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RESUMO

Neste artigo pretendemos fazer uma análise reflexiva sobre a representação da Diversidade nas obras de Literatura
Infantil. Para isso vamos fazer uma análise do livro Menina Bonita do laço de fita de Ana Maria Machado. O presente
estudo parte da apresentação dos aspectos históricos da Literatura Infantil e do contexto histórico brasileiro no qual esta
foi  inserida  bem como sua  relação  na  discussão  da  diversidade,  visto  que,  historicamente,  nosso  país  vive  numa
realidade discriminatória no que tange as diferenças de beleza, raça. Analisamos as diversas possibilidades que o livro
infantil  pode  oferecer,  como  instrumento  para  que  as  crianças  analisem  os  discursos  que  estes  consciente  ou
inconscientemente reproduzem, a partir do que ouvem no meio social.
 
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade. Literatura infantil. Menina bonita do laço de fita.

In this article we intend to make a reflexive analysis  on the topic. The representation of diversity in the works of
children's literature. For this we make an analysis of the book pretty girl Ribbon of Ana Maria Machado.This study was
part of the presentation of the historical aspects of children's literature and the historical context in which it was entered
and your relationship in the discussion of diversity,  since, historically,  our country lives in a discriminatory reality
regarding the beauty, racial differences ... We analyze the various possibilities offered by the children's book can offer,
as a tool for children to analyze speeches that reproduce (conscious/unconscious) from what they hear in the social
environment.
 
KEYWORDS: diversity, children's literature, pretty girl Ribbon.

1. INTRODUÇÃO

1.1 O SURGIMENTO DA LITERATURA INFANTIL: BREVE HISTÓRICO

Para compreendermos a literatura infantil e sua contribuição nas temáticas sobre diversidade é

necessário que façamos algumas reflexões acerca de sua origem e do contexto no qual foi inserida.

Cunha (2003, p. 22) destaca que;
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A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa a delinear-se no
início  do  século XVIII,  quando a  criança  passa  a  ser  considerada  um ser  diferente  do
adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida
dos mais velhos e receber uma educação especial,  que a preparasse para a  vida adulta
(CUNHA, 2003, p.22).

Como dito, a existência da Literatura Infantil é relativamente breve, seu surgimento iniciou

durante o século XVIII, mesmo período em que a Revolução Industrial é deflagrada, e que ocorre a

ascensão da família burguesa. É também a partir deste período que a criança adquire um novo status

deixando de ser vista como adulta, passa a ser considerada socialmente como um ser diferente do

adulto  e,  portanto,  com  necessidade  de  leituras  próprias  para  a  sua  idade. Antes  disso  elas

participavam da vida adulta, enquanto as crianças da nobreza liam os grandes clássicos, as crianças

menos  favorecidas  economicamente  liam  contos  folclóricos  e  lendas.  As  primeiras  obras  de

Literatura Infantil eram escritas a partir  de literatura adulta, uma vez que,  na época não existia

diferenciação de faixa etária e maturação psicológica entre a criança e o adulto, segundo Rosemberg

(1989)  não  havia  sequer  a  palavra  infância.  Paralelo  a  esse  processo,  ocorre  também algumas

mudanças no sistema educacional burguês, solidificando a escola como uma instituição aberta a

toda sociedade.

A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas igualmente os meios de
controle  do  desenvolvimento  intelectual  da  criança  e  a  manipulação  de  suas  emoções.
Literatura infantil e escola, inventada a primeira e reformada a segunda, são convocadas
para cumprir esta missão (ZILBERMAN, 1985, p. 13).

Aos poucos,  diferentes  propostas  de Literatura vão surgindo em cada  país,  para  além do

modelo tornado universal.  “No Brasil, como não poderia deixar de ser, a Literatura Infantil tem

início  com  obras  pedagógicas  e,  sobretudo,  adaptações  de  obras  de  produções  portuguesas,

demonstrando a dependência típica das colônias” (CUNHA, 2003, p.23).

