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Resumo: O presente trabalho é resultado de uma intervenção realizada em uma escola 
Estadual da cidade de Ituiutaba-MG com os educandos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental Inicial/Alfabetização. Por meio da Contação de História Encenada do livro: 
“Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado, colocamos em prática algumas 
reflexões na perspectiva da Lei 10.639/03, baseada em uma das linhas de ações do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - Subprojeto Interdisciplinar. Nosso 
intuito central foi trabalhar, por meio da ludicidade e do teatro encenado, a valorização e a 
representação da cultura afro-brasileira, seja ela na escola e na sociedade, proporcionando às 
crianças e aos professores regentes de sala envolvidos, momentos de conhecimentos, 
criatividade, autonomia e socialização entre os mesmos. Além disso, optamos por apresentar 
uma história que fosse significativa para a realidade dos educandos, levando em consideração 
que os mesmos estão inseridos no Processo de Alfabetização. Essa experiência buscou ainda 
entender e valorizar a pertença identitária; desmitificar os estereótipos e o preconceito 
relativos à raça negra; trazer à tona, reflexões acerca da contribuição do negro no contexto 
histórico, político, social e econômico, e desmitificar a ideia de que a cultura negra necessita 
ser trabalhada somente em datas comemorativas. Enfim, a intervenção realizada teve os 
objetivos propostos atingidos, com resultados significativos para a aprendizagem dos 
educandos. Como registro, cada educando confeccionou o seu personagem retratando e 
ilustrando, à sua maneira, a história encenada. 

 
Palavras-chave: Alfabetização. Lei 10.639/03. Literatura Infantil. Contação de História 
Encenada. Teatro encenado. 



Ituiutaba – MG, 07 a 12 de novembro de 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho é resultado de uma intervenção realizada pelas licenciandas pibidianas 

do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Integradas Campus do Pontal da 

Universidade Federal de Uberlândia - FACIP/UFU - juntamente com a professora supervisora 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - Subprojeto 

Interdisciplinar na Escola Estadual Rotary de 1º Grau da cidade de Ituiutaba-MG. A atividade 

foi realizada com os educandos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental Inicial - 

Alfabetização. 

 
Optamos por trabalhar com a Contação de História e teatro encenado do livro 

intitulado: “Menina bonita do laço de fita” da autora Ana Maria Machado, cujo objetivo 

central foi colocarmos em prática algumas reflexões na perspectiva da Lei 10.639/03, baseada 

em uma das linhas de ações do PIBID - Subprojeto Interdisciplinar. 

 
Ressaltamos que é por meio do lúdico, que é a Contação de História e a caracterização 

dos personagens em forma de teatro, que a nossa intervenção ganha sentido, pois nossa 

finalidade foi contribuir para a modificação da rotina dos educandos aos quais trabalhamos. 

Uma vez que pudemos observar que os educandos quase não frequentam o espaço da 

biblioteca, por ser em conjunto com a sala de informática. 

 
Além disso, nosso intuito foi resgatar e refletir por meio da ludicidade, sobre a 

valorização e a representação da cultura afro-brasileira, seja ela na escola e na sociedade, 

proporcionando às crianças e aos professores regentes de sala envolvidos, momentos de troca 

de conhecimentos, criatividade, autonomia, e ao mesmo tempo socialização. 
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Essa experiência buscou ainda entender e valorizar a pertença identitária; desmitificar 

estereótipos e preconceitos relativos à raça negra; trazer à tona, reflexões referentes a 

contribuição do negro no contexto histórico, político, social e econômico, e desmitificar a 

ideia de que a cultura negra necessita ser trabalhada somente em datas comemorativas. 

Além do mais, selecionamos uma história que fosse significativa para a realidade dos 

educandos, levando em consideração que os mesmos estão inseridos no Processo de 

Alfabetização. Nesta perspectiva, a metodologia utilizada foi a caracterização dos principais 

personagens do livro, neste caso: a menina bonita (protagonista principal da história); o 

coelho branco (personagem secundário que deseja ser negro como a menina); e a mãe da 

menina bonita do laço de fita (personagem secundária). As estudantes pibidianas adentraram 

no interior do livro trazendo a tona esses personagens, ou seja, elas interiorizaram os mesmos 

fazendo a peça teatral, a qual podemos denominar de “Contação de história e teatro 

encenado”. 

