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Resumo: O presente artigo, desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, visa contribuir para uma
reflexão da obra literária Menina bonita do laço de fita, da escritora Ana Maria Machado, instigando
um olhar analítico voltado para o respeito às diferenças, aos estereótipos de beleza e, especialmente,
para a consciência negra, mostrando que o uso frequente da literatura infantil em sala de aula pode
ser uma estratégia potencializadora na construção da identidade e fortalecimento da autoestima
negra. Para tanto, disserta-se sobre como está sendo promovida a questão da igualdade etnorracial e
o resgate positivo da cultura afro-brasileira nas escolas. Nesse contexto, considerar-se-ão além da Lei
10.639/03, outros documentos oficiais como a CF/1988, LDBEN, PCNs e BNCC.

Palavras chave: Negro. História. Literatura infantil. Autoestima.

Abstract: This article, based on a bibliographical research, aims to contribute to a reflection on the
literary work "Pretty girl from the ribbon tie", by the writer Ana Maria Machado, instigating an analytical
look focused on respect for differences, stereotypes of beauty and especially , to the black conscience,
showing that the frequent use of children&39;s literature in the classroom can be a potential strategy in
building the identity and strengthening of black self-esteem. In order to do so, it is discussed how the
issue of ethno-racial equality and the positive rescue of Afro-Brazilian culture in schools is being
promoted. In this context, other official documents such as CF / 1988, LDBEN, PCNs and BNCC will
be considered in addition to Law 10.639 / 03.

Keywords: Black. History. Children&39;s literature. Self esteem.

Resumen: El presente artículo, desarrollado a partir de la investigación bibliográfica, tiene por objeto
contribuir a una reflexión de la obra literaria. Niña bonita del lazo de cinta, de la escritora Ana Maria
Machado, instigando una mirada analítica hacia el respeto a las diferencias, a los estereotipos de
belleza y, especialmente, para la conciencia negra, mostrando que el uso frecuente de la literatura
infantil en el aula puede ser una estrategia potencializadora en la construcción de la identidad y
fortalecimiento de la autoestima negra. Para ello, se diserta sobre cómo se está promoviendo la
cuestión de la igualdad etnorracial y el rescate positivo de la cultura afro-brasileña en las escuelas. En
este contexto, se considerarán además de la Ley 10.639 / 03, otros documentos oficiales como la CF /
1988, LDBEN, PCNs y BNCC.

Palabras clave: Negro. Historia. Literatura infantil. Autoestima.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 constituiu um marco na transição democrática e na institucionalização
dos direitos humanos no Brasil. O seu art. 5º, dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no seu art. 1º, dispõe
que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. O art. 2º ainda assevera que
todos os seres humanos estão aptos a exercer os seus direitos sem distinção de nenhum tipo ou
gênero, seja por raça, cor, sexo, língua, orientação política etc. A Constituição Federal, no seu art. 5º,
incisos XLI e XLII, dispõe que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades
fundamentais e que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão. Portanto, todo tipo de discriminação e preconceito é vedado pela legislação brasileira.

Assim, para fazer jus ao que estabelece os documentos oficiais e para viver democraticamente em
uma sociedade plural é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. A
sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, como por imigrantes de diferentes países.
Além disso, as migrações colocam em contato grupos diferenciados. Sabe-se que as regiões
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brasileiras têm características culturais bastante diversas e que a convivência entre grupos
diferenciados nos planos social e cultural muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela
discriminação.

Historicamente, o Brasil comporta uma realidade discriminatória e preconceituosa para com os
sujeitos afrodescendentes. Um universo racista que provoca impactos no cotidiano escolar, evocando
nos alunos a produção de discursos e atitudes discriminatórias, fazendo com que esses mesmos
discursos sejam permeados por um conceito de belo, que as crianças produzem (conscientemente) e
reproduzem (inconscientemente) a partir do que ouvem e veem frequentemente nos ambientes onde
estão inseridos.

O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza
representada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro,
valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade.

Faz-se necessário, então, que as crianças tenham uma educação antirracista que lhe permita a
desconstrução do preconceito e dos estereótipos de beleza, levando-a a uma consciência negra e ao
respeito mútuo.

O trabalho com Pluralidade Cultural exige que a escola alimente uma “Cultura de Paz”, baseada na
tolerância, no respeito aos direitos humanos e na noção de cidadania compartilhada por todos os
brasileiros. O aprendizado não ocorrerá por discursos, e sim num cotidiano em que as regras do
espaço permitam a coexistência, em igualdade, dos diferentes. E, ao tratar o tema almeja-se:

“O enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela pluralidade de formas
de vida, pelo convívio e pelas opções pessoais, assim como o compromisso
ético de contribuir com as transformações necessárias à construção de uma
sociedade mais justa.” (PCN, 1998, p.122)

Pode-se agora demonstrar nessa rápida reflexão como funciona a cultura e a diversidade em sala de
aula. Tudo começa na busca de nossa origem (modo de falar, raça, descendência, ascendência)
numa globalidade de conceitos e definições que possa esclarecer as nossas diferenças e fortalecer as
relações sociais e humanas.

