no entanto, que o presente estudo tem como foco de análise 12 narrativas, cujo 

recorte temporal justificou-se em virtude da eclosão das produções literárias destinadas às 

crianças e aos jovens. A seleção de obras deu-se em função das reedições das produções nos anos 

80, ocasionando a permanência delas no  mercado livresco até os dias de hoje.  

Embora se tratando de estórias cujos autores são diversos, em virtude das caracterizações 

dos personagens, observei que as mesmas são subdivididas em três eixos temáticos 

predominantes: 1) a pobreza (JSFCA, USE, TC, NS); 2) Discriminação/preconceito racial (XC, 

ACT, DNF, NG, SV, AHGM); 3) o enaltecimento do negro, com vista à democracia racial 

(OMM, MBLF), há entrelaces que evidenciam a relação entre as narrativas. E são estes entrelaces 

que procuro tecer ao longo deste estudo.  

4.4  TECENDO OS FIOS DAS ESTÓRIAS: DESVELANDO A INFERIORIZAÇÃO DOS 
PERSONAGENS NEGROS 

                    

A associação do negro à pobreza foi um ponto bastante discutido. Inclusive, evidenciei 

que, entre as doze narrativas, dez apresentam personagens negros pobres. Logo, são aqueles que 

desempenham atividades profissionais consideradas desprestigiadas socialmente. Enquanto os 

brancos são os patrões, executivos, doutores, professores, fazendeiros, senhores, os negros são os 

empregados, domésticos. 
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Referindo-se especificadamente aos livros didáticos, Ana Célia Silva (1995, p.59) critica a 

omissão da diversidade profissional exercida pelos negros em tais livros. Para ela, isso  “[...] pode 

ser responsável, em grande parte, pela internalização de uma imagem distorcida do negro, visto 

apenas como serviçal e marginal, bem como pelo desrespeito e intolerância por parte  dos seus 

colegas das profissões valorizadas na sociedade”. Uma vez se insistindo em associar os 

personagens negros só à pobreza, significa a manutenção de uma visão limitada daqueles que têm 

galgado os mais diversos espaços no campo profissional.Quer dizer, o problema não é associar os 

negros à pobreza, mas perpetuar esse único papel é, sim, reducionismo, limitação e minimização 

da sua importância enquanto profissional tão capaz  quanto os brancos.                                                              

4.4.1  Desamparados, sem família, haja vista a carência do pai e/ou da mãe 

A família de alguns personagens é  constituída unicamente pela mãe, de acordo com as 

análises realizadas até então. Logo, as considerações que seguem têm o propósito de realçar 

alguns dados correspondentes ao seio familiar dos personagens:  

 Na estória não há nenhuma informação a respeito do pai de Benê (SV).     

• Para Joca, o pai é uma incógnita em sua vida, conforme o narrador onisciente 

mostra através do imaginário do protagonista:  

  
Do meu pai eu não me recordo. Se mãe falou nele, e deve ter falado, eu não me 
lembro [...] (XC, p. 44).  

Sei que meu pai foi o maior beque que apareceu na cidade. Também não  sei 
quando, de que tempo. Talvez nem tenha sido mesmo, só falaram querendo dar 
uma colher de chá. Mas, morreu ou foi embora? Será que tenho pai? Quem sabe? 
(XC, p. 46).  

• Dito é órfão. Ele pode ser considerado um personagem “desenraizado” Isto é, que 

desconhece sua origem familiar. Esse personagem, abandonado ainda criança, 

exprime seu conflito existencial através da voz do narrador onisciente: 

Sentiu o coração apertando, apertando. Ia para onde, Senhor Deus? Casa da tia” 
Mas que tia tinha ele? Nenhuma! Tinha gente que tinha tanto parente [...] Ele só 
tinha um parente, chamado ninguém [...] (DNF, p. 33) (grifo do autor). 
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• Neco, após a morte da mãe, a vizinha vai lhe dar a triste notícia, e, diante da 

orfandade dele, ela fica penalizada, conforme revela o narrador onisciente: 

“Pobrezinho do Neco, sem pai, e agora [...]  (NOS, p. 28). 

• Tratando-se de a “menina bonita do laço de fita”, não há qualquer evidência na 

narrativa quanto à presença do pai, pois só há um diálogo entre a “menina” e a mãe.  

Alguns personagens negros são caracterizados “desamparados”, por não contarem com 

uma família normal, tendo como única referência a mãe, já que para outros o pai é ausente. E isso 

significa que a família desses seres é fragmentada, como se além da carência financeira, eles não 

tivessem nem referência familiar. São, portanto, sujeitos ao desamparo social, diferentemente dos 

personagens brancos que têm uma estrutura familiar. A exemplo, Ló (TC),  Tônico (TC), Beto, 

Cacá e Vado (SV). Estes últimos personagens, embora os pais não apareçam na estória, o 

narrador evidencia até o desejo deles com relação à vida profissional dos filhos, por desejar que 

eles sejam seus sucessores profissionalmente. Já Benê é tecido apenas como o filho da lavadeira, 

sem qualquer alusão à sua carreira profissional. 

Enquanto Dito “foi criado pelo tempo” (DNF, p. 24), “Gustavinho, mau caráter até não 

poder mais, filho de dona Laura e doutor Alberto”, foi “Mal educado em colégio interno” (DNF, 

p. 36). Quer dizer, até um dos antagonistas, branco, que maltrata Dito, teve educação em 

internato, tem respaldo familiar, enquanto o protagonista é colocado em uma situação de 

inferioridade total comparado a ele. Dito corresponde ao que Silva (2001; 1995 a) chama de 

personagem “desterritorizado”, pois não se sabe de onde veio, quais os seus familiares; enfim, 

não tem qualquer referência desse aspecto.    

Tanto Ana Célia Silva (1995), quanto Rosemberg (1985), além de Andrade (2001) Lima 

(2000) e Gouvêa (2001), através de suas pesquisas, evidenciam em seus estudos que os 

personagens negros foram caracterizados de maneira inferiorizada em relação aos brancos. Isso 

em virtude dos fenótipos físicos, já que ser negro implica ser o outro, o diferente. Por trás dessa 

idéia, o branco é o “representante da espécie”, portanto considerado normal, o modelo ideal de 

beleza. 
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Uma vez considerados diferentes, “feios”, os negros sofrem as mais diversas e perversas 

agressões. Logo, há ilustrações em que o negro carrega o branco nas costas (SILVA A. 1995);  

em que é motivo de zombaria; de depreciação, de humilhação, enfim. Em algumas obras literárias 

analisadas, observei que os personagens negros continuam sendo tecidos aquém dos brancos por 

estarem em condições muito semelhantes àquelas constatadas pelas pesquisadoras acima 

aludidas, conforme pode ser observado a seguir, através das ilustrações e dos fragmentos de 

diálogos, dos predicativos:  

4.4.2  Submissão/ 

humilhação, ao aparecerem: 

 

 

 

 

  

                      
 
        Carregando o branco (NG)        Associado a ladrão (JSFCA)        

João é confundido com um                   
ladrão e é preso. Falas 
depreciativas: 
Ladrãosem-vergonha!  
Marginal! ... 
 

A depreciação dos protagonistas emerge, ainda, por meio dos predicativos que lhes são 

atribuídos tanto pelo narrador como pelos demais personagens. São predicações que os associam 

à sujeira, a seres inanimados, à preguiça... e que os colocam em condições inferiores aos brancos, 

que os expõem a situações de humilhação, o que corrobora para demarcar a inferiorização dos 

negros perante os brancos:  
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4.4.3. Associação à sujeira/predicações pejorativas 

 
“Ao chegar em casa o pai de Tânia voltava “sujo, com cheiro forte” (NG. p. 3). 
“Encapetado” , “moleque endiabrado”  (SV);  
“botou o cigarro no beiço”, “moleque de rua” (TC)   
 “Carniça, está mais sujo que nunca” (TC,  p. 27). 
“Tonico olhou para os molambos que vestiam Carniça” (TC) 
“Carniça olhou a roupa suja, os pés descalços imundos “(p. 52) 
“crioulo safado” (XC, p. 17)  
“seu moleza, 8; Cendino fecchou o bico” (13), “lavar a cara” (14), “padrasto do pintinho” (22); 
“menino herege” (26), de “beiços caídos” (17),  (AHGM) 
“Negrinha” (ACT, p. 47). 
“... Dirceu, um negrinho terrível” (ACT, p. 53)   
“crioulinho complexado” (XC. P. 40)  
“preto cachorro” (XC, p. 23) 
 
 

Nos dois diálogos que seguem, evidencia-se a condição de inferioridade de Carniça 

(negro) em relação a Tonico, seu amigo branco. É importante observar ainda que ao protagonista 

é negada a voz, já que o seu amigo é quem responde por ele primeiro. Só depois é que ele ratifica 

a resposta. 

   

 
E como ele vai trabalhar com o meu filho [branco] sujo desse jeito? 
Perguntou dona Zen ao irmão. 

- Ele tem  uma roupa melhor?  indagou seu Severino. 
- Ele tem – gritou Tonico.   
- Tenho – disse Carniça ... (TC, p. 53) 

 
- Pode deixar, dona – disse Carniça, sorrindo para Tonico e escondendo 
com a mão os dentes estragados (p. 56). 
Dona Corália encarou Carniça e ele, meio encabulado, a única coisa que 
conseguiu fazer foi coçar, no dedão do pé direito, uma frieira braba, que 
tinha arranjado lá no morro” (p. 56)  
 

A seguir, o narrador ridiculariza Carniça ao ressaltar de 

maneira depreciativa e caricaturada, logo, exagerada, os problemas 

na dentição do personagem: 
 

Carniça botou os dentes estragados pra fora e foi logo pegando na escova    grande 
e passando nos sapatos do freguês (TC, p. 38) 
A boca dele [Carniça], acho que está em petição de miséria. (TC, p. 72) 
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O protagonista encontra-se em um espaço onde só tem brancos, está com a sua família de 

criação, branca, e se dirige à piscina. Logo, é interpelado por um segurança também negro. As 

agressões verbais são diversas e depreciativas:  

 

- Aonde você pensa que vai?  
- Eu ia dar um mergulho. 
- Ia, né? Mas não vai [...] 
Pretinho, conheça seu lugar [...] 
- Veja lá, rapaz. Olhe a sua cor [...] 
Será que minha cor vai sujar a água? 
Cadê a carteirinha?[...] 
Entrei porque deixaram. 
- Ah, é? Porque achou a porta aberta/ Igual a cachorro na 
igreja? 
Não senhor.  
- Fala crioulinho mal educado. É? Cachorro na 
igreja?[...](XC, p. 34) 

                                                                
 

 

 

Um outro protagonista que recebe muitas denominações pejorativas é Dito. São elas:  

 
   

“preto sujo” (p. 24);  “mão imunda” (p. 4); “negrinho sujo” (p. 16); “era melhor ter 
deixado esse moleque no lixo”  (p. 24). “Burrice de crioulinho” (p. 44); “Cisma de 
pretinho” (p. 44); “bobalhão” (p. 42);  “seu bocó, bobão”  (p. 42); “crioulinho muito 
safado” (p. 49); “ruim de raça” (p. 38).  

 

 

A relação de predicações depreciativas acerca do negro são diversas, nelas se percebe não 

só as categorias apontadas por Rosemberg (1985), Lima (2001), Gouvêa (2001), Ana Célia Silva 

(1995), Abramovich (1089), Andrade (2001), como muito outras. E tais predicações têm 

conotação racista: “ruim de raça”, como os associa a seres inanimados. Afinal, Dito deveria ter 

ficado no “lixo”, diz a patroa; Cendino: “seu moleza”, estava de “beiços caídos”, já “os 

molambos ... vestiam Carniça” e, por fim, ironizando, Joca pergunta se a cor dele ia “sujar a 

água”. Enfim, é inegável que muitas daquelas categorias analisadas e sintetizadas quanto à 

aparência (animalização, sujeira, caricatura) e origem, que corroboram para a depreciação do 
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“aspecto físico do negro”, estão presentes nas narrativas dos anos 80. E olhe que mencionei só as 

mais gritantes; na realidade, a lista é bem maior...                         

4.4.4 Associação: favela/quilombo moderno 

A favela, conforme registrei anteriormente, é tecida como um espaço onde ocorrem as 

invasões de lares alheios (NOS); é onde os assaltantes se escondem (TC), é o reduto dos 

“malandros” e o local em que os traficantes ditam a lei, como reis. Mas estes não podem com o 

poder de “Xangô”, que protege o protagonista Oldemar, que o livra dos perigos e que o faz 

resistir ao meio social corrompido. Ele é a exceção, é a esperança para o povo oprimido, pois é 

“Zumbi encarnado”. Seu destino é ser um “líder, alguém que faça da raça negra uma raça 

respeitada” (SV, p. 7). Então, a “raça negra” é desrespeitada? E, mais, mesmo reconhecendo a 

insigne importância de Zumbi, será que se têm que aguardar um novo líder (como o mito do 

Sebastianismo) para vencer as dificuldades do quotidiano?  

Só que vó Rosa, preocupada com o destino dos favelados, desabafa com a amiga Wladya, 
a “mulata de olhos verdes”:  

 
[...] a favela [é] cheia de vielas e casas, crianças correndo por toda parte. Isto é um 
quilombo, Wladya, um quilombo moderno. E o Oldemar pode ser o Zumbi. Lutar 
de várias maneiras, redimir a nossa raça [...] nós ainda estamos escravos, sabia? 

 

Ao associar Oldemar a Zumbi, a favela ao Quilombo (como se sabe que o maior foi o de 

Palmares e o herói aludido na narrativa foi o seu líder Zumbi), pode-se inferir que a personagem 

pode estar tomando este quilombo como referência. Mas, mesmo que não seja, não seria 

impertinente reconhecer que o quilombo simboliza um espaço de resistência muito importante 

para o povo negro, que era organizado, que tinha líderes; que lá se agregavam diversos povos que 

buscavam a liberdade não só sua, mas dos seus descendentes; logo, um espaço de “orgulho” dos 

negros (SCHMIDT, 2001, p. 68), e não o espaço de periculosidade conforme se sugere na 

narrativa. 
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4.4.5 Ingênua ignorância 

Nas passagens que seguem, é como se se desejasse exprimir a ingenuidade dos 

personagens negros, só que a ingênua ignorância destes os idiotiza por conta da desinformação e 

até da falta de criticidade quando da depreciação que sofrem:   

Desinformação: palavra “pivete”: 

“João ficava em dúvida se pivete era menino pobre, menino do morro ou menino ladrão”  
“[...] será que o ladrão era tão parecido com ele?  (JSFCA, p. 5) 
 
 - Você, com toda essa pinta de pivete...?                                                                                                                 
Pivete? Benedito nem sabia o que era (DNF, p. 13) 

Idiotização do personagem negro: 

Diálogo entre três personagens brancos, ricos, e Benedito, negro: 

 
- Você mora aqui??? 
 - Moro! 
Na casinha do cachorro, é? 
- Mas aqui não tem, cachorro, não...                                                                                         
- Não tem cachorro não??? 
-Não 
E você o que é, então? 
- Sô gente, ara! (SV, p. 36)  

                             
 Também é depreciação a atribuição de determinados apelidos aos personagens negros, os 

quais sugerem sua associação com a sujeira: “Carniça”; a animalização: “Bidu” e “Xixi”, como 

um meio de humilhação ao personagem, porque um dos  “irmãos de criação” fez xixi nele!. Há 

também nomes que denotam seu pertencimento étnico-racial mas de maneira pejorativa, para 

marcar a diferença deles em determinados espaços sociais: Benedito, apelidado de “Dito”; e 

Benedito, apelidado de “Benê”. Ambos são humilhados por brancos, os quais os agridem por 

inferiorizá-los.  