 

 
TECENDO ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A LEI 10.639/03 E O MOMENTO DA 

INTERVENÇÃO POR MEIO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E TEATRO 

ENCENADO 

 
A escola, na qual desenvolvemos o PIBID Interdisciplinar, percebemos algumas 

práticas isoladas tentando uma aproximação com a Literatura Infantil. No entanto, não há uma 

rotina estabelecida, em que a Literatura Infantil esteja inserida nas práticas diárias visando à 

formação do ser. Entretanto, a falta disso se justifica pelo tipo e pela concepção de formação 

que esses educadores tiveram, a qual não considera como necessário o contato direto com a 

literatura. 

 
Ressaltamos a importância do contato com a Literatura Infantil desde a Educação 

Infantil por contribuir no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural da criança. 
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O hábito de compartilhar histórias guarda em si inúmeros significados. Está 
relacionado com cuidado afetivo, construção da identidade, desenvolvimento 
da imaginação, capacidade de escutar os outros e de expressar ideias e 
sentimentos, bem como de compartilhar conhecimentos. Tudo isso ocorre 
tanto na leitura quanto na contação de histórias. (BRESCIANE, 2006, p.13). 

 
O hábito da leitura começa a ser estimulado e pode fazer parte do universo infantil não 

só na época da escolarização inicial e período de alfabetização, mas desde os primeiros meses 

de vida. Pois os professores ao lerem ou contarem histórias para crianças pequenas ou até 

mesmo bebês, contribuem para uma interação surpreendente com o mundo da leitura e da 

escrita. 

 
Nessa perspectiva, por meio da contação de histórias, o professor propõe às crianças 

uma entrada paralela em uma forma de linguagem oral e escrita, motivando-as a interessar-se 

pelo mundo letrado. Com isso, a configuração de manifestação desse interesse é o próprio 

brincar com essas situações que as crianças criam e também o recontar de suas próprias 

histórias, o qual podemos denominar de faz de conta. 

 
O objetivo central que propusemos para essa intervenção foi proporcionar, além do 

contato com a Literatura Infantil por meio da Contação de História e Teatro Encenado, 

algumas reflexões na perspectiva da Lei 10.639/03, exaltassem a valorização e a 

representação da cultura afro-brasileira, seja ela no contexto da escola ou fora dela. 

 
Nesse sentido, por sabermos quão difícil é trabalhar com a Lei 10.639/03 que torna 

obrigatório nas escolas públicas e particulares do Brasil o ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira, optamos por explora-la de forma lúdica a partir da Literatura Infantil. 

 
A obrigatoriedade da lei soma-se aos esforços de educadores (as) e 
pesquisadores (as), em todo o país, por uma educação pluriétnica, no caso 
específico dos alunos afro-brasileiros, de ajudar no processo de construção 
de uma autoestima, já que, ao longo dos anos, a história dos africanos e 
descendentes, em nosso país, foi contada, e ainda pode ser encontrada em 
alguns livros, na perspectiva do lugar do dominado ou como contribuição 
cultural na culinária, samba, capoeira e em outras manifestações culturais. 
(FELISBERTO, 2006, p.69). 
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Diante da colocação de Felisberto (2006), é interessante voltarmos nosso olhar para os 

livros didáticos que, na maioria das vezes, acabam expandindo estereótipos inferiores não 

percebidos pelos professores, que também acabam agindo de maneira inconsciente devido à 

sua formação. Pois esse material de apoio às atividades pedagógicas, que ainda é atualmente 

um dos mais utilizados principalmente nas escolas públicas, vem carregado da visão 

eurocêntrica. 

Ou seja, grosso modo, como Silva (1989) coloca, trazem uma representação negativa, 

falsa e simplista das experiências e vivências do contexto e processo histórico, das 

manifestações sociais e culturais não só do negro, mas também de outros segmentos e grupos 

sociais que são inferiorizados. 

 
Ao veicular estereótipos que expandem uma representação negativa do negro 
e uma representação positiva do branco, o livro didático está expandindo a 
ideologia do branqueamento, que se alimenta das ideologias, das teorias e 
estereótipos de inferioridade/superioridade raciais, que se conjugam com a 
não legitimação pelo Estado, dos processos civilizatórios indígena e  
africano, entre outros, constituintes da identidade cultural da nação. (SILVA, 
1989, p. 57). 