A Literatura Infantil no Brasil tem seu início entre os séculos XIX e XX, com o intuito de

educar moralmente as crianças. Cada época compreendeu e apresentou a Literatura a sua maneira,

percorrendo  um  longo  caminho  de  adaptações  e  mudanças,  passando  por  quatro  fases  nesse

processo de evolução.

Inicialmente, no período que compreende entre o final do século XIX e início do século XX,

as obras eram inspiradas em traduções europeias, porém apresentando um conteúdo nacionalista

explorando as tradições populares, exaltando a natureza, cultuando a língua nacional e valorizando

o nacionalismo, dessa forma, visavam o incentivo aos valores patrióticos e de ordem. Durante esse
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processo e, devido à modernização, a escola torna-se uma aliada responsável por repassar esses

valores através da Literatura. Lajolo e Zilberman (2003) afirmam que:

São inúmeros os textos desse período nos quais a língua portuguesa, como tema ou pretexto
para poemas e histórias, transforma-se em símbolo pátrio, equivalente à bandeira, à história
ou  a  heróis  do  Brasil.  Novamente  o  exemplo  procede  de  Bilac:  o  poema  “Língua
Portuguesa”,  onde a última flor  do Lácio,  como ele mesmo proclama,  ostenta todas as
seduções da figura materna, da tradição cultural do Ocidente, do valor ideológico de uma
classe  que  precisa  inventar  e  divulgar  uma  representação  sólida  e  ufanista  do  país.
(LAJOLO e ZILBERMAN, 2003, p 43).  

A segunda fase tem início entre os anos de 1920 e 1945, período de consolidação da classe

média. Com o crescente índice de analfabetismo no país e com o propósito de reverter a imagem do

Brasil  como um país  atrasado,  as  obras  passam a  utilizar  o  folclore para demonstrar  o  caráter

brasileiro nos textos infantis.

Segundo  Aguiar  (2001),  o  primeiro  escritor  brasileiro  a  dar  voz  as  crianças  através  dos

personagens foi Monteiro Lobato, com a publicação da obra “A menina do narizinho arrebitado”,

em 1921, voltada para o público infantil. O autor usa em suas obras uma linguagem interessante

para  atrair  e  estimular  a  construção  de  um espírito  crítico  e  novas  formas  de  compreender  as

realidades, abordando temas conflitantes de uma maneira lúdica e divertida, fazendo com que o

leitor mirim conheça e analise estes discursos que anteriormente eram atribuídos somente para os

adultos.

Porém, as obras de Monteiro Lobato passam a ser proibidas nas escolas durante os anos 40

por serem consideradas inadequadas para a formação da moral das crianças, devido ao conteúdo

crítico e realista.

A terceira fase, denominada a evolução da Literatura, vai da década de 50 até os anos 60, a

qual foi é marcada pelo período democrático. Esse período é descrito por Zilberman (2003) como

uma época em que se aumenta a profissionalização dos autores e especialização das editoras, os

escritores desta época produzem uma quantidade significativa de literatura, porém, com temas e

histórias repetidas sem nenhuma renovação, predominando a temática do meio rural, do índio, do

bandeirante.

Houve durante esse período em termos quantitativos um aumento no mercado literário, em

termos de qualidade essa época reforça a marginalização da Literatura Infantil em relação a outros

gêneros,  associada  a  uma cultura  de  massa  na  tentativa  de  copiar  padrões  internacionais,  essa

produção em massa apesar de ser dirigida às crianças satisfaz somente aos adultos da família e da

escola.
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O período que vai dos anos 70 a 80 marca a quarta fase da Literatura Infantil, em que além

das mudanças na linguagem, os cenários e as histórias estavam mais próximas da realidade. Com o

surgimento de novos autores, produzindo um novo modelo de obras literárias infantis, mudam as

características das mesmas, deixando o espaço rural e constituindo o espaço urbano, os personagens

deixam de ser ingênuos e se tornam críticos, participativos e contestadores.

