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Editorial
Olá, Caro leitor! 

Gestado no PET de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2011, o 
Boletim Abiodum retoma suas atividades depois de dois anos de silêncio.  Escolhemos 

trazê-lo a público durante o III COPENE SUL, a ser realizado em Florianópolis/SC/Brasil, 
de 10 a 13 de julho deste ano, onde, reunidos, pesquisadores/as negros/as tecerão seus 
dizeres sobre uma sociedade antirracista. Em tempos de durezas (políticas, econômicas, 
socioculturais) nada melhor do que trazer à cena este boletim como gesto de delicadeza. 

Nesta primeira edição do ano de 2017, você encontrará síntese das oito edições que 
circularam no período de 2011 a 2015, no texto de apresentação “Abiodum: tantas histó-
rias para contar”; homenagem à professora Vânia Beatriz Monteiro da Silva, idealizadora 
do Abiodum; resenha do livro Bichos da África (4 volumes), de Rogério Andrade Barbosa 
que se dedica à literatura para infância e à temática étnico-racial; e entrevista com esse 
escritor.

Boa leitura!
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Abiodum:  
tantas histórias  
para contar

O Boletim Abiodum, cujo nome tem origem 
Ganesa, significando “nascido em tempo 

de guerra” evocando a força da coletividade e 
a necessária ação de disputa por um projeto de 
educação radicalmente democrático, nasceu 
pelas mãos da professora Vânia Beatriz Montei-
ro da Silva, então, tutora do Programa de Edu-
cação Tutorial (PET) de Pedagogia da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a 
colaboração dos bolsistas, com o objetivo de 
promover o conhecimento e a valorização de 
identidade, da cultura e da história de grupos 
humanos que, historicamente são relegados ao 
plano inferior na hierarquia social nas socieda-
des contemporâneas. 

De caráter informativo, o boletim é ela-
borado pelas bolsistas do PET/Pedagogia em 
conjunto com a tutora e com os/as professo-
res/as colaboradores/as, a partir dos resulta-
dos de pesquisas, ações de ensino e extensão, 
que abordam a temática da cultura africana, 
afro-brasileira e indígena e sobre leis rela-
tivas a essas temáticas. Apresenta também 
algumas curiosidades e informações acerca 
desses temas, oferecendo dicas de filmes, mú-
sicas e livros. 

O Abiodum circulou no formato impresso 
semestralmente do ano de 2011 ao de 2015, 
distribuído à comunidade acadêmica da UFSC 
e público externo, sendo utilizado como ferra-
menta de estudo, pesquisa e aprendizagem. 

A primeira edição do Boletim Abiodum 
foi lançada em junho de 2011 e contou com a 
entrevista da Prof.ª Dr.ª Vânia Beatriz Monteiro 
da Silva sobre a importância da Educação das 
Relações Étnico-raciais e trouxe também um re-
lato da, então, mestre em educação, Karina Dias, 

sobre sua experiência pedagógica em Educa-
ção das Relações Étnico-Raciais. Em outubro do 
mesmo ano a segunda edição problematizou a 
Educação Indígena na sociedade atual, trazen-
do entrevista com a professora Sílvia Maria de 
Oliveira, Coordenadora Pedagógica da Licen-
ciatura Indígena, na UFSC, indicando os aspec-
tos para pensar essa modalidade da Educação. 
Além disso, a edição também relatou o trabalho  
pedagógico da professora Joana Mongelo, en-
tão, mestranda em educação no PPGE/UFSC, 
que atuava na Educação de Crianças e Jovens.