 

As escolas, de maneira geral, devem incluir a Lei 10.639/03 em seus currículos para 

que assim possam ser trabalhadas questões relacionadas e que contemplem a lei no cotidiano 

da sala de aula (fora da escola também). Isto está proposto nas Matrizes Curriculares de 

Ensino e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Quanto aos professores, muitos cursos de aperfeiçoamento e especialização de sua 

prática pedagógica já estão sendo disponibilizados pelo MEC e até mesmo nas universidades 

como na FACIP/UFU. Cabem a esses professores o interesse e disponibilidade para participar 

e assim refletirem sobre suas ações. 

Escolhemos assim, o livro denominado “Menina bonita do laço de fita”, da escritora 

Ana Maria Machado, como uma forma de valorizar a pertença identitária; desmitificar 
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estereótipos e o preconceito relativos à raça negra; e, principalmente a ideia de que a cultura 

negra necessita ser trabalhada somente em datas comemorativas. 

A princípio, as pibidianas se caracterizaram conforme os personagens do livro (a 

menina bonita, o coelho e a mãe da menina) e organizaram o cenário da história. 

Posteriormente, foram às salas de aulas, fizeram os combinados iniciais e trouxeram as quatro 

turmas, sendo: uma do 1º ano, uma do 2º ano e as outras duas do 3º ano, ambas do Ensino 

Fundamental Inicial para se acomodarem na varanda central da escola. 

Ressaltamos a importância de ocupar outros espaços da escola, que não seja somente 

as salas de aula, visto que a biblioteca é dividida com o espaço da sala de informática. 

O livro “Menina bonita do laço de fita” não foi pensado por acaso, quando 

idealizamos o trabalho com a identidade afro-brasileira, que está contida em uma das linhas 

de atuação do PIBID Interdisciplinar, logo nos veio à mente a personagem central desta 

história, porque a mesma exalta a sua identidade de uma forma que cativa a todos, até mesmo 

o coelho que era branco, e queria a todo custo tornar-se negro como ela. Isso torna evidente 

que o foco de rompimento com os estereótipos concentra-se na positivação dos aspectos 

físicos secundários da personagem central – menina bonita do laço de fita. 

A temática no que se refere à negritude, ou seja, a identidade negra se faz presente em 

boa parte da estrutura do livro, pois, do início ao fim da narrativa, este fator externo 

(características da menina negra) interfere tanto no movimento de auto-aceitação da 

personagem principal quanto no sentimento de desejo do coelho pela cor preta. 

Ao trazermos o exemplo do coelho branco que queria ser negro, é inevitável refletir a 

respeito da formação e construção da identidade e do preconceito em torno da mesma que, de 

acordo com Munanga (1999), está contido não só nos materiais utilizados em sala de aula, 

mas nas relações que permeiam entre estudantes e professores. 

 
Partindo da tomada de consciência dessa realidade, sabemos que nossos 
instrumentos de trabalho na escola e na sala de aula, isto é, os livros e outros 
materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam o mesmo conteúdo 
viciado, depreciativo e preconceituoso em relação aos povos e culturas não 
oriundos do mundo ocidental. Os mesmos preconceitos permeiam também o 
cotidiano das relações sociais de alunos entre si e de alunos com professores 
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no espaço escolar. No entanto, alguns professores, por falta de preparo ou 
por preconceitos neles introjetados, não sabem lançar mão das situações 
flagrantes de discriminação no espaço escolar e na sala de aula como 
momento pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar 
seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura e à 
nossa identidade nacional [...]. (MUNANGA, 1999, p.15). 

 

O personagem secundário, representado pelo coelho, ao se lançar na busca pela cor 

preta, acaba gerando um conflito que funciona como um mecanismo estruturador, ou ainda 

como integrante da própria estrutura, que vai além da cor negra da pele. 

 
A negritude abarca muito além da cor negra da pele. Contempla todos os 
grupos humanos que foram, na história, vítimas das piores formas de 
desumanização e de terem suas culturas negadas. A negritude torna-se um 
clamor constante de todos os que receberam a condição de objeto e aceitação 
passiva para que se engajem na reabilitação dos seus valores e culturas 
autênticos que lhes foram usurpados sem direito de defesa. (GARAFINI; 
SANTOS, 2013, p. 45). 

 
Munanga (2012, p. 19) constata que “o corpo constitui a sede material de todos os 

aspectos da identidade”, sendo este o fator primordial para refletir na constituição da 

identidade negra. Nesse sentido, a figura do coelho torna-se relevante uma vez que representa 

o diferente, o branco. 