As histórias então passam a retratar um caráter realista, trazendo em suas narrativas discursos

que apresentam problemas comuns na vida cotidiana da sociedade, seu conteúdo deixa de utilizar

temáticas de caráter cívico-pedagógico e passa a dar enfoque ao imaginário, ao humor, a ironia, a

uma linguagem inovadora; explorando as artes gráficas, apresentando uma estética com ilustrações,

paginação  e  textos  contados  a  partir  de  outros  textos,  englobando  temas  que  permitem  a

participação crítica e reflexiva de seus leitores.

Nos anos 80 também considerado como o período de maior ênfase na Literatura, devido ao

avanço da escolarização e o crescimento expressivo das publicações direcionadas para o público

infantil,  revelou-se o interesse dos escritores em atender a esse mercado consumidor.  Os textos

tornaram-se mais expressivos com muitas ilustrações despertando de forma lúdica o senso crítico

das crianças com temáticas que enfatizavam a realidade, possibilitando dessa forma a busca e o

encontro  de  novas  descobertas.  Portanto,  ao  longo  de  sua  história  a  Literatura  tem se  tornado

veículo de várias linguagens permitindo a criança o encontro de novas descobertas.

Os livros infantis e suas narrativas, além de produções estéticas, também têm construído, ao
longo  da  história,  diferentes  noções  sobre  a  criança,  o  adulto,  o  índio,  o  negro,  o
bandeirante, o estrangeiro, a mulher e tantas outras personagens (BONIN, 2015, p. 23).

Neste contexto, compreendemos que desde sua origem a Literatura Infantil teve um caráter

pedagógico,  adequando  seu  conteúdo  aos  interesses  particulares  dos  seus  leitores,  tendo  como

finalidade o entretenimento, e a partir desse viés descontraído do discurso que emprega, trabalha os

diferentes valores e entende a sociedade num público que se encontra em pleno desenvolvimento. 

Assim,  abordar  o  tema  diversidade  a  partir  da  Literatura  tem se  tornado  um importante

instrumento no contexto escolar, pois ela de certa forma deu continuidade ao trabalho de Monteiro

Lobato, quando envolve-se em escrever para uma faixa etária tão especial (público infantil).

2. LITERATURA INFANTIL E DIVERSIDADE
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Partindo do pressuposto que a Literatura nasce no momento em que a criança adquire um

novo  status  se  distanciando  do  mundo  adulto,  e  com  o  surgimento  da  idade  moderna,  do

capitalismo, da burguesia e da revolução industrial, todas essas mudanças causam transformações

na estrutura familiar e a criança passa a ser vista como ser social. Nasce também a preocupação com

sua  educação  e  formação,  e  surge  a  necessidade  de  obras  literárias  que  atendam a  esse  novo

consumidor.

Como bem afirma Zilberman (1985):

Todavia,  a  concepção  de  uma  faixa  etária  diferenciada  com  interesses  próprios  e
necessitando de uma formação específica,  só acontece em meio à Idade Moderna. Esta
mudança se deu a outro acontecimento da época:  a emergência de uma nova noção de
família, centrada não mais em amplas relações de parentesco, mas num núcleo unicelular,
estimulando assim, o afeto entre seus membros (ZILBERMAN, 1985, p. 13).

 E a partir desse novo modelo familiar em que a criança começa a ser percebida de forma

diferente e desse modo a relação adulto/criança muda, resultando em transformações no campo da

Literatura e da infância, que passou a considerar a faixa etária de cada um e as etapas de maturação

psicológica.

Diante desse contexto de transformações no campo da Literatura e das mudanças na vida

social das crianças, a escola passa a ser a intermediária da criança e da cultura, é neste momento de

estruturação, conforme afirma Lajolo e Zilberman (2003), que a escola vai estreitar seus laços com

a Literatura. A partir da aquisição de conhecimento das crianças através da leitura é possível que ela

construa significações e representações se posicionando diante de determinado contexto, podendo

dessa forma também se manifestar. A Literatura tem se constituído também ao longo dos anos como

elemento  formador  e  emancipatório,  ultrapassando  as  políticas  educacionais  e  inserindo-se  nas

políticas de direitos.

