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Resumo

O presente artigo é parte do estudo que trata das construções identitárias e étnico-culturais da infância no
Brasil, retratadas nas obras, “Negrinha” e “Narizinho Arrebitado”, de Monteiro Lobato. A partir do estudo
bibliográfico e análise comparativa, buscamos compreender como Monteiro Lobato representa a infância de
meninas negras e brancas em seus livros “Negrinha” e “Reinações de Narizinho”. Para tanto, fundamentamos
nossa investigação na história da infância; nas concepções de cultura, identidade, etnia; e nos estudos de
literatura infantil. Nesse sentido, o estudo nos possibilitou compreender que as representações da infância de
crianças negras e brancas, perpassam pela invisibilidade da infância de crianças negras; e pela
supervalorização da infância de crianças brancas, que fortalece a idéia de superioridade de um grupo étnico.
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Abstract

This article is part of the work deals with identity and ethno-cultural constructions of childhood in Brazil,
depicted in the works, "Scoter" and "Narizinho Arrebitado" Monteiro Lobato. From the literature study and
comparative analysis, we seek to understand how Monteiro Lobato is the child of black and white girls in his
books "Scoter" and "Reinações of Narizinho". For this, we base our research on the history of childhood;
conceptions of culture, identity, ethnicity; and in studies of children&39;s literature. In this sense, the study
allowed us to understand that the representations of black and white children childhood permeate the
invisibility of black children childhood; and the overvaluation of the white children childhood, which
strengthens the idea of superiority of one ethnic group.
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Introdução

A noção de infância e sua conceituação não são fatos naturais que sempre existiram. São, na verdade,
produto da evolução histórica das sociedades e tem se modificado sob a influência da organização
político-econômico e social em vigor. Nesse sentido, é válido investigar as “teias de significados” que
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envolvem a história ético-cultural da infância de criança negras e brancas no Brasil, por meio da análise
comparativa das personagens infantis do conto para adultos “Negrinha” (1920) e da obra para crianças
“Narizinho Arrebitado” (1920).

A análise das personagens “Negrinha” e “Narizinho”, criadas na década de 20, possibilitam iluminar as
complexidades sociais de uma época, período imediatamente posterior à abolição da escravatura – que
poderiam permanecer obscuras em análises históricas, sociais e culturais que tratam da infância de criança
negras e brancas na história do Brasil, uma vez que todas as relações sócio-culturais sofrem alterações e
colaboram para revelar o posicionamento ideológico de um grupo social. A representação das meninas negras
e brancas nas obras lobatianas configura-se como importante fonte de pesquisa no âmbito da literatura
infanto-juvenil e adulta, trazendo reflexões que envolvem a história da infância no Brasil a partir de questões
sociais e ético-raciais.

Portanto, foi por meio da análise comparativa das obras literárias de Lobato, bem como do contexto
histórico-cultural em que estava envolvido o autor, que buscamos compreender como Monteiro Lobato
representa a infância de meninas negras e não negras em seus livros “Negrinha” e “Reinações de Narizinho” e
em que aspectos diferem e/ou convergem com a cultura e os modos de subjetivação da infância na
contemporaneidade.

Assim, além dos estudos históricos, étnico-culturais e literários, trouxemos elementos do referencial teórico
das representações sociais, por se tratar de uma teoria que traz na sua perspectiva a proposta de identificar
as formas pelas quais os sujeitos históricos constroem e ressignificam suas ações, atitudes, conceitos, formas
de ser e fazer próprios da atividade humana no contexto histórico do qual fazem parte. Mazzotti (2002, p.17)
diz que para Moscovici (1961) “(...) ao formar sua representação de um objeto, o sujeito, de certa forma, o
constitui, o reconstrói em seu sistema cognitivo, de modo a adequá-lo ao seu sistema de valores, o qual, por
sua vez, depende de sua história e do contexto social e ideológico no qual está inserido”. Essa relação se dá
na prática social e histórica da humanidade e se generaliza pela linguagem.

Nessa dimensão, “a literatura enquanto ato de relação do eu com o outro e o mundo” (COELHO, 2008, p. 18)
não é, portanto, um espaço de representações neutras, mais de enredos e lógicas, onde ao representar,
cria-se e ao criar repete-se e representa-se.

