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Resumo 

A infância é o momento em que geralmente as crianças 
têm seu primeiro contato com o mundo literário, seja por 
oralidade ou não. Essa ingressão à literatura faz com 
que os pequenos desenvolvam a imaginação e suas 
concepções sobre o mundo que as cerca e sobre si 
mesmo. A partir desse ponto então se faz necessário o 
estudo sobre como é feita a representação de infância e 
da criança, em especial as negras, como é representado 
o corpo negro, o cabelo crespo, sua infância. Nosso 
objetivo foi o estudo sobre uma obra que não traz esses 
aspectos já citados de maneira estereotipada, uma obra 
que cumpra com a Lei 10.639/03.  

Introdução  

É de extrema importância a seleção de obras 
literárias infantis que rompam com o estereótipo de 
personagens negros, visto que a literatura infantil 
brasileira foi configurada através do modelo eurocêntrico 
e com a Lei 10.639/03 essa seleção é ainda mais 
precisa. (OLIVEIRA, 2008, p.1)  

A Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 tem como 
objetivo de garantir que a cultura afro-brasileira e 
africana sejam trabalhadas dentro da sala de aula, 
incluindo no currículo oficial da rede de Ensino a 
obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira. Essa 
cultura pode ser representada e trabalhada através de 
obras literárias. Essas histórias sem estereótipos 
mostram que hoje o negro aparece como protagonista, 
com histórias de seu povo, sua cultura, desmontando 
uma visão etnocêntrica que tirou a voz desse povo por 
muito tempo. (KNOPP, 2010, p. 56) 

Através dessas narrativas que valorizam a 
infância e a criança negra, conseguimos cumprir com o 
nosso objetivo.  

Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido através de leituras 
sobre diversas áreas de conhecimentos que envolvem 
as relações de representações corpóreas, físicas, 
psicológicas, de identidade e linguagem. Neste método 
de pesquisa bibliográfica foram utilizados materiais como 
teses, artigos, dissertações e livros que contribuíram 
para o bom andamento do nosso trabalho.  

Resultados e Discussão 

 O resultado obtido pela nossa pesquisa foi a 
análise do livro Omo-Oba Histórias de Princesas da 
autora Kiusam de Oliveira, publicado em 2009. A obra 
conta a história de alguns orixás femininos, recriando 

essas narrativas de maneira mais acessível e 
encantadora para os pequenos.  

São seis princesas negras representadas nas 
histórias, todas são descritas com suas melhores 
qualidades, como beleza, graça, determinação, 
genialidade, empoderamento, orgulho e coragem. Suas 
características sempre são expostas como positivas, a 
autora descreve Oxum com lindos cabelos negros e 
crespos, perfumada, arrumada e todo cheia de joias. 

De maneira geral, a obra utiliza muitos recursos 
verbais e imagéticos (ilustrações) que enaltecem a 
beleza e a representação das personagens, no caso as 
princesas, negras. E isso é de extrema importância, a 
autorrepresentação positiva dos pequenos leitores e 
para a desconstrução de estereótipos. 

Conclusões 

O professor deve realizar uma escolha criteriosa 
sobre as obras que serão trabalhadas com os seus 
educandos, e através da nossa pesquisa identificamos 
que várias obras que não carregam estereótipos sobre o 
povo negro e que podem ser utilizadas para garantir a 
eficácia da lei trabalhada. 

O livro Omo-Obá Histórias de Princesas atende 
aos critérios da Lei 10.639/03, como a diminuição da 
taxa de branquidade, traços físicos e comportamentais 
de personagens negras idealizadas e superiorizadas, 
protagonistas negras, e o baixo percentual (0%) de 
personagens brancas. (ARAUJO, SILVA, 2012, p.201). 
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