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Resumo:  
 

A pesquisa teve como objetivo verificar como são representadas as pessoas           
negras, em especial crianças, na literatura infanto-juvenil, após o ano de 2003, no qual              
foi promulgada a Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura              
africana e afro-brasileira nas escolas. Sendo a literatura um dos meios para que o              
professor possa trabalhar aspectos da cultura e história afro-brasileira, trazemos então           
a preocupação sobre as representações dos personagens que serão apresentados às           
crianças. Nesta pesquisa apresentamos a análise de uma obra de literatura           
infanto-juvenil, onde aparece uma personagem negra.  
 
Introdução  

Neste trabalho busca-se verificar o modo como são representadas pessoas          
negras, em especial crianças, na literatura infanto-juvenil. Obras do gênero literário           
infanto-juvenil que trate das relações raciais e que mostrem a imagem do negro tornam              
a investigação ideológica e “(...) mais que necessária para a identificação dos possíveis             
“efeitos” negativos ou positivos na formação sobre o ser negro por leitoras e leitores.”              
(ARAUJO, 2010, p.31) 

Podemos dizer que o trabalho com a representatividade das crianças negras,           
em especial nas obras literárias destinadas a elas, merece total atenção. Estas obras             
devem fugir de qualquer tipo de estereótipo negativo referente à raça ou etnia, pois              
“(...) estereotipar os personagens negros é uma forma de reforçar o racismo.”            
(OLIVEIRA, 2003, apud JOVINO, 2006, p. 209). 

Com a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira            
nas escolas, conforme a lei 10.639/03, a escola não pode dispensar o ensino destes              
conhecimentos em seus currículos, sendo assim a literatura passa a ser um dos meios              
para que o professor possa transmitir tais informações a respeito da cultura e história              
afro-brasileira, trazendo então a preocupação sobre as representações dos         
personagens que serão apresentados às crianças.  
 
 
 
 



 
 
Materiais e 
métodos  
Trata-se de pesquisa de base qualitativa, que parte de estudo bibliográfico e revisão             
sobre o tema, para a análise de produtos como catálogos de editoras para             
levantamento de obras de LIJU a serem analisadas, para finalmente proceder a análise             
de livros considerados relevantes para a temática escolhida, produzidos no contexto           
pós alteração do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação promovida pela               
Lei 10.639/03. 

Reconhecendo a progressiva ampliação dos estudos e publicações sobre a          
temática, a bibliografia de análise será feita dentre aquelas que possibilitam a análise             
dos materiais propostos como fonte de investigação: obras literárias dirigidas ao           
público infantil no contexto pós-Lei 10.639/03. 

Este estudo busca, a partir de análises de pesquisas realizadas no interior da             
sociologia, antropologia e história sobre a literatura infanto-juvenil e teoria literária, bem            
como “estudos sobre o negro”, estabelecer uma “discussão” com história que se tem             
construído sobre as populações negras e com o ensino de literatura voltado para a              
diversidade étnico-racial e cultural. 

Foram localizadas e separadas fontes que nos informaram sobre assuntos desta           
temática, tais fontes nos serviram como base para esta pesquisa e para a análise da               
obra de literatura infanto-juvenil escolhida, atentando para a representação de crianças           
negras em especial. 

 
Resultados e Discussão  

A literatura infantil oferece à criança informações e representações com as quais            
o leitor irá adquirir novos conceitos, concepções de mundo e valores que irão auxiliá-lo              
na solução de problemas que surgirem ao longo de sua vida. 

Na literatura infantil com a temática afro-brasileira, principalmente depois do ano           
de 2003, quando entrou em vigor a Lei 10/639, buscou-se apresentar reflexões, por             
imagens ou por palavras, que desconstroem as desigualdade e estereótipos          
representados nas obras antigamente publicadas e construir uma visão que valoriza a            
diversidade e a imagem do negro. 

Vemos isso na obra “O cabelo de Lelê”, onde a personagem feminina negra             
reflete e remói sobre seu cabelo encaracolado. Podemos perceber que durante as            
reflexões da personagem, em que repete “De onde vêm tantos cachinhos?”, ela não se              
apresenta triste nem irritada com seu cabelo, busca apenas respostas do porquê seu             
cabelo é todo enroladinho.  