Partindo desse pressuposto, analisaremos as representações sociais da infância de crianças negras e brancas
buscando compreender a construção identitária e ético-cultural das crianças “Negrinha” e “Narizinho”; a
desigualdade social e ético-racial que as separam e seus significados na constituição e permanência de
relações raciais das infâncias na contemporaneidade. Para isso, estudaremos personagens infantis a partir dos
seus traços identitários (idades, suas condições familiares, sociais e econômicas, o lugar em que vivem e o
modo como são criadas); e de suas práticas culturais (relações étnicas com adultos e crianças e suas
atividades sociais – brincadeiras, brinquedos).

Para analisar de forma mais sistemática as duas infâncias evidenciadas nas obras literárias: “Negrinha” e
“Reinações de Narizinho”, recorremos ao aporte teórico dos historiadores: Ariès (1981), Priori (2008), e
Kuhlmann Jr. (1998), que esclareceram sobre a história da infância. Zilberman e Lajolo (2009), Coelho
(2008) e Silva (2008) que iluminaram as discussões referentes a literatura infantil no Brasil e Cavalleiro
(2001), Gomes (2001), Govêa (2005), Munanga ( 2004), que ofereceram subsídios para ancorar nossos
estudos, quanto as questões ético-raciais e culturais. Freire (2005 e 2010) nos conduziu por trilhas que
possibilitou compreender a criança e a infância na condição de ser mais.

No presente artigo, priorizamos abordar a reflexões e discussões sistematizadas em trono de dois subtítulos:
Identidade infantil: campo histórico-cultural e ético-racial; e Identidade infantil: campo das relações e das
atividades sociais.

Identidade infantil: campo histórico-cultural, e ético-racial
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As identidades são representações sociais assimiladas pelos diversos grupos sociais que compõem a
sociedade, e que se processa por meio da relação do sujeito com o outro durante toda a sua vida. Desse
modo, é possível afirmar que não nascemos com uma identidade pronta e acabada, esta se constitui
historicamente a partir da interação e identificação das pessoas aos diferentes grupos e situações e
dependerá da relação que temos com as outras pessoas (GOMES, 2001).

É preciso analisar a identidade amplamente, pois ela vai muito mais além do plano da cultura, ela abarca
todos os níveis que envolvem a sociedade, seja no campo histórico, social, político ou econômico. “A
identidade torna-se, portanto, uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às
formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL,
2005, p. 13).

Assim, buscando compreender de forma mais ampla a identidade infantil das personagens “Negrinha” e
“Narizinho” optamos por iniciar a análise compreendendo os aspectos sociais, econômicos e políticos que
envolvem a trama das histórias em estudo.

No conto Negrinha, o cenário é uma fazenda: a grande fazenda do senhor de escravos. Esta fazenda pertence
a uma velha senhora, Dona Inácia, que cria uma menina órfã, a Negrinha do título. Com o final do regime
escravista, as populações negras distribuíram-se, segundo Wissenbach (1998, p. 56) “por um espaço social
comum a outros grupos étnicos da sociedade brasileira”– grupos livres, pobres, mestiços, que “no geral,
residiam ou trabalhavam em terra alheia como agregados, moradores ou arrendatários, sem se fixar por
muito tempo”.

A personagem do conto de Lobato para adultos, Negrinha, está inserida numa conjuntura histórica que
caracterizou o período pós-Abolição e os primeiros anos de República no Brasil. Fazem parte do contingente
nômade provocado por um sistema que relegava aos homens livres um viver à margem da sociedade e um
aproveitamento residual. Após a abolição não houve preocupação do Estado em implementar políticas
públicas e/ou estratégias que integrassem os ex-escravos e seus descendentes na sociedade brasileira. Essa
postura adotada pela sociedade brasileira fez com que os africanos e seus descendentes fossem segregados
social e economicamente, não tendo lugar para morar, trabalhar ou quando conseguiam trabalho, era na
fazenda dos ex-senhores ou ocupando posições subalternas.