 
As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado 
histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. 
Elas tem a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da 
história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós 
somos, mas daquilo nos tornamos. Tem a ver não tanto com as questões 
“quem nós somos” ou “de onde nós viemos”, mas muito mais com as 
questões “quem nós podemos nos tornar”, “como nós temos sido 
representados” e “como essa representação afeta a forma como nós podemos 
representar a nós próprios”. (SILVA, 2008, p.108-109). 

 

Segundo Silva (2008), entendemos por identidade como um significado cultural e 

social, que está associado e interligado à representação de um determinado passado histórico. 
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Ou seja, esse termo representa aquilo que nos tornamos de acordo com nossas vivências e 

experiências, ou como estamos sendo representados, e não o que de fato somos. 

Em relação à temática da obra, esse personagem – o coelho branco - desenvolve uma 

função importante: a de adorador da cor preta, que esbanja admiração e encanto por ela. A 

inserção deste personagem na história, visivelmente apaixonado pela menina negra, não 

apenas supervaloriza os traços físicos do negro como instaura um processo de idealização das 

relações inter-raciais e da mestiçagem. O que facilita o trabalho e o diálogo com os educandos 

após a contação de história ao tratar das questões relacionadas ao preconceito. 

É interessante analisarmos que a imagem representada pela menina negra e suas 

características secundárias são exaltadas pela autora logo nas páginas iniciais do livro, 

fazendo com que os ouvintes, neste caso as crianças, fiquem fascinados pela personagem 

principal: 

 
Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas 
pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, 
feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera 
negra. (MACHADO, 2005, p. 2). 

 
 

Após a Contação de História Encenada, por meio do teatro, propusemos um diálogo 

com os educandos buscando valorizar a identidade do negro e o seu valor perante a sociedade 

na qual está inserido. Além disso, buscamos ainda trazer outros exemplos relacionados ao 

preconceito e exclusão do outro utilizando o coelho branco e a menina negra. A maioria das 

crianças nos relatou que gostou muito de ver as licenciandas bolsistas caracterizadas, 

principalmente dos personagens da história contada. Os educandos se identificaram bastante 

com as características dos personagens. 

 
Posteriormente, já no espaço da sala de aula, partimos para algumas questões 

desencadeadoras, que fizessem mais uma vez as crianças refletirem: “Qual o nome da 

história? Por que será que a história tinha esse nome? Qual era a cor da pele da menina? 

Parecia com o quê? Quem se lembra? E o seu cabelo? O que sua mãe fazia nele? Seus olhos 



Ituiutaba – MG, 07 a 12 de novembro de 2016. 

 

 

 

se pareciam com o quê? Como era o coelho? O que ele descobriu? Qual a conclusão que o 

coelho chegou sobre a cor da pele da menina? Por que os filhotes do coelho nasceram um de 

cada cor?”. 

 
A finalização constituiu um momento de socialização, liberdade e também de 

avaliação. Solicitamos às crianças que fizessem desenhos sobre a história, a fim de que 

demonstrassem o que haviam compreendido da atividade desenvolvida no espaço externo das 

salas de aula. Posteriormente, partimos para a escrita espontânea sobre o desenho feito, já que 

as crianças se encontram em processo de alfabetização. Por fim, realizamos a montagem por 

meio de recortes de revistas dos personagens principais e expusemos as atividades no mural 

da escola. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Ter trabalhado com a Contação de História Encenada do livro: “Menina bonita do laço 

de fita” da autora Ana Maria Machado, cujo objetivo central foi colocarmos em prática 

algumas reflexões na perspectiva da Lei 10.639/03, foi de extrema importância para 

estreitarmos os laços com os educandos e demais profissionais da escola na qual 

desenvolvemos o PIBID Interdisciplinar. E, além disso, após contação de história, o diálogo 

que se estabeleceu foi significativo com os educandos, que sentiram total liberdade para expor 

suas opiniões e, que de fato, compreenderam a mensagem que havia nas entrelinhas da 

história. 

