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RESUMO
Tudo começa numa roda, alguns livros, uma sacola cheia de objetos ‘encantados’, muitas histórias para ler e contar e
uma pergunta: De que forma os jogos narrativos desencadeiam as práticas de leitura para o letramento e a alfabetização
das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental? A‘sacola-mágica’ passeia de mão em mão e, quando para, todos
ouvem o que a criança tem a falar. A ‘sacola-mágica’ e a roda de histórias são os jogos narrativos debatidos neste artigo
como forma de expressão ativa de fala e de escuta das crianças. A partir da pesquisa participativa de tipo etnográfico,
caracterizada pela intervenção direta na realidade, a proposta foi a de se utilizar da entrada reativa no campo, que
consiste em compor/propor/participar das áreas dos jogos narrativos com as crianças e ficar atento às suas reações.
Outra possibilidade teórico-analítica que tem contribuído para o entendimento dos movimentos entrelaçados da língua, do
sujeito, do sentido, em relação à educação e a outras esferas do social é a Análise de Discurso que, conforme os
pressupostos de Pêcheux, é debatida na perspectiva de uma disciplina de interpretação. Dessa forma, busca-se
descrever os processos de subjetivação da criança ator-social; de questionar qual o papel da escola nesse
reconhecimento e, sobretudo, apontar as possibilidades desses jogos sobre a criança no processo de letramento e
alfabetização. Palavras-chave: leitura, narração de histórias, brincadeira, criança, escola.

ABSTRACT
It all starts in a circle, some books, a bag full of objects delighted, many stories to read and tell and a question: How do the
games narrative trigger reading practices for literacy and literacy for children in the early years of teaching fundamental?
Asacola-magic strolling hand in hand, and when to all hear what the child has to say. A bag-magic and wheel games
narrative stories are discussed in this article as an expression of active speech and listen to children. From the
participatory ethnographic research, characterized by direct intervention in reality, the proposal was to use the input
reactive field, which consists in composing / propose / participate in the areas of narrative games with the children and be
alert to their reactions. Another possibility-theoretical analysis which has contributed to the understanding of the
interwoven movements of the tongue, the subject, the meaning, in relation to education and other spheres of social
discourse analysis is that, according to the assumptions Pecheux, is discussed from the perspective of a discipline of
interpretation. Thus, we seek to describe the processes of subjectivation child actor-social; questioning the role of the
school in recognition and especially point out the possibilities of these games on the child in the process of literacy and
literacy.
Keywords: reading, storytelling, fun, child, school.

TUDO TEM UM COMEÇO...

"Conor pestanejou. Você vai me contar
histórias?

Exato, respondeu o monstro.
Bem... Conor olhou em volta,

descrente.
E o que tem de pesadelo nisso?

Histórias são as coisas mais selvagens
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que existem, trovejou o monstro.
Histórias perseguem e caçam e

mordem. (...) Histórias são criaturas
selvagens, continuou o monstro.

Quando você as liberta, como saber a
devastação que elas podem causar?

(...) Histórias são importantes, o
monstro falou. Podem ser mais

importantes que qualquer outra coisa.
Se carregam a verdade!

(O chamado do monstro, Patrick Ness,
2011)

Em meio à sofisticada, e por que não dizer, abusiva e exagerada comunicação visual contemporânea, um desejo
particular, em função da trajetória profissional e pessoal, faz mover-me no sentido da busca por uma outra linguagem que
não seja puramente pictórica. Pode ser um movimento sem propósito certo, um caminhar na contramão, mas busco por
linguagens que promovam outro tipo de ‘alimento’ ao meu repertório cultural, que fortaleça minhas próprias imagens e
que me levem a outro lugar deste que está posto pela massa da comunicação [audio]visual. Saramago, no documentário
Janelas da Alma (2001) defende que "nesse mundo do audiovisual nos perdemos de nós próprios, do mundo que
vivemos, sem saber bem quem somos, para que viemos e que sentido tem a vida.” Para ele, nós nunca vivemos tanto na
Caverna do Platão como hoje, porque as imagens que nos mostram, de tal maneria substituem a realidade; e que, estar
nesse mundo do audiovisual é repetir a situação das pessoas aprisionadas na Caverna do Platão, olhando em frente,
vendo sombras e acreditando que essas sombras são a realidade.

