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Resumo: Peter Hunt (2010) sugere que é necessário questionar o que é esse campo chamado 
“literatura infantil”. E isso se dá por vários motivos, entre eles o de identificar sua abrangência, 

seu lugar na produção cultural contemporânea, o que inclui a resistência aos juízos de valor 
imposto por cânones literários. Delimitar o status de um texto significa entender que esse 
sempre se relaciona com o seu contexto. A crítica de Hunt ao campo da literatura infantil 
possibilita a percepção de um diálogo com a questão da autoria e da temática nas narrativas 
infantis contemporâneas. Desse modo, pensar o texto infantil na atualidade requer posturas de 
enfrentamento ideológico. Por esse motivo, neste estudo será discutida a presença de outras 
narrativas nos contos infantis. Ademais, emerge, nesse processo, a autoria de escritoras 
afrodescendentes. Esse ideal encontra eco no processo de escrevivência, ou a autorrepresentação 
de uma escrita que incomoda, que rompe com processos de hegemonia cultural. Escrita que 
revela as marcas de pertencimento. Para esta análise, destaca-se Nilma Lino Gomes, com Betina 
(2008) e Heloísa Pires Lima, com Histórias da Preta (1998). O estudo desses textos parte da 
discussão da representação de gênero feminino, com evidência no protagonismo infantil da 
menina negra, elegendo-a como sujeito, como agente, e não mais um corpo abjeto, silenciado. A 
análise terá como esteio, a contribuição da crítica literária, os estudos culturais e pós-coloniais. 

Palavras-chave: Literatura infantil brasileira contemporânea. Autoria. Identidade. 
Representação. 

 

1.“Dou a lume”: a gestação de livros 

O nosso romance, gerou-o a imaginação, e não no soube colorir, nem 
aformosentar. Mas ainda assim, não o abandoneis na sua humildade e 
obscuridade, senão morrerá à míngua, sentido e magoado, só afagado 
pelo carinho materno. 

(Trechos da introdução de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, 1988, p. 19) 
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Ao publicar o romance Úrsula, em 1859, Maria Firmina dos Reis não somente 

rompeu com o silenciamento da mulher do século XIX, mas inaugurou um novo 

momento na discussão da escrita feminina. Na introdução de seu citado livro, ela 

pondera que 

 
não é a vaidade de adquirir nome que cega, nem o amor próprio de 
autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma 
mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e 
conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e 
que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a 
língua de seus pais, e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase 
nulo (REIS, 1988, p. 19). 

 
 Ao se incluir no grupo de autores e não de autoras, Firmina (1988) indica uma 

relação de exclusão pelo qual passavam as mulheres brasileiras ao se aventurarem na 

escrita, em um contexto de patriarcalismo e de cultura masculina. Talvez em tom de 

ironia, mas certamente por resistência e ativismo, ela dá a “lume” a sua obra, ato que 

pode ser lido como rompimento com o cerceamento de voz. 

Nesse sentido, Norma Telles (1992) reflete que a proposta em incluir o termo 

“autora” pode ser visto como redundância, por ser “gramatical e cultural estabelecido 

que o gênero masculino engloba o feminino”. No entanto, Telles pondera que o uso do 

termo “autor” tem representado um instrumento cultural, social e político de omissão, 

de desfiguração da escrita feminina (Telles, 1992, p.45). 

Então, ao escrever sua obra, Firmina assume a posição de vanguarda na questão 

da autoria afro-brasileira. Sua atividade alcança uma importante posição na discussão 

em torno da autoria feminina negra na atualidade, e serve como esteio na reflexão em 

torno da construção das identidades das mulheres negras. Essa postura dialoga com 

outra proposta de Telles (2012) sobre a escrita das mulheres do século XIX, quando 

cita que as personagens negras criadas por Maria Firmina, embora falem o mesmo 

português castiço de seus dominadores, “o que sobressai é a paixão por liberdade” 

(TELLES, 2012, p. 173). 

