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A menina negra esteve em meus estudos e trabalhos por três vezes. 

Primeiro, ao realizar um trabalho com professoras de educação infantil da 

rede pública do município de Petrópolis, sobre as imagens de infância que 

estas possuíam. Identificamos que a representação hegemônica de 

criança nesta parte da pesquisa foi a de uma criança branca e pertencente 

a camadas médias da população. Por serem as crianças atendidas nesta 

rede de ensino, nessa faixa etária, majoritariamente crianças negras ou 

mestiças, pensamos numa tarefa que consistiu da leitura do conto 

Negrinha, de Monteiro Lobato , pedindo às professoras que reescrevessem 

o final da história, tomando em conta o ponto de vista da menina negra.  

http://www.lab-eduimagem.pro.br/jornal/artigos.asp?imagem=04&NUM_JORNAL=6&NUM_SECAO=04&ID=194#autor


Na ocasião ficaram evidenciadas representações da menina negra como 

dependente de outros sujeitos brancos. A criança negra e oprimida tinha 

sua passagem autorizada para a infância a partir do encontro com o 

branco, em diversos papéis, que a emancipavam em direção a uma 

autonomia moral e intelectual. 

Na ocasião ficaram evidenciadas representações da menina negra como 

dependente de outros sujeitos brancos. A criança negra e oprimida tinha 

sua passagem autorizada para a infância a partir do encontro com o 

branco, em diversos papéis, que a emancipavam em direção a uma 

autonomia moral e intelectual. 

Professora de um curso de licenciatura há alguns semestres imaginei uma 

atividade a ser realizada com os professores e professoras em formação, a 

partir de fotografias de crianças negras, extraídas da obra Retratos de 

Crianças do Êxodo, de Sebastião Salgado. A atividade destinava-se a 

oportunizar aos estudantes de graduação um olhar para a riqueza das 

culturas diversas retratadas, através de uma leitura das fotografias. O que 

ocorreu é que os jovens professores narraram as crianças como 

extemporâneas: fora da cidade, fora da escola, fora do tempo presente, 

fora da infância. As crianças foram narradas como tristes em sua maioria, 

quase nenhuma possuía nome ou família, não era possível definir seu 

gênero, todas eram descritas com diferenças entre cinco e até dez anos 

das faixas etárias aparentes, nenhuma estava na escola, trabalhavam em 

atividades rurais e domésticas, e todas queriam que lhes fosse permitido 

brincar. 



 

Ainda numa terceira experiência, entrevistava uma menina negra, de uma 

escola estadual no município de Niterói, sobre os processos de 

socialização que ela vivencia nos contextos escolar e familiar. Num 

momento da conversa, perguntei a ela sobre os castigos que ela sofria na 

escola e em casa. A transcrição a seguir nos conta o que a criança revela: 

Pesquisadora: O que acontece se você xingar na sua casa? 

(levanta a cabeça com ar de riso) 

Criança: Minha vó bota pimenta na boca, dá um tapa na boca e bota ovo 

quente. 

Pesquisadora: O quê? Não escutei. 

Criança: Um ovo cozido na boca. 

Voltando ao início da conversa, podemos ler no conto de Monteiro Lobato 

que esse era um castigo empregado na repreensão das crianças escravas: 

Foi assim com aquela história do ovo quente. 

Não sabem! Ora! Uma criada nova furtara do prato de Negrinha – coisa de 

rir – um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim. A 



criança não sofreou a revolta – atirou-lhe um dos nomes com que a 

mimoseavam todos os dias. 

 

– "Peste?" Espere aí! Você vai ver quem é peste – e foi contar o caso à 

patroa. 

Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara 

iluminou-se. 

– Eu curo ela! – disse, e desentalando do trono as banhas foi para a 

cozinha, qual perua choca, a rufar as saias. 

– Traga um ovo. 

Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na água a ferver; e de mãos à cinta, 

gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera. 

Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um 

canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo 

chegou a ponto, a boa senhora chamou: 

– Venha cá! 

Negrinha aproximou-se. 

– Abra a boca! 



Negrinha abriu a boca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, 

com uma colher, tirou da água "pulando" o ovo e zás! na boca da 

pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na 

até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente, pelo nariz. 

Esperneou. Mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois: 

– Diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu, peste? 

A menina negra infelizmente apareceu, nas imagens com que venho 

compondo minha tarefa de professora-pesquisadora, nos convidando a 

uma discussão sobre as relações interculturais que tomam cena nas 

práticas escolares, permitindo que vislumbremos, nos discursos, 

elementos para pensarmos a escola ainda como cenário de relações pós-

coloniais. O que pudemos encontrar são os índices revelados de modelos 

estereotipados de pertenças étnico-culturais que insistem em sobreviver, 

apesar de tantos esforços. 

 

LEGENDA(S) DA(S) FOTO(S) 

• Capa do Livro Negrinha de Monteiro Lobato, da Editora Brasiliense 

• Selo brasileiro com a obra de Portinari 

• Criança deslocada que se perdeu de sua família, em Mopéia. Província 

de Zambeze, Moçambique, 1994. 

http://www.terra.com.br/sebastiaosalgado/  
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