A personagem na obra é levada a buscar suas origens, procurando respostas, e             
assim construindo sua identidade. Como nos diz Quintão (2013), o cabelo “(...) possui             
grande relevância cultural, tanto no Brasil quanto no mundo, em especial no que diz              
respeito à etnia” (QUINTÃO, 2013, p. 23 e 24), sendo assim, a personagem, com seus               
cabelos cacheados, representa a identidade negra. 

Para Coelho,  
[...] a criança é levada a se identificar com o herói bom e belo, não devido à sua                  
bondade ou beleza, mas por sentir nele a própria personificação de seus            
problemas infantis: seu inconsciente desejo de bondade e de beleza e,           
principalmente, sua necessidade de segurança e proteção (...) a finalidade          
dessas histórias é confirmar a necessidade de se suportar a dor ou correr riscos              
para conquistar a própria identidade (COELHO, 2000, p.55 e 57). 

 



 
 

Ou seja, a  
criança negra, 
ao se deparar com seu cabelo cacheado e volumoso, muito diferente do apresentado             
como “belo” pela sociedade, encontra-se em um dilema semelhante ao enfrentado pela            
personagem Lelê, mas esta compreendendo suas origens aceita seu cabelo como ele            
o é, reconhecendo-o como parte de sua identidade, e leva aos leitores infantis a              
mesma compreensão. 

A obra foi publicada no ano de 2007, após o ano que entrou em vigor a lei                 
10/639, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira, e trás             
imagens positivas do negro, com seu cabelo volumoso e valorizando sua identidade,            
sendo assim, o professor, ao escolher esta obra para apresentar aos seus alunos, não              
estará reproduzindo estereótipos, mas sim trazendo novas concepções e valores aos           
seus alunos e às crianças negras, como a valorização de sua identidade e cultura              
africana, trará um apoio à construção da identidade da criança negra. 

Com isso percebemos, neste livro, um grande auxílio na construção da           
identidade da criança negra, seja por meio de imagens, visto que a criança negra em               
momento algum aparenta tristeza por ter um cabelo enrolado e volumoso, ou seja pela              
escrita, onde apresenta um poema falando da beleza do cabelo enrolado, bem como             
sua história e origem, uma “Herança trocada no ventre da raça/Do pai, do avô, de além                
mar até” (BELÉM, 2007, p. 12). 
 
Conclusões  

Visando as consequências das imagens negativas que muitas vezes aparecem          
nos livros infantis, foi observado, por meio desta pesquisa, que as imagens e             
representações têm grande importância para uma criança em formação, fazendo com           
que a mesma crie conceitos e definições próprias a respeito de imagens analisadas em              
livros infantis, construindo sua identidade. 

A identidade da criança e da criança negra está em processo de formação.             
Quando ela é inserida em outro grupo social como, por exemplo, a escola esta percebe               
uma grande diversidade social e étnica. Por isso, é essencial que esta encontre             
elementos neste novo círculo referentes à sua etnia, com a intenção de preservar sua              
auto-estima e a formação de uma identidade. 

Sendo assim, o personagem negro nos livros infantis vem sendo cada vez mais             
bem visto, fugindo da imagem estereotipada em que apareciam anos atrás. Essas            
imagens trazem o personagem negro em novas posições sociais, onde antes           
apareciam apenas como empregados ou escravos, aparecem também com novas          
vestimentas, valorizando o cabelo natural e as tranças no estilo africano. A estética             
negra passa a ser mais evidenciada, visto que antes o negro aparecia com traços              
brancos. 

Com isso, podemos dizer que a literatura infanto juvenil tem um papel            
fundamental na criação da identidade de crianças e jovens, especialmente falando,           
negros e negras.  

Com estes pressupostos podemos concluir que a obra analisada “O cabelo de            
Lelê” é adequada para o professor oferecer às crianças, pois aborda questões            
fundamentais para um crescimento saudável de seus alunos, favorecendo a cultura           
africana e afro-descendente, trazendo consentimento aos jovens e crianças sobre o           
cabelo afro e suas origens. Ela traz a imagem da criança negra de uma forma               
adequada favorecendo os jovens negros na construção de sua identidade. 
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