De acordo com as considerações acima, pode-se afirmar que a escrita de Maria 

Firmina não representa, assim, um ponto de chegada, mas de partida para a 

compreensão de como se dá uma escrita que se aproxima com as identidades africanas 

as quais reivindicam as autoras negras, em especial as escritoras negras de literatura 

infantil afro-brasileira. Conforme o texto da epígrafe, a autora demonstra o início desse 

movimento, e mais resistente do que timidamente, ela rompe com o silêncio, com a 
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escuridão daqueles anos de escravidão, e faz iluminar as mentes com sua obra, 

convertida em filha da luz. 

2. A escrevivência das negras mãos 

 

Após a batalha do dia, as mãos negras tecem, fio a fio, uma renda de 
crochê. A cada três voltas, amarra uma cor diferente de linha e segue, mais 
três voltas. Ao final de duas ou três horas de rendado, elas param. A dona 
constata que o tamanho lhe agrada. Arremata o ponto. E pronto! Terminou 
mais uma toalha. Depois, debruçada na janela da rua, acende um cigarro, 
contempla a lua e vê os alunos do curso noturno de alfabetização passarem 
pela rua. Então, ela sonha: “amanhã mesmo vou me matricular. Escrever 

deve ser igual a tecer crochê: a agulha é igual ao lápis, desenha os pontos 
que são qui nem as letras. Pontos emendados são as palavras. Uma toalha é 
igual a uma história. Então, eu já sou uma escritora, espia meu baú: está 
lotado de toalhas, colchas, forrinhos.” (Transcrição das palavras de Dona 

Dezinha). 
 

É notório que portas da literatura estejam se abrindo para elas: as mãos 

escreventes negras, por reconhecimento e conquista. Mesmo marcada pela ansiedade 

de autoria lembrada por Norma Telles (1992), as escritoras negras de literatura infanto-

juvenil estão fazendo acontecer, no alvorecer do século XXI, a visibilidade de obras da 

literatura afro-brasileira. 

Para a crocheteira “Dezinha1”, a escrita está presente no momento da tessitura 

de seus artesanatos. É um complexo emaranhado de pontos, correntes, voltas, espaços e 

cores. Enquanto tece, sonha. As mãos negras da artesã, calejadas, depois de um dia 

exaustivo de costura, sonha sonhos possíveis, cotidianos, mas plenos de significação. 

Da mesma forma, as artesãs de textos infanto-juvenis tecem contos repletos de 

histórias vividas no seio do seu lugar de pertencimento. Essas autoras-genitoras-tecelãs 

negras são mediadoras de mundos que se interceptam ou de mundos paralelos. Assim, 

escritura e experiência são os esteios que identificam uma literatura marcada por 

obstáculos como a literatura afro-brasileira. A experiência é relacional, modulada pelo 

meio, representa o lado de dentro e, através dela, define-se o lado de pertencimento, o 

lugar de fala. E este implica os resultados das experiências e o como o outro é visto. A 

mulher é um construto social, um dado cultural. As mudanças e rupturas com sistemas 

hegemônicos impactam a identidade cultural, de modo que a identidade é formada e 

                                                             
1 Dona Dezinha é uma representante das griots na minha comunidade. Crocheteira, bordadeira, 
costureira e guardiã da memória de sua família. 
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transformada continuamente em relação às formas pelos quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1997, p. 13). 

Todavia, a escrita de mulheres negras comunga com o que apontam os estudos 

multiculturais ao partir da ideia de muitos centros e, consequentemente, muitas 

periferias. A escrita feminina é marcada pelo jogo das presenças e ausências. É também 

a escrita a partir de um olhar específico, a “escrevivência”. E essa, para Conceição 

Evaristo, é o estatuto reivindicado. As mulheres negras, tendo ou não “um teto todo 

seu”, devem lutar. E a luta se dará pela escrita. 

As escritoras negras contemporâneas reivindicaram para si o estatuto da 

escrevivência. E, como herdeiras de Maria Firmina, Auta de Souza, Carolina Maria de 

Jesus e outras, dão à lume suas obras, como afirma Firmina. Ao tecer seus textos, as 

escritoras afrodescendentes interconectam raça, etnia, classe e gênero. Como concluiu 

Conceição Evaristo (2013)2: “A escrevivência é autorrepresentação de um corpo vivido 

em sua própria escrita. É contar histórias não para ninar a casa grande, mas para 

incomodar”. 