A terceira edição do Boletim Abiodum, em 
2012, teve como tema central o VII Congresso 
de Pesquisadores Negros/as (COPENE) – “Os 
Desafios da Luta Antirracista no século XXI”, 
evento nacional realizado em Florianópolis de 
16 a 20 de julho do mesmo ano, no qual apre-
sentou e discutiu os processos de produção e 
difusão de conhecimentos, intrinsecamente 
ligados às lutas históricas empreendidas pe-
las populações negras nas Diásporas Africa-
nas. No evento foram homenageados Abdias 
do Nascimento (in memoriam), Lélia Gonzalez 
(in memoriam), Kabengele Munanga e o ati-
vista catarinense do movimento social negro, 
Vicente Francisco do Espírito Santo (in memo-
riam). No ano de celebração de uma década 
da alteração da Lei de Diretrizes e Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional/1996 (LDBEN) 
pela Lei 10.639/2003, incluindo no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”; 
a quarta edição do Abiodum, que ocorreu em 
agosto, dedicou-se a apresentar comentários 
de agentes que atuaram nas ações pela políti-
ca curricular e desenvolveram projetos a par-
tir de uma ótica crítica sobre essa desafiadora 
proposta que definiu a obrigatoriedade da in-
serção da História e Cultura Afro-brasileira no 
ensino escolar no Brasil e a Educação das Rela-
ções Étnico-raciais. Contou com a entrevista da 
pesquisadora, formadora de professores e mi-
litante do movimento negro Prof.ª Dr.ª Joana  
Célia dos Passos, da UFSC, e com dois relatos 
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de práticas educativas – um no Ensino Funda-
mental, com o professor Paulo Roberto Ricardo, 
da Rede Municipal de Florianópolis, e um na 
formação continuada, com a professora Maria 
Aparecida Rita Moreira, da Rede Estadual de 
Educação. Em novembro de 2013, a edição nú-
mero cinco faz um chamado a toda comunida-
de para refletir sobre a Educação das Relações 
Étnico-raciais. Compõe essa edição relatos de 
professores sobre suas ações pedagógicas, 
subsidiados pela Lei 10.639/2003, que com-
pletava 10 anos, evidenciando sua importân-
cia, ganhos e desafios para sua implementa-
ção. O sexto Boletim Abiodum, publicado em 
2014, problematizou a alteração da LDBEN 
pela Lei 11.645/2008, que inclui a Cultura In-
dígena no currículo da Educação Básica e Su-
perior. Essa edição contou com uma entrevista 
realizada com professores que trabalham a 
temática sob o viés artístico-cultural-musical 
e que pesquisam a Educação Indígena e sua 
dimensão cultural. 

Em 2014 e 2015 o Abiodum teve, em cada 
ano, uma única edição. Em 2014 apresentou 
pesquisa realizada com estudantes intercam-
bistas que fazem parte do Programa Estudan-
tes Convênio de Graduação (PEC/G). O progra-
ma oferece formação superior a cidadãos de 
países em desenvolvimento (principalmente 
da África e da América Latina) com os quais o 

Brasil mantém acordos internacionais, focali-
zando as dimensões culturais e educacionais. 
Fizeram parte da pesquisa os estudantes inter-
cambistas: Fristtram Helder Fernandes (Ciên-
cias da Computação/ Guiné-Bissau), Jean Ja-
ques Howard (Engenharia Civil/ Cabo Verde) 
e Nataniel Sanhá (Ciências Contábeis/ Guiné-
-Bissau). Em 2015, na oitava edição, apresen-
tou um mapa das Ações Afirmativas da UFSC, 
traçando breve histórico e apresentando dados 
sobre a implementação da Lei de Cotas, chama-
da de Programa de Cotas Raciais e Sociais, que 
teve seu início na instituição em 2008. Nesse 
mesmo boletim com base nas informações co-
letadas apresentou a distribuição de vagas por 
estudantes indígenas no ano de 2015. 

 Neste 2017 retomamos, com alegria e 
trabalho coletivo, o Abiodum. 

Que tenhamos muitas histórias para con-
tar!!! 