Nessa perspectiva, a Literatura Infantil surge como um instrumento complementar para esta
educação, e a obra Menina bonita do laço de fita pode ser um recurso significativo e interessante no
trato dessas questões com as crianças.

PROMOÇÃO DA IGUALDADE ETNORRACIAL NAS ESCOLAS

Por enfrentamento do racismo, entendemos as ações que favorecem que as pessoas saiam da
omissão, da negligência e do silêncio diante das discriminações e desigualdades raciais. São práticas
que elucidam as discriminações presentes na realidade e o racismo. Incluímos em promoção da
igualdade as práticas que convocam para a alteração da realidade, por meio da mudança de olhar e
novos saberes sobre a história e cultura afro-brasileiras.

Vale lembrar que os esforços de pesquisadores e militantes dos movimentos negros para alterar a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDEBEN 9.394/96) tiveram os objetivos de garantir,
entre outros, o reconhecimento da diversidade etnorracial do país; a superação da visão eurocêntrica
da história brasileira, incluindo no currículo escolar, a história da cultura da África e dos
afro-brasileiros; a superação da vergonha etnorracial imposta aos negros e negras; a construção de
percursos pedagógicos de combate ao racismo e promoção da igualdade racial.
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Tais objetivos denunciam a desigualdade etnorracial e anunciam a necessidade de inclusão de novos
conteúdos e novas relações no espaço escolar. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana reforçam
essa concepção:

É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico
marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos
currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica
brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos
e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições
histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além
das de raiz africana e europeia. É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido
à Lei 9.394/1996 provoca bem mais do que inclusão de novos conteúdos,
exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas,
procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos
tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas (BRASIL, 2004, p.
17).

A LDBEN em seu artigo 29 sobre Educação Infantil diz: “A Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade”. Sendo assim, não é necessário esperar que a discriminação aconteça para fazermos
algo. Já nos anos iniciais da vida escolar, a criança pode aprender a respeitar e conviver com as
diferenças.

No contexto da educação infantil, “a criança deve ser vista como um sujeito não apenas biológico,
mas, sobretudo histórico, social e cultural” (VYGOTSKY, 1998), como enfatiza Santana (2006, p. 30):

É com o outro, pelos gestos, pelas palavras, pelos toques e olhares que a
criança constituirá sua identidade e será capaz de representar o mundo
atribuindo significados a tudo que a cerca. Seus conceitos e valores sobre a
vida, o belo, o bom, o mal, o feio, entre outras coisas, começam a se constituir
nesse período.

Para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e os medos
que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da
desigualdade impostas a outros. E, então, decidir que sociedade queremos construir daqui para
frente.

Como salientou Frantz Fanon (1979), os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores
de ontem, não têm, hoje, de assumir culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados.
No entanto, têm, eles, as responsabilidades moral e política de combater o racismo, as discriminações
e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem — os negros —, construir relações raciais e
sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. Não
fossem por essas razões, eles a teriam de assumir, pelo fato de usufruírem do muito que o trabalho
escravo possibilitou ao País.

Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros,
trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças: um projeto conjunto para a construção de uma
sociedade justa, igual, equânime.

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação das
relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer
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natureza não têm o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e as
discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para Freire (2002), “Tão importante quanto
o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço (...)
Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe. A coerência entre o
que digo, o que escrevo e o que faço”.

Nesse sentido, para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é
necessário que se constituam em espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e
de posturas que visam uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante na eliminação das
discriminações e na emancipação dos grupos discriminados ao proporcionar acesso aos
conhecimentos científicos, aos registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege
as relações sociais e raciais e aos conhecimentos avançados, indispensáveis para a consolidação e o
concerto das nações como espaços democráticos e igualitários.

Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm de desfazer a mentalidade
racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando as relações
étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. Isso não pode ficar reduzido a palavras
e a raciocínios desvinculados da experiência, de serem inferiorizados, vivida pelos negros, tampouco
das baixas classificações que lhes são atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas,
educativas e políticas.

Diálogo com estudiosos que analisam, criticam essas realidades e fazem propostas, bem como com
grupos do Movimento Negro presentes em diferentes regiões e estados, assim como em inúmeras
cidades, é imprescindível para que se vençam as discrepâncias entre o que se sabe e a realidade, se
compreendam as concepções e ações uns dos outros e se elabore um projeto comum de combate ao
racismo e a discriminações.

Para empreender a construção de pedagogias, é fundamental que se desfaçam alguns equívocos.
Um deles diz respeito à preocupação de docentes no sentido de designar ou não seus alunos negros
como negros ou como pretos sem ofensas.