Diante desse contexto, Negrinha tem uma infância bem diversa da de Narizinho. A história “Reinações de
Narizinho” acontece em um sítio, que pertence a outra velha senhora, Dona Benta, que cria a menina órfã e
reinadora do título que vive no sítio e é criada conforme o ideal de infância de Dona Benta, é “ a mais feliz das
vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas - Lúcia, a menina do narizinho arrebitado,
ou Narizinho como todos dizem”. Já Negrinha, vive com Dona Inácia que é “ótima” (...) Mas não admitia
choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. Assim mal vagia, longe, na cozinha, a triste criança
[Negrinha], gritava logo nervosa: - Quem é a peste que está chorando aí?
”(LOBATO, 1994, p.1).

Narizinho, a encantadora, é neta da dona do sítio. Negrinha, a peste, é filha de escrava da dona da fazenda.
Uma menina é apresentada como Lúcia, e depois como Narizinho. A outra é apresentada como Negrinha, e se
tem nome, não é dito no conto. O apelido Narizinho tem origem em uma característica física, o nariz
arrebitado. A menina “tem sete anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns
biscoitos de polvilho bem gostosos” (LOBATO, 1996, p.2).

Negrinha também tem sete anos, e seu apelido também tem origem em uma característica física. “Preta?
Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e
seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre
escondida, que a patroa não gostava de crianças” (LOBATO, 1994, p.1)

Apesar de possuírem a mesma idade Narizinho criança branca, e Negrinha criança negra, são apresentadas de
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forma diferente, enquanto a primeira é apresentada como encantadora e com dotes culinários, a segunda é
apresentada como peste. Fusca, mulatinha escura (...). Assim, Negrinha é descrita por meio de estereótipos
inferiorizantes, enquanto Narizinho é representado de forma positiva.

Ao veicular em suas obras estereótipos que expandem uma representação negativa do negro e uma
representação positiva do branco, Monteiro Lobato expandi e fortalece a ideologia do branqueamento, que se
alimenta das ideologias, das teorias e estereótipos de inferioridade/superioridade raciais. (SILVA, 1989).

Negrinha é também “mimoseada” com outras características postas por Dona Inácia:

Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca
morta, sujeira, bisca trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo - não tinha conta o número
de apelidos com que a mimoseavam. Que idéia faria de si essa criança que nunca
ouvira uma palavra de carinho?
(LOBATO, 1994, P.2)

Essas características atribuídas a Negrinha são ainda no nosso contexto atual ouvida pelas crianças negras, e
como afirma Cavalleiro (2001, p. 145)

Contribuem para um sentimento de recusa às características raciais do grupo negro e
fortalece o desejo de pertencer ao grupo branco. [...] Não podemos esquecer de que
essa diferenciação representa um problema, pois vigora no país uma hierarquia
social. Além do mais, cabe considerar que esses comentários feitos na presença das
crianças podem ser por elas interiorizados e reproduzidos nos demais espaços da
sociedade. São tratamentos que denotam desrespeito e pode constranger as
crianças.

Crianças negras, que assim como a personagem Negrinha são expostas diariamente a violência contra sua
identidade ética, terão muita dificuldade em construir uma identidade positiva. “Simultaneamente, a criança
branca é ensinada uma superioridade, visto que todo o dia recebe provas fartas dessa premissa” ( Cavalleiro,
2001, p. 147). A autora também alerta que “é importante despertarmos para o fato de que tais práticas
embora não se iniciem nas escolas, contam com esse ambiente para seu reforço”. (p. 147)

Assim, Negrinha era violentada na sua busca de ser mais, pois como afirma Paulo Freire (2005, p. 86)
“qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros que seja sujeitos de sua busca, se
instaura como situação violenta. Não importa os meios usados para esta proibição”.

Segundo Freire (2010), a vocação para o ser mais se acha condicionada pela realidade concreta do contexto,
pela realidade histórica, econômica, social e político-cultural. Nesse sentido, assegura que não importa a
idade dos educandos, a cor da pele, o sexo a que pertencem ou a compreensão que dele tem, é preciso
estimular a aprendizagem da democracia. É nesta busca pela aprendizagem da democracia, que Freire
ressalta que existe vários aspectos que necessitam ser política e pedagogicamente tratados. Nesse viés,
enfatizou o direito de ser criança e o direito de brincar, não importando a idade.