A esse respeito, salienta Sônia Beatriz dos Santos (2007)3: 

 
Assim, se a experiência de opressão das mulheres negras nos revela 
seu status na sociedade e suas condições de vida, e ainda por cima, 
nos ajudam a compreender as estruturas sociais em que a sociedade 
está assentada, então tais experiências cumprem um papel 
epistemológico, pois elas estão funcionando como indicadores sociais 
das relações entre os indivíduos (negros e não-negros, homens e 
mulheres etc.) vigentes naquela sociedade (SANTOS, 2007, p. 13). 

 

Esse trecho foi retirado dos estudos de Santos (2007) sobre a organização social 

e política do que ela denominou “feminismo negro diaspórico”, citado aqui por fazer 

uma ponte entre a “escrevivência” de Conceição Evaristo e os estudos de Eduardo de 

Duarte citados anteriormente. Ou seja, ao escrever, a mulher negra porta consigo todo 

esse cabedal de tradição que revela as suas marcas de pertencimento. E, ao mesmo 

tempo, a escrita negra se legitima pela peculiaridade de sua autoria, bem como, no dizer 

de Eduardo de Assis Duarte (2014), pelo “ponto de vista que dá o tom de sua visão de 

                                                             
2 Palavras oriundas de palestra de Conceição Evaristo na Universidade de Brasília, em 1º de novembro de 
2013. Parte de evento do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea (GELBC).  
3 Niterói, v. 8, n. 1, p. 11-26, 2º sem. 2007. Disponível em: soniabsantos@mail.utexas.edu. Acesso em: 12 
out. 2016. 
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mundo”. Do lugar de onde fala, denuncia. Isto é, a assunção de um ponto de vista de 

manifesto contra qualquer processo de assimilação cultural, imposta como via de 

expressão única. E, continua Duarte (2014, p. 32): “a perspectiva afroidentificada, ao 

superar o discurso do colonizador, configura-se como discurso da diferença”. 

Além dos elementos da temática, da autoria e ponto de vista, Duarte (2014, p. 

29-38) indica o público e a linguagem como fatores que contribuem na configuração de 

um texto da literatura afro-brasileira. A temática, como já dito, “resgata a história do 

povo negro na diáspora brasileira”, bem como reverte em denúncia dos processos de 

escravidão e suas consequências. Por sua vez, a situação da linguagem é tenuamente 

complicada: não rompe com a fruição e estética, mas deve ir além e expressar valores 

éticos, culturais, políticos e ideológicos. Trata-se, portanto, de um discurso 

“afroidentificado que objetiva uma nova ordem simbólica”. Isto posto, pode-se pensar 

em uma escrevivência afroidentificada de mulheres negras produtoras de literatura 

infantil contemporânea. 

De que lugar fala cada uma dessas autoras? De quais artefatos culturais lançam 

mão na construção de seu pertencimento étnico-racial? Pela luta que empreendem para 

assegurar aos grupos marginalizados o seu espaço de voz, essas autoras falam de um 

lugar legítimo. Neste sentido, Nilma Lino Gomes mineira, educadora, atuante na esfera 

política e em sua trajetória contribuiu, entre outros, para a instituição da Lei 10.639 de 

janeiro de 2003, que torna obrigatório o estudo da cultura afro brasileira nas escolas 

públicas (como já citamos ao longo do texto). O primeiro trabalho ficcional da 

intrépida autora é Betina, publicado em 2009. 

Por sua vez, a gaúcha Heloísa Pires Lima, que é educadora, antropóloga e 

escritora, encantou-se pela literatura a partir do momento em que percebeu a carência 

de personagens negras ou sua inadequação no uso das letras, nos diversos gêneros. 

Deste modo, observa-se que a temática mais evidenciada em suas obras é a da 

valorização da cultura negra, através da construção da identidade de crianças e de 

adolescentes. Então, sua obra aqui apropriada é: Histórias da Preta, publicada em 

1998. 