4.4.6 negro: motivo de gozação/racismo  

Moura (1993) informa que o “racismo brasileiro” é eficiente, ambíguo. E é. Pois bem, 

observa-se que o narrador tenta evidenciar a benevolência dos protagonistas, que ele ressalta, 
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várias vezes, o quanto estes são preocupados com a família, que resistem à malandragem, logo 

são “tutelados pelo branco bom”, mas nos interstícios do texto, ao buscar mostrar o quanto são 

injustiçados e discriminados por serem diferentes; quer dizer: negros, pobres e sem instrução, são 

colocados em uma situação da mais absurda inferiorização, chegando-se ao ponto de questionar 

e/ou negar a sua humanização. Seja por conta do aspecto físico de descuido, o que os coloca 

aquém dos brancos; seja por meio das piadas racistas (que o negro não compreende sequer, no 

caso de Benê), enfim, o negro acaba desempenhando o papel de “palhaço”, isto é, motivo de 

gozação e de humilhação do branco:   

E Carniça na escola, de roupa nova? Que troço engraçado. E quando consertasse 
os dentes, iria rir à toa, só para mostrar a dentadura nova. (TC, p. 48)  

  
Todos riram e o jogo continuou. (NG, p. 16) 
- Ah, essa negrinha não acerta nunca,  pó. (NG, p. 26) 
-  Não fala assim com a minha amiga [...] Ela é minha53 amiga [...] 

 
Os colegas da escola (Juliana, Luísa e Marisa) [...] Viviam cochichando dela e 
nunca a chamavam pra pular amarelinha [...] (p. 36) 
Os meninos se recusavam a abraçá-la [...] na brincadeira do gosto-não-gosto (NG, 
p. 36) 

 
Um outro exemplo de humilhação, subestimação e inferiorização do negro é 

grosseiramente ilustrado e apresentado abaixo. Será que o texto contribui para inovar ou reforçar, 
reiterar, ratificar e exprimir a estereotipia de ignorância, inferiorização e ingenuidade do negro? 
Veja-se a seguir: 
 
- Você sabe quando negro é gente?[...] 
gente é gente, uai [...] Sempre [...] 
Não! Negro só é gente quando está no banheiro! Todos riram [...] 
- Vamos embora, Beto [...] convidou Cacá. – Esse carinha nem entendeu a piada [...] 
- Que história é essa de ficar gritando o nome de quem você não conhece?  
- [...] Quero ser amigo de vocês... 
Amigo nosso??? 
Beto se admirou muito. Encheu o peito o mais que pôde e se encostou no negrinho, deslocando-o do 
lugar...[...] 
[...] Eu vou fazer uma perguntinha à-toa e você vai responder. Se acertar, a gente fica amigo, tá? 
Beto não gostou, Benê sim. 
[...] Dois cachorros entram numa igreja, ta?  
 
 

                                                           
53 Grifo da autora, o que sugere que a personagem (Juliana) quer enfatizar que Tânia é “preta” mas é sua amiga, e por 
isso, por se tratar de uma amiga, seu irmão deveria respeitá-la. 
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- Ta! 
- Um era branco, outro era preto [...] 
Ta acompanhando? 
- Tô ... 
- Então, o padre descobriu que um 
deles tinha mijado no pé do banco 
[...] Ta?  
- Ta! Confirmou Benê, quase rindo. 
- Qual foi o cachorro que mijou na 
igreja?... 
- Foi o preto? – respondeu sem 
pensar. Afinal tudo era uma simples 
brincadeira...  
- Errou [...] foi o branco! 
- O branco??? – interrogou Benê 
sem entender... 
- Claro que foi o branco! Se fosse o 
preto, teria feito coisa pior1 
[Cacá] Falou e riu com enorme 
estardalhaço. Os companheiros 

prestigiaram ... 
Quando chegaram ao poste, ainda riam muito. Benê permanecia abobado, sem querer acreditar  que eles se 
iam[...] (SV, p. 38)   

 

O texto que segue, assim como o anterior também ratifica o preconceito racial, em 

decorrência da agressão verbal e física que o negro sofre. Veja-se que ele é ainda inferiorizado ao 

sair como o perdedor. Outra observação, se Joca é adotado por uma família de classe média, 

estuda, tem uma vida social junto à família da namorada (a que está chorando por conta da briga), 

estava passeando com ela, por que ele estaria caracterizado tal qual um menino de rua? Seria para 

demarcar a sua condição de inferioridade comparado ao agressor, bem vestido?   

 

 
A namorada dele é a Bete. Elisabeth, isso é nome de preta? Tem que ser  
Benedita, ou nome mais fácil, que é pra patroa falar “Dita, vem catar piolho. 
Irene, vem fazer cafuné” 54. Pra que complicar? Elisabeth [..] 
Ele disse isso com a maior cara de gozação. 

 

 

 

                                                           
54 Citação transcrita tal qual é registrada no livro Xixi na cama  
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Nem penso, não dá tempo. Mando logo dobrar a língua. Sou 
desaforado, mas ele é muito mais: 
- Qual é crioulo? Negro comigo é só disco e café e telefone 
(XC, p. 22). 
Quando vejo, me agarro com o Juquinha... (...) Ele, pra variar, é 
muito mais forte. Sou magro, de canelas finas... 
[...] levo logo um contravapor nas fuças 
- Aprendeu? Preto cachorro, você não é gente. Preto não é 
gente, é bicho. (XC, p. 22, 23) 

 

Os fragmentos transcritos a seguir também visam a 

denuncia do preconceito racial, o qual é reforçado através 

da associação: negro/sujeira; negro/burrice; 

negro/xingamento; negro/submissão, negro/animalização, 

entre outras inferiorizações. Isso, em virtude da aparência 

e comportamento deste. 

 

A  mãe de Tânia “[...] parecia não se importar quando alguém dizia – e ela ouvira várias 

vezes – que preto quando não suja na entrada, suja na saída. Ou quando diziam que coisa malfeita 

era trabalho de preto”. Tânia reconhece o sentido depreciativo em ser chamada de “Branca de 

neve”, (p. 36). Para ela é como se a xingassem de “negrinha”. Mas há ainda outras agressões 

verbais que a protagonista sofre na escola ao dizerem:  [...] Parece uma sombra – disse Luisa, 

rindo. – Preta daquele jeito! (NG, p. 36).  

O narrador onisciente desvela o imaginário da protagonista ao observar:  

Aquela dor que [Tânia] sentia quando a chamavam de negra, daquele jeito,  [era] 
como se estivessem chamando ela de suja, de ladrona, de asquerosa. (NG, p. 26) 

 

4.4.7 (AUTO)PERCEPÇÃO INFERIORIZADA 

 Um dos maiores problemas que as crianças negras encontram na escola é a agressão 

verbal por seus fenótipos (cabelos, cor da pele, traços físicos, enfim), conforme foi constatado 

por Cavalleiro (2000; 2001), por Ana Célia Silva (1995) e Consuelo Silva (1995). E isso 

contribui para que as crianças e jovens almejem ser brancas, como um meio de se sentirem 

valorizadas, respeitadas. Eis, assim, a internalização do branqueamento. Diante das 
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exemplificações que seguiram, pode-se inferir que a obra literária insiste em reforçar a 

depreciação e inferiorização do negro, pois ela, enquanto arte, representa “O Homem”, “O 

Mundo”, a “Vida” através da palavra. E essa “palavra” dá margem à visão estereotipada do 

negro, quando o coloca em situações de humilhação e agressão física ou verbal, como foi 

observado anteriormente. Então, como pode essa literatura contribuir para que o leitor “[...] 

organize a sua casa interna” [?] (RIBEIRO, 1999, p. 12); que o leitor, através dos  personagens, 

esclareça “[...] melhor as suas próprias dificuldades” [?] (ABRAMOVICH, 1990, p. 17). Como 

fazer isso se essa mesma “arte da palavra” corrobora para introjetar nas crianças os “ditames 

racistas” (LIMA, 2000, p. 17) não só através de piadas depreciativas, como também por meio da 

indução ao “branqueamento”? Eis o que segue:                                                                                                    

4.4.7.1 (Auto)negação do saber 

Maria das Dores “acreditava nas coisas que os sinhôs acreditavam porque os 
sinhôs eram gente estudada, gente que sabia o que dizia, enquanto ela não passava 
de uma escrava que nem sabia falar direito” (AGHM, p. 13). 

- Como a senhora sabe dessas coisas? (pergunta Cendino à mãe) 
- Sinhá Vitória me contou. Ela leu nos livros! 
- Quer dizer que a senhora também vai ressuscitar? 
- E ocê também! 
- E os animais?  
- Não. Os animais não têm alma. 
- Coitados mãe! Os animais também tinham que ressuscitar! Deus vai fazer uma 
coisa muito errada não ressuscitando eles! 
_ Menino, quem é ocê pra achar o que Deus deve ou não fazer? – zangou-se a 
mãe. – É falta de respeito querer ensinar Deus, Nosso Senhor, menino malcriado! 
Cendino fecchou o bico. Mas por dentro continuou achando que Deus estava 
errado”. (AHGM, p. 13) (grifo meu). 
 
Um rapaz se aproximou da cadeira de Tonico e perguntou quanto era a graxa. 
- Cinco cinzas – se adiantou Carniça. 
- É, cinco cruzeiros – confirmou Tonico, não gostando que o amigo tivesse falado 
antes. (TC, p. 38)  

 
  [...]  mas seu Severino, eu não sei conversar direito [...] (TC. 52) 

    

4.4.7.2 (Auto)percepção negativa/auto-rejeição:  

       Tânia, ao observar fotos em um calendário,  “olha as figuras na parede”, examinando-as: 
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[...] tem uma que é quase tão escura quanto ela [...] Tem outra  que é meio 
parecida com dona Márcia 
Acha a segunda mais bonita. Aqueles cabelos loiros, lisos, aquela cor clara de pele 
[...] Lembra que um dia sonhou que era mais branca que essa moça. E que tinha o 
cabelo liso, caindo solto sobre os ombros. (NG, p. 30)    
 

Tânia se questiona pelo fato de não reagir aos “xingamentos”: 
 
[...] Às vezes, bem no fundo, [Tânia]  gostaria de ter nascido de olhos azuis, feito 
Juliana. (NG, p. 27) 
 
Eu sou mesmo uma besta, uma medrosa. Eu odeio essa bocó [Luísa] [...] Mas por 
que não consigo bater nela? Por que eu fico apavorada quando alguém me xinga 
de preta? Por que eu fico que nem minha mãe e meu pai, bem pequenininha, com 
vontade de sumir, quando alguém lembra que eu sou preta? (NG, p. 49). 
 

Tânia deita-se e chora por se achar medrosa, como os pais, após ser ofendida pelos 

colegas (NG): 

Doía e doía muito, mas só que o pai e a mãe dela não diziam nada. Parece que 
nem escutavam. Ela tinha vontade de dizer que tanto preto quanto branco erravam 
e acertavam  da mesma maneira [...] Que não era a cor da pele   que ia fazer ela 
acertar ou errar. (NG, p. 26)  
 

No fundo, ela [Tânia] sentia uma pontinha de timidez por ser preta e tinha  a 
impressão  de que se não brigasse, não reclamasse, todo mundo ia se esquecer de 
que ela tinha aquela cor [...] (NG, p. 27) 

 
Quanto à rejeição, Tânia gaguejando, às lágrimas, desabafa com o amigo (Pedrinho): 

 

- É que eu sou preta e eles não perdoam. É que tem uma raiva dentro deles por 
gente preta como eu. Não é só eu. É tudo quanto é preto. E daí, quando a gente faz 
qualquer coisa errado, ou desagrada, lá vem pauleira da grande por cima. Maior 
do que se a gente fosse branco [...] Eles acham a gente diferente. Mas diferente 
pra pior. Como se fosse uma vergonha ser preta. E eles jogam isso na cara da 
gente: olha, você é preta, você vale menos (p. 60). 
- Quando eu erro na escola, é porque eu sou a maior das burras. Quando ela erra 
[Luísa, branca], é porque estava distraída. (NG, p. 60).  
- Eu odeio eles! [...] E odeio porque eu fico com vergonha de mim, às vezes. Às 
vezes fico louca de vontade de acordar branca, de olhos bem azuis, feito uma 
alemã, e ter pai e mãe brancos que valem tanto quanto o pai e a mãe dos outros. E 
não ter que esticar o cabelo até doer, para ele não ficar pixaim. (NG, p. 61) 
- Mas eu tenho muita raiva  de pensar desse jeito. E acho que  é o jeito  que minha 
mãe pensa. Eu queria não ter vergonha, não me sentir pior[...]. (NG, p. 61)     
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 4.4.7.3 Naturalização do sofrimento 
 

Dona Laura é capaz de me dar castigo, né? 
[...] Um castigo a mais, um castigo a menos, não tinha importância. Estava 
acostumado. (DNF, p. 20)                                                                                                                

 

4.4.7.4  (Auto)negação da humanidade 

 
Será que preto não é gente, é 
bicho? (XC, p. 23)  
 
[...] Uma outra vez entrei 
num banheiro e o banheiro 
entrou na minha vida...  
Lá  estavam, na parede, as 
tais frases de negro. Eram 
frases e palavrões, as 
cacetadas nas costas da 
gente: negro bom é negro 
morto [...] bandaid de preto 
é fita isolante; mantenha a 
cidade limpa, matando um 
negro por hora; Branco 
correndo é atleta, preto 
correndo é ladrão; preto só é 
gente quando entra no 
banheiro e diz: tem gente. 
Negro é tão bonzinho que 
todo branco devia ter um 
(XC, p. 37) 
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4.4.8  Ideal de passividade: brancos além/negros aquém  

 
   - Se a gente for de qualquer jeito, a professora faz o quê – perguntei. 

- Põe de castigo em cima de dois grãos de milho [...] 
- Mas a Janete do seu Cardoso vai de ramela no olho e até muco no nariz e [...]  
- Mas a Janete é branca – respondeu minha mãe [...]. (ACT, p. 48) 
Eu era negra, a Janete branca [...] (ACT, p. 52) 

 

Geni, ao se arrumar para ir à escola, pergunta à mãe: 
 

- E se, no caminho, o Flávio me xingar de negrinha? 
- Não quero saber de encrenca, pelo amor de Deus! Você pega e faz de conta que 
não escutou nada. (ACT, p. 52) 
 

Logo cedo, durante uma oração e a arrumação para ir à escola, no primeiro dia de aula, a 

mãe faz as recomendações à filha, Geni, reiterando, entre elas, a passividade diante de agressões 

verbais que poderá sofrer na escola: 

 
- Não briga com o Flávio no caminho que depois o pai dele conta pro Mariano. A 
corda rebenta do lado mais fraco e seu pai não gosta de ser chamado à atenção. 