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro, no Brasil, não se limita às características
físicas. Trata-se, também, de uma escolha política. Por isso, o é quem assim se define. Em segundo
lugar, cabe lembrar que preto é um dos quesitos utilizados pelo IBGE para classificar, ao lado dos
outros — branco, pardo, indígena —, a cor da população brasileira.

A BNCC E O TRATO DAS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS

A Política de Educação para as Relações Étnico-Raciais impulsionaram-se a partir das demandas
nacionais e internacionais para o combate a preconceitos e intolerâncias que geram violência na
sociedade. Diversos marcos legais foram criados, mas uma política educacional para enfrentamento
ao racismo só teve início, realmente, com a promulgação da Lei Federal número 10.639 de 2003, a
qual determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação
básica.

Em 2004, o Conselho Nacional de Educação elaborou o Parecer número 03/2004 discriminando
conceitualmente os conteúdos, termos, motivações e objetivos desta lei e, pela primeira vez,
estabeleceu como conteúdo a Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) e, a partir desse
Parecer, fez-se a Resolução 01/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira
e Africana..

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o
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conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a
Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como
também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os
estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos
e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos
propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Sobre o tema aqui abordado, a BNCC dentro de suas competências gerais, estabelece que se deva:

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza. (BNCC, 2018 p. 9;10)

E ainda:

Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se as noções
de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
busca-se ampliar as experiências com o espaço e o tempo vivenciadas pelas
crianças em jogos e brincadeiras na Educação Infantil, por meio do
aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas e de sua comunidade,
valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera-se que
as crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações sociais e
étnico-raciais, identificando-se com a sua comunidade e respeitando os
diferentes contextos socioculturais. (BNCC, 2018; p. 360)

Dentre as competências e habilidades específicas para o Ensino Fundamental, estão as que podem
ser associadas ao desenvolvimento da política de educação para as relações étnico-raciais em:

LINGUAGENS

Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de
práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural,
com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. (p. 63) Assim,
compete à escola garantir o trato, cada vez mais necessário, com a
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diversidade, com a diferença. (p.66) Ainda em relação à diversidade cultural,
cabe dizer que se estima que mais de 250 línguas são faladas no país –
indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do
português e de suas variedades. Esse patrimônio cultural e linguístico é
desconhecido por grande parte da população brasileira. (p.68)

LÍNGUA PORTUGUESA

Aqui também a diversidade deve orientar a organização/progressão curricular:
diferentes gêneros, estilos, autores e autoras – contemporâneos, de outras
épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países.
(p.155) (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando
procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e
levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances
infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras,
indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos,
crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma
livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre
outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores. (P.167)

Cabe aqui ressaltar que a Base Nacional Comum Curricular deve ser considerada e consultada como
ponto de partida para localizar, nos Marcos Regulatórios já existentes, as definições e conceituações,
objetivos e metas didático-pedagógicas, ciente de que a BNCC não é um currículo em si, mas parte
dele. “De maneira simples, é possível afirmar que a Base indica o ponto aonde se quer chegar. O
currículo traça o caminho até lá.” (BNCC, 2017).

A LITERATURA INFANTIL

A literatura infantil teve início na Europa, em meados do século XVIII, quando, devido às
transformações sociais da época, a criança começou a ser vista como tal, deixando para trás a
concepção de mini adulto. A partir de então, obteve um novo status e, se antes consumia as mesmas
obras literárias dedicadas aos adultos, no novo cenário ganhou um espaço literário só para ela.

No Brasil, apesar de serem publicados no início do século XIX, foi só ao final deste que os livros
dedicados ao público mirim começaram a circular. Os períodos seguintes foram marcados por
importantes mudanças que contribuíram, cada uma em seu tempo, para consolidar o segmento.

Atualmente, a literatura para crianças ganha cada vez mais destaque e tem esse prestígio refletido no
mercado editorial. Segundo o Diagnóstico ANL do Setor Livreiro de 2012, elaborado para a
Associação Nacional de Livrarias – ANL, o gênero aparece em evidência, respondendo por 74% dos
livros comercializados nas 716 livrarias consultadas.

Uma maneira divertida e inteligente de explorar o mundo com prazer é através dos livros de literatura
infantil. A linguagem visual, a oral e a escrita estão diretamente interligadas no momento em que a
criança explora um livro infantil. A partir do livro é possível criar muitas possibilidades, ir além da
imaginação, viajar e conhecer outras culturas, outros personagens, outras vivências e outras
realidades além da que nos é familiar.

A literatura infanto-juvenil aciona a fantasia do leitor, colocando “frente a frente
dois imaginários e dois tipos de vivências interiores: mas suscita um
posicionamento intelectual, uma vez que o mundo representado no texto,
mesmo afastado no tempo ou diferenciado enquanto invenção produz uma
modalidade de reconhecimento de quem lê”. (ZILBERMAN, 2008,p.15).
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A criança, com a sua imensa capacidade de criar, pode e deve ser incentivada a ser autora de suas
próprias histórias, isso é acreditar no seu potencial, é trabalhar a sua autoestima, é mostrar que todos
somos capazes e que existe um mundo onde tudo é possível e que basta imaginar.