Prof.ª Dr.ª Eliane Santana Dias Debus 
Tutora PET/Pedagogia 

Juliana Zimmermann  
Shandi Sant’ana  

Suelen Amorim  
Tatiane Serafim 

 Bolsistas PET/Pedagogia 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Homenagem à 
Vânia Beatriz 
Monteiro  
da Silva

A professora Vânia Beatriz Montei-
ro da Silva possui graduação em 

Pedagogia (1980) e mestrado em Educação,  

pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (1988); 
doutorado em Educação: 
História, Política, Sociedade, 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1998). 
Tem experiência na área de 
Educação atuando princi-
palmente nos seguintes te-
mas: relações étnico-raciais, 
docência, escola, cultura 

escolar e democratização. Como professora  
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da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), de 1992 a 2012, atuou ativamente 
em projetos de pesquisa, ações de extensão e  

ensino nos quais as políticas de ações afirmati-
vas estavam em diálogo. 

À Professora dedicamos esta Edição!

  

◉ Depoimentos sobre a atuação da Prof.ª Dr.ª Vânia Beatriz Monteiro da Silva

Prof.ª Dr.ª Joana Célia dos Passos* 
A professora Vânia Beatriz teve importante participação na discussão da Educação das Relações Étnico-

raciais no Curso de Pedagogia do Centro de Ciências da Educação (CED) e na aprovação das Ações Afirma-
tivas na UFSC. Além disso, teve participação importante no Núcleo de Estudos Negros (NEN). Quando em 
2004 o NEM apresentou ao Colegiado da Pedagogia um documento com dados e argumentos baseados em 
pesquisas e na realidade brasileira, propondo a criação de uma disciplina para discutir o racismo e a história 
da população afro-brasileira, foi a professora que assumiu o compromisso de viabilizar um Curso de Exten-
são, enquanto tramitava a aprovação da disciplina.

No segundo semestre de 2005, a professora Vania foi responsável pela aprovação da disciplina optativa 
no Departamento de Metodologia de Ensino: MEN 5107: Estudos sobre educação dos negros no Brasil com 
4 créditos. Entre 2005 e o primeiro semestre de 2012, segundo Vania Beatriz Monteiro da Silva e Joana Célia 
dos Passos (2014), a disciplina foi cursada por 178 estudantes de diferentes cursos: Pedagogia (89), Serviço 
Social (68), Letras (5), Ciências Sociais (4), Filosofia (4), Matemática (4), História (1), Biblioteconomia (1), 
Educação do Campo (1). Nesse período, construiu manifestos como o de 2006: Manifesto Pró Educação das 
Relações Étnico-raciais na Pedagogia. Em 2011 cria o Boletim Abiodum partir do PET/Pedagogia do Núcleo 
Educação das Relações Étnico-Raciais que havia sido criado em 2007. O boletim era distribuído gratuita-
mente em escolas e no Curso de Pedagogia/UFSC.

No segundo semestre de 2007, por ocasião da Reforma Curricular do Curso, a proposta de criação de 
disciplina obrigatória foi refutada nos últimos debates. A professora Vânia e a professora Ida Mara Freire, 
então, constroem um documento público pela defesa da proposta e conseguem aprovação da disciplina 
Diferença, estigma e educação, que até hoje é ofertada na 1ª fase do curso, com 3 créditos. Além disso, a 
professora Vânia também criou o NADE: Práticas Educativas e Relações Étnico-raciais, com 4 créditos.

A professora Vânia Beatriz além de seu envolvimento na defesa da educação antirracista assumiu, no 
Programa de Pós-graduação em Educação, orientações de professoras negras e de pesquisas sobre rela-
ções raciais e participou ativamente da construção, aprovação e acompanhamento do Programa de Ações  
Afirmativas da UFSC. 

* Docente da UFSC. É líder do grupo de estudos e pesquisas Alteritas: Diferença, Arte e Educação e vice-líder do Núcleo Vida e Cui-
dado (NUVIC) ambos do Centro de Educação da UFSC, é pesquisadora associada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa Núcleo de Santa Catarina (INCTi-SC/UFSC).