 
Na saída ao sair apressada para ir à escola, mais uma vez a mãe faz recomendações para 

Geni, dentre elas, a passividade, a não reação a possível agressão verbal na escola: 
 

- [... ]Não vai brigar com o Flávio que depois... (ACT, p. 52-54)                                                   
       

Nesse sentido, também não houve inovação, pois os personagens negros que convivem 

nos mesmos espaços sociais que os brancos são discriminados por eles, enfrentam rejeição e, em 

muitas obras, são aconselhados a não reagir, pois são negros.  

 

Na visão de Tânia seu José [o pai] “é triste e quieto” (NG, p. 3) , trabalhador, comia 

“qualquer grude” colocado para refeição” (NG, p. 3). Ele é, portanto, acomodado,  pois “não 

reagia às explorações dos patrões” [na verdade, ele] “tem medo de brigar”  principalmente  com o 

patrão:  

 
Era sempre assim, antes em São Paulo. Vivia levando, se lastimava, mas não 
levantava a cabeça (NG, p. 40). 
Tânia [...] Não gosta do jeito de o pai aceitar ser mandado, procurando sempre 
desculpar os patrões (NG, p. 40)  
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O problema nessas passagens não é a denúncia da opressão em si, mas o papel passivo 

dos personagens em face da agressão sofrida, assim como o uso de piadas depreciativas sobre 

alguns deles, pois elas corroboram para reforçar o racismo brasileiro. Elas são uma maneira de 

exprimir o poder do branco em detrimento do negro, pois este é, ainda, o coitado, o oprimido, 

sem voz e sem vez que, para ser “aceito”, tem que fazer de conta que não vê, que não ouve, pois 

“a corda quebra do lado mais fraco” (ACT, p. 66).  Veja-se mais algumas passagens: 

 

  Já se havia “[...] acostumado com a miséria do bairro onde moravam”, em São Paulo (NG, 

p. 4), “[...] onde preferia ficar a tentar vida nova no litoral, com patroa nova, desconhecida”. No 

litoral, a personagem não se conforma ao ser explorada pelos patrões. Ela reclama com seu José, 

procura conscientizar este também, o qual “coloca pano quente”, por medo de represálias e de 

ficar desempregado. Embora inconformada com a vida que leva, D. Cida não enfrenta os patrões, 

ela procura obedecê-los, desabafando apenas com a família os descontentamentos: “Trabalho 

feito um burro  e ela tem a cara-de-pau de dizer que não faço nada! (NG, p. 40): 

 
[...] Às vezes tenho vontade de berrar. Mas não berro. Enfio a cabeça debaixo do 
travesseiro, à noite. E ponho a boca no mundo. (XC, p. 37) 
[...] 
Um dia, ainda volto para a África. Se não me querem por aqui, vou ficar fazendo 
o quê? Caso com a Bete, a gente vai morar lá. Vai viver numa cidade de negros, 
ou vai viver no mato a vida toda, no meio de leopardos e leões, como nas histórias 
de heróis. Se é que sobrou bicho ou mato na África. 
A gente vai viver entre cobras e outros animais e no fim tudo dá certo. Entre feras 
e gente que me não me quer e ainda goza, eu para mim tanto faz (XC, p. 46)  

   
 

 Quantas vezes deviam ter rido de mim [...] Vinha mesmo era de uma raça 
medrosa, sem histórias de heroísmo. Morriam feito cães [...]Justo era mesmo 
homenagear Caxias, Tiradentes [...] Eles lutavam, defendiam-se e ao seu país. Os 
idiotas dos negros, nada. 
Por isso que meu pai tinha medo do seu Godói, o administrador, e minha mãe nos 
ensinava a não brigar com o Flavio. Negro era tudo mole. Até meu pai, minha 
mãe... Por isso  é que eu tinha medo de tudo [...] (ACT, p. 67) 

 

O fato de se tecer os personagens negros em papéis subalternos, estereotipados e 

inferiores aos brancos é, sim, um indício da herança do “racismo científico”. E isso é algo notável 

na maioria das obras analisadas, embora percebendo que se buscou denunciar a injustiça para 

com os negros. Mas, ao atribuir apelidos depreciativos; ao colocar os protagonistas sendo 
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humilhados pelos brancos; ao propalar o mito da democracia racial no período da escravidão, a 

qual é tecida como patriarcal e, ao atribuir predicativos que corroboram para inferiorizar os 

personagens negros, acabaram ratificando e não retificando o racismo no solo brasileiro. Logo, ao 

branco se atribuiu a superioridade no tocante a situação socioeconômica, religião, cultura, beleza, 

conhecimento. Quanto aos negros, negou-se o seu valor religioso, fenotípico e, em algumas 

obras, intelectuais. Valores esses que os movimentos negros têm buscado resgatar e valorizar 

socialmente.  

4.4.9 Associação: negro/escravidão 

Conforme Munanga (1996), o racismo à brasileira, sob a perspectiva de Freyre, criou o 

ideário da relação harmoniosa senhor/escravo. Afinal, “Freyre não considera o contexto histórico 

das relações assimétricas do poder entre senhores e escravos [...] (MUNANGA, 1996, p. 184). 

Assim sendo, os senhores eram considerados bondosos, e os escravos subservientes; logo a 

escravidão aqui era vista como amena, “atenuada” (SCHMIDT, 2001, p, 47). Mas, nessa relação, 

era muito bem demarcado o papel do escravo e do senhor. Este mandava, e aquele deveria 

obedecer.  Na narrativa A história do galo marquês (AHGM), o narrador tenta criticar o sistema 

escravocrata brasileiro, procurando evidenciar as diferenças entre senhores e escravos porém, no 

desenrolar da trama, ele acaba ressaltando mesmo é a subserviência, inferioridade e passividade 

do escravo, o qual contava com senhores patriarcais, “amenos”, preocupados com os seus 

conselheiros e amigos serviçais. Inclusive, o protagonista Cendino chega a refugiar-se “[...] nas 

barras da saia da sinhá” (AHGM, p. 15), para proteger-se das maldades da escrava “Tervina”.  

Na aludida obra, o narrador onisciente, logo de início, reconhece que “Naquele tempo, 

1882”, na Fazenda da Gruta, “ainda existiam escravos porque não havia sido decretada a 

libertação dos negros”, os quais “eram comprados e vendidos como mercadoria”. Com isso, o 

senhor “passava a ser dono do escravo até” a sua “morte”. O senhor, como “se fosse um homem-

deus, era quem decidia quase tudo sobre a vida do negro”. Argumenta ainda o narrador, o 

“homem  branco sentia-se superior, o senhor exclusivo até mesmo da felicidade do homem 

negro”. O narrador afirma ainda que “embora os sinhôs tivessem muitos escravos de confiança 
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trabalhando dentro de casa e os tratassem com cordialidade, a diferença da cor da pele era o traço 

que dividia o mundo dos negros e o mundo dos brancos”.(AHGM, p. 5) 

É essa diferença que o narrador tenta mostrar, só que ele apresenta escravos passivos, 

acomodados, cristãos, supersticiosos e que não se rebelam contra o sistema escravocrata. Os 

“sinhôs” são bondosos, superiores, têm nome e sobrenome, títulos de doutor, de nobreza e 

poderio econômico. São compreensivos, consultam os escravos para os afazeres domésticos e a 

sinhá Vitória trabalha na cozinha com eles em dias especiais. No Natal, por exemplo, a bondosa 

“sinhá” e até parentas ajudam Maria das Dores a fazer os doces e a ceia natalina.  

Cendino, o  filho dos escravos, de oito anos, um “moleque esperto, risonho e barulhento”, 

“vivia despreocupado demais para entender o verdadeiro significado da escravidão; ainda não 

havia descoberto que o fato de ter a pele escura o fazia diferente daqueles que tinham a pele 

clara”  (AHGM, p. 6). Na narrativa, permanece a caracterização do negro como “bom”, no caso, 

Cendino e seus pais, assim como os patrões. Excetua-se a escrava Tervina que é perversa, 

invejosa e preguiçosa55. E os filhos dos senhores são “chorões, embirrentos e malcriados 

(AHGM, p. 9). A “Sinhá Vitória” é a perfeita “sinhá” só tem virtudes. E, apesar “de relcamona 

[...] não era ruim. Às vezes ela dava um doce para Cendino” (AHGM, p. 8). Enfim, de tão boa, de 

tanta sabedoria, de tanta atenção, carinho e religiosidade, se assemelha a uma divindade: 

 
[...] a Sinhá tinha um jeito tão terno que a galinha deixou, sem bicar, que ela 
enfiasse a mão debaixo de suas penas [...]  (AHGM, p. 15) 
Sinhá Vitória estava bordando na sala. Quando Cendino lhe perguntou um nome, 
ela interrompeu o bordado, revirou os olhos e forçou o pensamento [...] 

[...] Agora Cendino, vá brincar no pomar com o seu Marquês, que preciso 
terminar meu serviço (AHGM, p. 23-24) 

 Diante da doença e morte de Cendino, porque sinhá mandou matar o galo, quer dizer, o 

“Marquês”, que “era tudo que ele possuía” (AHGM, p. 57), os senhores sofrem a perda. Logo o 

“Coronel não foi visitar o pequeno escravo, e a própria Sinhá tinha envelhecido de remorso” 

(AHGM, p. 58). 

                                                           
55 Diante desses traços, pode-se perceber que Tervina, personagem secundária, é associada aos estereótipos de 
maldade, preguiça e inveja.  
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 Essa é a História do Galo Marquês, criado como gente pelo seu padrinho “Cendino”. Mas 

ambos são protagonistas e morrem. Ambos ressuscitam e Cendino é, após à morte, associado a 

“Jesus” pela sua mãe  que, assim, se conforma.  São dois os protagonistas da estória. O livro 

corrobora, e muito, para a ideologia da relação cordial senhor/escravo, por sugerir que os 

escravos contavam com o amor, respeito, amizade e proteção dos senhores. A escravidão é 

colocada como algo natural e a harmonia reina na “Casa grande”. E isso corrobora com o racismo 

à brasileira (MUNANGA, 1999) na medida em que contribui para camuflar a discriminação 

racial do período escravocrata, ao mesmo tempo em que idealiza e exalta a figura da “Sinhá 

Vitória”.    

4.4.9.1 Escravos no passado, acorrentados no presente 

Em três narrativas, especificadamente, há a explicitação através da ação dos personagens, 

que associa: negro/escravidão. E isso em textos cujo tempo da narrativa  não  remete ao passado 

longínquo (o século XVII, XVII ou XVIII), mas sim ao presente, haja vista os indícios dos textos.  

Quer dizer, trata-se de estórias que situam os personagens  nos centros urbanos (DNF: Rio de 

Janeiro), (XC: Brasília).  

 O tempo narrado corresponde à contemporaneidade (século XX).  Mas, na trama, os 

personagens negros são acorrentados ao passado, por serem associados ao ambiente da 

escravidão. Como se fossem diferentes “pra pior”, como lamentou a personagem Tânia, cujo 

apelido na escola é “Taniarelha”, só porque ela respondeu uma questão errada à professora. A 

partir de então, os colegas a ridicularizam por conta de uma falha. E, mesmo sendo uma boa 

aluna, só se destaca o seu erro. Quer dizer, os brancos podiam errar, lamentou Tânia, mas ela não; 

isso só porque era negra (NG, p. 60). A fala de Tânia é como um fio que perpassa por quase todas 

as estórias, simbolizando a visão inferiorizada do negro na sociedade, como uma espécie de 

resquício do “racismo científico”.  É ele que emerge de muitas passagens das obras literárias 

quando da analogia negro/escravidão, colocando-se este como propriedade do branco.  

 Joca, apelidado de Xixi, descobre que foi o seu irmão de criação Júnior (branco) que fez 

xixi nele, quando estava dormindo, por isso, ele ficou com o apelido “Xixi”, e é chamado por 
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esse apelido pelos colegas na escola. Ao descobrir que foi vítima do irmão, Joca o questiona pelo 

acontecido: 

Uns dias depois, quando eu já tinha levado a fama, Júnior confessou que urinou na 
minha cama. Se levantou à noite, foi lá e fez.  

    
   - Puxa vida, Júnior, por que você fez isso?... 

- Porque cismei de fazer. Na minha casa faço o que quero.  
- Puxa vida, Júnior. (XC, p. 47)  
- Que é que você quer, crioulo! Se não fez nada, ia acabar fazendo. 
- Eu nunca fiz xixi na cama, cara.  
- Mas você não sabe? Preto, quando não faz na entrada, faz na saída. (XC, p. 49) 

 

 Na narrativa, a agressão sofrida pelo 

protagonista é colocada como uma “vingança” do 

irmão de criação pelo fato de ele ter pesadelos à 

noite e acordar todos. Inclusive, nessa noite em 

que “Júnior” fez Xixi nele, ele havia lido sobre a 

escravidão e acabou sonhando que “estava sendo 

açoitado”. Quer dizer, mais uma vez o passado 

(escravidão) está presente no quotidiano do 

protagonista. E o “irmão” de criação branco 

exerce o papel do senhor que manda no escravo.  

Essa cena na ilustração  para Lima (2001, 

p. 108), ‘[...] é  um dos casos mais violentos 

como construção simbólica apresentada para as 

crianças”. Afinal, ela associa a imagem do negro 

à “humilhação”, ao “martírio”, à inferiorização 

em face do branco. Logo não se trata de uma 

simples “vingança”; ela corrobora para reforçar a simbologia: 

escravidão/humilhação/passividade, eis a sua perversidade.     

Dona Laura, branca, a patroa de Dito, que sempre o maltratou e humilhou, chegou ao 

ponto de queimar o que ele mais amava: a flauta. Ele se vinga quebrando todas as suas 
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porcelanas. “Quando dona Laura teve ciência e consciência do que Benedito tinha feito,  pegou 

de um chicote antigo, pendurado, como relíquia, na ante-sala, e gritou”: 

 
- Benedito!  
Incrível como pareça, aquele 
pretinho suave, só canto, encanto e 
música no coração, ficou 
transtornado, transformado [...] 
Não havia fugido. Veio tranquilão, 
encarando dona Laura, sem a 
menor culpa na alma. 
- Você ficou louco, moleque do 
diabo? – ruge ela. 

- Dito nem falou nem piou 
- Fale! ficou louco? [...] 
- Silêncio. Só se ouvia a respiração ofegante da dona. 
- Ah! não quer falar, não é diabo? 