Nesse sentido, “entendemos por literatura infantil qualquer literatura que objetiva desenvolver a mente
e a personalidade da criança e não só divertir e informar, que tenha significado para a criança e
transmita experiências de vida”, como salienta Bettelhein (2002) e, sobretudo, contribui de forma
bastante eficaz para o desenvolvimento sociocognitivo, emocional e lúdico das crianças, pois dentre
as várias possibilidades de leitura existentes - história em quadrinhos, charges, revistas, jornais etc. -
a leitura de livros da LI é um tipo peculiar direcionado a um público que se encontra em um estágio
particular do desenvolvimento cognitivo, psíquico, social, físico, motor. Somado a isso, temos a
contação de histórias, um dos meios mais antigos de interação humana, usada desde os primórdios
da humanidade para transmitir valores morais e conhecimentos.

Contar histórias para as crianças vai muito além de diverti-las, porque
enquanto a linguagem informativa trabalha com a palavra para explicar o
mundo objetivo, o texto literário é portador de um discurso específico com a
finalidade de educar, instruir, permitindo muitas leituras e construções, não
estabelecendo o compromisso com o real (CAVALCANTI, 2002, p. 36).

Assim, a literatura infantil atrelada ao ato de contar história, na educação infantil, funciona como
importantes meio de socialização, de construção da identidade, de transmissão de valores morais e
culturais e na formulação de conceitos e no desenvolvimento cognitivo. Daí a relevância em se
trabalhar a literatura infantil afro-brasileira no ambiente educacional, bem como no círculo familiar e
outros espaços.

No que diz respeito à conceituação e caracterização da LI, iremos encontrar diversas perspectivas
teóricas acerca dessas questões. Aguiar (2001, p. 16-17) afirma que o livro infantil, enquanto
modalidade artística possui as características estéticas que envolvem a literatura de uma forma geral
(...), e pelo simples adjetivo (infantil) que lhe é atribuído, não significa que o seu valor é menor, nem
que seu significado seja precário. A autora apresenta ainda várias definições de Literatura Infantil, sob
o olhar de autores como: Zilberman (1981); Meireles (1984); Sosa (1978); e Bettelheim (1980).
Porém, elegemos aqui a conceituação de LI para esse último autor, que afirma o seguinte: (...) a obra
infantil é aquela que, enquanto diverte a criança, oferece esclarecimentos sobre ela mesma,
favorecendo o desenvolvimento da sua personalidade (...) (BETTELHEIM, 1980 apud AGUIAR, 2001,
p. 18).

Também é válido ressaltar que, segundo Aguiar (2001), Monteiro Lobato foi o primeiro autor da LI
brasileira que, em 1921, deu voz às crianças através das personagens, reproduzindo o universo
questionador e imaginário delas, desafiando novas descobertas. Porém, em se tratando de Ana Maria
Machado, pode-se dizer que ela deu continuidade à proposta de Lobato, demonstrando sua
preocupação em escrever para um público tão peculiar e especial, que é o infantil.

Dessa forma, (...) é importante que o educador tenha uma visão abrangente do desenvolvimento
linguístico e intelectual infantil, para que possa adequar o texto ao leitor (...) (AGUIAR, 2001, p. 58).

Daí a importância da Literatura Infantil para a formação de leitores competentes.

ANÁLISE DA OBRA

. O corpus analisado foi um livro de Literatura Infantil, da escritora Ana Maria Machado, intitulado
Menina bonita do laço de fita (2001) que narra a história de uma linda menina negra, de olhos pretos e
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cabelos enrolados, que desperta a admiração de um coelho branco, que desejava ter uma filha tão
pretinha quanto ela e queria desvendar o segredo de sua cor, mas ela sempre inventava uma nova
explicação que o coelho seguiu à risca, mas continuou branco.

De acordo com informações do site oficial (www.anamariamachado.com), a obra Menina Bonita do
Laço de Fita é considerada uma das mais premiadas e traduzidas, em diversos países, de toda a
bibliografia de Ana Maria Machado. As informações revelam que o livro não foi inspirado numa
menina negra, mas na filha da escritora, que era bem branquinha.

A literatura infantil contemporânea apresenta um texto aberto a múltiplas leituras e é (provavelmente)
por isso que a menina bonita do laço de fita gerou discussões em que ora foi visto como aliado na
construção de uma sociedade de respeito à diferença, ora (visto) como aliado da parcela racista,
acusado de fomentar o mito da democracia racial através da positividade da mestiçagem.

Ao iniciar a abordagem das questões étnico- raciais em Menina bonita do laço de Fita, é importante
partir do conceito de raça conforme a definição extraída de Johnson (1997, p.188):

“Raça tem sido frequentemente definida como um agrupamento, ou
classificação, baseado em variações genéticas na aparência física, sobretudo
na cor da pele. A maioria dos sociólogos (e biólogos) contesta a ideia de que
raça biológica seja um conceito que signifique alguma coisa, em especial em
virtude do imenso volume de cruzamentos, que ao longo da história,
caracterizou a população humana.”