Contrapondo os modelos literários moralizantes, o amadurecimento da Literatura Infantil deu

início a um debate sobre o respeito às diferenças, superando preconceitos a grupos marginalmente

tratados  ao  longo  das  décadas  como:  os  deficientes,  os  afrodescendentes,  os  indígenas,  dentre

outros, debate este que vem ganhando força no contexto escolar.

A  Literatura  Infantil,  tendo  como  característica  sua  função  social,  busca  facilitar  a

compreensão  acerca  das  vivências.  É  dessa  forma  que  as  histórias,  ao  instigarem nas  crianças

dúvidas  em relação  ao  mundo  em que  vivem,  abrem espaço  para  reflexão  e  questionamentos.

Através do lúdico, da do faz-de-conta, é que a criança desperta a imaginação, o sonho, a fantasia,
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estimulando- sua inteligência e contribuindo para sua formação, nesse sentido, desvencilha-se dessa

trama de preconceitos e estereótipos que a mídia e a história se encarregaram de produzir.

Zilberman (1985) afirma que através de contos de fadas, da reapropriação de mitos, fábulas e

lendas folclóricas ou do relato de aventuras,  o leitor reconhece o contorno dentro do qual está

inserido e com o qual compartilha sucessos e dificuldades.

Dessa forma, a utilização da Literatura como recurso pedagógico para contemplar questões

referentes à diversidade nos currículos escolares, permite que os alunos se identifiquem e sintam-se

valorizados, pois da mesma forma que aborda o diferente, permite um novo olhar sobre si mesmo,

despertando o diferente até então despercebido dentro de cada um.

Zilberman defende o uso da Literatura em sala de aula:

A justificativa que legitima o uso do livro na escola nasce de um lado, da relação que
estabelece com seu leitor, convertendo-o num ser crítico perante sua circunstância; e, de
outro,  do  papel  transformador  que  pode  exercer  dentro  do  ensino,  trazendo-o  para  a
realidade do estudante e não submetendo este último a um ambiente rarefeito do qual foi
suprimida toda a referência concreta (ZILBERMAN, 2003, p. 26).

Diante deste contexto a sala de aula pode ser considerada como um espaço de encontro de

diversidade é nela que a criança ao pertencer a um determinado grupo inicia o processo de definição

de sua identidade e a construção das representações sociais, nesse contato com o outro e ao abordar

sobre os jeitos de ser e as preferências de cada um, que questões referentes à diversidade étnico-

racial vão se constituindo.

Zilberman ainda complementa que:

A atividade com a literatura infantil – e por extensão, com todo o tipo de obra de arte
ficcional  –  desemboca  num  exercício  de  hermenêutica,  uma  vez  que  é  mister  dar
importância ao processo de compreensão, complementar à recepção, na medida em que não
apenas  evidencia  a  captação  de  um  sentido,  mas  as  relações  que  existem  entre  essa
significação e a situação atual e histórica do leitor (ZILBERMAN, 1985, p.29).

Nesta linha de raciocínio, a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento e o gosto

à  leitura.  Apresenta-se,  portanto,  como  um lugar  ideal  para  o  intercâmbio  da  cultura  literária,

considerando  que  a  Literatura  se  faz  a  partir  de  um contexto  histórico  real.  Por  isso,  torna-se

imprescindível uma relação bem qualificada entre a Literatura e as crianças a quem se destina.

A partir da história Menina Bonita do Laço de Fita objetivamos abordar o tema preconceito,

identidade e respeito  às diferenças,  a fim de apresentar o discurso da diversidade na Literatura

Infantil e a representação que é contida a partir da narrativa.
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3. ANÁLISE DO LIVRO MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA

A obra Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria Machado, é uma narrativa certa, isto é,

texto literário breve,  com enredo simples e com uma forte  relação entre  linguagem escrita  e  a

imagem. A autora produziu-a para pré leitores, crianças recém alfabetizadas ou aquelas que ainda

têm pouco contato com a leitura.

Na história, o personagem coelho branquinho tenta descobrir porque a menina é tão pretinha e

como ela faz pra ser assim, para tanto procura diferentes maneiras de se tornar igual a ela. Ela

inventa várias histórias, até que um dia a mãe da menina diz: “artes de uma avó preta que ela tinha”.