O chicote estalou, como se a princesa Isabel nem tivesse existido, como se ainda fosse tempo de escravo. 
A maldade doeu mais do que a chicotada. Dito não tentou fugir. Agüentou firme. Chicotada veio atrás de 
chicotada. (DNF, p. 32) 

 

 Tânia, sempre humilhada pelos colegas brancos por ser vista como “diferente pra pior”, 

vai engolindo o “nó na garganta”, quer dizer, a dor de ser negra devido às  discriminações 

sofridas no litoral. Juliana, que ela achava sua amiga, também a explorava, demarcando que, na 

relação entre elas, Tânia era a subordinada. Por fim, a associação negro/escravo, quer dizer, 

servo/senhor é  ressaltada por Rafael, branco: 

Rafael, com cara de mofa, comenta para a irmã, falando alto para todos 
escutarem: 

      - Uma vez por ano até escravo tem vez!   
   Tânia pensou em fingir que não escutou. Mas volta atrás: 
   Escravo, por quê? Quem é escravo aqui? 
   Você, ué, Filho de escravo o que é que é, hein? 
   - E meu pai é escravo por quê? 

Teu pai é empregado. Tua mãe é empregada. Eles estão aí pra servir. Pra servir a 
gente. Pra fazer as coisas que a gente manda. 

  

 Rafael prossegue com as ofensas, Tânia o enfrenta e “enchendo a boca, descarrega uma 

cusparada bem no meio da cara de Rafael”, que tem “o dobro do tamanho” de Tânia. Ele “salta 

sobre ela” e os dois travam uma luta (NG, p. 71-72), mas o narrador evidencia que Tânia não sai 
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perdendo. O seu amigo “Pedrinho”, branco, entra na luta, os demais colegas também, pois todos 

se sentiram ofendidos por conta da agressão verbal de Rafael, afinal,  “todos são filhos de 

caseiros, ou jardineiros das casas dos veranistas” (NG, p. 71). 

 Nessas obras, portanto, prevalece a denúncia da falsa ideologia do “mito da democracia 

racial”, uma vez que se desvela o universo perverso e discriminador de alguns brancos de um 

lado e o sofrimento dos negros, do outro, haja vista a inferiorização destes. A personagem Tânia, 

corajosa e destemida, enfrenta seu agressor, desatando, desse modo, o nó que há tempos estava 

em sua “garganta”. Eis um fato inovador na narrativa mas, por outro lado, o papel passivo de seus 

pais e as denominações pejorativas que a protagonista recebe no desenrolar da trama são os 

aspectos que deixam a desejar na estória.        

 Mas há ainda uma relativização de papéis. Se os negros eram os antagonistas, que 

perseguiam os brancos bons e belos (ROSEMBERG, 1985; SILVA, A. C, 1995), há uma 

inversão de papéis, agora são os negros bons que sofrem a perseguição dos antagonistas brancos. 

Afinal, nenhum branco é discriminado pela sua “cor”. São estes considerados belos? Sim, pois se 

os negros são rejeitados por serem diferentes, essa diferença sugere que  emerge do 

pertencimento étnico-racial. Logo o padrão de beleza normal é ainda o branco. Os poucos negros 

que galgam os espaços dos brancos são tolerados com hostilidade, como um meio de mostrar que 

ali, são diferentes “pra pior”, daí os conflitos tecidos pelos fios das narrativas (SV, ACT, TC, 

DNF, XC).  

 Quando os protagonistas negros não são vítimas das hostilidades dos brancos, eles são 

vítimas da violência do seu próprio meio social (a favela), e isso está relacionado, nas obras, ao 

fato de viverem em espaços sociais tecidos como perigosos, daí a afirmação de que, nas 

narrativas, prevalece a visão negativa acerca da favela, já que é onde imperam a marginalidade, o 

tráfico, a violência enfim. Excetuam-se, neste espaço, aqueles protagonistas que resistem ao meio 

social em que são situados. 

 Alguns protagonistas não são aludidos como  negros pelo narrador: Oldemar, por exemplo 

é  “moreno” (USE) e Neco (NOS) também. Conforme evidenciei, uns têm uma autopercepção 
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inferiorizada por se acharem diferentes, quer dizer “feios”, em virtude da discriminação que 

sofrem, daí emerge o conflito existencial. Tânia, por fim,  

 
Olhou para suas mãos. Pretas sobre a toalha branca da mesa. Achou muito 
bonita a pele escura e lisinha... Daí se levantou e foi até o espelho. Examinou 
os olhos pequenos e negros de cílios grandes. Olhou o nariz, a boca, o cabelo 
todo todo solto da Maria-chiquinha. Ficou um tempão se olhando, se 
olhando. 
[...] e pensou: puxa, como eu sou bonita! 
E disse alto:  
Eu sou bonita! Como eu sou bonita! (NG) 
 
 
 

 
Uma outra protagonista que passa por crise étnico-racial é Geni. Desde o início da 

narrativa, a personagem evidencia isso, ainda criança quando brincava com a mãe: 

- Mãe, se chover água de Deus, será que sai a minha tinta? 
- Credo-em-cruz! Tinta de gente não sai. 
Se  saísse, mas se saísse mesmo, sabe o que ia acontecer? – 
Pegou-me e, fazendo cócegas na barriga, foi dizendo:- Você 
ficava branca e eu preta, você ficava branca e eu preta... 
Repentinamente paramos o riso e a brincadeira. Pairou entre 
nós um silêncio esquisito. 
Achei que ela estava triste e falei: 
- Mentira, boba. Vou ficar com esta tinta mesmo. Acha que 
eu ia deixar você sozinha? Eu não [...] (ACT, p. 10) 
 
 

A cor “preta”,  metaforicamente, simboliza a 

origem negra da personagem que, ainda criança, já 

exprime rejeição a si mesma, pois não se aceita 

“preta”. Tal rejeição ganha dimensões maiores quando, 

na escola, a professora conta a história da escravidão. 

Decepcionada, sentindo-se  “a única pessoa da classe 

representando uma raça digna de compaixão”, Geni 

sente “desprezo” pelos seus antepassados, pois a 
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narrativa contada pela professora “não batia” com a que ela conhecia pela contadora de estórias 

“Vó Rosária”56.  Na versão da professora, os escravos eram “apresentados” como “bobos, 

covardes, imbecis”, e não “reagiam aos castigos, não se defendiam, ao menos”.  A passividade, 

covardia e imbecilidade dos seus antepassados intensificaram a rejeição de Geni a eles e a si 

mesma: 

    
A idéia me surgiu quando minha mãe pegou o preparado [tijolo triturado] e com 
ele se pôs a tirar da panela o carvão grudado no fundo [...] 
[...] eu juntei o pó restante e com ele esfreguei a barriga da perna. Esfreguei, 
esfreguei e vi que diante de tanta dor era impossível tirar todo o negro da pele. 
(ACT 65-69)  

 
Essa estória é de uma sensibilidade pungente, cujos “momentos cristalinos” são tecidos 

com os “olhos de dentro” e, em meio às metamorfoses física, intelectual, étnico-racial e 

profissional, desvela o “Mundo” da personagem que vai, aos poucos, alicerçando a sua trajetória 

até a fase “Mulher”:   

 
Mulher terminando o ginásio [...] cursando o normal [...] a caminho do 
professorado, cumprindo o prometido [ao pai]. Mulher, se fazendo, sob as 
imposições, buscando forças para ser forte. 
Mulher, rindo para esconder o medo da sociedade, da vida, dos deslizes. Mulher 
cuidando da fala [...]. Mulher, jogando cintura, diante das coações e preconceitos. 
Mulher, contudo e apesar, a um passo do tesouro: o cartucho de papel. (ACT, p. 
81)     
         

    Eis uma das mais importantes diferenças entre esta narrativa - que não consta na relação 

daquelas consideradas inovadoras – e as demais analisadas até então. A protagonista, negra, vive 

com a família. Exprime os medos, as angústias, o imaginário aguçado infantil mas, sob o calor 

afetuoso da família pobre, na zona rural em meio aos hábitos culturais locais: as superstições, os 

trabalhos, o olhar do administrador que admirado diz: 

 
  - Não tenho nada com isso, mas vocês de cor são feito de ferro. O lugar de vocês 
é dar duro na lavoura. Além de tudo, estudar filho é besteira [...] (ACT, p. 73)   
 

Mas a “besteira” dita pelo administrador, lembra Tânia, não ficou sem resposta, pois seu 

pai a responde de maneira categórica, “quase” fazendo-a “desfalecer em ternura e amor: “- É que 
                                                           
56 Vó Rosária corresponde ao ideário da preta velha  “desenraizada”, pois é uma contadora de estória que não sabe 
 



 

148  
   
 

 

 

eu não estou estudando ela pra mim [...]. É pra ela mesmo” (ACT, p. 73). Depois ele toma as 

mãos da filha e ambos seguem o caminho. E aí se inicia um diálogo que enaltece a figura do pai 

aos olhos admirados da filha: 

 
- Pai, de que cor será que é Deus [...]? 
 Ué ... Branco – afirmou. 
- Mas acho que ninguém viu ele mesmo... Será que não é preto [...] 

   - Filha do céu, pensa no que fala. Está escrito na Sagrada Escritura... 
   mas  a Sagrada Escritura 

Ele olhou-me reprovando  o diálogo, e porque não podia ir mais longe acrescentei 
apenas: 
- É que se ele fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele.  
O senhor é tão bom! 
Em toda a minha vida, nunca vira meu pai rir tanto. 
Riu um riso aberto, amplo, barulhento. Assim, rindo, foi até chegar em casa. 
(ACT, p. 75) 
 

 Na estória só se desvela um lado da  família negra: carinho, afetuosidade, amor, 

solidariedade e confiança, em meio à pobreza de um cotidiano de trabalho, problemas de saúde: 

Geni fica doente; Sema, sua irmã, é “deficiente”, mas por outro lado, a mãe e o pai são passivos 

em face da discriminação racial, conforme evidenciado pela personagem.  

 Em suma, comparando a caracterização das personagens com aqueles predominante 

estereotipados apresentados por Ana Célia Silva (1995); Rosemberg (1985); Abramovich (1989); 

Lima (2000) e Gouvêa (2001), podem ser  esboçadas as seguintes percepções acerca de Geni: a) 

quanto aos traços pessoais, ela, por fim, se reconhece como uma “princesa”. E, nesse sentido, 

eleva a percepção de si mesma rompendo, desse modo, com a autopercepção inferiorizada. Geni, 

embora temerosa, mas altiva, enfrenta os primeiros  passos em face dos desafios por ser uma 

“professora preta”; b) enquanto profissional, rompe com aqueles estereótipos de serviçais 

atribuídos à  “Mulher” negra, já que se profissionaliza na atividade considerada prestigiada 

socialmente; c) no que se refere à origem familiar, a protagonista tem pai, mãe e irmãos. Logo, 

não é “desamparada” como outros protagonistas.  

 Na estória há alusão pejorativa quanto à figura de Zumbi como uma assombração, do Saci 

como perverso. Nesse sentido tais estereótipos são reforçados. Há, ainda, a idolatração da 
                                                                                                                                                                                            
dizer da existência de um possível filho, nem de outros familiares.  
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pequena Geni, através de seus versos à “Santa Princesa Isabel”,  que “Soltou todos us escravo” 

por que os “homens era teimosos. E os donos deles era bravo [...] (ACT, p. 64). Veja-se que 

mesmo idealizando a figura da princesa, eles, os escravos, são soltos por serem “teimosos”, e não 

pela passividade. Essa percepção da protagonista contraria o mito da benevolência do senhor e da 

submissão dos negros. Este é um outro elemento inovador da narrativa, a ressignificação do olhar 

em face da escravatura, muito embora depois a personagem se defronte com a versão oficial da 

escola, o que lhe causa crise de identidade étnico-racial (conforme já evidenciei).  
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5. MESTIÇAGEM E PERSONAGENS NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
BRASILEIRA 
 

 Enfoquei, anteriormente, os entrelaces predominantes entre as narrativas cujas temáticas 

principais visam a denúncia: (a) da pobreza; (b) do preconceito racial. Logo os protagonistas são 

aqueles que vivem  à margem social, que enfrentam problemas em seu cotidiano, que se 

defrontam com antagonistas em sua trajetória. Muitas dessas estórias são tristes e tendem a 

sensibilizar o leitor em torno dos problemas sociais (miséria, fome) e/ou  raciais (preconceito, 

discriminação). Há duas narrativas que não se enquadram em nenhum dos dois itens acima, já 

que os personagens principais  vivem sem conflitos no tocante à pobreza, à discriminação e, por 

meio delas, se procura exprimir a harmoniosa  relação inter-racial. Daí o porquê de estas 

narrativas serem estudadas à parte, pois os protagonistas, diferente daqueles estudados até então, 

expressam novas características, a seguir analisadas.  

 

5.1 ATRIBUTOS FÍSICOS E/OU INTELECTUAIS: ENALTECIMENTO COM VISTA À 
DEMOCRACIA RACIAL 
  

As duas narrativas O menino marrom (OMM) e Menina bonita do laço de fita (MBLF)  

apresentam uma tessitura diferenciada quanto à caracterização dos personagens negros. Afinal, 

nelas se enaltecem os traços dos protagonistas quanto ao aspecto físico e/ou intelectual. A 

“menina bonita”, por exemplo, é exaltada por conta dos atributos físicos: 

 

Era uma vez uma menina linda, linda. 
Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem 
brilhantes. 
Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos da noite. 
A pele era escura e lustrosa, que nem o pêlo da pantera negra 
quando pula na chuva. 
Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e 
enfeitar [...] Ela ficava parecendo uma princesa das Terras da 
África, ou uma fada do Reino do Luar. (MBLF, p. 4)     

 

O “menino marrom” tem seus fenótipos não só 

apresentados de maneira positiva, como  também é admirado 

pelo narrador que, mesmo reconhecendo  que “personagens 
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levam muita vantagem sobre pessoas da vida real” pois “o autor pode inventar sempre mil 

mentiras sobre eles, só para valorizar” ele, o narrador, vai ressaltando a  admiração pelo menino 

(OMM, p. 3): 

Era uma vez um menino marrom.  
Ele era um menino muito bonito [...]. Caprichei no desenho do 
menino, mas acho que ele era muito mais bonito pessoalmente [...] 
Sua pele era cor de chocolate. Chocolate puro, não aqueles 
misturados com leite [...] Os olhos dele eram muito vivos, grande. 
As bolinhas dos olhos pareciam duas jaboticabas: pretinhas [...]O 
menino marrom tinha os dentes claros [...] 
Os cabelos eram enroladinhos e fofos. Pareciam uma esponja (...) 
[...] seu queixinho, pontudo, sua testa alta [...] tudo 
harmoniosamente organizado no seu rosto. 
 

