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Construção da identidade. Noção de respeito. Por que
livros infantis precisam ter protagonistas negros
Representatividade nessas publicações auxilia na educação de todos, não apenas das
crianças negras

Isabela Aleixo*
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O número de livros infanto-juvenis com protagonistas negros não corresponde ao quantitativo dessa parcela da população
brasileira: 54% Foto: Arte de Alessandro Alvim
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RIO - O livro infantil é uma poderosa fonte de informação sobre o mundo para

as crianças. É o primeiro contato com a leitura e com o aprendizado do hábito de

ler, estimulando a imaginação e o desenvolvimento cognitivo. No entanto, ainda

é tímida a inclusão de protagonistas negros nas histórias infantis. Buscando

mudar essa realidade, artistas como Emicida e Lázaro Ramos lançaram

livros dedicados aos pequenos. 
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Já recebe a newsletter diária? Veja mais opções

A psicóloga Nathalia Nascimento afirma que a infância é o momento mais

importante para a construção de identidade e para apresentar noções de

diversidade. Assim, os livros infantis com protagonistas negros são importantes

para todas as crianças.

— É importante pensarmos na construção da identidade da criança negra. Isso

se dá na primeira infância, que é o período maior de aprendizado. É necessário

que os adultos façam a ponte da informação até a criança, para ajudar em seu

entendimento de mundo. Por meio dos livros infantis, as mensagens chegam de
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forma mais clara, mais ampla e frequente. Assim, a criança capta essas

informações melhor e traz uma verdade para as suas relações na sociedade, o

que é importante para crianças negras e brancas.

LEIA TAMBÉM: O que a autobiografia de Angela Davis nos ensina sobre

racismo epistêmico no Brasil

A existência de referenciais negros, da representatividade é, para a psicóloga,

essencial para o desenvolvimento da autoestima da criança negra.

— Além da construção da identidade, é importante a construção da autoestima

. Os super-herois, por exemplo, não são negros. Ainda que tenha havido uma

evolução nos últimos tempos, isso não se dá com a mesma frequência que se dá

com os brancos. Então a gente precisa de referenciais negros. Se a criança só tem

referenciais brancos, ela não se vê naquilo. Não se ver é prejudicial para a

autoestima, ela não consegue sonhar além — afirma Nathalia.

No entanto, a disponibilidade de livros com personagens e protagonistas negros

ainda não é satisfatória como aponta a historiadora e professora da Faculdade de

Educação da UFRJ, Giovana Xavier:

— Eu acho que a disponibilidade ainda é desproporcional ao quantitativo de

população negra, ou seja, 54% da população brasileira. O problema todo não é

sobre quantidade, que é um debate que tende a ser desvirtuado como "racismo

reverso". O verdadeiro problema que existe é tratar temas relacionados às

identidades negras como sinônimo de diversidade. Existe um confinamento da

"negritude" à ideia de "diverso". Logo, a literatura infanto juvenil também

naturaliza essa estrutura. Precisamos de livros que pratiquem a reeducação das
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relações raciais, ou seja, que tenham personagens de todos os grupos raciais,

desempenhando variados papéis. Ainda que haja obras muito bonitas e lúdicas,

há um confinamento de personagens negras às temáticas do cabelo, da

religiosidade, da ancestralidade. Isso não é necessariamente um problema. Eu

diria até que é um ganho. Mas precisa haver personagens negros em todos os

contextos.

SAIBA MAIS

'Marias, Mahins, Marielles': saiba quem são as mulheres negras citadas no enredo
da Mangueira

Quem são as mulheres negras que transformaram o país mas foram esquecidas
pela História oficial

É de pequena que se forma uma protagonista: livros, filmes e séries para crianças
empoderadas

Barbie faz 60 anos e busca repaginar sua imagem frente a demandas por
diversidade

 

Por este motivo, o editor e bibliotecário Vagner Amaro, da editora Malê, criou,

em 2017, o selo Malê Mirim para publicar livros infantis com protagonistas

negros, sem que o racismo fosse o tema central das publicações.
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— Nós pensamos na criação de leitores e em trazer a vivência de pessoas negras,

mas não necessariamente em uma literatura que vai falar de racismo. O objetivo

é apresentar personagens infantis que falam da vivência. Há uma preocupação

de que a literatura contribua para a noção de mundo, algo que consideramos

poderoso. Queremos cada vez mais personagens negros na literatura infantil que

falem da vida.