Diante de tal afirmação, é possível dizer que Freire reconhecia que muitas crianças não tinham o direito de
serem crianças, devido a uma série de fatores que impossibilitavam o seu estar no mundo como criança em
busca do seu ser mais. Fatores como discriminação racial, miséria, pobreza, experiências drásticas,
dramáticas e castradoras de sua curiosidade, imaginação e humanização.

É nessa condição de cerceamento da infância e da busca de ser mais que se encontrava Negrinha, pois ela
não tem nome - tem apelido; não tem família - tem dona, que não cuida dela; não tem cor definida - é
mulatinha escura; não tem lugar dentro da cozinha, dentro da casa, dentro da sociedade. Não é à toa que
parece "um gato sem dono" - sua condição é quase a mesma de um animal. "Aprendeu a andar, mas quase
não andava". Assim, ao contrário de Negrinha, Narizinho tem família, tem a avó Dona Benta com quem
aprende por meio das histórias, tem a Tia Nastácia “negra de estimação que carregou Lúcia em pequena”, sua
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condição é de uma criança que tem o direito de viver sua infância de forma curiosa, criativa e imaginativa.

Vivendo realidades completamente diversas e adversas as personagens, Negrinha e Narizinho, ao relacionar
com os adultos e crianças em suas atividades sociais difundem valores, crenças, comportamentos e atitudes
que constituirão suas identidades ético-culturais.

Portanto, para entender melhor a construção identitária da infância de Negrinha e Narizinho, é preciso
analisar o modo como as personagens infantis interagem com as crianças e adultos em suas atividades
sociais.

Identidade infantil: campo das relações e das atividades sociais

O ser humano se constitui a partir das relações sociais nos diferentes espaços e com os diversos grupos que
compõe a sociedade. Para Cavaleiro (2005), a socialização torna possível à criança a compreensão do mundo
por meio das experiências vividas, ocorrendo paulatinamente à necessária interiorização das regras afirmadas
pela sociedade. Assim, permitem que a criança interaja com outras crianças e com os adultos, favorecendo a
esta o engendramento de práticas culturais, valores éticos e morais e padrões de comportamento requeridos
pela sociedade a qual esta inserida.

Assim, analisando as relações estabelecidas pelas personagens infantis com adultos e crianças, podemos
compreender mais sobre as culturas infantis representadas nas duas obras de Monteiro Lobato.

Na história “Negrinha”, a menina vive não mais na pobreza: é miséria, escravidão, pois recebe de uma mulher
o pior dos tratamentos, porque

“a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da
escravidão, fora senhora de escravos – e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o
bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo – essa indecência de
negro igual a branco e qualquer coisinha: a polícia! “Qualquer coisinha”: uma
mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor; uma novena de relho
porque disse: “Como é ruim, a sinhá!”...” (LOBATO, 1994, p.2).

Segundo o narrador, Dona Inácia é considerada “excelente” por seus amigos fazendeiros e é, na opinião do
reverendo, “dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral” (LOBATO, 1994, p.1). O fato
de torturar mucamas e crianças não a torna menos excelente para seus “iguais”, porque são mucamas e
crianças negras. Seu comportamento com as sobrinhas brancas, “lindas meninas louras, ricas, nascidas e
criadas em ninho de plumas” (LOBATO, 1994, p.3), é bem diferente. O 13 de maio, afinal, não tivera o poder
de transformar a visão de mundo de alguns membros do grupo social dos ex-senhores– grupo condensado na
personagem da fazendeira – e as “relações entre proprietários e empregados, as novas formas de vida
privada, ficariam, por muito tempo ainda, tributárias da ordem privada escravista que tinha vigorado por três
séculos e meio em nosso território” (ALENCASTRO, 1998, p. 93).

Assim, a relação de Negrinha com Dona Inácia é vivenciada pela violência:“O copo de negrinha era tatuado de
sinais, cicatrizes, vergões” (LOBATO, 1994, p.2). Quando chama de "peste" uma criada, “nome com que a
mimoseavam todos dias”, porque lhe roubara um pedaço de carne, é torturada por Dona Inácia, que põe um
ovo quente em sua boca. “E antes que o urro de dor saísse, as mãos de Dona Inácia amordaçaram-na até que
o ovo arrefecesse” (LOBATO, 1994, p.2).