A maioria das imagens que vemos não querem nos falar algo, elas procuram nos vender algum
produto. Mas a maior necessidade humana é que o mundo nos diga algo. É como uma criança que
quando vai dormir pede para ouvir uma história, não porque ela se preocupe com a história, mas
porque o desenvolvimento da história cria segurança e conforto. Mesmo adultos, todos gostamos do
conforto e da segurança que vêm de quaisquer histórias. A estrutura da história cria um significado. E
a maioria das coisas em nossas vidas acontecem sem sentido. Então todos temos desejo pelo
significado. (...) E esse excesso de imagens de hoje em dia nos mostra que somos incapazes de
prestar atenção, somos incapazes de sermos tocados pelas imagens. As histórias devem ser
extraordinárias para nos tocar, porque, as imagens simples, hoje, não queremos mais vê-las.
(Janelas da Alma, 2001)

Hoje, debater o conceito de imagem faz concluir que a ‘imagem’ não é exclusividade das representações pictóricas. Uma
música é uma imagem sonora, por exemplo. E são essas imagens que nos encharcam os sentidos e que precisam ser
pensadas e debatidas no/para o contexto escolar (OLIVEIRA, 2012). Permitir à criança fazer relações entre o concreto, o
visual, o gestual e o sonoro é tentar romper as barreiras entre diferentes linguagens. Guiando-se nos exemplos do
cinema e da animação, que ultrapassam as barreiras entre linguagens, por que não trazer esse princípio para a
educação, inter-relacionando a palavra oralizada com outras linguagens?

A Narração de Histórias, por ser uma das mais antigas formas de comunicação, e como tal, um fenômeno das culturas
humanas, posiciona-se ao lado das artes multilinguísticas contemporâneas, incluindo-se, valorosa e indispensável, no
processo de formação artística e estética da humanidade. A linguagem verbal, materializada na palavra oralizada, e suas
inter-relações com outras linguagens é um dos questionamentos que mobilizam esse relato de experiência com crianças
nos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino, na cidade de Florianópolis/SC - Brasil.

ERA UMA VEZ...
Toda história tem seu começo no tempo do ‘era uma vez’. E a minha não foi diferente. Tudo começou em 2002, numa
tarde sem muitas pretensões, quando eu, acadêmico de Pedagogia, vagava despreocupado pelo hall do prédio da
FAED/UDESC[ii] antes do início das aulas daquele dia. Parei em frente ao mural informativo e encontrei um cartaz que
comunicava uma apresentação de narração de histórias no museu Vitor Meireles. De acordo com o cartaz, aquele
espetáculo acontecia naquele mesmo dia e havia iniciado 20 minutos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar em espetáculos
de narração de histórias. Para mim, até aquele momento, contar histórias era algo despretensioso que eu ouvia dos meus
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avós em tardes chuvosas. Fiquei curioso e saí correndo para o museu (naquele tempo o prédio da FAED ficava no centro
de Florianópolis, ao lado do museu). Chegando lá, encontrei muitas crianças sentadas no chão olhando para um jovem
senhor. Não precisei ouvir mais de meia dúzia de palavras para ‘ver’ que ele, desbravando o ar com movimentos
precisos, desenhava paisagens com palavras. Ele contou, entre outras histórias das quais nunca mais esqueci, “O
gigante egoísta”, de Oscar Wilde, e decidi: serei contador de histórias! Esse grande contador de histórias chama-se Celso
Sisto, o qual, depois daquele dia, num curso oferecido pelo SESC-SC, foi meu primeiro mestre no processo de
aprendizagem da arte da narração. Desde então, minha trajetória na educação tem aproximado a narração de histórias
ao o cotidiano escolar. Dentre as inúmeras vivências que tive na narração de histórias, preciso citar o encontro da
Biblioteca Barca dos Livros[iii] com as ações do PIBID de Pedagogia da UFSC[iv].