Portanto, em termos biológicos, não existem “raças” com contorno definido, apenas um grande
número de variações físicas entre os seres humanos. Enquanto o conceito de raça está ligado à ideia
errônea ligada a traços biológicos definitivos, o conceito de etnicidade é puramente social.

Contudo, o coelho branco da história em questão, demonstra não se preocupar com essas questões.
A visão que ele tinha da menina era “a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda a vida”
(MACHADO, 2001, p.3).

Era uma vez uma menina linda, linda. /Os olhos dela pareciam duas azeitonas
pretas, /daquelas bem brilhantes./Os cabelos eram enroladinhos e bem /
negros, feito fiapos da noite. /A pele era escura e lustrosa, que nem

pelo da pantera-negra quando pula na chuva. (MACHADO, 2001, p.3)

Para Rosa e Rosa (2017, p.75):

Nesse caso, pode-se pensar que a obra de Ana Maria Machado inverte a
pirâmide social, colocando no topo aqueles que estiveram (ou estão) na base
da pirâmide: as mulheres (negras e pardas) e seus filhos, sobretudo suas
filhas. O texto, então, trabalha na contracorrente, porque, na posição de
subalterno, relegada ao negro, está o coelho branco enquanto a menina ocupa
uma posição de destaque justamente pela cor e pelos traços de origem negra.

O coelho que é branco vê a menina negra com uma beleza ímpar e inigualável, tentando de certa
forma apagar sua identidade em detrimento da outra. Não se pretende discutir aqui as complexas
questões identitárias, entretanto, é possível observar nessa obra que o preconceito racial não existe.
As características que descreveram a menina vão de encontro com tudo aquilo que a sociedade julga
como belo e ajuda a descontruir estereótipos, pois
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Desde os primórdios do cristianismo (e, aliás, também do islã e do judaísmo),
a cor negra vinha sendo associada ao inferno, ao diabólico, e, devido a uma
reinterpretação de um trecho do Velho Testamento (Gênesis, cap. IX), também
à culpa, à imoralidade e à escravidão, enquanto o “branco” expressava o
divino e a pureza da verdadeira fé. Transformar “negro” em “branco” era,
portanto, um ideal e uma atitude moral-religiosa que seria associada também
aos processos que envolvem a conversão. (HOFBAUER, 2006 apud ATEU,
2010)

A partir disso, podemos então refletir sobre a imagem inferiorizada, depreciativa que a sociedade
branca criou e que, ao longo dos séculos, se tornou mais um mecanismo poderoso de opressão.
Reconhecer esses mecanismos ideológicos implica em perceber que os grupos dominantes
costumam estabelecer sua hegemonia inculcando uma imagem inferiorizada nos grupos dominados.
A obra de Machado redesenha essa imagem positivamente e permite valorizar e respeitar as
diferenças.

Referindo-se a gênero e mestiçagem, Rosa e Rosa (2017, p.77) ressaltam que,

Um dos pontos polêmicos do texto de Ana Maria Machado é a questão da
miscigenação, representada pela mãe da menina, uma ‘mulata linda e
risonha’, (p.15) e pelos filhos do coelho branco e da coelha preta: “Tinha
coelho pra todo gosto: branco / bem branco, branco meio cinza, branco/
malhado de preto, preto malhado de/ branco e até uma coelha bem pretinha.”
(2001, p.21).

A leitura destes dois trechos da história aparenta que a visão positiva da mestiçagem esteja a favor da
ideologia da identidade nacional, uma vez que “a ideologia da identidade nacional brasileira é
marcada pela ideia de mistura, de miscigenação, representada como integradora e homogeneizadora
da nação” (COSTA, 2009, p.97). No entanto, acreditamos que ocorre o contrário: trazer uma imagem
positiva significa reconhecer que é preciso abrir espaços para o resgate e para a valorização das
culturas minoritárias como parte na formação da sociedade de ontem, de hoje e de amanhã. (ROSA e
ROSA, 2017, p.77-78).

E esse reconhecimento é uma dívida que todos temos nós temos a pagar. Ressarcir, os
descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e
educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas
de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de
governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição.

DADOS E DISCURSO

A primeira classificação que se pode fazer dos textos encontrados com mais frequência no dia a dia é
bastante reducionista e abrangente, provavelmente herdada da cultura greco-latina. Formam-se dois
únicos grupos: o dos textos literários e o dos textos não-literários. No primeiro grupo, estariam os
textos ligados à literatura e no qual se enquadra Menina bonita do laço de fita, um livro de literatura
infantil do conjunto das narrativas curtas, que são obras escritas por determinados autores que
elaboram os textos infantis breves, com enredo simples e com uma intrínseca relação discurso X
imagem (VALE apud SARAIVA, 2001). Veríssimo (2014) diz que:

Trata-se de um enredo simples, mas a linguagem utilizada pela a autora
exemplifica um lirismo que encanta e pode despertar a sensibilidade não
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somente das crianças o texto é rico em metáforas, sonoridades e imagens que
marcam o ludismo da linguagem de Ana Maria Machado.

