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The objective of the present study is to promote a reflection about
ethnic prejudice, observing the way such a fact is inserted in the
Brasilian literary production oriented to infancy and youth.
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Roberto de Camargo Damiano

A  té inícios do século XVIII, na Europa, a criança
 era vista como um pequeno adulto, não lhe
  sendo destinada qualquer educação especial.

Na Idade Média, cabia ao menino seguir a profissão do pai,
que desde cedo lhe ensinava o seu ofício. Mais tarde, com a
revolução industrial, acelerou-se a urbanização; a família
extensa começou a ser substituída pela família nuclear e
evidenciou-se a necessidade de um novo tipo de educação
para os filhos, que já não deveriam, obrigatoriamente, seguir
a profissão do pai. Nesse momento, a instalação de escolas
para a educação formal das crianças atendia aos mais
recentes interesses do Estado de disseminar novos valores
sociais, conhecimentos básicos que respondessem às
necessidades da nova organização político-econômica da
sociedade. Esta nova organização centrava-se no interesse
na homogeinização cultural dos cidadãos e  valorização da
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ideologia nacionalista, que fortalecia a identidade nacional,
uma das balizas do Estado-Nação e, nas artes, do
Romantismo.

Assim, no século XVIII, fiel ao ideário romântico, surgiu
o folklore, considerado essencial para a construção e
preservação da identidade nacional. Ao mesmo tempo, para
diminuir o isolamento da criança que vivia à parte do mundo
adulto, ocorreu a popularização da literatura infantil e,
particularmente, dos contos de fada, o que, também,
implicava o resgate dos contos populares e a disseminação,
entre os infantes, da ideologia dominante, com sua carga
de valores adequados àquele momento histórico.

Desse modo, afirmou-se no imaginário social o mito
da criança angelical e pura, associado aos padrões
religiosos da Igreja Católica, criança essa que devia ser
protegida no casulo da sua inocência, longe das
imoralidades do mundo, da sexualidade, dos pecados e
perigos mundanos. Nesse quadro, afirmou-se o mito da
infância dourada, que se consolidou na literatura, em
algumas obras de autores consagrados como Baudelaire,
Victor Hugo, Raul Pompéia, Casimiro de Abreu, entre outros.

No poema lírico de Casimiro de Abreu, Meus oito anos,

a infância é apresentada, em todas as
estrofes como um período da vida em que
tudo era calmo e sereno (...).  A  harmonia,
no relacionamento  familiar, destaca-se
naquelas manhãs risonhas (...), conforme
analisa Tereza Telles1.

1 TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula: leitura, interpretação e produção
  de textos. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009.
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Essa infância dourada, de que certa literatura trata,
terá sido conhecida por quantas crianças brasileiras? As
oprimidas, as discriminadas, as sem ternura, as
abandonadas, quem se lembrou delas?

Conforme Antonio Cândido2 em vários momentos da
História da literatura brasileira autores se engajaram em
causas sociais e essa tendência foi muitas vezes
transformada em movimento. Assim, é possível concluir-se
que fatores sociais podem ser elementos constituintes da
estrutura de uma obra literária. A estrutura artística pode,
propositadamente ou não, reproduzir de forma simbólica a
estrutura social.

Jorge Amado escreveu Capitães da areia, cujos
protagonistas são meninos de rua, pequenos ladrões e

2 CÂNDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2004.
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assaltantes que vivem à beira do mar, em Salvador. José
Louzeiro, num texto forte, rápido e violento, escreveu
“Infância dos mortos”, obra que, no cinema, em 1980,
recebeu o título de Pixote, a lei do mais fraco. Conta a história
de meninos pobres, internos num abrigo de Camanducaia,
que, vitimizados por violência dentro da instituição,
promovem uma rebelião e fogem pelas ruas, brincam em
chafarizes públicos, perambulam pelas cidades, cheios de
esperança e desespero, para enfrentarem novas situações
dolorosas.