Escrever-viver são as ferramentas de que as autoras lançam mão para a 

construção de referenciais da menina negra, em busca da identificação e localização de 

seu pertencimento. Partindo da ótica da temática, as narrativas que se seguem procuram 

costurar os elos da africanidade a partir da representação dos traços culturais que 

evidenciam a civilidade do povo africano como postura de resistência ao imaginário de 
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povo sem passado que se instituiu em várias partes do mundo e, em especial, na 

sociedade brasileira. 

 

 

3. A gestação das protagonistas negras 

Ao estudar o gênero literatura infantil na contemporaneidade, é preciso 

concordar com Regina Zilberman (2003) que, entre suas explanações, discute sobre a 

vastidão de possibilidades de estudo e de trabalho, e observar o quanto este campo 

artístico vem se ramificando. Essas possibilidades de ampliação do gênero incluem o 

redimensionamento de ação da literatura infantil de espaço, meramente didático, para 

campo artístico. E esta postura renovada da literatura infantil na contemporaneidade, 

favorece a desconstrução do mito da democracia racial praticado no Brasil. Isso inclui a 

prática do rompimento com a minimização das relações de discriminação e da pouca 

visibilidade da pessoa negra nas imagens veiculadas pelos diversos suportes e meios de 

comunicação de massa. 

Como parte desse processo cultural, durante um longo período, a literatura 

infantil foi um dos meios por onde desfilaram as características inferiorizantes 

relacionadas às meninas negras. Decorrente desse processo, a infância é o espaço da 

vida humana onde a estrutura de violência contabiliza seus maiores casos. Se há um 

grupo preferencialmente tributário dessa violência, este grupo é o da menina negra. É 

nesse grupo social que os processos de violência e preconceito aprofundam suas raízes. 

Atualmente, é perceptível o caráter múltiplo, interdisciplinar e verticalizado da 

literatura infantil. Embora esta postura atual não descaracterize a constituição 

pedagógica da literatura infantil, é possível afirmar que no bojo do mercado editorial 

está presente a diversidade de intenções literárias. É essa diversidade que promove uma 

discussão mais profícua em torno da produção literária, e suas relações com o momento 

sócio-histórico. 

Essas sugestões para o agenciamento da literatura infantil interligam-se às 

contribuições como as de Pierre Bourdieu (1992) que, por sua vez, desenvolve o 

conceito de campo cultural de modo interdisciplinar: estético, filosófico, literário e 

intelectual. Campo que se constitui por romper com a estrutura da hegemonia da 

produção cultural, de caráter incessante e continuo, cujo valor desvincula-se ao fetiche 

do autor ontológico e consolida-se no campo histórico (BOURDIEU, 1992, p. 235). 
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Propõe-se, assim, que a apreensão do mundo é o verdadeiro assunto da obra de arte, 

cujo habitus é o princípio de estruturação social da existência temporal, e das 

antecipações de onde se constrói o sentido do mundo. 

Desse modo, lembrar a questão do preenchimento das fissuras como espaços 

discursivos na modernidade é dar visibilidade a grupos marginalizados. Ao se avaliar 

no imaginário brasileiro as questões de visibilidade da mulher negra, percebe-se que 

para se construir o processo de identidade da pessoa negra, há de se começar pela 

infância negra. 

3.1 Preta, dada à lume 

A obra Histórias da Preta (2007) rompe com o modelo habitual de literatura 

infantil. Em verdade, assemelha-se mais a um compêndio de histórias africanas, e isto 

pode ser observado a partir do modo como os temas foram organizados no sumário, ou 

seja: África, O roubo do tesouro, São direitos ou estão tortos? Historietas da Preta, 

Histórias do Candomblé, Diferente de ser igual. 

A parte destinada à introdução é nomeada por “A Preta se apresenta”, e a 

narradora-protagonista relata parte de sua vida, da seguinte forma: 

Lembro do meu olhar saindo detrás do vidro da casinha toda verde da 
rua chamada Serra Azul, com meu nariz sempre à frente e meus pés 
que não pararam de descobrir ruas novas. Cresci uma menina igual a 
todas as meninas e diferente de todas as outras. Desse jeito sou eu com 
minha história, nesta história com todos os tamanhos que couberem 
neste livro (LIMA, 2007, p. 5). 