Nesse momento, o coelho percebe a diferença de raça e procura uma coelha pretinha para se casar e

ter uma filha pretinha igual a menina. Nesse trecho, o coelho reconhece suas origens.

Na narrativa a autora busca ainda a valorização do negro colocando a menina negra como

protagonista  do  enredo,  demonstrando  que  a  beleza  da  menina  deixou  o  Coelho,  que  era  tão

branquinho, encantando Desse modo, quebra-se o estereótipo da beleza associada à cor da pele

encontrada,  por  exemplo,  nos  contos  de  fadas  nos  quais  as  princesas  em  sua  maioria  são

branquinhas, magras e tem olhos azuis, demonstrando assim que a beleza não se restringe a uma cor

somente.

Ana  Maria Machado explora essa questão com competência, imagens e textos escritos  de

forma tão coerente, possibilitando a boa compreensão textual e contribuindo assim para dar ênfase

na história, destacando momentos importantes, pois transmite através de uma linguagem simples e

fácil, entendimentos, reflexões acerca de identidade, respeito e valores, rompe com os estereótipos

evidenciados nas obras literárias ao longo dos anos e busca despertar no leitor uma consciência não-

preconceituosa e anti-racista. Demonstra a importância da Literatura Infantil na formação e reflexão

sobre a identidade, bem como a discussão dos temas preconceito e discriminação.

A  referida  obra  apresenta  a  representação,  por  meio  de  um  “texto”  com  discurso  da

consciência  negra,  uma vez que a  protagonista  é  uma criança (menina)  com os  olhos  escuros,

cabelos encaracolados e pele negra. Questões estas que se distanciam do padrão da “normalidade

literária” já mencionados nos contos de fadas.

Machado ao utilizar o tema étnico promove o autoconhecimento, a aceitação e o respeito às

diferenças. Nesse sentido, Zilberman afirma que:
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(...) a obra literária pode reproduzir o mundo adulto: seja pela atuação de um narrador que
bloqueia ou censura a ação de suas personagens infantis; seja pela veiculação de conceitos e
padrões comportamentais que estejam em consonância com os valores sociais prediletos;
seja pela utilização de uma norma linguística ainda não atingida por seu leitor, devido à
falta  de  experiência  mais  complexa  na  manipulação  da  linguagem.  Assim,  os  fatores
estruturais  de  um texto  de  ficção  –  narrador,  visão  de  mundo,  linguagem –  podem-se
converter  no  meio  por  intermédio  do  qual  o  adulto  intervém  na  realidade  imaginária,
usando-a para incutir a sua ideologia (ZILBERMAN, 2003, p. 23).

A intervenção de Machado na obra retrata a figura de uma menina que seja negra, que se

apresenta sempre com imagem de uma criança extrovertida, alegre, criativa e esperta, pois durante

todo o enredo se expressa dançando, cantando, desenhando, lendo, etc., O fato de ser negra não lhe

incomoda, a autora no texto valoriza a autoestima do sujeito negro.

 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer de todo o texto, evidencia-se ainda a beleza natural da personagem principal, pois

a mãe da menina fazia trancinhas em seu cabelo e enfeitava com laços de fitas coloridos. Nota-se

que o conceito de beleza explorado pela autora não segue os parâmetros convencionais, o que é

pouco aceitável para a maioria das pessoas que integram a sociedade, pois este não é o padrão de

beleza ditado por ela.

Nesse sentido, podemos concluir que este livro deixa bastante evidente o discurso a respeito

das diferenças até porque, além da menina, traz a figura da mãe que é “uma mulata linda e risonha”

( MACHADO, 2005, p.14).

A autora  discursa  com o sujeito  (negro),  que  geralmente  é  discriminado e  não se aceita,

adotando discurso de inferioridade. 

Identificamos que a leitura da obra possibilita reflexões a respeito das diferenças do outro, da

autoaceitação da imagem/de si mesmo. Assim Machado deixa nessa obra a mensagem para o leitor

de que cada sujeito é especial e único.
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