Prof.ª Dr.ª Karina Dias*
Durante o período 2009–2011 tive o prazer e a honra de ser orientanda de mestrado da querida profes-

sora Vânia. Nesse percurso, a partilha de conhecimentos acadêmicos atrelada à militância, em favor de uma 
educação antirracista, foram os pilares que conduziram a produção do trabalho de pesquisa. Serei sempre  
grata pela sua parceria e confiança e uma eterna admiradora pelo sentido político com que a professora 
Vânia imprime à docência.

* Docente da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Pós-doutoranda em Educação, pela UFSC, pesquisadora com especial 
interesse nos seguintes temas: ensino, formação de educadores, formação continuada, análise do discurso, constituição de subjeti-
vidades docentes, estudos foucaultianos. Está vinculada ao Grupo de Pesquisa Patrimônio, Memória e Educação (PAMEDUC/CNPq).
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Prof. Dr. Marcelo Tragtenberg*
As Ações Afirmativas na UFSC devem muito a Vânia. Houve um longo processo de construção: o estímulo 

à discussão dessas ações para neutralizar os efeitos do racismo e da desigualdade socioeconômica, por 
meio do Grupo de Trabalho de Etnia, Gênero e Classe da Apufsc, vinculada ao ANDES-Sindicato Nacional, de 
2002 a 2006; a elaboração do Programa de Ações Afirmativas da UFSC em 2006; o acompanhamento de sua 
execução pela Comissão de Acompanhamento do Plano Plurianual, a partir de 2007. Desde o início, Vânia 
participou, contribuiu e agiu no sentido de minimizar os efeitos das desigualdades raciais e socioeconômi-
cas em nossa universidade. Mais recentemente, em 2011–2012, participou na proposição e execução de 
programa de extensão financiado pelo Ministério da Educação para divulgar as ações afirmativas, uma das 
lacunas da nossa política. Professora negra engajada na luta contra o racismo e seus efeitos faz muita falta 
na UFSC neste momento de valorização das diversidades.

* Docente associado da UFSC, tem experiência em pesquisa sobre Ações Afirmativas no Ensino Superior para negros, indígenas e 
oriundos de escolas públicas, além de experiência na área de Física, com ênfase em Física Estatística, atuando principalmente nos 
seguintes temas: sistemas modulados, sistemas magnéticos com desordem, hidrodinâmica e modelos de neurônio.

Prof.ª Dr.ª Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin*
Nos dicionários perseverar significa: ser constante, permanecer, conservar-se, obstinar-se, teimar, perdurar.   

Foi com esse sentido que o encontro com Vânia Beatriz aconteceu, em meados de 1998, encharcado de per-
severança, mesmo antes de nos encontrarmos! Do encontro, nasceram a admiração e o compartilhar o tra-
balho na didática! Com Vânia aprendi a conviver nas adversidades e diversidades do mundo acadêmico e 
na constância por compromissos éticos, políticos e científicos!! Nesse encontro, conservamos a amizade e 
teimamos em novas parcerias: no PET, na ERER, no PPGE. Compartilhamos alguns chás (principalmente o de 
maçã!), construímos alguns brincares, como o de  almejar a “Kombi do PET Pedagogia”, para irmos às nossas 
extensões, à pesquisa e ao ensino! Ah que tempo bom!! Apreendi com ela, o cuidado com o outro, com o olhar 
de reciprocidade e de acolhimento! Contigo continuarei sim, conservarei e serei sua amiga perseverante!

* Docente da UFSC. Atualmente é subcoordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação da UFSC. Pesquisa a Educação de Jovens e  
Adultos e seus elementos constitutivos: sujeitos, escolarização, políticas públicas e formação de professores. Coordena o Grupo de Estudos 
 e Pesquisas em EJA (EPEJA).