 

Mas o “menino marrom” não é só bonito, ele é 

inteligente e estudioso e tem um amigo “cor-de-rosa”. Ambos 

brigam, fazem as pazes, compartilham conflitos; enfim, exprimem o mundo das crianças peraltas 

curiosas, inquietas e que têm lá os seus momentos de maldade, mas isso é passado como artes de 

criança em face das descobertas da vida, e não de maneira moralista. Como o cerne da discussão 

é o “menino marrom”, destacarei só o que se refere a ele em termos de caracterização. Então, 

prossegue o narrador:  

 
[...] falta descrever seu nariz. Nariz de menino marrom nunca é  
pontudinho. Ele cresce mais para os lados que do que pra frente [...]  
O nariz do menino marrom tinha uma qualidade especial [...]  o 
menino marrom tinha um nariz muito expressivo [...]  (OMM, p. 4) 

 

Os traços dos protagonistas são descritos de maneira 

positiva. Para tanto, utiliza-se uma linguagem metafórica para 

ressaltar a beleza deles. Daí as adjetivações que exaltam os seus 

fenótipos: muito bonito, “nariz muito expressivo”, “olhos muito 

vivos”, “dentes claros”, o que sugere que são bem tratados, ao 

contrário do personagem “Carniça”, cujos dentes estavam em 

“petição de miséria” (TC).  Além do menino “marrom”, o 
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protagonista principal, como afirma o narrador, há o seu amigo, o “menino cor-de-rosa”, 

simbolizando o branco. A menina bonita é tecida  ao lado do “coelho branco”, seu incansável 

admirador que tenta ficar igual a ela.                                                                                                                    

Tomando como referência as categorias que sintetizei com base nas pesquisas de 

Rosemberg (1985), Abramovich (1990), Ana Célia Silva (1995), Lima (2000) e Gouvêa (2001), 

pode-se observar que:  

a) quanto à origem familiar: O menino marrom tem pai e mãe; da menina 

bonita, só aparece a mãe na ilustração;  

b) no que se refere aos traços pessoais: ambos (o menino e a menina) têm os 

seus traços exaltados, valorizados como bonitos pelo narrador. O menino 

“marrom” e a menina “pretinha” têm traços característicos semelhantes: os 

cabelos “enroladinhos”, os olhos pretos, associados a jaboticabas. A pele 

do menino é “cor de chocolate puro”, a da menina “era escura e lustrosa”. 

Enfim,  a beleza de ambos é exaltada constantemente. Afinal, o “menino” é 

“muito bonito” e a “menina” é “linda, linda”. Eles não têm nome na 

estória, são aludidos como “marrom, o menino e “bonita”, a menina 

“pretinha”; 

c) Quanto ao âmbito profissional, o “menino”, quando criança, é um 

estudioso e pesquisador nato, assim como o seu amigo “cor-de-rosa”, o que 

sugere a relação com a atividade intelectual. Quando adulto, o narrador  

não evidencia, ao certo, a atividade profissional de cada um pois,   

Um é craque de basquete e o outro, de voleibol; um está quase formado e o outro 
não estuda mais – ou os dois já se formaram, todos os dois são doutores [...] um 
desistiu de tocar a bateria e o outro fez um samba e gravou uma canção [...] 
(OMM, p. 31) 
 

Comparando essas duas estórias com aquelas que foram analisadas anteriormente57, pode-

se observar que há índices de inovação quanto à caracterização dos protagonistas. A exemplo, os 
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traços do “menino” que não é negro mas, sim, “marrom”; já a “menina”, é “pretinha”. Também 

não dá para fazer inferências quanto aos estudos da protagonista, tampouco sobre aptidão 

profissional. Enfim, o entrelace entre estas duas estórias (OMM e MBLF) refere-se a ludicidade, 

a ausência de problemas étnico-raciais e socioeconômicos.  E isso é sinal de que nestas estórias 

não se buscou denunciar o preconceito racial nem a pobreza. Inclusive, o narrador confessa que 

“queria mesmo era contar a história de um menino que fosse muito feliz” (OMM, p. 12). No que 

tange à “menina”, percebe-se que a principal idéia é exaltar seus traços belos. 

Voltando ao “menino marrom”, embora o narrador procure não “ficar falando neste 

negócio de preto”, quer dizer, se existe “preto mesmo”,  enquanto cor pura, ele, de maneira 

metafórica, acaba entrando nessa discussão, mas colocando-a  como “um assunto do menino e 

não” dele (OMM, p. 5). Assim, logo em seguida o narrador descreve o “menino cor-de-rosa” e, 

da mesma forma, admira e ressalta os seus traços característicos. Ambos os meninos são amigos 

inseparáveis e, juntos, procurarão pesquisar e compreender o que é realmente “preto” e o que é 

“branco”.  

Ao buscar compreender o que é realmente “branco” e o que é realmente “preto”, os 

protagonistas se deparam com várias dúvidas e descobertas. É a partir das descobertas dos 

“meninos”, assim como desde a primeira página do livro, quando o narrador questiona a “pureza” 

da “cor” preta, que se pode perceber, na narrativa, a analogia com a temática étnico-racial, pois   

[...] o menino marrom misturou todas as tintas que tinha na caixinha de aquarela 
[...] A mistura das cores todas deu um marrom. Um marrom forte como chocolate 
puro. O menino marrom olhou para aquela cor  que tinha inventado e falou: “Olha 
aí, é a minha cor!” (OMM).   

É muito importante observar que o “menino” se reconhece como “marrom”, um marrom 

“forte”. E esta cor emerge da mistura de todas as demais. Estaria com isso se sugerindo a 

mestiçagem? Ou seja, a mistura entre as mais diversas nuanças de cores e a síntese de todas? 

Haveria, aqui, uma simbologia entre a “unidade” na “diversidade”?58 Seria o “menino” um meio 

                                                                                                                                                                                            
57 Refiro-me às dez estórias cujas temáticas predominantes visam a denúncia: a) da  pobreza; (b) do preconceito 
racial, conforme analisadas ao longo do presente estudo (DNF; SV; NG; JSFCA; USE, entre outras).   
58 Conforme Munanga (1999), a “unidade na diversidade” diz respeito à síntese emergente da relação inter-racial 
entre os diversos grupos étnico-raciais do País, o que resultaria em um novo tipo: o “mestiço”. 
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de (re)pensar a identidade nacional? Se afirmativo, o que isso teria a ver com a ideologia do 

branqueamento?   Eis o que evidencio a seguir.    

 A menina bonita não faz experiência para descobrir o porquê de ser “pretinha”. Ela, na 

realidade, ao ser interpelada pelo “coelho branco”, de “orelha cor-de-rosa” que “achava a menina 

a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida”, vai inventando desculpas: “[...] Ah,  

deve ser porque [...] eu caí na tinta preta quando era pequenininha,  [...]  deve ser porque eu tomei 

muito café quando era pequenina [...]” E assim se sucedem as desculpas. Até o dia em que a mãe 

dela “uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: - Artes de uma avó que ela tinha ...” 

Poder-se-ia encerrar a análise dos personagens sem uma atenção à  temática étnico-racial 

que ambas as estórias suscitam, ficando apenas com os dados que evidenciam a inovação, de 

acordo com o que já observei.  Mas delas emergem outras questões complexas que não podem ser 

deixadas de lado. E é aí que entra a questão da mestiçagem, uma vez que é ressaltado nos textos 

as diversas nuances de matizes para simbolizar a relação inter- racial.  

A inter-relação racial, conforme 

sugerido pelas narrativas não é conflituosa. O 

“menino marrom” e o amigo simbolizam a 

convívio entre as diferenças, pois um é 

“marrom” e o outro é “cor-de-rosa”. Só que 

isso não é colocado como problema, muito pelo 

contrário; inclusive, “nunca haviam se 

preocupado” com as cores deles. E, 

“Mesmo marrom, o menino marrom 

achava normal ser chamado de preto. Mesmo cor-de-rosa, o menino cor-de-rosa achava normal 

ser chamado de branco” (OMM, p. 20). Embora havendo as brigas normais quando crianças, a 

harmonia impera na relação entre os dois amigos inseparáveis. Até abdicam de um amor que 

interessava a ambos para evitar “brigas” (OMM, p. 22).  
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Ao sugerir a mistura entre “as cores”, as duas narrativas (OMM; MBLF) trazem à baila o 

ideário da “mestiçagem”. Afinal, não existem “pessoas brancas e pretas”. A “boa descoberta” é 

“que existe”: “gente marrom, marrom-escuro, claro, avermelhado. [...]”. Quanto à “a ninhada do 

coelho”, era matizada: tinha coelho “bem branco, branco meio cinza...”. Enfim, ao fazer alusão a 

essa questão, se desemboca para o universo complexo da “mestiçagem” pois, pensar nessa 

questão, implica enveredar pela seara dos ideários em torno da nacionalidade brasileira. Explico-

me. O que significa ser “marrom”? Qual a 

simbologia em se tecer a “linda mulata risonha”, 

mãe da menina bonita? Como compreender que esta 

“menina” seja bonita por conta da “arte de uma vó 

que ela tinha?”. Eis algumas questões instigantes 

que não podem passar despercebidas. Serão elas o 

cerne de discussão a partir de então.  

 Quanto às explicações para o fato de a 

“menina” ser tão “pretinha”, para Silva (2001, p. 

40),  “[...] denotam a dificuldade dos autores do texto em explicar os determinantes da 

diversidade racial”. Concordo com Silva. Penso ainda que as desculpas sem nexo da menina  

quanto à sua origem sugerem uma “identidade fragmentada”. Quer dizer, ela não tem referência 

quanto à sua identidade étnico-racial, não desperta interesse por essa questão e ainda exprime 

uma certa imaturidade por não saber lidar com essa lacuna que fica em aberto e que se repete 

com a sua afilhada.  

Chamo a atenção para uma outra questão instigante na obra: da ninhada de “filhotes” do 

coelho, nasce “até uma coelha bem pretinha” (grifo meu). A preposição “até” destaca a diferença 

entre a coelhinha “pretinha” e os demais filhotes. Esta é uma outra problemática que Silva critica, 

por observar a depreciação do negro ao colocá-lo em último lugar, em um país em que as 

relações sociais são hierarquizadas. Com isso, reforça-se um ideário que conota a inferiorização 

do negro no seio social.     
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Em suma, as matizes de cores atribuídas à ninhada do coelho; as experiências do 

“menino” marrom em descobrir “o que que era branco e o que que era preto e se isto fazia os dois 

diferentes”; assim como a adjetivação de “linda mulata risonha”, atribuída à mãe da menina, 

apontam para o ideário da “mestiçagem”. Tal ideário, conforme alguns pesquisadores (GOMES, 

1995; SILVA, A. 1995; MUNANGA, 1996; SCHWARCZ, 1996; GUIMARÃES, 1999), 

corroborou para camuflar o racismo brasileiro,  de acordo com os interesses da “elite brasileira”, 

que vislumbrava soluções para “a definição da nossa nacionalidade” (GOMES, 1995, p. 69).     

Vale lembrar que o ideal de embranquecimento da nação já mobilizava a elite brasileira 

desde o final da “escravatura”. Daí a importação do “racismo científico”, por meio do qual se 

veicularam a  inferioridade dos negros e a degenerescência dos mulatos, de modo a demarcar a 

diferença entre o grupo dominante, branco, e os demais, não brancos.   A eugenização foi um 

outro meio utilizado pela classe dominante para extinguir os negros e seus descendentes do solo 

brasileiro (GOMES, 1995). Diante da inegável mestiçagem brasileira, as camadas dirigentes 

encontravam dificuldades para projetar a nação junto às civilizações européias. Urgia, portanto, 

encontrar saídas plausíveis para a mestiçagem, a qual era vista como um problema nefasto que 

atravancava os caminhos do progresso, principalmente no século XIX.  

 Citando Ortiz (1994), Munanga (1996, p. 184) esclarece em que consiste o “mito da 

democracia racial”: na mistura cultural e biológica, proveniente das “relações sexuais” e culturais 

entre “raças” diferenciadas. Dessas duas “misturas”, resultaria uma nova “raça” que seria a 

síntese dessa relação sexual e cultural. Mas o que prevaleceria nessa “mistura”, diga-se de 

passagem, era um tipo próximo do branco, pois o negro seria diluído com o decorrer do tempo. 

Eis, assim, o ideal de embranquecimento da nação brasileira sem conflitos, conforme o desejo da 

“elite pensante”.    

 Guimarães (1999, p. 53), pautado em Hansebalg (1984, p. 2), faz uma consideração 

muito pertinente e elucidativa a respeito da relação entre embranquecimento e democracia racial, 

ao assinalar que  

“Embranquecimento” passou, portanto, a significar a capacidade da nação 
brasileira (definida como a extensão da civilização européia, em que uma nova 
raça emergia) de observar e integrar mestiços e pretos. Tal capacidade requer, de 
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modo implícito, a concordância das pessoas  de cor em renegar a sua 
ancestralidade africana ou indígena. “Embranquecimento” e “democracia racial”, 
são, pois, conceitos de um novo discurso racialista. 

Guimarães (1999,  p. 53)  esclarece ainda que “[...] o núcleo racista desses conceitos 

reside na idéia, às vezes totalmente implícita, de que foram três as raças fundadoras da 

nacionalidade, que aportaram diferentes contribuições, segundo suas qualidades e seu potencial 

civilizatório”. Só que a acepção de civilização é compreendida de acordo com os valores 

eurocêntricos. Ora, a classe dominante, branca, pautada nos ideários eurocêntricos, interessada 

em manter os seus privilégios e de salvaguardar os seus valores culturais, partiu da “cor das 

pessoas’ e dos “seus costumes”, como índice de valor positivo ou negativo das “raças” (ibidem, 

1999, p. 53). E, assim, a “cor” passa a ser importante para “explicar”  a “posição” da pessoa, se 

“inferior” ou superior.   

Ainda dentro do quesito “cor”, Schwarcz (1996), Guimarães (1999), Munanga (1996; 

1999); e Sodré (1999), são unânimes em reconhecer que o preconceito no Brasil é de  “marca”, 

quer dizer, de “cor” e não de origem, como em outros países, em que a segregação racial foi o 

meio de demarcar determinados espaços para brancos e pretos. Aqui, no entanto, prevalece o 

ideário arraigado no imaginário social de que não há discriminação racial, já que todos são iguais 

perante a lei. Tal ponto de vista foi abalado quando das pesquisas realizadas pelo “grupo do 

Sul”59, quando se constatou que a propalada “igualdade não se sustentava” (SCHWARCZ, 1996, 

p. 166), uma vez que negros e mestiços permaneciam em condições socioeconômicas muito 

inferior aos brancos. Ou seja, continuavam à margem da sociedade. 

O mito da democracia racial foi (e é ainda) um meio plausível para dissimular as 

desigualdades no solo brasileiro60. Pois, 

O mito da democracia racial, baseada na dupla mestiçagem biológica e cultural 
entre as três raças originárias, tem uma penetração muito profunda  na sociedade 

                                                           
59 Constituído por Florestan Fernandes e seus alunos Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, entre outros 
(MUNANGA, 1996, p. 53). 
60 Inclusive  Munanga (1996) reconhece que a “democracia racial” é um “mito” por não corresponder à realidade, 
existindo apenas no papel, embora corroborando com eficácia para manter negros e mestiços desarticulados e sem 
uma conscientização dos mecanismos de exclusão que sofrem, em geral. E, mais, como se reconhecer negro em um 
país cujos valores culturais e  religiosos são predominantemente brancos? Eis, assim, a eficácia do “mito da 
democracia racial”. 