QUANDO OS FIOS DAS HISTÓRIAS SE CRUZAM...
Em outubro de 2010, o projeto Biblioteca Barca dos Livros foi convidado pela professora Jucirema Quinteiro para
participar da Semana da Criança na E. B. M. Beatriz de Souza Brito (Florianópolis/SC). A atividade foi uma das ações
desenvolvidas pelo PIBID de Pedagogia da UFSC junto àquela Unidade Educativa (UE), ação que é coordenada pela
professora Quinteiro. Como eu era integrante da equipe da Biblioteca Barca dos Livros, acabei participando das
atividades do PIBID de Pedagogia na UE. O convite que aproximou a Biblioteca Barca dos Livros às ações na UE teve o
objetivo de promover o livro a instrumento de prazer e lazer, para além de receptáculo do conhecimento. Naquela
oportunidade foram executadas atividades lúdicas com as crianças dos anos inicias de Ensino Fundamental, que
variavam entre sala de leitura, narração de histórias e oficinas. Considerando os objetivos desse relato de experiência, é
importante descrever uma das oficinas que foi desenvolvida com as crianças: ‘A Sacola Mágica’.

Tudo começa com uma roda de crianças, todas confortavelmente sentadas no chão, um mediador (nesse caso eu fui o
mobilizador da atividade), uma sacola opaca cheia de objetos ‘encantados’ e uma grande dose transbordante de
imaginação e fantasia. O mobilizador apresenta a sacola mágica para o grupo, conta como ganhou aqueles objetos
encantados de uma fada e diz que a mágica de cada objeto está em fazer as pessoas falarem, contarem histórias. A
brincadeira começa com uma música de roda, que canta “o limão entrou na roda, o limão, ele passa de mão em mão, o
limão...”[v], enquanto a sacola passeia de mão em mão no círculo. Quando a música termina, a criança ‘escolhida pelo
limão’ é convidada a tirar um objeto da sacola (com os olhos fechados e com muito cuidado para não deixar os outros
objetos fugirem – objetos encantados podem sair voando!) e começar uma história inspirada no objeto que retirou da
sacola. A criança conta sua parte da história e escolhe outra criança para quem ela passa a sacola. A brincadeira segue
do mesmo jeito, dando continuidade à história já começada, finalizando somente quando o grupo criar e relatar sua
história coletiva.

A riqueza dos resultados dessa atividade ficou registrada pelas falas de cada criança, as quais evidenciaram as
representações que elas fazem do mundo, de si mesmas, dos outros e, principalmente, delas no mundo. Mesmo quando
o adulto interfere no trajeto e no resultado da história, a criança tem seu modo todo próprio de se expor e colocar sua
satisfação ou indignação. Nesse ‘Jogo Narrativo’, a criança é convidada a assumir o papel de ator-social, que define,
propõem e faz acontecer de acordo com suas escolhas próprias e seu repertório cultural, que é evidentemente social,
econômico e histórico.
Essa brincadeira tem me acompanhado por todos os lugares por onde tenho seguido para contar histórias. A Sacola
Mágica já viajou pelo Brasil, atravessou o oceano e chegou à Luanda, na África. Em 2012, a Sacola Mágica ‘morou’ na
sala de aula de uma turma de alfabetização da rede pública de ensino de Florianópolis/SC-Brasil. Hoje, em 2013, circula
nas terras do Timor-Leste - do outro lado do mundo - onde atuo como educador no Programa de Qualificação Docente e
Ensino de Língua Portuguesa/Capes-UFSC[vi].