As histórias  
narradas por um 
Griot: lendas e 
fábulas na coleção 
Bichos da África

Fernanda Gonçalves 
Mestre em Educação/Doutoranda  

em Educação PPGE/UFSC

Este texto é um recorte de pesquisa desen-
volvida pelo Grupo de Pesquisa Literatura 

Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Li-
terária (Literalise/UFSC), cujo objetivo é o de 
mapear a produção literária infantil e juve-
nil, a partir da temática da cultura africana e  
afro-brasileira. Para tanto, o grupo vem empe-
nhando-se em levantar os títulos a partir dos 
catálogos editoriais e realizando resenhas dos 
principais títulos encontrados. O trabalho em 
questão preocupou-se com os livros que com-
põem a coleção Bichos da África 1: lendas e fá-
bulas (2001), Bichos da África 2: lendas e fábu-
las (2006), Bichos da África 3: lendas e fábulas 
(2007) e Bichos da África 4: lendas e fábulas 
(2007), que são, os primeiros títulos publica-
dos pelo escritor Rogério Andrade Barbosa. 



A b i o d u m ,  F l o r i a n ó p o l i s ,  v.  9 ,  n . 1 ,  j a n . / j u l .  2 0 1 7 . 

6

Importante situar, que a relevância do tra-
balho com os títulos que abordam a temática 
da cultura africana e afro-brasileira, uma vez 
que, a presença de personagens negras, ou, 
com elementos da cultura, em narrativas in-
fantil e juvenil, no âmbito brasileiro, era quase 
inexistente antes da década de 1970, segundo 
Eliane Debus (2012). 

A Coleção Bichos da África surgiu de uma 
publicação que inicialmente seria única e aca-
bou sendo dividida em quatro livros, devido 
ao volume da obra e às demandas editoriais.  
As histórias que organizam a coleção são nar-
radas pelo Vovô Ussumane, um sábio Griot, que 
transmite oralmente os contos do povo africa-
no. Nesse contexto, a tradição oral cumpre um 
importante papel, que se assemelha ao da bi-
blioteca e arquivos em outras conjunturas.

Coleção Bichos da África 

O livro Bichos da África 1: lendas e fábu-
las (2001) é o primeiro dos quatro títulos da 
coleção. Estruturalmente, o livro é organizado 
em dezesseis páginas; no início encontra-se 
uma breve explicação acerca da importância da 
história oral nas sociedades africanas, escrita 
por Glória Pondé. É composto por duas fábulas  
intituladas: “A mosca trapalhona” e “A tarta-
ruga e o leopardo”. O livro Bichos da África 2: 
lendas e fábulas (2006) é o segundo livro que 
compõe a coleção e conta com por três fábulas 

intituladas: “A moça e a serpente”, “A vingança 
de Eraga” e “O cassolo e as abelhas”. Já o ter-
ceiro livro da coleção Bichos da África 3: lendas 
e fábulas (2007) é composto por duas fábulas 
intituladas: “Por que os cães cheiram uns aos 
outros?” e “O julgamento da tartaruga”.

Nas fábulas que compõe a coleção, os ani-
mais assumem centralidade nos papéis, com-
parados a defeitos e a virtudes humanas, o que 
é próprio do gênero, que se define justamente 
como narrativa curta, cujos protagonistas cos-
tumam ser animais, apresentando uma moral e 
ensinamentos, de acordo com Luiza Vilma Pires 
Vale (2001). Outro aspecto importante da obra 
é a forma como as fábulas são contadas pelo 
sábio Griot, e que faz referência à experiência 
que se passa de “boca em boca”, como fonte de 
todos os narradores. Segundo Benjamin (2012, 
p. 2017), os narradores são aqueles, que, por 
meio da oralidade repassam a cultura dos seus 
povos e “[...] retira o que ele conta da experiên-
cia: de sua própria experiência ou da relatada 
por outros.” 

Em Bichos da África é possível nos aproxi-
marmos dos costumes africanos narrados pelo 
Vovô Ussumane e nos envolvermos no mundo 
fantástico das serpentes, macacos, leões e tan-
tos outros animais. A coleção conta ainda com as 
ilustrações de Ciça Fittipaldi, em todas as suas 
edições, que colorem as histórias com traços 
bastante peculiares, ligados à cultura africana. 