Desta forma, um livro que indicado (...) à pré-leitores, a crianças recém-alfabetizadas e àquelas com
pouca experiência de leitura (VALE apud SARAIVA, 2001, p. 48) torna-se também interessante para
outro público.

Como nos bons livros infantis ilustrados, o texto e a imagem se articulam de tal modo que ambos
concorrem para a boa compreensão da narrativa (...) (FARIA, 2004, p. 39), Ana Maria Machado faz
isso com muita competência, pois nesta sua obra, as ilustrações têm muitas qualidades, se
relacionando (ora diretamente, ora indiretamente) com o texto escrito e sempre contribuindo para dar
ênfase à história, destacando momentos importantes da narrativa e facilitando a sua compreensão
pelo leitor (FARIA, 2004).

Nota-se que a obra é permeada por alguns discursos, que produzem diferentes efeitos de sentidos.
Dessa forma, identifica-se a presença de três discursos, que assumem uma interdiscursividade, pois
um se relacionam com o outro. O texto "dialoga" com o discurso da consciência negra, uma vez que a
autora utiliza, como protagonista, uma menina de olhos escuros, cabelos encaracolados e de pele
negra, características que desviam-se do que é comum nas obras literárias como, por exemplo, os
contos de fadas tradicionais.

Também merece destaque o tom afetivo que marca o discurso do narrador: a
recorrência de diminutivos denota a afetividade com que a menina é tratada,
sem pieguice ou piedade. Sem esquecer ainda da inversão de papéis que a
autora vem propor: um coelho branco querendo se tornar “pretinho” como a
“menina bonita”. Socialmente isso jamais aconteceria. Mas a autora propõe e
ao fazer essa sugestão, ela levanta a possibilidade e nos leva a refletir sobre
os papéis sociais. (VERÍSSIMO, 2014, p. 19)

Observa-se que o enredo relata a história de uma personagem que não se assemelha aos
estereótipos da maioria dos livros ao iniciar com a expressão “Era uma vez (...)” (MACHADO, 2005, p.
02). Assim, a autora deixa nas entrelinhas um discurso que valoriza a autoestima da pessoa negra,
que, independentemente da sua cor, merece respeito. O enredo é muito sugestivo e consegue
despertar no leitor uma consciência não-preconceituosa e antirracista.

Percebe-se, outrossim, a presença de um discurso relativo ao conceito de beleza, que se opõe ao
padrão imposto pela sociedade por meio dos aparelhos ideológicos - escola, família, mídia, livros,
brinquedos, entre outros, que ditam um modelo de beleza ligado à características como: pele branca,
olhos claros, cabelos lisos. A autora destaca também, que a mãe gostava de fazer trançinhas no
cabelo da menina, enfeitando com laço de fita colorida. E ela ficava parecendo uma princesa das
Terras da África, ou uma fada do Reino do Luar (MACHADO, 2005, p. 03), evidenciando a beleza
natural da criança, um conceito de belo que segue parâmetros não-convencionais.

A obra enfatiza o discurso do respeito às diferenças, estabelecendo uma relação interdiscursiva com
o discurso da consciência negra. Portanto, a autora procura dialogar com um sujeito do discurso (o
negro) que na maioria das vezes é discriminado.

Assim, Machado ressalta a necessidade do respeito às diferenças e a autoaceitação da imagem que
se tem, pois a autora fortalece a ideia de que cada sujeito é único e especial, o que independe da sua
descendência étnico-racial.

Ao analisar como as marcas linguísticas materializam os discursos de Ana Maria Machado,
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percebe-se que a escritora utiliza-se de elementos linguísticos verbais e não-verbais, pelos quais
deixa transparecer os seus discursos.

No decorrer das ilustrações, a autora utiliza-se da figura de pessoas e animais, personagens de
diversas cores, o que demonstra sua preocupação em valorizar as diferenças. O que pode ser
exemplificado em uma das ilustrações da obra, acompanhada do seguinte trecho: (...) tinha coelho pra
todo gosto: branco bem branco (...), preto malhado de branco e até uma colha bem pretinha (...)
(MACHADO, 2005, p. 20). Ana Maria também fez uso das ilustrações para dar ênfase à figura da
personagem principal, que mesmo sendo negra despertou a "paixão" do coelhinho branco que (...)
pensava: - Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela... (MACHADO, 2005,
p. 06). Ao utilizar o vocábulo pretinha, a autora não discrimina a menina, mas mostra de forma
consciente o quanto a cor da pele não diminui o valor da mesma.