 
Dessa maneira, sabemos como é importante ouvir histórias para a formação de 

qualquer criança. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um bom leitor, tendo um 

caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo, principalmente o 

letrado. Contribui-se, dessa forma, para a construção da linguagem oral e escrita, dando-lhes 

abertura para expressar-se, favorecendo a inserção cultural. 
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Por meio da contação de história, a criança deixa fluir o imaginário, instigando a 

curiosidade, possibilitando a descoberta do mundo imenso das inter-relações sociais com seus 

conflitos, impasses e soluções que todos vivem e atravessam. E foi isso que ocorreu! 

 
Para o desenvolvimento dessa atividade, houve todo um planejamento, pois se tratava 

de um momento mágico para as crianças, o qual elas vivenciaram. Foi um momento de muita 

importância, em que elas puderam se identificar e assim como vimos anteriormente com 

Zilberman (2003), o texto, ao se envolver com as necessidades e interesses da realidade 

infantil, colabora para a organização das vivências existenciais dos pequenos. 

 
Sendo assim, durante a realização da contação de história encenada, observamos que 

as crianças ficaram atentas. Isso demonstrou o quanto esse momento foi importante para que 

elas desenvolvessem a imaginação. Enquanto observavam e ouviam a narrativa, o pensamento 

dos pequenos estava em outro lugar, completamente seduzidos pelas personagens, 

principalmente a menina negra e o coelho branco. 

 
Depois da apresentação, por meio dos registros e desenhos construídos pelas crianças, 

pudemos ver o que elas extraíram de importante na história contada. A história teve diversas 

interpretações, e as crianças tiveram maneiras particulares de representá-la, a maioria delas 

viajou em seu universo imaginário, trazendo à tona em seus desenhos e até nas falas, algumas 

das suas vivências e experiências relacionadas, principalmente ao preconceito e à exclusão do 

outro. Despertou-se, assim, autonomia para que pudessem expressar o que contamos e 

encenamos. E isso foi muito interessante, pois nos mostra que cada criança tem um olhar e um 

modo de compreensão diferente. 

 
A interação e o envolvimento entre os alunos com a história, nos fez acreditar o quanto 

a atividade foi significativa, estimulante e prazerosa para todas as crianças envolvidas na 

intervenção. E o mais importante nos fez refletir sobre a formação desses novos leitores, que 

por serem das camadas populares acabam sendo excluídos desse universo cultural da leitura. 
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É importante destacar que a escola tem sido receptiva com a nossa presença, e no dia 

da contação de histórias pudemos nos organizar com liberdade dentro da instituição. Não 

podemos nos esquecer das professoras que durante todo o tempo estiveram presentes nos 

auxiliando no desenvolvimento do trabalho. Acreditamos que esses profissionais mostraram 

interesse na realização desta atividade, por terem autorizado e participado deste momento e 

por terem disponibilizado espaço e tempo para desenvolvermos as atividades. 

 
Pensamos o quão importante é o estudo teórico e assim, gostaríamos de ter ampliado 

ainda mais esse espaço de discussão com os educadores para as reflexões no âmbito 

conceitual que realizamos e o processo desenvolvido até a concretização da intervenção. 

Objetivando, assim, que eles pudessem compreender que assim como a Literatura Infantil, o 

trabalho com a valorização e representação da cultura Afro-brasileira são elementos essenciais 

para o trabalho pedagógico que desenvolvem. 

 
No que se refere às crianças, queríamos proporcionar por meio da Literatura um 

momento diferente e que não era comum na rotina escolar delas, em que elas pudessem 

entender e valorizar a cultura afro-brasileira, a pertença identitária; desmitificar estereótipos e 

entender questões relacionadas ao preconceito relativos à raça negra; trazer à tona reflexões 

acerca da contribuição do negro no contexto histórico, político, social e econômico, e 

desmitificar a ideia de que a cultura negra necessita ser trabalhada somente em datas 

comemorativas. 

 
Percebemos que as crianças demonstraram bastante interesse e curiosidade no decorrer 

das atividades, principalmente ao se depararem com as licenciandas bolsistas do PIBID 

Interdisciplinar vestidas e caracterizadas como os personagens do livro. 

Acreditamos ter atingido nossos objetivos, pois ter trabalhado a questão étnico-racial e 

cultural com as crianças pequenas no processo de Alfabetização foi bastante prazeroso e 

significativo, pois trouxe resultados positivos, uma vez que elas consideraram em seus relatos, 

e até mesmo nos registros que fizeram que as diferenças (não somente as ligadas à cor da 
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pele) estão presentes dentro e fora das salas de aula. E merecem ser discutidas e 

principalmente respeitadas por todos! 
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