Ainda na introdução, a protagonista desenvolve uma gama de temáticas, a partir 

de questões como: “Como é, afinal, ser uma pessoa negra?”, ou ainda, “Vó, quem 

inventou a cor das pessoas?” (Pires, 2007, p. 8). Histórias da Preta é uma narrativa 

cuja marca é a presença de vários espelhos sociais. São eles os elementos que poderão 

auxiliar na desconstrução do imaginário que a sociedade brasileira mantém sobre o 

continente africano. A esse respeito, Gomes (2006, p. 143) discute que a imagem que o 

“negro brasileiro” observa, é de uma África que se afunda em guerras e conflitos. A 

empreitada apontada por Gomes (2006) é a de reversão dessa imagem. É a de recuperar 

valores artísticos e culturais para que a identidade do negro brasileiro seja construída 

sem “a marca da coisificação”. 
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De modo muito especial, a narradora-protagonista já se autoafirma: “Eu sou a 

Preta”. Esta atitude da protagonista ancora toda a tradição e a importância de se assumir 

como pessoa negra. Essa afirmativa é a proposta do eu enunciador em dar visibilidade 

e, de algum modo, a confrontação necessária para a contestação de estereótipos à 

brasileira. O discurso da coisificação é facilmente desconstruído na narração de 

Histórias da Preta. 

Quando a protagonista-narradora assume sua identidade pelo “Eu sou”, abrem-

se subsídios para a discussão sobre a construção da subjetividade e da identidade. Ao 

discutir com sua avó a questão da etnia e da cor das pessoas, a narradora-protagonista 

inicia uma trajetória para descobrir “quantas sementes carrega dentro de si” (LIMA, 

2002, p. 13). 

Essa postura de autorreflexão de Preta relaciona-se com os estudos de Hall 

(2005), ao propor que a construção da identidade dá-se-á ao longo de um tempo, nas 

vivências e experiências. As inquietações de Preta se apresentam em discursos 

carregados de significações que trazem a memória coletiva dos povos africanos. São as 

“sementes” que ela relaciona às origens africanas. 

Assim, a personagem Preta nos apresenta um sujeito pós-moderno, descentrado 

e híbrido. A protagonista-narradora Preta é uma personagem que, não apenas rompe 

com o emudecimento das personagens negras, mas, como lembra Rosemberg (1985, p. 

85), devolve à pessoa negra seu lado humano e desassociado à sujeira, à tragédia, à 

maldade 

3.2 Betina é dada à lume 

Por sua vez Betina, narrativa em terceira pessoa apresenta o cotidiano de uma 

menina negra cercada de cuidados, a personagem realiza todas as atividades que uma 

menina faz: brinca de pular corda com suas amigas, de boneca, de roda. Ela frequenta 

uma escola, tem uma família presente. Curiosamente, em Betina o cotidiano é o fio 

condutor de sua trajetória enquanto ser humano. 

Como representação da menina negra, a construção da identidade de Betina se 

contrapõe ao corpo abjeto proposto por Butler (2002), citado anteriormente nesse texto. 

O sujeito descentrado e fragmentado citado por Hall (2003), ou mesmo o sujeito 

“fraturado” em oposição a um sujeito “unificado, central e solar” estudado por Luís 

Costa Lima (2000, p. 84), dialogam com a identidade do sujeito menina negra. E isto 
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ocorre porque a visão que se quer formar da menina negra, na contemporaneidade, 

parte da necessidade de situá-la como ser pertencente e atuante no espaço social que 

ocupa. 

A representação da menina negra a partir da narrativa Betina se expressa no 

modo como suas experiências enquanto ser humano foram construídas. Como assevera 

Costa Lima (2000, p. 110), “a representação de um objeto está relacionada à sua 

experiência”. E esta experiência relaciona-se ao cotidiano estudado por Michel de 

Certeau (2014). O autor de A invenção do cotidiano reflete, de maneira inaugural, 

como a cultura em uma sociedade se constitui por movimentação e relativização das 

noções de verdades estabelecidas. Este trabalho se constituiu a partir de pesquisa 

realizada pelo autor entre 1974 a 1978, e narra os eventos culturais ordinários, 

corriqueiros. Eventos que são, simultaneamente, movidos pelas relações sociais 

resistentes. 