No uso dos recursos linguísticos verbais, a escritora utiliza-se de palavras e/ou expressões que
exaltam a menina negra, como dotada de beleza, a exemplo dos trechos: Era uma vez uma menina
linda, linda (...) (MACHADO, 2005, p. 02); (...) O coelho achava a menina a pessoa mais linda que
tinha visto em toda a vida (...) (MACHADO, 2005, p. 06).

Ademais, a autora recorreu às figuras de linguagem, a exemplo das comparações no seguinte trecho:
(...) Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas (...). Os cabelos eram enroladinhos e bem negros,
feito fiapos da noite. A pele era escura e bem lustrosa, que nem o pelo da pantera negra (...)
(MACHADO, 2005, p. 02).

O recurso da repetição foi adotado para ressaltar o desejo do coelho em ser da cor da menina, e para
destacar a criatividade da pequena, em inventar respostas para as indagações do coelho: “Menina
bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha” (MACHADO, 2005).

SALA DE AULA E A RESSIGNIFICAÇÃO DA CULTURA NEGRA

O lugar onde se deve abordar as questões étnico-raciais, as tradições orais e o resgate positivo da
cultura afro-brasileira é no contexto escolar, pois

De todas as instituições, a escola mostra-se como um dos locais privilegiados
para viver a oralidade, a escrita e a leitura como instrumentos que ajudam a
entender as mais diversas situações e o mundo. Quanto mais lemos, falamos,
trocamos ideias e registramos nossos pensamentos, mais temos condições de
entender a nossa história de vida de pensar sobre nós mesmos e o outro.
(CAVALLEIRO, 2001, p.189)

A grande maioria das obras infantis não apresenta o negro como sujeito ativo no desenvolvimento do
contexto escrito. Retratam contos, lendas e mitos do continente africano que atravessaram gerações,
sendo contados em meio às sociedades negras organizadas com a utilização do vocabulário que as
identifica.

As histórias com protagonistas negros possibilitam a visualização das crianças para a igualdade de
tratamento que os sujeitos merecem e a qual têm direitos. O contato com a cultura africana em sala
de aula pode desmistificar o tratamento preconceituoso dispensado ao negro. A ressignificação da
cultura negra também pode reverter o abandono das raízes negras pelos seus descendentes. A
negação da descendência negra é dada principalmente pela vergonha de carregar na genética as
marcas de um povo escravo e considerado sem valor.

Mesmo que poucas obras sejam adquiridas para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, a leitura que se apresenta já é um movimento para que o negro e sua história não
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sejam lembrados apenas no dia 20 de novembro, dia destinado a comemoração da “Consciência
Negra”. O trabalho com a literatura infantil pode tornar-se um aliado do professor no processo de
observação, conhecimento e ressignificação das diferenças étnico-raciais entre os sujeitos e também
da valorização desses sujeitos.

Em tempos em que o preconceito desvelado parece atuar na conjuntura escolar, os livros que
apresentam o negro como protagonista podem contribuir para a compreensão da igualdade entre
sujeitos e favorecer a valorização cultural e humana dos descendentes de negros, tornando-se uma
estratégia potencializadora no desenvolvimento da expressão, da oralidade, entre outras habilidades,
que resultam da leitura.

As narrativas funcionam como estratégias formadoras de consciência, ou seja,
a leitura de uma história, de um conto, uma narrativa enfim, pode proporcionar
a oportunidade de se deparar com situações vividas pelas personagens que
provocam sensações, reflexões e formas de identificação que acrescentam
valores na consciência do leitor ao se identificar com os personagens, gerando
assim, um conhecimento ético e estético. De acordo com (BAKHTIN, 1992,
p.39).

Candido (1995) ressalta que o acesso à literatura é um direito de todo cidadão. Segundo o autor, os
direitos humanos referem-se às coisas indispensáveis a todos e considera a literatura, fator
importantíssimo no processo de humanização por isso acrescenta:

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem
aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a
aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da
beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em
que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, o semelhante
(CANDIDO,1995, apud BRASIL,1996,p.54).

O ensino da literatura passa, então, a valorizar o desenvolvimento das competências leitoras dos
estudantes. É urgente e necessário, construir uma identidade negra mais positiva em nossa
sociedade, não cabe mais e nem é aceitável, em pleno século XXI crianças, jovens e adultos terem
que passar por situações de preconceito e discriminação, por isso, de acordo com Hall (1992, p.7)
cada vez mais questões relacionadas à identidade estão sendo discutidas na chamada teoria social,
pois as velhas identidades que, por décadas, estabilizaram o mundo social, estão em declínio, e,
consequentemente, dando origem a novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até
então compreendido como um sujeito unificado.

Segundo Hall (1992, p. 23), a chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo
amplo de mudanças que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades
modernas abalando as referências que davam sustentação estável ao mundo moderno. A ideia de
que as identidades eram plenamente unificadas e coerentes e que agora se tornam totalmente
deslocadas é uma forma altamente simplista de contar a estória do sujeito moderno.