A proposta da Malê é, como um todo, valorizar autores e histórias de pessoas

negras.

— A literatura existente, quando tenta falar de racismo, reforça estereótipos,

principalmente por ser uma literatura que fala de personagens negros mas que

foi escrita por autores brancos. Por isso há a necessidade de valorizar escritores

negros. — afirma Vagner.

SIGA CELINA NO INSTAGRAM

Giovana Xavier destaca obras que considera interessantes e a expectativa de que

outras identidades passem a ser incorporadas e representadas no mercado

editorial:

— Antes de nos empolgarmos com a quantidade de obras, devemos sempre

tentar captar quais as suas finalidades. Particularmente gosto muito de "As

férias de Lili", "Akissi: o ataque dos gatos", "A garota que queria mudar o

mundo", "Entremeio sem babado", "O mundo no Black Power de Tayó" e "A

bailarina gorda". E, considerando os dados alarmantes de transfobia em nosso

país, o que envolve a evasão escolar de crianças e jovens não binários, espero que

o mercado editorial da literatura infanto juvenil, priorize as

identidades trans em suas obras.
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Para as crianças brancas, o contato com livros infantis com protagonistas negros

ajuda no desenvolvimento do sentimento de empatia e na noção de respeito,

como afirma Vagner Amaro.

— Quando você lê, democratiza seu pensamento. Você se coloca no lugar daquele

personagem no processo de leitura. Então se a criança branca ler sobre um

personagem negro, ela vai ter essa experiência. Acho que fortalece o imaginário

da criança não negra e estabelece uma aproximação com as crianças negras.

Auxilia na empatia, na ampliação cultural, na visão de mundo e nas relações.

A escola também deve ser uma aliada, enquanto espaço educacional, para

possibilitar o acesso e as discussões sobre estas obras.

— A escola também está envolvida na construção dos indivíduos, então tem que

estar implicada nisso também. No caso, oferecendo esse tipo de debate, os livros.

— afirma a psicóloga Nathalia Nascimento.

* estagiária sob supervisão de Renata Izaal

COMENTÁRIOS

ANTERIOR

Análise feminista de 'Game of Thrones',
4º episódio: de onde vem a força de
Sansa Stark?

PRÓXIMA

'Tive namorado que disse que mulher
preta e gorda ele não apresentava à
mãe', conta participante do concurso
Deusa Plus Size

ASSINE

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=431855430329169&display=popup&name=Constru%c3%a7%c3%a3o+da+identidade.+No%c3%a7%c3%a3o+de+respeito.+Por+que+livros+infantis+precisam+ter+protagonistas+negros&link=https%3a%2f%2foglobo.globo.com%2fcelina%2fconstrucao-da-identidade-nocao-de-respeito-por-que-livros-infantis-precisam-ter-protagonistas-negros-23629871%3futm_source%3dFacebook%26utm_medium%3dSocial%26utm_campaign%3dcompartilhar&redirect_uri=https%3a%2f%2foglobo.globo.com%2f%23close_window&description=Representatividade+nessas+publica%c3%a7%c3%b5es+auxilia+na+educa%c3%a7%c3%a3o+de+todos%2c+n%c3%a3o+apenas+das+crian%c3%a7as+negras&picture=https%3a%2f%2fogimg.infoglobo.com.br%2fin%2f23645713-d3f-79a%2fFT460B%2f220%2fmenina_literatura_infantil.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?text=Constru%c3%a7%c3%a3o+da+identidade.+No%c3%a7%c3%a3o+de+respeito.+Por+que+livros+infantis+precisam+ter+protagonistas+negros&url=https%3a%2f%2foglobo.globo.com%2fcelina%2fconstrucao-da-identidade-nocao-de-respeito-por-que-livros-infantis-precisam-ter-protagonistas-negros-23629871%3futm_source%3dTwitter%26utm_medium%3dSocial%26utm_campaign%3dcompartilhar
https://web.whatsapp.com/send?text=O%20Globo:%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20da%20identidade.%20No%C3%A7%C3%A3o%20de%20respeito.%20Por%20que%20livros%20infantis%20precisam%20ter%20protagonistas%20negros%20-%20https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcelina%2Fconstrucao-da-identidade-nocao-de-respeito-por-que-livros-infantis-precisam-ter-protagonistas-negros-23629871%3Futm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3Dcompartilhar
https://oglobo.globo.com/celina/analise-feminista-de-game-of-thrones-4-episodio-de-onde-vem-forca-de-sansa-stark-23644817
https://oglobo.globo.com/celina/tive-namorado-que-disse-que-mulher-preta-gorda-ele-nao-apresentava-mae-conta-participante-do-concurso-deusa-plus-size-23648397
https://oglobo.globo.com/
http://assineoglobo.globo.com/o-globo?utm_source=oglobo&utm_medium=botao&utm_campaign=oglobo_botao_mobi
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=