Particularizando este artigo na questão da negritude,
cabe perguntar como vivem e como são vistas as crianças
negras  pela literatura brasileira contemporânea?

Aqui se define uma preocupação deste trabalho, que
é promover uma reflexão sobre o preconceito étnico,
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verificando de que forma ele se insere na literatura orientada
para a infância e a juventude.

A obra de arte espelha a sociedade na qual foi gerada?
Acreditando que o indivíduo é fruto de uma mediação
cultural e a questão do preconceito perpassa a formação
ideológica num embate do qual o escritor nem sempre tem
consciência, aqui se tem a intenção de verificar como a
questão da negritude se coloca em alguns textos de autores
consagrados publicados no Brasil.

Situação do Negro, Hoje:
Vive o Brasil uma Democracia Racial?

   Apesar de inúmeros estudos publicados por
cientistas sociais que, inclusive com dados empíricos,
comprovam a existência no país de forte preconceito social
e étnico, o Brasil tem sido sempre apresentado como um
maravilhoso caldeirão onde se integram diferentes grupos,
que vivem a plenitude de uma democracia racial invejável.
Para desmentir essa crença, que é frequentemente reiterada
por grupos políticos situados no centro do poder, pesquisa
realizada em 2003 pelo CEM-Cebrap3, apresenta dados
discordantes.

  A distribuição dos habitantes no território urbano
mostra que nas áreas mais ricas e com maior disponibilidade
de serviços públicos, há grande predomínio de não-negros.
Nesse “espaço branco”, os que se autoclassificaram de
pretos ou pardos no censo não chegam a 20% da população.

3 Centro de Estudos da Metrópole do CEBRAP-Centro Brasileiro de Análise e
  Planejamento.
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Nos distritos mais ricos, esse número nem chega a 10%. Nas
regiões em que a população negra ultrapassa os 40%, a alta
privação social, entendida como forte incidência de famílias
de baixa renda,  baixa escolaridade e grande presença de
jovens, alcança até 85% dos habitantes. Nos territórios de
grande maioria branca, a alta privação é inexistente ou
pequena. Embora não existam leis que determinem onde o
negro pode morar, os mecanismos discriminatórios permitem
prever com enorme precisão os locais de moradia de negros
e de brancos de classe média e alta.

São Paulo é a cidade brasileira com o maior número
absoluto de negros (3,1 milhões), à frente do Rio de Janeiro
(2,4 milhões) e de Salvador (1,8 milhão).

A distância é um grande problema que o negro tem de
enfrentar. Os negros ultrapassam 30% dos habitantes à
medida que se vai em direção à periferia, chegando aos 50%
em alguns distritos nos limites do município.

A discriminação racial no Brasil vai além da
desigualdade explicável por condições socioeconômicas.
Diversos estudos sociológicos  mostram que, para as mesmas
profissões e para a mesma escolaridade, os negros ganham
salários mais baixos. A segregação racial também se manifesta
espacialmente. O território é um elemento extremamente
importante para as políticas sociais, pois é um fator de
reprodução da desigualdade. O isolamento territorial se
traduz em isolamento social e econômico.

O professor Antonio Sérgio Guimarães, da Universidade
de São Paulo, ressalta a complexidade da discriminação racial
no país:
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“Embora não tenhamos formas abertas de
discriminação racial, a cor e a aparência operam
sempre através de outros mecanismos e
fatores cuja utilização, como modo de
discriminação, consideramos normais, tais
como a pobreza, a pouca escolaridade, a
estética negra e a origem regional. Ou seja, para
termos certeza de que um preto tenha sofrido
uma discriminação puramente racial é preciso
que ele seja paulistano, de classe média, bem
educado e bonito.”

Elza Berquó, da Academia Brasileira de Ciências e
professora da UNICAMP, sintetizou o desafio com relação ao
preconceito racial:

É necessário desconstruir os silêncios que
muitas vezes podem ser traduzidos como
racistas na sociedade brasileira4.