VAMOS BRINCAR DE ‘SACOLA MÁGICA’?
Nossa brincadeira começa quando os livros são espalhados pela sala, um convite à exploração e experimentação. É um
momento fundamental, cujo objetivo principal é fazer com que as crianças se familiarizem com o objeto livro e
descubram, através de seu manuseio, que ali se escondem histórias maravilhosas. É fazer com que percebam que nos
livros encontramos, além de informação e cultura, magia e encantamento. Um contato que, quando frequente, torna-se
elemento essencial ao entendimento do sentido social da língua, bem como ao processo de letramento e alfabetização.

É importante que as crianças tenham este momento de satisfazer sua curiosidade em relação aos livros. É importante
que os segurem, passem as páginas, observem as ilustrações. O objeto torna-se, dessa forma, um veículo de
transmissão de conhecimento e cultura com o qual as crianças estão familiarizadas, acostumadas. Durante a ‘sessão de
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leitura’ não se espera que as crianças fiquem sentadas e leiam em silêncio. Aqui o importante é que desfrutem da
experimentação e do contato com o livro.

O professor age como mediador da leitura, incentivando a exploração, apresentando histórias que conhece, convidando
alunos mais inseguros a compartilhar uma história com ele. Servimos como ponte segura e estável que os alunos
atravessam para chegar ao livro e às histórias. Nesse momento, o importante é deixar que as crianças explorem os livros
livremente, sem enfatizar em demasia o ‘guardar’ e o ‘organizar’; interagir com uma criança ou um pequeno grupo de
crianças de cada vez para que o contato mais próximo deixe transparecer o prazer de se ler uma história; fazer o convite
para uma leitura compartilhada, mas sem forçá-los a isso; e neste momento ninguém é apenas observador, todos temos
o papel essencial de apresentar o livro às crianças, mas a uma criança de cada vez, ou a um pequeno grupo.

No momento seguinte, o professor dá vida às palavras, através da contação e leitura em voz alta de histórias. Como todo
mundo gosta de uma boa história, a intenção é de criar um momento de pura fruição e que as crianças presentes
tornem-se ouvintes. É o momento em que todos se acomodam, sentam-se num lugar confortável para mais uma vez
compartilhar da atividade prazerosa que é ouvir histórias. E depois disso tudo, formamos a roda e brincamos com a
Sacola Mágica.

Da exploração do livro - fonte das mais variadas histórias e gêneros literários -, passando pelo momento de ouvir as
histórias - que podem ser narradas ou lidas -, as crianças experimentam, elas mesmas, a narração, brincando com a
Sacola Mágica.

Buscando entender as relações das crianças ‘com’ e ‘na’ escola e de contribuir aos estudos ‘com’ e não ‘sobre’ as
crianças (CORSARO, 2003) a proposta é ter como foco as vozes, os olhares, as experiências e os pontos de vista das
crianças. Com perfil etnográfico, a entrada reativa no campo com intervenção direta na realidade - que consiste em
adentrar nas áreas de fala das crianças e ficar esperando pelas suas reações, ou seja, conversar com as crianças e ouvir
atentamente o que têm para falar - contribui para compreender o verdadeiro significado de ser criança na escola. E mais,
na perspectiva de que as crianças “são agentes ativos, que constroem suas próprias culturas e contribuem para a
produção do mundo adulto” (CORSARO, 1997), as falas orientam e apontam os caminhos e a avaliação do planejamento
cotidiano das atividades escolares.

Outra possibilidade teórico-analítica que tem contribuído para o entendimento dos movimentos entrelaçados da língua, do
sujeito e do(s) sentido(s) nas falas das crianças, a partir da Sacola Mágica, é a Análise de Discurso que, conforme os
pressupostos de Pêcheux, é debatida, aqui, na perspectiva de uma disciplina de interpretação. A noção de interpretação
indica que as análises discursivas realizadas não buscam a completude, mas variam conforme os olhares/leituras dos
interpretantes (professor e auxiliares), enfatizando o movimento dos sentidos produzidos pelas crianças - na escola -, sob
influência da proposição do Jogo Narrativo (MUTTI, 2011).