Após tremenda crueldade, a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário
que chegava. – Ah, monsenhor! Não se pode ser boa nesta vida... Estou criando aquela pobre órfã, filha da
Cesária – mas que trabalheira me dá! – A caridade é a mais bela das virtudes, minha senhora – murmurou o
padre. (LOBATO, 1994, p.3)

Segundo Freire (2005), a violência real, não importa se, muitas vezes adocicada pela falsa generosidade, fere
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a ontológica e histórica vocação dos homens – a do ser mais. Assim, Dona Inácia, enquanto opressora,
inaugura a violência, o desamor, o terror, a tirania, o ódio e a negação do ser humano, da criança e da
infância.

Dona Inácia está representada na nossa sociedade pela escola, professores, pais, mídia, entre outros, que
muitas vezes na hipocrisia de uma falsa generosidade oprimem e violentam a infância de crianças negras, das
classes populares, pobres, e as proíbem crianças de serem e de vivenciarem seus direitos. E quando as
crianças reagem às violências que são submetidas desde a infância, reagem e são vistas como “as violentas”,
as “bárbaras”, as “ferozes”, as “malvadas”, “não querem saber de nada”. Paulo Freire (2005) questiona
“como poderiam os oprimidos dar início à violência?
Como poderiam ser os promotores de algo que, aos instaurar-se objetivamente, os constitui?
” (p. 47).

Muitas crianças estão negando a sua infância, mas é importante evidenciar que antes a sociedade tem
historicamente negado o direito à infância de milhares de crianças populares, pobres, negras, do campo, das
periferias, impedindo-as de viver sua condição de ser mais, de humanização. Portanto, “quem inaugura a
negação dos homens não são os que tiveram a sua humanidade negada, mas os que negaram, negando
também a sua” (FREIRE, 2005, p.47).

Dessa forma, ao analisar a relação de Narizinho com os adultos e as crianças que convivem, percebemos uma
educação que, contrária a vivida por Negrinha - opressora, uma prática de educação que liberta, pois
fundamentada no diálogo, permite Narizinho ter liberdade para falar, trocar, aprender com tia Nastácia, Dona
Benta ou um Príncipe Escamado. Assim, não é considerada como infante - palavra que, na origem latina,
significa "aquele que não fala", pois pode se expressar e vivenciar a sua infância, interagir e aprender com os
adultos as crianças e a natureza.

Todas as tardes Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d’água, onde se senta na
raiz dum velho ingazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio
que a não conheça; assim que ela aparece, todos acodem numa grande faminteza.
Os mais miúdos chegam pertinho; os graúdos parece que desconfiam da boneca,
pois ficam ressabiados, a espiar de longe. E nesse divertimento leva a menina horas,
até que tia Nastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: -
Narizinho, vovó esta chamando! (LOBATO, 1996, p.3)

Portanto, o diálogo vivido por Narizinho, sustentado numa “relação horizontal de A com B. Nasce de uma
matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança [...]”
(FREIRE, 2010, p. 115), sentimentos que reinavam no “Sítio de Picapau Amarelo”. Já na fazenda onde vivia
Negrinha, prevalecia o antidiálogo que implica numa “relação vertical de A e B, é o posto ao diálogo. É
desamoroso. É crítico e não gera criticidade, exatamente porque é desamoroso. Não é humilde. É
desesperançoso. Arrogante. Auto-suficiente”(...) (FREIRE, 2010, p. 115).

Como sabemos, à Negrinha sempre foi negada a transmissão de cultura e valores que Tia Anastácia e Dona
Benta, avó de Narizinho, transmitiam à neta; ela não é filha, não tomará o lugar de Dona Inácia. Assim, é por
interferência de duas outras meninas que Negrinha se descobre gente e criança. Duas sobrinhas de Dona
Inácia foram passar férias na fazenda e trouxeram, entre outros brinquedos, uma boneca.

Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o
nome desse brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial. - É feita?
...- perguntou, extasiada. (LOBATO, 1994, p.4)

As meninas deixam que ela se aproxime e ficam admiradas com seu assombro. "- Nunca viu boneca?
" E Negrinha repete: "Boneca?
Chama-se boneca?
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" As meninas, depois de rirem-se "de tanta ingenuidade", perguntam o nome da companheira. "Negrinha".
Mais risos, e Dona Inácia, comovida, deixa que Negrinha vá para o jardim brincar com "a criancinha de
cabelos amarelos... que falava "mamã"... que dormia..." e suas louras donas.

Negrinha tem, pela primeira vez, permissão para sair de casa e brincar. Acontece, então, o despertar de sua
consciência; a imaginação de Negrinha, que só ousava acompanhar os movimentos de um relógio-cuco da
patroa, liberta-se durante o ato de brincar.

Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia que tinha uma alma. Divina eclosão!
(...) Sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara de ser coisa - e doravante
ser-lhe-ia impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa! Se sentia! Se vibrava!
(LOBATO, 1994, p.5)

E irrompe de forma tão forte em seu “doloroso inferno” que, quando as meninas vão embora e a vida volta
“ao normal”, Negrinha vai definhando e morre em sua esteirinha.

Na verdade, não era Negrinha que não percebia que não tinha alma, a sociedade a considerava sem alma na
própria história o autor narra que Dona Inácia não considera negro como gente.

A morte de Negrinha representa simbolicamente a morte de crianças negras que tem sua identidade
inferiorizada e oprimida, pois assumem muitas vezes a condição de inferior e incapaz e matam dentro de si,
seus valores, crenças, auto-estima e identidade ético-racial, para assumir uma identidade eurocêntrica e ter
condições de ser aceita pelo seu grupo social.

De forma material a morte de Negrinha, representa a morte de muitas crianças pobres, negras, que tem sua
infância dava vez mais sedo roubada pela drogas, abuso sexual, prostituição, furto, violência física entre
outras mazelas produzidas por uma sociedade capitalista e excludente.

Em outra realidade, Narizinho vive sua primeira aventura na companhia da boneca Emília. As duas vão ao
Reino das Águas Claras, convidadas pelo príncipe Escamado. A boneca é de pano e foi feita por tia Nastácia
"com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa." Emília toma uma pílula do
Dr. Caramujo e começa a falar. A primeira coisa que diz não é o óbvio "mamã", mas: "Estou com um horrível
gosto de sapo na boca! E falou, falou, falou, mais de uma hora sem parar".

Narizinho "viu que a fala de Emília não estava bem ajustada" e "viu também que era de gênio teimoso e
asneirenta, pensando a respeito de tudo de um modo especial todo seu".

O ato de falar é fundamental nessas histórias. Negrinha não pode dizer asneiras, sob pena de ser torturada.
Quando chama de "peste" uma criada que lhe roubara um pedaço de carne, é torturada por Dona Inácia, que
põe um ovo quente em sua boca. Aliás, não pode falar nada. Talvez por isso seja tão fascinada pela "bocarra"
do cuco e seu único passatempo, antes da boneca, seja vê-lo "cantar as horas". A iniciativa da conversa cabe
às sobrinhas de Dona Inácia. A boneca delas fala "mamã".

O direito a fala, tem sido historicamente negado as nossas crianças, bem como o direito de escutá-las. Assim,
é necessário escutar as suas vozes e potencializá-las, com intuito de possibilitar sua participação na sociedade
e atuação como sujeitos culturais e atores sociais, o que viabilizará estabelecer o diálogo entre crianças e
adultos que falam de lugares diferentes, e contextos sócio-culturais diversos.

Considerações finais

Ao representar por meio de seus personagens a infância de meninas negras e brancas, Monteiro Lobato traz à
tona questões sociais, culturais, políticas e étnico-raciais que abrem um leque de possibilidades discursivas,
bem como suas representações sociais sobre essas duas infâncias.
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Como afirma Hutcheon (1991, p. 227 e 228):

Todas as práticas sociais (inclusive a arte) existem na ideologia e por meio da
ideologia e, como tal, a ideologia passa a significar “as formas nas quais aquilo
que dizemos e acreditamos se liga a estrutura de poder e às relações de poder
da sociedade em que vivemos”.