Então, em Betina, as experiências cotidianas podem ser consideradas elementos 

que confrontam o modo como a menina negra vêm constantemente sendo representada. 

A valorização da vida diária e doméstica da menina negra pode redimensionar o modo 

de ver a pessoa negra na sociedade, não mais como passivo consumidor da cultura 

dominante. Ou seja, dialogando com Certeau (2014, p. 38), “o cotidiano se inventa com 

mil maneiras de caça não autorizada”. Assim, pensar a importância da vida cotidiana de 

Betina implica ressignificar seu espaço social e, no diálogo com Certeau que propõe 

uma “combinatória de operações que compõe uma cultura e exumação dos modelos de 

ação”, perceber o modo de agir nos espaços sociais para esta conquista. 

A valorização dos eventos da vida de Betina é um possível indício para reverter 

o modo como a menina negra ordinariamente é representada nos espaços midiáticos e 

culturais. Embora a narrativa seja construída em terceira pessoa, há uma preocupação 

em evidenciar um espaço considerável de diálogo entre Betina e sua avó. Tomando 

aqui o conceito de “tática” usada por Certeau (“a tática só tem por lugar o outro” (p. 

45)), as relações sociais e afetivas que a protagonista Betina estabelece com os grupos 

sociais dos quais participa (amigos da rua, escola, família, comunidade) dão um tom 

diferenciado à conquista de um espaço ressignificado de representação étnica. 

Deste modo, em suas “práticas de espaço”, Betina é uma menina negra que 

brinca, tem uma boneca preta, anda muito limpa e bem vestida, cabelos sempre 

alinhados e bonitos, tem uma família, tem amigos, é participativa na escola. Reage com 

firmeza à manifestação de preconceitos que lhe imputam na escola. É possível que a 
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narrativa Betina represente um meio de redimensionamento do olhar sobre a pessoa 

negra, cujos conceitos se deslocam de passivos para sujeitos pertencentes e atuantes na 

sociedade. Isto resulta que a identidade negra é um construto “social, histórico, cultural 

e plural”, como assevera Gomes (2005, p. 42). 

4. Considerações finais 

Na gestação dessas duas personagens Preta e Betina inscreve-se a possibilidade 

de diálogo entre este alargamento de visão, como proposta da produção literária infantil 

contemporânea, com o que afirma Mignolo (2003, p. 92) em torno do rompimento com 

projetos hegemônicos, que através do ocidentalismo ou o imaginário dominante do 

sistema colonial moderno, tornam-se um poderoso veículo de subalternização. 

Por meio dessa contribuição de Mignolo, é possível reconhecer na produção da 

literatura infantil brasileira na contemporaneidade, a influência dessa postura de ruptura 

com paradigmas e a busca por novas temáticas, bem como a presença de novas 

linguagens e de espaços de voz. E isso inclui a discussão dessas novas autorias que têm 

procurado contribuir a evidenciação dos processos históricos de discriminação, 

tornando possível provocar o alargamento das margens, dos espaços discursivos 

propostos por Mignolo (2003, p. 123). 

Entretanto, para representar e dar visibilidade à menina negra, a exemplo do que 

acontece nas obras aqui discutidas, é preciso pensar que a literatura “é um objeto social 

muito especifico” (LAJOLO, 2001, p. 17). Esta proposta de Lajolo dialoga com a 

postura da literatura infantil afro-brasileira produzida na contemporaneidade. Ou pelo 

menos, o que se divulga como objetivo desse específico campo artístico. 

As protagonistas levantadas no estudo das narrativas rompem com os 

estereótipos que a sociedade comumente atribui à menina negra. Ter voz, então, é 

primordial para subverter a ordem onde os estereótipos constituem o controle social. 

Dar voz à menina negra contribui para a diminuição da negação e invisibilidade na 

literatura em geral. Dar voz e corpo humano à menina negra pode reconduzir o olhar 

para os aspetos culturais dos quais ela é herdeira. 
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