◉ Referências

BARBOSA, Rogério Andrade. Bichos da África 1: 
lendas e fábulas. Il. Ciça Fittipaldi. São Paulo: 
Melhoramentos, 2001. 

BARBOSA, Rogério Andrade. Bichos da África 2: 
lendas e fábulas. Il. Ciça Fittipaldi. São Paulo: 
Melhoramentos, 2006. 

BARBOSA, Rogério Andrade. Bichos da África 3: 
lendas e fábulas. Il. Ciça Fittipaldi. São Paulo: 
Melhoramentos, 2006. 

BARBOSA, Rogério Andrade. Bichos da África 4: 
lendas e fábulas. Il. Ciça Fittipaldi. São Paulo: 
Melhoramentos, 2010. 
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política: ensaios sobre a literatura e história da 
cultural. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São  
Paulo: Brasiliense, 2012. Obras escolhidas v. I. 

DEBUS, Eliane Santa Dias. A escravização afri-
cana na literatura infanto-juvenil: lendo dois 

títulos. Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 1,  
p. 141–156, 2012. 

VALE, Luiza Vilma Pires. Narrativas infantis. In: 
SARAIVA, Juracy Assmann (Org.). Literatura e 
alfabetização: do plano do choro ao plano da 
ação. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

Entrevista com o 
escritor Rogério 
de Andrade Barbosa 

e continua a ser, o meu livro mais vendido. Já 
ultrapassou a casa de 1 milhão de exemplares 
e foi traduzido para o inglês, para o alemão e 
para o espanhol. 

Abiodum: Quando e como apareceu o seu in-
teresse por (re)escrever histórias africanas e 
afro-brasileiras? 

Rogério: Surgiu da minha experiência como 
professor na Guiné-Bissau, que me fez apro-
fundar pesquisas, viagens e recolhas pelo Bra-
sil e pelos s países africanos de língua oficial 
portuguesa.

Abiodum:  Qual a influência dos Griots na 
produção de suas obras? 

Rogério: No Brasil ainda se faz muita confusão 
com o papel dos Griots, que, na verdade, são 
profissionais da palavra. Verdadeiros menes-
tréis que serviam e ainda servem a poderosos 
governantes. Uma profissão, a de contador de 
histórias, que é e só pode ser passada de pai 
para filho. Ao contrário dos narradores tradi-
cionais, espalhados pelas aldeias e cidades 
do continente africano. Geralmente, pessoas 
mais velhas: pais, tios e avôs, detentores de um  

Eliane Debus 
Professora MEN/CED/UFSC

Tatiana Valentin Mina Bernardes
Mestranda do PPGE/UFSC

Abiodum: Você é graduado em Letras na Uni-
versidade Federal Fluminense e realizou Pós-
graduação em Literatura Infantil Brasileira na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa 
formação contribuiu para o seu exercício de 
escrita, de que forma? 

Rogério: O curso de Letras e a Pós-graduação nor-
tearam o meu caminho pelo mundo da escrita, 
aprofundando, principalmente, as minhas leituras.

Abiodum:  Você foi voluntário das Nações Uni-
das em Guiné-Bissau na década de 1980, essa 
experiência favoreceu a sua produção escrita? 
Como? 

Rogério: Eu classifico a minha vida em duas eta-
pas: a. GB: antes da Guiné-Bissau e d. GB: depois 
da Guiné-Bissau. Pois foi no continente africano 
que me apaixonei pelos contos tradicionais. 

Abiodum:  Você tem mais de 90 títulos para o 
público infantil e juvenil publicados e em cir-
culação no mercado editorial brasileiro. Você 
teria um título que se destaca em vendas ou 
que se destacou em determinado período es-
pecificamente?

Rogério: Por incrível que pareça, o meu primei-
ro título: Bichos da África 1: lendas e fábulas foi, 
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amplo repertório de lendas e fábulas. Todos 
eles influenciam a minha forma de escrever.

Abiodum:  Qual a importância da literatura 
africana e afro-brasileira para formação leitora 
na luta pela superação das discriminações, dos 
preconceitos e do racismo? 