 

158  
   
 

 

 

brasileira: ele exalta a idéia de convivência harmoniosa entre os indivíduos de 
todas as camadas sociais e grupos étnicos, permitindo às elites dominantes 
dissimular as desigualdades e impedindo os membros das comunidades não-
brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são 
vitimas na sociedade. (MUNANGA, 1996, p.184) 
 

Munanga (1996, p. 188) reconhece, portanto, a “inteligência” e a “[...] eficácia do sistema 

racial brasileiro”, “[...] porque é um sistema capaz de manter uma estrutura racista sem 

hostilidades abertas encontradas em outros países”. Quer dizer, onde se reconhece o inimigo – o 

racismo – tende-se a enfrentá-lo61. Mas, no Brasil, afirma Guimarães  (1999, p. 57), o racismo 

“[...] é sem cara”. Logo, difícil de ser percebido e combatido62. Travestido em roupas ilustradas, 

universalistas, tratando-se a si mesmo como anti-racismo”. Munanga (1996), ao aludir a Florestan 

Fernandes, esclarece o que estou tentando dizer: o brasileiro tem preconceito de ter preconceito.  

E daí? Onde pretendo chegar com a discussão em torno do mito da democracia racial? 

Não sei se quero chegar, quero partir. Explico-me. Quero partir de pesquisadores que melhor 

abriram meus olhos para desvelar o universo que se tece à minha frente. E, agora, vislumbro a 

face dos personagens negros. Logo é evidente que, embora havendo indícios de inovação nas 

estórias do “menino marrom” e da “menina bonita” pretinha, conforme assinalei anteriormente, 

identifico a relação dessas estórias com o ideário da mestiçagem. Afinal, o menino marrom e o  

menino cor-de-rosa  “chegaram a uma boa conclusão”:  

[...] a coisa mais preta da Natureza é o carvão e a mais branca é a neve [...] os dois 
acharam   que assim estava bom, fica assim.  E ficou também acertado que gente 
branca, branca mesmo, também não existe. A não ser em histórias para crianças 
[...]  
 
 
 
[...] estavam encantados [também] com uma nova descoberta: o mundo não é 
dividido entre pessoas brancas e pretas. 
Mesmo porque, elas não existem.  

Se não existem pessoas “brancas nem pretas”, o narrador apresenta a “boa descoberta”: 
                                                           
61 A exemplo da África do Sul, dos Estados Unidos, haja vista a tradição em se lutar contra o racismo (MUNANGA, 
1999). 
62 Não  estou querendo dizer que não se luta contra o racismo no Brasil. Afinal, esta é uma batalha travada desde a 
escravidão. Mas  estou procurando ressaltar que, por ele não “ter cara”, falta a conscientização política da sociedade 
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O que existe [...] é gente marrom, marrom-escuro, marrom-claro, avermelhada, 
cor-de-mel, charuto, parda, castanha, bege, flicts, esverdeada, creme, marfim, 
amarelada, ocre, café-com-leite, bronze, rosada, cor-de-rosa e todos esses nomes 
aproximados e compostos  das cores e suas variações (OMM, p. 18). 
 

Não há como deixar de observar uma relação entre as nuances de cores atribuídas à 

ninhada do coelho e, principalmente, à “descoberta” dos meninos e a pretensa mestiçagem 

brasileira. Afinal, algumas  cores relacionadas pelos meninos fazem parte do levantamento feito 

pelo historiador  Clóvis Moura, “após o censo” de 1980. São elas: “[...] amarelada, avermelhada, 

bronze, café-com-leite, rosa, castanha, marrom e rosada” (MUNANGA, 1999, p. 120). O que isso 

que dizer? Ora, isso “[...] ilustra com eloqüência a adesão popular ao mito da democracia racial 

brasileira e o ideal de branqueamento sustentados pela mestiçagem” (MUNANGA, 1999, p. 120).  

Reconheço que, ao utilizar as nuances de “cores” nas narrativas (OMM e MBLF), ao 

denominar o “menino” de “marrom”, e ao atribuir a diversidade de cores à ninhada da coelha, 

reforça-se o ideário da mestiçagem brasileira. Mas isso não em uma perspectiva crítica. Pelo 

contrário, visa-se é a busca de ressaltar a harmonia racial. E, como o ideário da mestiçagem 

emerge de conjunturas políticas que mais contribuem para dissimular que desvelar a face do 

racismo à brasileira, compreendo a importância dos Movimentos Negros e das pesquisas 

recentes daqueles que partem de uma perspectiva política acerca da problemática étnico-racial 

brasileira, e reconhecem a necessidade de ressignificar, de resgatar e valorizar os valores do povo 

negro, uma vez que a ideologia do branqueamento ainda vigora no imaginário social (GOMES, 

1995; GUIMARÃES, 1999; MUNANGA, 1999).  

Ao sugerir a relação inter-racial, as estórias de “o menino marrom” e a da “menina 

bonita”, diferenciam-se de todas aquelas analisadas anteriormente, pois, mesmo se observando a 

denominação de “moreno” para os  dois protagonistas (Neco: NOS; Oldemar: USE), se deixa 

bem demarcado que o pertencimento étnico-racial dos personagens é negro. Daí a fala do 

traficante (também negro, Lúcio) que pergunta a Oldemar se queria ser “mais um negrinho” na 

vida, tomando cascudo ou “tiro de espingarda”. E Neco, quando o amigo Ló (branco) o chama 
                                                                                                                                                                                            
negra e mestiça, principalmente, para combatê-lo. Como bem reconhece Clóvis Moura (1994), o racismo brasileiro é 
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para correr, ele diz que “não dá, pois podem “achar” que são “ladrões” (NOS, p. 16). Quer dizer, 

Ló, branco, não tem noção de que o simples fato de correr na rua poderia implicar problemas para 

eles, mas Neco, “moreno”, percebe a periculosidade dessa ação, uma vez que poderiam ser 

perseguidos como ladrões. 

 Existe, ainda, a associação entre personagens descritos como “negros” ou “morenos” e o 

“pivete”, sendo que este simboliza o perigo; ou seja, o malandro, ladrão, o mau que precisa ser 

evitado, escorraçado do ambiente social. Nesse sentido os caminhos se bifurcam pois, sendo 

caracterizado como “negro” ou “moreno”, os personagens que personificam o bem são 

associados à “pivetagem” e isso é por conta da “cor” e da condição socioeconômica deles. A 

exemplo disso, João, ao andar na rua, foi perseguido e preso injustamente, quando uma “mulher 

bonita” (branca), após ser roubada, o acusou, identificando-o como ladrão. Mas não só João, há 

ainda: Joca (XC) e Dito (DNF) que também são interpelados, por terem a imagem deles 

associada aos “pivetes”. Carniça (TC) é outro que tem que provar que é de confiança, chegando a 

ficar entre a vida e a morte, como prova de dignidade, ao enfrentar os assaltantes. 

Enfim, a maioria das estórias sugerem que o “Mundo” é sim, dividido entre “pretos e 

brancos”, ao contrário da descoberta do “menino marrom” e do “cor-de-rosa”, que não pensam 

assim, já que para eles coexistem os matizes mais diversos, simbolizando a diversidade humana. 

Mas, para os protagonistas que sofrem as conseqüências da adversidade humana, tal ideário não 

se sustenta. Afinal, na “Vida” deles os caminhos dos “brancos” e “negros” pode até se cruzar, 

mas na travessia da “encruzilhada”, enveredam por estradas diferenciadas. O “Mundo” do branco 

é menos pedregoso que o do negro que, constantemente, tem que provar caráter, bondade, 

inteligência e competência, por ter que “suportar o olhar duvidoso” (ACT, p. 87) daqueles que 

não acreditam no seu potencial. Eis uma outra leitura que emerge dos interstícios das narrativas 

em que as fronteiras “branco”/ “negro” são bem demarcadas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                                                                                                                                                            
“escorregadio”.  
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Inicialmente ressaltei que não pretendia utilizar a literatura infanto-juvenil para eleger 

determinados padrões de comportamentos a serem veiculados por meio dos personagens. 

Tampouco, complemento agora, para classificar as narrativas como boas ou ruins. Mas, por outro 

lado, não pude isentar-me diante da leitura crítica das obras analisadas. Portanto evidenciei  os 

objetivos que busquei atingir: a) interpretar as produções literárias publicadas entre 1979 e 1989, 

dos autores consagrados pela crítica literária e daqueles que, embora não tendo sido aludidas por 

essa crítica, destacaram-se no mercado livresco, haja vista as reedições de suas obras desde os 

anos 80; b) apresentar categorias analíticas que evidenciassem a caracterização dos personagens 

negros nas obras literárias; c) constatar  se houve inovação quanto à caracterização dos 

personagens negros, de modo a romper com  a estereotipia anteriormente atribuída a eles, 

conforme constatado por Rosemberg (1985), Abramovich (1989), Lima (2000) e Gouvêa (2001). 

Diante da carência de estudos acerca dos personagens negros na literatura infanto-juvenil 

brasileira63, senti-me desafiada a adentrar um caminho sinuoso, pouco trilhado. Somando-se a 

isso, de acordo com a crítica literária, essa literatura é reconhecida como gênero novo que está 

em busca de seu status literário (ZILBERMAN, 1986; KHÉDE, 1990)64.  Aqui no Brasil,  as 

produções literárias destinadas a crianças e jovens iniciam-se  no século XIX, embora na época 

tenham-se constituído, principalmente, de traduções das obras estrangeiras. Só a partir de Lobato 

é que começa o seu apogeu. Depois, nos anos 70 e 80, há a grande eclosão de publicações no 

mercado livresco (ZILBERMAN, 1986; KHÉDE, 1990). De lá para cá, as produções literárias 

destinadas a crianças e jovens consolidaram-se e hoje se pode  dizer que se vive a era da 

“proliferação” da literatura infanto-juvenil brasileira. Cademartori (1986) considera os anos 80 

como o boom da literatura infanto-juvenil.  

Mas a eclosão, o boom, como considera Cademartori, não acontece de uma hora para 

outra, emerge de toda uma proposta de erradicação do analfabetismo ainda no final dos anos 60 e 

                                                           
63 Assinalada  no capítulo 1 deste trabalho. 
64 Quando Zilberman (1986) e Khéde (1990)  consideram que a Lliteratura infanto-juvenil está em busca de seu 
“status literário”, elas referem-se à tessitura da linguagem e ao conteúdo, uma vez que essa literatura, enquanto 
produção escrita, é marcada pela tendência pedagógica, visando a educação do leitor. Seja a educação de bons 
modos, comportamento, seja a educação de conteúdos de história, gramática, geografia, etc. Afinal, não se pode 
esquecer que se trata de uma produção que emerge do interesse da classe dominante em veicular seus valores morais, 
religiosos, culturais, entre outros, para os destinatários, ainda no século XVII.     
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durante os anos 70, quando se  toma como centro de preocupação a alfabetização de crianças e 

jovens, e não mais os adultos preferencialmente. E nesse momento que há uma grande 

mobilização e  investimento do Estado e de outros órgãos de iniciativa privada, com vista à 

produção e à divulgação do livro literário, como informam Lajolo e  Zilberman (1999, p. 124):     

Essa mobilização do Estado, apoiando e agilizando entidades envolvidas com 
livros e leitura, correspondeu, no plano da iniciativa privada, ao investimento de 
grandes capitais em literatura infantil, quer inovando sua veiculação [...], quer 
aumentando o número e o ritmo de lançamentos de títulos novos. 

A Literatura infanto-juvenil, desse modo, eclode no mercado livresco . “É assim que livro 

infantil passa a ser brinde de sapóleo”, “[...] que lojas populares de tecidos passam a distribuir 

histórias impressas para os filhos dos clientes” (CADEMARTORI, 1986, p. 18). Interessa 

observar, aqui, que a criança é vista “como móvel de consumo” e o livro como um objeto 

mercadológico. Sem entrar nos meandros dessa questão, quero apenas ressaltar que é nesse 

contexto que a produção destinada ao público infantil e juvenil não só eclode, mas inova em 

termos de conteúdo e temática, quando  passa a enfocar a problemática social do cotidiano do 

leitor por meio dos personagens.  

Ao buscar “inserir-se no mercado livresco promissor”, não só escritores novos como os 

consagrados65 dedicam-se à arte literária infanto-juvenil. E, assim, essa literatura “[...] envereda 

pela temática urbana, focalizando o Brasil atual, seus impasses e suas crises” (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1999, p. 125). Logo, os personagens são meios de criticar, de denunciar a 

pobreza, a miséria social, a injustiça, a marginalização, o autoritarismo e os preconceitos. É o que 

se chama de vertente  social e “realista” da literatura infanto-juvenil brasileira. “E assim por 

diante, num rodopio que fez submergir a velha prática de privilegiar nos livros infantis apenas 

situações não problemáticas” (LAJOLO; ZILBERMANI, 1999, p. 125).  

 Embora Lajolo e Zilberman tenham situado a eclosão da literatura infanto-juvenil nos 

anos 80, o que é pertinente, pois não só elas como demais críticos e historiadores dessa literatura 

                                                           
65Dos consagrados, as autoras citam: Mário Quintana, Cecília Meireles, Vinícios de Morais e Clarice Lispector. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1999, p. 124).    
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reconhecem isso66, é importante lembrar que, antes desse período, já se  enfocava a problemática 

étnico-racial. E isso pode ser constatado através dos estudos realizados por Rosemberg (1985) e 

Gouvêa (2001). Mas, reconhece Rosemberg (1985, p. 87), trata-se de obras tão arraigadas de 

preconceito racial que deveriam ser submetidas “à lei da imprensa”. E até aquelas que visavam a 

não discriminação dos negros acabavam reiterando a sua inferiorização em relação ao branco67.   

 Uma outra referência que tomo é o estudo de Andrade (2001, p. 18), pesquisadora que 

reconhece a veiculação da discriminação racial por meio da Literatura infanto-juvenil nas obras 

publicadas entre 1964 e 1977, na medida em  que “[...] um grupo de escritores difundiu uma 

literatura tendenciosa, corroborando a ideologia do estado”. Nestas obras, reitera a pesquisadora, 

há “[...] posições ambíguas, paternalistas e outras francamente racistas”. Por outro lado, Andrade 

identifica inovação em algumas produções publicadas a partir de “1978 em diante”, pois “[...] 

pouco a pouco surge uma literatura conscientemente anti-racista”. Nessa produção, estão 

incluídos os protagonistas analisados aqui. São eles: Oldemar (SV), Cendino (AHGM), Tânia 

(NG), O menino marrom (OMM), A Menina bonita do laço de fita (MBLF), Joca (XC), Carniça 

(TC), Dito (DNF) e Neco (NOS).   

 Ora, se nos anos 70 e 80, se busca denunciar a problemática social e, nela, o racismo, 

mostrando que a “democracia racial é um mito”, por existir apenas no papel, reconheço que as 

narrativas aludidas por Peixoto (1997) e Andrade (2001) cumpriram esse papel, daí o porque de 

os personagens negros serem vitimas da discriminação racial68. Só que o problema consiste 

exatamente na intenção da denúncia. Afinal, o que se observa nas estórias é a inferiorização dos 

personagens negros e dos espaços em que são situados, por serem tecidos à margem dos brancos, 

seja por meio de diálogos e/ou da alusão pelo narrador. Inclusive, há cenas em que se evidencia a 

                                                           
66 Entre eles, Rosemberg (1985); Perroti (1986), Coelho (1993) e Peixoto (1997). 
67 A exemplo é citada a  “Tia Nastácia” (ROSEMBERG, 1985; KHÉDE, 1990), e, além desta personagem, Gouvêa 
(2001) apresenta outras condizentes com a tentativa de valorização do negro, mas que acabam depreciando-o no 
aspecto cognitivo.    
68 Conforme exemplifiquei anteriormente. 
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humilhação à qual os protagonistas são submetidos69. E isso é nada mais nada menos que a 

configuração do racismo científico emergente das narrativas literárias.    