08/05/2019 Construção da identidade. Noção de respeito. Por que livros infantis precisam ter protagonistas negros - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/celina/construcao-da-identidade-nocao-de-respeito-por-que-livros-infantis-precisam-ter-protagonistas-negros-23629871 7/8

MAIS LIDAS NO GLOBO

1. Jornalista francês relata discussão entre Neymar e Draxler após derrota
O Globo

2. Expansão do ensino superior nos governos passados foi 'uma tragédia', afirma ministro
da Educação
Patrik Camporez

3. Ministro da Educação afirma que é superior a seus 15 antecessores, mas em seguida
nega autoelogio
O Globo

4. Ministério do Meio Ambiente bloqueia 95% da verba para o clima
Renata Mariz

5. Na Champions, Liverpool tenta superar o impossível diante do Barcelona de Messi
O Globo

MAIS DE CELINA

Para comentar é necessário ser assinante
Os comentários são de responsabilidade excluisiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que
viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES • TERMOS DE USO

COMENTAR

 COMENTÁRIOS

CARREGAR MAIS COMENTÁRIOS

VER MAIS

ASSINE

https://oglobo.globo.com/esportes/jornalista-frances-relata-discussao-entre-neymar-draxler-apos-derrota-23647941
https://oglobo.globo.com/sociedade/expansao-do-ensino-superior-nos-governos-passados-foi-uma-tragedia-afirma-ministro-da-educacao-23647233
https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-da-educacao-afirma-que-superior-seus-15-antecessores-mas-em-seguida-nega-autoelogio-23648683
https://oglobo.globo.com/sociedade/ministerio-do-meio-ambiente-bloqueia-95-da-verba-para-clima-23646502
https://oglobo.globo.com/esportes/na-champions-liverpool-tenta-superar-impossivel-diante-do-barcelona-de-messi-23646690
https://oglobo.globo.com/termos-de-uso/faq/
https://oglobo.globo.com/termos-de-uso/
https://oglobo.globo.com/
http://www.gda.com/
https://oglobo.globo.com/
http://assineoglobo.globo.com/o-globo?utm_source=oglobo&utm_medium=botao&utm_campaign=oglobo_botao_mobi
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=


08/05/2019 Construção da identidade. Noção de respeito. Por que livros infantis precisam ter protagonistas negros - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/celina/construcao-da-identidade-nocao-de-respeito-por-que-livros-infantis-precisam-ter-protagonistas-negros-23629871 8/8

Po r t a l  d o  A s s i n a n t e • Ag ê n c i a  O  G l o b o • Fa l e  c o n o s c o • E x p e d i e n t e • A n u n c i e  c o n o s c o • Tr a b a l h e  c o n o s c o •

Po l í t i c a  d e  p r iva c i d a d e • Te r m o s  d e  u s o

© 1996 - 2019. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído
sem autorização.

ASSINE

https://infoglobosites2.secure.force.com/assinante/
http://www.agenciaoglobo.com.br/
https://oglobo.globo.com/fale-conosco/
https://oglobo.globo.com/expediente/
https://edglobomidiakit.com.br/
https://www.vagas.com.br/infoglobo
https://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
https://oglobo.globo.com/termos-de-uso/
https://oglobo.globo.com/
http://assineoglobo.globo.com/o-globo?utm_source=oglobo&utm_medium=botao&utm_campaign=oglobo_botao_mobi
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=