No ensaio “Multiculturalismo e educação”, a
historiadora Maria Aparecida da Silva confronta a idéia de
multiculturalismo à de uma educação anti-racista. O
multiculturalismo teria, em síntese, o propósito da tolerância
a outras culturas, o que implica a idéia de “concessão”,
enquanto a educação antirracista seria uma proposta mais
combativa em relação às políticas, concepções e práticas que
reiteram a primazia de um grupo sobre outros.

Existe, efetivamente, no Brasil, tanto na família como
na escola, um lamentável silêncio sobre a temática do
preconceito étnico. Se a Resolução do Conselho Nacional
de Educação, que instituiu diretrizes curriculares nacionais

4 Folha de São Paulo, edição de  21 de setembro de 2003.  Caderno: Folha Cotidiano,
  página C1.
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para a educação das relações étnico-raciais, estimulasse
práticas literárias orientadas para esse tema, é possível que
esse silêncio fosse quebrado com certa velocidade. É
possível mesmo que, se livros de literatura infantil focalizando
o preconceito fossem adotados desde a pré--escola, esse
silêncio poderia ser quebrado de forma quase imediata, pois
a literatura, como poderosa construção simbólica penetra a
consciência do indivíduo tanto no nível mais profundo como
em nível imediato, possibilitando, por exemplo, a discussão
do tema, reflexões, a explosão de emoções, a tomada de
consciência, a dissolução do tabu.

A Literatura Engajada e a
Questão do Preconceito

O tema preconceito lembra a existência de grupos
historicamente discriminados no Brasil e em muitos outros
países. Ou seja, o preconceito na sociedade não acontece
ao acaso, mas tem alvos específicos - os grupos hoje
chamados de minorias, e que, em muitos casos, nem chegam
a ser minoria do ponto de vista demográfico. No caso do
Brasil, não se pode falar em maioria branca, pois, conforme o
IBGE, as populações negra e parda, somadas, constituem
ligeira maioria em relação ao contingente que se declarou
branco.

A dificuldade de se falar de etnias no Brasil é muito
grande e resulta do passado escravista que deixou marcas
profundas. Essa dificuldade fica evidente no texto seguinte,
de Ziraldo5:

5 Os meninos morenos. São Paulo: Melhoramentos, 2004
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Um dia, o funcionário do recenseamento foi
entrevistar meu pai. ‘Nome, idade, sexo’.
Papai foi respondendo. ‘Cor?’ E o papai:
‘Moreno, uai!’. Aí, o funcionário embatucou:
‘Moreno não tem aqui no formulário, Sêo
Geraldo’. Papai: ‘Uai, como é que não tem?’ E
o funcionário: ‘Tem preto, branco e pardo’.
‘Pardo!?’, exclamou meu pai com indignada
estranheza. E completou: ‘Meu filho, eu sou
pardo???’ O funcionário respondeu rápido,
como se defendesse o papai de uma ofensa:
‘Não, de jeito nenhum, Sêo Geraldo!’. E o
papai: ‘Eu sou preto?’ (isso ele perguntou
menos indignado). O funcionário foi rápido:
‘Claro que não, Sêo Geraldo. Imagina! O
Senhor não é preto!’. ‘Então...’, disse meu pai,
‘você vê aí’.