 Considerando a temática das estórias dos anos 80, pode-se observar que prevalecem três 

tendências a denúncia 1) da pobreza; 2) do preconceito racial; 3) e o enaltecimento da beleza 

“marrom” e “pretinha”dos protagonistas. Embora apresentando os grandes eixos temáticos das 

estórias, pode-se observar que há  entrelaces entre elas, uma vez que os personagens negros são:  

1) em grande maioria, associados à pobreza, quando não à miserabilidade humana; 2) 

desamparados, sem família, haja vista a carência do pai e/ou da mãe; 3) tutelados pelo 

branco bom; 4) tecidos de maneira inferiorizada e sujeitos à violência verbal e/ou física;  

5) associados à (auto)percepção inferiorizada; e 6) enaltecidos pelos atributos físicos e/ou 

intelectuais com vista à democracia racial. Estas categorias analíticas subdividem-se em 

outros itens, tendo em vista a semelhança entre as ações e reações praticadas pelos 

personagens. Mereceram destaque maior os itens 4 e 5, uma vez que os demais já foram 

bastante abordados no corpus deste trabalho.  

  Ao entender que os personagens são “tecidos de maneira inferiorizada e sujeitos à 

violência verbal e/ou física”, observei que isso não se dá igualmente; há diversas formas de 

inferiorizá-los. Logo, foram caracterizados através de predicações pejorativas, por conta da:  

a) associação à sujeira: Carniça, lixo, imundice, preto sujo, etc; a animalização: ruim de 
raça, endiabrado; depreciação do termo “negro” utilizado como “negrinha”, “negrinho 
terrível”, “crioulinho complexado”, “preto cachorro”, “burrice de crioulinho”, dentre 
outros; 

b) utilização de piadas explicitamente racistas; 
c) associação da favela à marginalidade; comparação: favela/quilombo; 
d) associação do negro à “criança grande” em virtude da sua ingênua ignorância; 

e) ridicularização e humilhação do negro em determinados  espaços sociais (a escola, a rua, 
o clube, etc.)70.        

                                                           
69 A exemplo da analogia entre os protagonistas e a escravidão, assim como a humilhação, a agressão física e a 
passividade atribuída a eles diante da opressão. Personagens que exercem esse papel: Dito (DNF) e Joa (XC), 
principalmente, que são surrados, submetidos à humilhação.  
70 Ressalto: o problema não é a denúncia, mas, sim, a postura passiva dos personagens diante da discriminação.    
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Mesmo sabendo que os itens acima dialogam entre si, pois todos mostram a face do 

racismo brasileiro, daí as narrativas serem um meio de denúncia desse racismo, penso que elas, 

além de denunciar, corroboram para reforçar, para cristalizar no imaginário do leitor uma única 

maneira de ver o negro, já que ele está sempre à margem; logo, aquém do espaço social que o 

rejeita e aquém de si mesmo por não se aceitar “diferente”. Enquanto isso, o branco é colocado 

além dos negros, não só nas atividades profissionais como em termos socioeconômicos e 

religiosos. Inclusive, é importante observar que a referência religiosa nas estórias é o 

cristianismo. Quanto à religiosidade afro-descendente, só uma narrativa faz alusão a Xangô. 

Logo, a herança cultural e religiosa do povo negro é silenciada, omitida, na maioria das 

narrativas. Quanto a isso, Silva (2001, p. 14) faz uma consideração muito pertinente ao 

reconhecer que 

A invisibilidade e o recalque dos valores históricos e culturais de um povo, bem 
como a inferiorização dos seus atributos adscritivos, através de estereótipos, 
conduz esse povo, na maioria das vezes, a desenvolver comportamentos de auto-
rejeição, resultado em rejeição e negação dos seus valores culturais e preferência 
pela estética e valores culturais dos grupos valorizados nas representações. 

 

A citação acima dispensa comentários por conta de sua precisão, além de corroborar com 

a idéia que tenho procurado ressaltar: veicular a inferiorização do negro e a supremacia do branco 

é uma forma de, consciente ou inconscientemente, reforçar o racismo à brasileira (MUNANGA, 

1999; 2001). Enfim, trago à baila o item (5): a (auto)percepção dos personagem negros nas obras 

literárias analisadas.   

Muito embora a (auto)percepção dos personagens negros também seja uma maneira de 

compreender as conseqüências do racismo brasileiro, na medida em que tende a levar o outro 

(discriminado) a rejeitar a si mesmo e a desejar se assemelhar ao padrão tido como o ideal, 

normal, diga-se de passagem, percebo que nesse item (5), alguns personagens conseguem vencer 

a si mesmos (NG; ACT), denotando, desse modo, um primeiro passo para o  auto-

reconhecimento enquanto diferente, mas não “pra pior”. Porém, por um outro lado, há indícios de 

que alguns personagens negros  exprimam uma percepção  negativa de si mesmo quando da 

naturalização do sofrimento; b) (auto)negação da humanidade; c) passividade e submissão 

explícita; d) alusão à escravidão paternal. 
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Comparando as caracterizações acima atribuídas aos personagens negros com aquelas 

aludidas por Rosemberg (1985), Abramovich (1990), Silva (1995a), Lima (2000), Gouvêa 

(2001); insisto: será que houve inovação significativa quanto aos estereótipos atribuídos aos 

personagens negros nas produções de 1979 a 1989? Eis a questão. Entre aquelas categorias 

relacionadas por estas pesquisadoras, conforme sintetizei inicialmente em blocos, constatei a 

predominância de algumas caracterizações, as quais sintetizo. Relembro que sintetizei tais 

categorias em blocos, quanto à aparência (a); atividade profissional (b), espaço social (c), origem 

familiar (d), identificação (e). 

Quanto à aparência (a), as narrativas que visam a denúncia da discriminação racial 

também reforçam a associação do negro à “feiúra”, à animalização, à caricatura. Inclusive, alguns  

chegam a ser motivo de  zombaria, humilhação, a exemplo dos personagens Joca (XC), Carniça 

(TC), Tânia (NG), Dito (DNF) e Cendino (este só quanto à animalização). 

No que tange à atividade profissional (b), entre as doze narrativas, observei que dez 

apresentam personagens negros em atividades profissionais consideradas desprestigiadas 

socialmente, em funções serviçais, logo, inferiores aos brancos. Os protagonistas são ou 

engraxates, a maioria, ou lavador de carro, ou ajudante geral. A mulher continua nos mesmos 

papéis: empregada doméstica ou lavadeira. O homem negro, entre os poucos que aparecem 

(dois), são também empregados: lavrador ou caseiro. Logo, todos são pobres. 

Tratando-se do espaço social (c), é ainda a favela, o morro, o ambiente dos protagonistas. 

A residência é o barraco ou “quartinho” bem pequeno, com direito às minúcias descritivas. E a 

favela é, principalmente, o lugar da marginalidade, povoada por traficantes e assaltantes. 

No que concerne à origem familiar (d), prevalece a ausência do pai nas  narrativas, e 

alguns protagonistas não o conhecem. São criados só pela mãe, sendo que algumas morrem, 

deixando os filhos entregues ao mundo, já que eles não têm nenhum parente (pelo menos não 

aparecem nas estórias). Há, ainda, um protagonista que é criado “pelo tempo”. Quer dizer, são 

personagens que podem ser associados ao que  Silva denomina de “desamparados” e  

“desenraizados”. 
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Quanto à identificação (e), os personagens negros continuam sendo denominados por 

apelidos depreciativos: Xixi, Carniça, Taniorelha. Ou nome comum: João, Maria, Neco. Também 

nome associado ao pertencimento racial: Benedito (Dito) e Benedito (Benê), ou seja, dois 

Beneditos. Há ainda aqueles que não têm nome na narrativa, no caso as mães de alguns 

personagens; também, “o menino marrom” e a “menina bonita”. Não há identificação do nome 

próprio dos personagens, exceto quando eles tentam se  auto-afirmar (Joca), ou quando o branco 

tenta modificar a identidade do negro (Válter: Carniça). Excetuam-se: Oldemar, Cendino e Geni, 

cujos nomes não se enquadram nas categorias acima.   

Conforme esclareci anteriormente, as ilustrações reiteram as caracterizações dos 

personagens negros, por isso não efetuei discussões sobre elas anteriormente, portanto me 

debruço agora sobre aquelas que contribuem para ampliar a análise realizada.  

No que tange à ilustração, Lima (2000, p. 41) reconhece que as “[...] imagens ilustradas 

também constroem enredos e cristalizam as percepções sobre aquele mundo imaginado”. 

Abramovich (1990, p. 41) questiona, afinal, “[...] por que analisar as características das 

ilustrações das personagens?”, Responde a pesquisadora, para “[...] ficar atento aos estereótipos, 

estreitadores da visão das pessoas e de sua forma de agir e de ser... a ajudar a criança leitora a 

perceber isso”. Reitera ainda Abramovich (1990, p. 41):  

[...] PRECONCEITOS NÃO SE PASSAM APENAS ATRAVÉS DE 
PALAVRAS, MAS TAMBÉM – E MUITO!! – ATRAVÉS DE IMAGENS71 [...] 
Saber interpretar o momento, ampliar os referenciais, não endossar os disparates 
impostos, não reforçar os preconceitos, é buscar talvez no estético o momento de 
ruptura, de transgressão.  

E, em muitas narrativas dos anos 80, não só se “endossa”, como também se reforça o 

racismo por meio da literatura infanto-juvenil. Afinal, em muitas narrativas, os negros aparecem 

estereotipados ao serem:  

 

 

                                                           
71 A caixa alta consta do original transcrito.  
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1.   ilustrados com 

um preto “grotesco” 

(NG).   

 
 
 

 
2. tecidos sofrendo agressão física e verbal 

                 

Dito, foi carregado 

pelo “tutor branco”, quando 

“jazia sangrando”, por ter 

sido surrado pela antagonista 

branca; ao vê-lo no “chão 

todo rebentado”, o doutor 

Meireles endoidou ao dar 

com a cena. Pegou o 

pretinho ferido, nos braços, e 

se dirigiu (mandando 

primeiro chamar o doutor Romão) para a casa de Laura e Alberto. Fervia de raiva (DNF, p. 

49). Outras situações semelhantes aparecem em TC (p. 66; 75); AHGM, p. 26), conforme 

apresento a seguir:  
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Personagens negros tecidos sofrendo agressão física (continuação).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (TC) 
 

 
 

Cendino é escorraçado pela escrava porque estava 

na igreja com o seu amigo inseparável “o pintinho”: “Menino herege! Menino ateu! Menino sem 

respeito, a casa de Deus não é galinheiroeeeeiro!”  

 

 

 
       
 
 
 
 
 
   

 
                 (AHGM) 

Em outras ilustrações, delineiam-se situações semelhantes:  

Como se pode observar através das ilustrações acima,  e das demais destacadas no corpus 

deste trabalho, há entrelaces entre as narrativas não só através do texto verbal, como também do 

não verbal, os quais dialogam entre si, de modo a reforçar a discriminação e o racismo nas obras 
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literárias analisadas. E isso é índice de correlação entre as caracterizações estereotipadas 

atribuídas aos personagens negros nas produções dos anos 80 com as obras enfocadas por 

Rosemberg (1985), Abramovich (1990) Ana Célia Silva (1995), e Lima (2000). Nesse sentido 

não se rompeu com a tendência de “inspiração racista”, conforme considera Andrade (2001). 

Muito pelo contrário, há a  reiteração e  ratificação do preconceito racial em várias obras. Para 

melhor observar isso, basta reler os fragmentos transcritos neste estudo.        

Mas há  uma categoria que não enfoquei no decorrer do estudo: trata-se do item que 

corresponde ao “comportamento” dos personagens. Este item é importantíssimo e, por meio dele, 

vejo duas faces dos personagens negros e brancos. Se, antes, o negro era associado à maldade, à 

preguiça, à incapacidade, à loucura, nas produções de  1979 a 1989 há a relativização desses 

estereótipos. Nesse sentido, vislumbro duas tendências predominantes: (1a) constituída de 

personagens negros protagonistas; (2a) constituída de personagens negros antagonistas. Para fazer 

um paralelo, é importante observar que os brancos também se subdividem em duas tendências 

básicas: (1a) os bons; (2a) os maus.    

Os protagonistas  simbolizam a perfeição, sendo aqueles que resistem ao meio social 

corrompido, à marginalidade, são honestos, bondosos, trabalhadores,  inteligentes (embora 

ingênuos, alguns). Enfim, são diferentes “para melhor”. Quer dizer, são exemplares, então dignos 

de serem “tutelados” pelo branco bom. Mas há o outro lado da moeda, existem personagens 

negros antagonistas que representam a força do mau. É o caso de Lúcio e os traficantes (USE), da 

maldosa Tervina (AHGM), do segurança preconceituoso (XC). Há ainda os negros vítimas da 

maldade dos brancos perseguidores (DNF) e racistas (XC), (NG), (SV).   

Os personagens brancos simbolizam duas faces extremas: (1a) daqueles perfeitos 

bondosos, atenciosos, preocupados e acolhedores “tutores” dos personagens negros. São os 

responsáveis pela salvação e até pela educação dos coitados “meninos”, abandonados, jogados à 

própria sorte. Nesse bloco não se pode deixar de relacionar a figura da “sinhá Vitória”, cuja 

candura e bondade aproxima-na de uma “santa” (AHGM); (2a), há aqueles brancos que são a 

simbologia da maldade, da perseguição, da exploração, do racismo, enfim. Uns são assaltantes 
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(aqueles que agrediram Carniça), outros são prepotentes e arrogantes racistas (NG, SV, XC). E 

um assassino frio que mata três crianças indefesas (USE).     

Dentro do item aparência, é preciso retomar as nuances de cores dos personagens que são 

enaltecidos em seus traços característicos. Nesse sentido, rompem com os estereótipos negativos 

atribuídos aos negros. Uma questão  me instiga nas duas narrativas (OMM e MBLF): até onde 

eles, de fato, corroboram com a desconstrução da visão estereotipada acerca do negro? Afinal o 

“menino”, se reconhece como “marrom”, e o “[...] menino cor-de-rosa não se importa de ser 

chamado de branco”.  

Diante da explanação acima é que compreendo que, embora as narrativas O menino 

marrom e Menina bonita do laço de fita ressaltem a beleza “marrom” (OMM) e “pretinha” 

(MBLF), o que é indício de inovação no tocante à caracterização dos personagens negros, elas, ao 

meu ver, suscitam algumas questões que merecem reflexão: 1) a ausência de nome; 2) a 

identidade fragmentada (no caso da “menina”); 3) a idealização da relação inter-racial; 4) 

animalização da personagem (“a menina”) através da ilustração. 