Rogério: O livro, numa sociedade multicultural 
como a nossa, tem de ser como um espelho, no 
qual o leitor se reconheça, com personagens e il-
ustrações que abordem o nosso caldeirão étnico.

Abiodum:  A produção literária brasileira re-
flete a história da nossa sociedade, estereóti-
pos e preconceitos contra o negro aparecem 
de maneira sútil ou explícita. Em sua opinião, 
como a literatura pode colaborar para a for-
mação leitora crítica e antirracista? 

Rogério: A imagem do negro nos livros du-
rante muitos e muitos anos foi totalmente es-
tereotipada. A personagem mais emblemática 
foi, e continua a ser, a Tia Nastácia, de Lobato.  
A nossa literatura atual, embora, algumas pub-
licações insistam em manter, veladamente ou 
não, antigos ranços, melhorou bastante. Elimi-
nar totalmente estereótipos e preconceitos tão 
arraigados em nossa sociedade, ainda demand-
ará um bom tempo. 

Abiodum: As obras de literatura infantil e ju-
venil contribuem para a formação leitora profi-
ciente, e as que abordam questões étnico-raciais 
podem ajudar no debate sobre a discriminação 
racial. Qual sua opinião a esse respeito? 

Rogério: A literatura infantil e juvenil tem um 
papel fundamental no combate ao racismo e à 
intolerância racial. 

Abiodum:  A leitura traz elementos da re-
alidade, questões sociais, históricas, políticas, 
culturais, sentimentais e emocionais. Suas 
obras trazem elementos da realidade da socie-
dade brasileira. Qual a importância da abord-
agem dessas temáticas na literatura? E como é 
escrever livros baseados em histórias sociais?

Rogério: Eu sempre digo que não sou um au-
tor de historinhas água com açúcar. Por viver 

num País tão desigual, em meus livros, prin-
cipalmente nos juvenis, sempre que possível, 
eu gosto de abordar temas como a violência, 
a prostituição infantil, pedofilia, fanatismo re-
ligioso, desigualdade social, etc.

Abiodum: Como acontece o seu processo de 
criação, de produção e de escrita da obra? Qual 
periodicidade da sua produção literária? Você 
possui alguns manuscritos que não foram pub-
licados ou finalizados? Como identifica os cri-
térios para decidir qual história enviar para a 
editora? 

Rogério: Primeiro eu preciso ter uma ideia, que 
pode surgir de uma das minhas inúmeras via-
gens pelo mundo afora; a matéria de um jor-
nal; a leitura de um livro; um filme; uma dança 
folclórica brasileira; e, também, na recolha de 
contos tradicionais, seja no Brasil ou na África. 
Daí, eu elaboro uma sinopse de três a cinco lin-
has com princípio, meio e fim. Depois, pesquiso 
os temas que vão nortear a história. E tento es-
crever a primeira página, que no meu caso, é 
crucial. Se eu consigo vencer a primeira pági-
na, vou em frente. E, agindo assim, raramente, 
desisto de um projeto. Se for para o público 
infantil, ou seja, com menos páginas, consigo 
escrever até três livros em um ano. Os juvenis 
me tomam mais tempo; escrevo um ou dois 
anualmente. Mas depende muito. Tem anos 
que escrevo bastante. Outros, bem menos. Mas 
nunca me faltam ideias. Por isso não me angus-
tio e nem sofro. Sei, que no momento certo, 
sempre aparecerá um motivo para eu escrever.

Abiodum:  Você acredita que a Lei 10.639, de 
2003, tem contribuído para a disseminação da 
temática africana e afro-brasileira na literatura 
infantil e juvenil? 

Rogério: A lei foi de suma importância. Levou a 
discussão de um tema praticamente “apagado” 
de nossa história pra dentro das salas de aulas. 
E fez com que o mercado editorial passasse a 
se interessar e lançar inúmeras publicações so-
bre a temática afro-brasileira e africana.