Negrinha

Negrinha, de Monteiro Lobato, conta a história de uma
menina negra, maltratada por dona Inácia, sua patroa, que
era tão religiosa quanto perversa. Viúva e sem filhos,
transforma Negrinha em um saco de pancadas, com judiações
e frenesis, beliscões, cócres, tapas, cascudos e pontapés -
todos esses recursos que a aliviavam de suas raivas e
indisposições, azedumes e queixas. A menina sofria os maus
tratos sem poder reagir ou compreender, tornando-se, desse
modo, uma criança muda e assustada. Certo dia, porém, dona
Inácia recebe a visita de suas sobrinhas, louras e ricas, e
acaba permitindo, depois de uma resistência inicial, que
Negrinha brinque com elas. Negrinha fica encantada com uma
boneca de louça que falava mamãe. Depois da partida das
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meninas, Negrinha passou a sonhar com a boneca,
descobrindo uma nova consciência de si e do mundo.
Embora dona lnácia já não a perseguisse tanto, a nostalgia a
envenenava. Negrinha parou de comer. E morreu da mesma
maneira que havia vivido: sem atenção ou cuidado.

Nesse conto, Monteiro Lobato vai muito além de
tratar do tema preconceito para apresentar forte denúncia
sobre a situação dos descendentes de ex-escravos,
utilizando sua habilidade e talento  literário para construir
um  libelo  político.

A Cor da Ternura

Esta obra focaliza a atualidade. Na escola, a menina
sente as marcas do preconceito: “boneca de piche”,
“cabelo de bom-bril”. A mãe recomenda que finja não ouvir
os xingamentos e a menina finge que concorda:

- E  se no caminho o  Flávio me  xingar de
negrinha?

- Não quero saber de encrenca, pelo amor de
Deus!  Você pega  e  faz  de  conta  que  não
escutou nada.
Calei-me.
Quem  era  eu  para dizer-lhe que já estava
cansada de fazer de conta?

Assim, Geni Guimarães descreve uma passagem
de sua protagonista, a menina que deixa o grupo familiar
para enfrentar o mundo exterior, agressivo,  quando vai
à escola. Agora era uma estrutura social mais complexa
que a da família e integrá-la exigia adaptação, o que não
era fácil.
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Na escola a professora ensinava que os escravos
tinham sido humilhados, perseguidos, oprimidos e ela fica
imaginando que pertence a uma raça inferior. Tinha escrito
um poema sobre a princesa Isabel, queria apresentá-lo
em público, mas na hora de declamar ficou muda.

Resolveu esfregar a perna para eliminar a cor preta,
mas a pele ficou ferida sem que a cor desaparecesse. A mãe
a socorre, cura as suas feridas. A menina conhecia as
consequências:

Dentro de uma semana, na perna só uns riscos
denunciavam a violência (...). Só ficavam as
chagas da alma esperando o remédio do tempo
e a justiça dos homens.

O Menino Marrom

Quando se usa a palavra menino,  em um texto
literário, existe um pressuposto tácito de que se trata de
uma personagem branca. Observando os títulos O menino
maluquinho e O menino marrom, ambos de Ziraldo,verifica-
se que o primeiro menino distingue-se pela personalidade
e o  segundo,  pela cor da pele. Assim, não é necessário
dizer que o primeiro é branco. Isto se deve à ideologia
construída ao longo dos séculos que deu ao branco o papel
central de uma cultura, enquanto o negro teve, na maior
parte do tempo, sua voz calada pela chibata. É verdade que
traços da cultura negra foram assimilados no processo
transculturativo, mas isso não altera a percepção de que
os elementos mais relevantes do processo civilizatório
foram trazidos pelo branco europeu, que, armado, teve, no
país, poder de polícia, domínio econômico, marcando,
ainda, sua  presença na literatura.
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O título O menino marrom por isso pode ser
considerado sintoma e comprovação desse fenômeno, por
dar destaque ao que, num diferente contexto histórico, não
teria destaque e por estabelecer que o adjetivo marrom é
suficiente como definição, ficando o caráter e a personalidade
em segundo plano. Além disso, é importante destacar que
esse título chama a atenção para o que não costuma ser
mencionado: a cor da pele. Num país como o Brasil, em que
os negros continuam sendo quase invisíveis, indicar e dar
relevo à questão racial é provavelmente um modo de
evidenciar o problema, tirando-o do limbo, em que muitos
gostariam que ficasse escondido para sempre.
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