Tratando-se da ausência de nome dos personagens, isso aproxima as duas estórias das 

outras analisadas anteriormente. E, para Coutinho (2001, p. 112), não “[...] ter nome  é inscrever-

se no vazio da não existência. É não significar. É colocar-se à margem do sistema de signos que 

rege as relações de comunicação entre os homens”. Logo, ao não se atribuir um nome ao “menino 

marrom” e à “menina bonita, pretinha”, as narrativas, desse modo, deixam a desejar, afinal, 

mesmo sendo idealizados, bonitos, admirados, eles são colocados à margem exatamente pela 

ausência de uma singularidade que marque a sua individualidade no espaço social. 

Quanto à identidade étnico-racial, embora o narrador descreva os fenótipos negros dos 

protagonistas: “o menino” e “a menina”, e não expresse descontentamento deles por conta de tais 

fenótipos, é possível observar que, por outro lado,  o pertencimento étnico-racial de ambos é uma 

incógnita para eles. Afinal “o menino, mesmo marrom”, não se incomodava de ser chamado de 

“preto”. 

 Por se reconhecer “marrom” e não negro – simbolizado pela cor “preta” – o “menino” 

sugere não a afirmação ou ressignificação étnico-racial negra, já que ele se aproxima mais do 
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ideal mestiço arraigado no imaginário social. E a “menina bonita”, até o desenrolar da trama, não 

descobre o porquê de “ser tão pretinha”. Pois a sua mãe justificou a “cor” em virtude de uma 

“arte” da “avó” que ela tinha. A idéia que emerge da “arte” nesse sentido, tem uma conotação 

pejorativa,  como sendo uma travessura feita pela avó da “menina”. A justificativa da mãe, 

conforme ressaltei anteriormente, é criticada por Silva (2001).  

No que concerne à idealização da relação inter-racial, observa-se, através do “menino 

marrom” e do “cor-de-rosa”, que o “mundo não é dividido entre preto e branco”, pois o “que 

existe” é “gente marrom”, “marrom-escuro”,  etc.  Tratando-se  da estória da “menina”, também 

se sugere a mestiçagem (grifo meu) através da ninhada de coelhos de todas as cores e, “até”, uma 

coelha pretinha”.  

Se não há divisão separatista entre o “branco” e o “preto”, até porque o “coelho cor-de-

rosa” (quer dizer, branco) admira a “menina pretinha”, e o “menino cor-de-rosa” (branco) e o 

“menino marrom” (preto) são amigos inseparáveis, preterindo-se, desse modo, qualquer conflito 

racial entre os personagens, é possível inferir  com isso que as duas narrativas (OMM e MBLF) 

sugerem a inexistência de conflitos entre grupos étnico-raciais diferenciados. Logo, não haveria 

impertinência em afirmar que, a partir dessas obras, se buscou afirmar não só o ideal de 

mestiçagem, como também a idealização da relação inter-racial, corroborando para disseminar o 

propalado “mito da democracia racial”. Para melhor aprofundar a problematização desses  

ideários (mestiçagem e democracia racial), retirei algumas ponderações de competentes 

pesquisadores das Ciências Sociais, de modo a elucidar que tais ideários são construções políticas 

que trazem em seu bojo o desejo de camuflar o “racismo no solo brasileiro”  

Ao propalar a mestiçagem brasileira, visando a “síntese” das três “raças” em uma nova 

“raça”, constituída da “unidade da diversidade”, a elite “pensante” do Brasil  

Foi muito coerente com a ideologia dominante e o racismo vigente ao encaminhar 
o debate em torno da identidade nacional cujo elemento de mestiçagem ofereceria 
teoricamente o caminho. Se a unidade racial procurada não foi alcançada, como 
demonstra hoje a diversidade cromática, essa elite não deixa de recuperar essa 
unidade cultural. De fato, o que está por trás da expressão popularmente tantas 
vezes repetida: “no Brasil todo mundo é mestiço”, senão a busca da unidade 
nacional racial e cultural? [...] (MUNANGA, 1999, p. 117) 
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 Munanga (1999, p. 126) não desconsidera a mestiçagem brasileira, ele apenas não 

concorda com a perspectiva da “unidade na diversidade”, a qual, para ele, contribui para 

apaziguar os problemas oriundos do racismo à brasileira pois, 

 
Se a mestiçagem representou o caminho para nivelar todas as diferenças étnicas, 
raciais e culturais que prejudicavam a construção do povo brasileiro, se ela 
pavimentou o caminho não acabado do branqueamento, ela ficou e marcou 
significativamente o inconsciente e o imaginário coletivo do povo brasileiro. O 
universalismo tão combatido  pelos movimentos negros contemporâneos se 
recuperaria através da mestiçagem e da idéia do sincretismo [...] 

Munanga (1999) e Sodré (1999) evidenciam que a “mestiçagem” é inerente à 

humanidade, mas a sua conotação política emerge da busca de hierarquizar determinados grupos 

étnico-raciais. No bojo dessa acepção, a  “mistura” visa a aproximação do padrão de beleza do 

grupo dominante branco. Logo, tal modo de ver a diversidade étnico-racial brasileira diluída nas 

nuanças de “cor” é o que configura o racismo à brasileira. Assim, tende-se a  dissolver, também, 

a conscientização dos negros que, tomando como ideal o 

padrão branco, acabam por se dispersar politicamente.  

Enquanto isso, persiste  no imaginário social a idéia de que se 

“[...] fomos misturados na origem [...], hoje não somos nem 

pretos, nem brancos, mas sim um povo miscigenado” 

(MUNANGA, 1996, p, 186). E, enquanto miscigenados, somos 

o “povo brasileiro” que tem orgulho de dizer: aqui não há discriminação racial. Eis, assim, o 

desdobramento do “mito da democracia racial”.  

Com base na explanação acima, é pertinente considerar que as duas narrativas analisadas 

(OMM e MBLF) inovam o cenário literário, sim, como assinalei anteriormente, mas é inegável a 

aproximação entre os personagens tecidos nos textos e o ideário da “mestiçagem” e da 

“democracia racial”. Eis a minha ponderação em relação às aludidas obras. Quanto ao “racismo à 

brasileira”, este  pode ser percebido através da ilustração da “menina bonita”. Afinal, se de um 

lado seus traços são valorizados, aludidos como belos, por outro lado, a ilustração não condiz 

com a valorização. Veja-se ao lado. 
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 Observa-se, portanto a associação da “menina” a um porco. O que é uma prática racista, 

denunciada por Ana C. Silva (1995), quando analisou alguns personagens negros. Nesse sentido, 

a obra se aproxima da estereotipia negativa atribuída ao negro, pois, “As imagens ilustradas 

também constroem enredos e cristalizam as percepções sobre aquele mundo imaginado” (LIMA, 

2000, p. 96-92). 

 

Diante da constatação acima, é imprescindível a contribuição de pesquisas que 

apresentem o negro não mais de maneira depreciativa. Embora não erradicando o preconceito 

racial, tais medidas são imprescindíveis para ajudar as crianças e os jovens negros a se 

reconhecerem descendentes de um povo  guerreiro que não se submeteu passivamente ao sistema 

escravocrata, mas que se rebelou contra ele, embora por muitas ocasiões tenha sentido  na pele e 

nos poros o calor dos açoites desfiando seus corpos de maneira covarde, por estarem acorrentados 

fisicamente. Negros Homens, Mulheres, Crianças e Idosos: uma epopéia a ser resgatada e cantada 

dolorosa e heroicamente. 

Quando me refiro ao povo negro como uma “epopéia a ser cantada e resgatada”, não estou  

propondo a representação de heróis nem mártires. Apenas parto do pressuposto de que tal 

representação é fundamental para a construção da auto-estima de crianças e jovens negros, pois 

ao ver o seu povo representado de maneira “digna” (LIMA, 2000), e não mais reduzido a 

preconceitos racistas e à estereotipia, eles tendem a se identificar com ele,  o que contribui para a 

autopercepção e a construção de uma outra identidade étnico-racial e pessoal (SILVA, A.1995, 

2001).  

Por fim, retomo o conceito de literatura infantil [e juvenil] enquanto arte  que representa 

“O Mundo”, “O Homem” a “Vida”, “através da palavra” (COELHO, 1993). Foi por meio dessa 

arte que consegui enveredar pela tessitura das narrativas literárias, observando nelas a 

caracterização dos personagens negros. De um lado, evidenciei que o que se disse ter inovado, 

não inovou, deveras. Salvo alguns índices, quanto ao comportamento dos personagens que 

ganharam uma individualidade enquanto protagonista, por outro lado, sugerem a representação de 

uma “Vida” sofrida em decorrência da pobreza e/ou do racismo. Então, de anti-herói, eles passam 

a herói, por simbolizar as forças do bem. Afinal, são eles as vítimas de um “Mundo” perverso. 
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Logo, os antagonistas são não só os brancos, quando estes os perseguem, mas também a 

miserabilidade humana de uma vida tecida sob os fios da pobreza e das injustiças sociais. Nesse 

sentido, concordo com as pesquisadoras que apontaram inovação nas narrativas. Mas, por outro 

lado, ao me deter sobre os interstícios das narrativas, compreendo que, em algumas, os 

personagens negros são, principalmente, um meio de reforçar, de reiterar, de corroborar o 

racismo que  (dizem), tentaram denunciar. Eis o principal problema de muitas dessas narrativas.  

Embora apresentando alguns problemas, a 

narrativa A cor da ternura dá um salto grande ao 

exprimir, através do universo imerso em fantasia e 

ludicidade da protagonista Geni, um “Mundo” 

constituído de dúvidas, medos, ciúmes, esperteza, 

delicadeza e amor, em face dos impasses da  “Vida” de 

uma criança que olha e sente o mundo com os “olhos de 

dentro”. Diante disso, pode-se inferir que a “cor” da 

“ternura” é “negra”.  Negros são seus pais e irmãos. 

Nestes, Geni encontra afeto e esclarecimentos.  

          (ACT) 

 

 

Naqueles – quer dizer, nos pais –, Geni 

encontra ainda amparo, acalento e “sabedoria” 

para se descobrir e, assim, lutar contra as 

adversidades da “Vida”. 

 

Em sua trajetória, a personagem vai  

aprendendo a fortalecer o seu Ser e a 

desenvolver uma “força flutuante” que a 

impulsiona a seguir avante e a lutar pela sua 

realização pessoal e profissional. Eis, a seguir, os 

indícios de um “momento cristalino” que sintetiza com sutileza e poesia a inovação da estória: 



 

176  
   
 

 

 

 
Indiquei-lhes o lugar onde deveriam ficar e fui ocupar o meu, entre os formandos. 
De onde estava, vi-os todos, incomodados nos trajes de missa. Vez em quando, 
encorajava-os com um riso. Meu pai, ao lado de minha mãe, estava pleno, altivo, 
sereno. Com os olhos, acompanhava todos os meus movimentos, engolindo 
salivas de prazer. 
Minha mãe me bebia através dos ares do meu pai, que, embevecido, ajeitava a 
gola da camisa, propositalmente, me segredando que estava feliz. 
Fui chamada para receber o certificado. Eles, meus pais, não puderam conter só as 

palmas. Levantaram e me aplaudiram em pé. Mãos 
abertas, barulhentas, livres. 
Meus irmãos, contagiados, perderam a timidez e 
também se puseram em pé, me aplaudindo e apontando, 
como se só eu estivesse ali, como se no momento eu 
estivesse me apossando da chave do céu [...] 
terminada a entrega dos certificados, fui convidada para 
discursar, por ter sido escolhida  para oradora da turma. 
De novo, meu pai ficou em pé, desatou o nó da gravata 
e assumiu a postura de rei. Para melhor me ouvir, 
esqueceu a etiqueta, fez conchas com as mãos e 
envolveu as orelhas. 
As formalidades todas terminaram. Fui até eles [...] 
Eu, princesa, entreguei meu certificado ao rei [...] 
Em casa [...] Rimos das palmas fora de hora, das mãos 
do meu pai segurando as orelhas, da cara do diretor ao 
vê-los donos do ambiente (ACT, p. 84-85) 

 

O fragmento 

acima é longo, 

mas necessário 

para se perceber 

a inovação em face do comportamento dos personagens negros 

diante de ambiente “formal”, quando do “momento cristalino”. 

A poeticidade da cena dispensa maiores comentários. Até 

porque já os fiz anteriormente. Importa aqui evidenciar que o 

espaço social não oprime as ações, sensações e expressões dos 

personagens, os quais se sentem “donos do ambiente” formal. 

E essa singularidade que emerge do universo interior deles sugere não a passividade, mas, sim, as 

conseqüências de uma “força pulsante” metaforizada pela tenra “cor” da ternura.  
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 Tratando-se das estórias O menino marrom e  Menina bonita do laço de fita” 

(OMM; MBLF), observo que se tenta apaziguar o preconceito racial, como se este não existisse. 

Diante do ideário do racismo à brasileira, conforme apontado ao longo deste estudo, compreendo 

que as duas obras aludidas visam à atenuação do racismo, com vista à democracia racial.  E é 

nesse sentido que elas deixam a desejar.  

Entre os doze livros analisados, a narrativa que mais se aproximou de uma perspectiva 

inovadora quanto à tessitura do personagem negro foi A cor da ternura, por meio da protagonista 

Geni, a “princesa” que teceu seu ser em face do universo circundante, enquanto “tutora” de si 

mesma. Enfim, os caminhos são diversos, as veredas continuam entreabertas e, percorrê-las, 

implica  abrir os “olhos” e ver o quanto é velado e dissimulado o racismo à brasileira. Eis, assim, 

o desafio daqueles que estão atentos às suas dissimulações. Por fim, faço uso das palavras de Ana 

Célia Silva (1995, p. 75) para ampliar o caminhar. Com este fim, ela compreende que 

[...] os trabalhos realizados sobre o tema, as denúncias e reivindicações das 
entidades negras, a divulgação dos resultados de encontros e seminários onde se 
discute a problemática do racismo na educação e suas conseqüências para os 
alunos negros e brancos, venham a sensibilizar os professores e conduzi-los  a 
discutir o problema. Isto trará benefícios, refletidos na aprendizagem do aluno, 
na sua afirmação pessoal como ser humano e cidadão, bem como no processo de 
crescimento espiritual e intelectual do professor. 

Eis o meu modo de ver. De compreender, de enveredar pela estrada não da unicidade da 

diversidade, mas da pluralidade dessa diversidade. Prossigo. Personagem não é pessoa, afirmam 

os teóricos de literatura, mas eles sabem, personagens representam pessoas ao serem tecidos  na 

trama das estórias. Desse modo, a ficção sugere a (re)leitura do universo circundante, dos seres 

nele delineados e do ambiente em que são situados. E seguir por aí foi o meu modo de ver os 

personagens negros. Ao educador cabe a  ampliação de um olhar crítico em face do “Mundo” que 

se delineia a sua frente, de modo a perceber as nuanças do racismo à brasileira, camuflado por 

meio do mito da “democracia racial” e, portanto, muitas vezes disfarçados tal qual o “mito” sob 

as faces dos personagens.   
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