Para construir uma identidade negra positiva, nessa sociedade moderna e globalizada, é preciso estar
aberto para o novo.

O novo é uma reformulação de seu referencial. Pode ser uma postura, uma
atitude. Por exemplo, respeitar as individualidades e conceber o conhecimento
como um processo cotidiano. E, sobretudo, conhecer a história de um povo
que, quando escravizado e transplantado de sua terra, de sua comunidade e
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de sua sociedade para o Brasil, “trouxe toda a sua história e vida na alma,
porque não lhe foi permitido carregar nenhum pertence”. Ou talvez um único...
a sua autoestima. (CAVALLEIRO, 2001, p.177)

Por isso, fez-se necessário conhecer a cultura do outro, suas especificidades, tradições, tais como
religião, mito, rito, danças, culinária, o próprio vocabulário que por sinal deram origem a muitas das
palavras da língua portuguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

.

O presente artigo mostrou que a obra de Ana Maria Machado trouxe recursos linguísticos verbais
(comparações, repetições, palavras, expressões) e também não verbais (ilustrações) para retratar a
figura da beleza negra ainda discriminada e desvalorizada pelos aparelhos ideológicos da sociedade.
Os resultados obtidos nesta análise, vem contribuir para a reflexão no que se refere a estereótipos de
beleza, de cor e desrespeito ao diferente, ditados pela sociedade e materializadas nos discursos.
Revelaram o quanto a Literatura Infantil pode servir para a desconstrução dos discursos
preconceituosos e contribuir para a disseminação de discursos que valorizem os sujeitos como eles
são, seja qual for sua descendência e sua aparência estética.

Na história, o coelho e a menina não moram um em frente ao outro, não moram um acima do outro,
eles moram um ao lado do outro, simbolizando que identidade e a diferença caminham juntas
reforçando a necessidade de horizontalização de quaisquer relações sociais no contexto brasileiro.

Faz-se importante dar ciência de que além da obra Menina bonita do laço de fita, corpus analisado
nesse trabalho, o professor em sua prática pedagógica, pode contar com várias outras que trazem o
negro como protagonista, dentre elas: “O Cabelo de Lelê”, “Minha mãe é negra sim!”, “Cada um com
seu jeito, cada jeito é de um!”. Muitas das obras chegam às escolas por meio do Programa Nacional
de Biblioteca na Escola (PNBE), que foi criado em 1997 com o objetivo de possibilitar às escolas o
acesso às obras de literatura infanto-juvenil, brasileiras e estrangeiras, e também a materiais de
pesquisa e de referência a professores e alunos da rede pública brasileira. O PNBE é executado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em conjunto com a Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC).

De acordo com Brasil (1997), a distribuição das obras é realizada de forma alternada. Num ano são
contempladas as escolas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) e de educação
de jovens e adultos. Noutro ano, são atendidas as escolas de Ensino Fundamental (Anos Finais) e de
Ensino Médio. Sendo assim, as escolas de ensino fundamental tem seu acervo aumentado
anualmente, uma vez que, em um ano, recebe obras destinadas aos Anos Iniciais e no outro, obras
destinadas aos Anos Finais. A partir desses dados, entende-se que esse importante recurso didático
(Livros da literatura infanto-juvenil) nos quais os autores colocam o negro como personagem central,
tipo de personagem até então marginalizado na literatura, está ao alcance do aluno e do professor,
bastando apenas desenvolver procedimentos metodológicos que direcionem as atividades para o que
se almeja alcançar: desconstruir preconceitos.

Como se vê, a literatura continua sendo um instrumento valioso que abre espaço para a discussão de
assuntos que extrapolam o meramente convencional. Atualmente, a inclusão do negro na Literatura
Infantojuvenil atende, em geral, à preocupação política de valorizar sua identidade cultural, seus
costumes, sua autonomia expressiva, entre outros aspectos, colocando-o como o herói de sua própria
história, como vemos em Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado. Uma obra que
convida o leitor para a reflexão e contribui para que as crianças se apropriem de valores como o
respeito mútuo e valorização da diversidade, elevando especialmente a autoestima da criança negra.
Então, “da Menina bonita do laço de fita até as princesas das ‘Terras da África’, temos uma longa
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viagem de volta, na qual a cultura eurocêntrica tem muito para aprender sobre os valores civilizatórios
revelados nos mitos de fundação africanos”. (Rosa e Rosa, 2017, p.81)

Ademais, que se deseja é que a escola possibilite um movimento que vá na contramão de um
discurso hegemônico, reconstruindo as imagens distorcidas do povo negro, buscando superar o
processo de exclusão social instalado a séculos, proporcionando às nossas crianças o conhecimento
e compreensão sobre igualdade de direitos, o princípio de equidade e alteridade, reconhecendo que
existem diferenças (étnica, cultural, religiosa etc.) e desigualdades socioeconômicas que devem ser
consideradas para o combate a qualquer tipo de discriminação e para que a igualdade seja
efetivamente alcançada.
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