Na Sacola Mágica, a Análise de Discurso torna-se peculiar porque exige do professor ter que identificar na materialidade
da linguagem, de natureza verbal ou não verbal, o funcionamento do discurso da criança. O que interessa é evidenciar na
análise o modo como as materialidades registram as imbricações do social na palavra oralizada pela criança, sempre
relacionadas ao interesse dos debates em dado contexto, em dado tempo, sob determinantes de natureza sócio-histórica.
Para efetivar a operacionalização que possibilita a interpretação daquilo que é dito (e não dito) pela criança, adotou-se
três conceitos chaves: a falta (aquilo que é dito de menos), o excesso (aquilo que é dito demais) e o estranhamento
(aquilo que parece não caber ser dito num dado discurso). Assim, desenha-se mais uma possibilidade de identificação de
elementos a partir dos quais se desdobram as atividades do cotidiano da sala de aula.

Tal formato metodológico de estudo de caso, a partir de um relato de experiência, quer, ao longo do ano letivo, observar,
acompanhar, compreender as representações culturais das crianças e, principalmente, contribuir para a formação da
criança ator-social no espaço escolar.

A SACOLA-MÁGICA, A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO...
A cultura representa a melhor maneira de integração do indivíduo na sociedade. A escrita corresponde a um salto no
desenvolvimento humano e a leitura é o mais eficiente instrumento para o acesso ao conhecimento. Desde seu
surgimento, o texto é um símbolo de poder, porque a leitura informa, a leitura emociona, a leitura congrega ideias e
pessoas. Leitura e cidadania concedem ao texto seu caráter essencialmente democrático que explicita uma estreita
relação com a participação política e a construção cultural de todos e de cada um. Mas consolidar o gosto pela leitura é
uma necessidade, e torná-la um hábito exige estimulo a partir de uma prática cotidiana desde a infância.
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Vivemos numa sociedade letrada, e desde cedo a criança convive com diferentes manifestações da escrita na sociedade,
chegando à escola com inúmeras hipóteses quanto à utilidade, ao funcionamento e às configurações do texto escrito. O
domínio da leitura e da escrita tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela
que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de
mundo e produz conhecimento. A autora Ana Maria Machado afirma, no livro Balaio (2007):

Para mim, os bons livros são um direito de todos, sem exceção, porque são uma herança
comum da humanidade – como é o meio ambiente, o planeta em que vivemos. Só que fazem
parte de uma herança cultural, não natural. Mas o direito de cada cidadão a esse patrimônio
comum deveria ser entendido como inquestionável. Não basta promover o acesso da criança
ao livro ou reconhecer que o direito à leitura é fundamental para a cidadania. Mais que isso, é
fundamental aproximar meninos e meninas da literatura.

Mas o desenvolvimento das capacidades linguísticas de ler e escrever, falar e ouvir com compreensão, em situações
diferentes das familiares, não acontece espontaneamente (PRÓ-LETRAMENTO, 2008). É na escola que as crianças
buscam o aprendizado para o domínio do código escrito.

Muitos estudos apontam que a alfabetização, “processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita,
que possibilita ao aluno ler e escrever com autonomia”, não deve acontecer separado do “processo de inserção e
participação nas práticas sócias que envolvem a língua escrita – Letramento (PRÓ-LETRAMENTO, 2008). O PCN de
Língua Portuguesa (1997) aponta que o trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e,
consequentemente, a formação de escritores - pessoas capazes de escrever com eficácia. Tanto que, em um dos
objetivos gerais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, detalha a necessidade de “valorizar a leitura como
fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes
de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos”. Assim, um projeto educativo comprometido com a
democratização social e cultural atribui à escola, e ao professor, a função e a responsabilidade de garantir a todos os
seus alunos, primeiramente, o acesso aos livros, aos bons livros, tão necessários para o exercício da cidadania, direito
inalienável de todos.