A obra literária “Negrinha”, criada em 1920, denuncia essa relação de poder e revela a infância roubada de
muitas crianças negras que foram obrigadas a se sujeitarem a exploração, maus tratos e escravidão
doméstica. Lobato situa a história de Negrinha em um tempo em que a escravidão havia sido abolida por lei -
mas leis não têm força para abolir costumes culturais entranhados em pessoas que conheceram uma época
em que a lei era outra. O mundo ou o Brasil, a vida, o "certo" para Dona Inácia ainda é aquele da escravidão.
A ideologia da ex-senhora de escravos choca-se violentamente com a nova ideologia decretada no dia 13 de
maio. Para o narrador, Negrinha é uma criança e é assim, que ele a apresenta ao leitor.

É importante destacar que o processos de negação do “outro” também se dão no plano das representações e
no imaginário social, pois “os sistemas de representação são os sistemas de significado pelos quais nós
representamos o mundo para nós mesmos e os outros” (HALL, 2003, p.169).

Assim, as representações sobre a infância de crianças negras e suas práticas culturais não se explicam
sozinhas, isto é, não se elucidam sem pensar na sociedade que as fundamenta e as cria, pois, é importante
enfatizar a função política das representações como sendo a tentativa de legitimação de uma ordem com a
sanção de um regime de dominação e a contraposição a essa tentativa pelo grupo “subordinado”.
(NASCIMENTO, 2009).

“A Menina do Narizinho Arrebitado” (1920), o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato, lançado no natal de
1920, é um marco do autor no reino da literatura para crianças. Anos depois, acrescentou outras histórias e o
livro surgiu mais enriquecido, com nova roupagem e o título de “Reinações de Narizinho”. É neste livro que
vamos encontrar a primeira personagem feminina da obra lobatiana infantil– Narizinho.

Diferente da menina Negrinha, Narizinho é a menininha dona do seu próprio nariz. Circula com toda liberdade
no reino do Sítio, livre das peias da escola tradicional é criadora de suas próprias brincadeiras e sua história
revela as representações sociais da infância de meninas brancas.

Por meio das suas obras literárias, Lobato ratifica o que diz Bakhtin (1992, p. 143) ao afirmar que vê o texto
literário como “um mosaico, construção caleidoscópica e polifônica que absorve o que escuta”.

Monteiro Lobato retrata em suas personagens meninas as duas infâncias presentes naquele momento
histórico, absorvida pelo seu olhar de artista. Procurava escrever à criança brasileira na sua linguagem, sobre
sua gente, suas raízes raciais e culturais. Gouvêa (2005, p. 83) vem afirmar que neste período

[...] a literatura infantil dialogava com as diversas representações construídas
acerca da questão racial, estabelecendo uma interlocução com os diversos
produzidos no campo científico e artístico, incorporando tal temática no interior
das narrativas.

Percebemos, portanto, os textos literários como um espaço plural, aglutinador de várias leituras e análises,
local privilegiado de produção e reprodução simbólica de sentidos e, desse modo, fonte que pode colaborar
para a enunciação ou para o (re)construção de representações histórico-culturais e étnico-raciais constituídas
a partir de tempos e espaços históricos. Assim, “a questão da diferença cultural nos confronta com a
disposição de saber ou com a distribuição de práticas que existem lado a lado, designando uma forma de
contradição ou antagonismo social que tem que ser negociado em vez de se negado” (BHABHA, 1998, p.228)

A opção pelo estudo da história étnico-cultural da infância a partir das crianças “Narizinho” e “Negrinha”,
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personagens femininos presentes na obras de Monteiro Lobato, nos possibilitou o melhor entendimento da
história da infância no Brasil tendo em vista os conflitos identitários, étnico-raciais e culturais que marcam
também a história da infância e das crianças no Brasil.

[i] Professora da Educação básica, possui Mestrado em Educação pela UFU, graduação em Pedagogia e
participa do grupo de pesquisa Infância Educação e Contemporaneidade. Email: gleisy_campos@hotmail.com
[ii] Professora da Educação básica, possui Mestrado em Educação pela UEFS, e graduação em Filosofia. Email:
lilianassessora@hotmail.com
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