Os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2008, pesquisa do Instituto Pró-Livro[vii] (2003, 2008, 2012),
cujos resultados nos convidam a refletir sobre os sentidos socioculturais do ato de ler na sociedade brasileira, confirmam
a importância da escola para as políticas de acesso ao livro e de promoção da leitura. A pesquisa evidencia que é a
escola quem faz o Brasil ler, sendo responsável pela motivação de 50% dos leitores entrevistados. O Brasil está
estudando (o MEC/INEP aponta uma evolução superior a 60% nas matrículas no EJA entre 2000 e 2006 e o número de
matrículas no Ensino Superior quase dobrou neste mesmo período); é a partir da escola que os brasileiros entram em
contato com o processo da leitura e, por meio dela, acessam os livros, independentemente da sua classe social. A escola
pública formou 85% da população entrevistada e é lá que a maioria das crianças e dos jovens tem acesso aos livros, não
apenas para atender às tarefas escolares, mas também por prazer. Dos 4,7 livros lidos per capita/ano no Brasil, o índice
de livros indicados pela escola chega a 3,4. Ou seja, apenas 1,3 livros lidos pelos brasileiros não tem origem na indicação
que a escola faça, seja ele didático ou não. Os leitores frequentam bibliotecas basicamente durante a vida escolar, mas
46% dos alunos não têm esse hábito e apenas 1 em cada 4 estudantes frequenta bibliotecas públicas municipais. O uso
de bibliotecas diminui com o fim da vida escolar: cai de 62% entre os adolescentes para menos de 20% na fase adulta;
12% aos 50 anos; até chegar aos 3% acima de 70 anos. A pesquisa destaca que depois da escola, o brasileiro lê menos.
A análise da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta que escola não está formando o leitor, mas dando acesso à
leitura.

Mas de que forma a Sacola Mágica pode contribuir para a construção de um país de leitores?

Primeiramente é essencial convencer as crianças de que são leitores, e para isso é necessário que alguém faça a
mediação entre eles e o universo letrado. Fazer essa aproximação e despertar o prazer pela leitura é um desafio da
escola, e principalmente do professor, numa sociedade de forte tradição oral e pouco hábito de leitura.

Porque a contação de histórias incorpora elementos linguísticos mais sofisticados do que os que utilizamos na
conversação, sua prática pode auxiliar no processo de transição da oralidade para a leitura e a escrita. Tanto a oralidade
quanto a leitura/escrita são formas de comunicação humana e, portanto, formas de interação social. Ambas possuem
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formas e funções importantes e específicas. No entanto, a linguagem escrita é muito mais complexa que a linguagem
oral, utilizada no dia a dia, e a arte de narrar histórias costuma empregar convenções literárias similares àquelas
utilizadas na linguagem escrita. É a partir da experiência frequente de ouvir e contar histórias que as crianças
desenvolvem um “sentido da história”, uma compreensão das estruturas dos diversos gêneros literários. A proposta da
Sacola Mágica é contribuir para o desenvolvimento das habilidades de narração oral e introduzir as crianças no mundo da
contação de histórias, tanto na perspectiva de ouvintes quanto na de contadores.

AONDE ESSE CAMINHO LEVARÁ?
Contar histórias é uma prática milenar, uma das mais antigas manifestações do ser humano; resistiu às profundas
transformações da evolução humana e resistirá por muito tempo. O conto, por si só, compreende uma possibilidade de
contatarmos o maravilhoso, o imaginário, um mundo sem limites e sem regras. Mas, além de seu valor inerente, de
funcionar como um portal de passagem simbólico, o conto é fundamental no processo de aprendizagem, estabelecendo
um elo importantíssimo para a compreensão das realidades a qualquer tempo.

A história (re)introduz o que é humano no ambiente dominado pelo impessoal e pautado pelo julgamento e pela
competição. Uma história capta a essência das coisas que acontecem por diferentes maneiras. As histórias carregam
representações de sentido sedimentado e acumulado por toda a humanidade. Ouvir uma história, contá-la e recontá-la
foi, durante muitos anos, a maneira de preservar tais representações de sentidos. Ao ouvirmos um conto, fazemos nosso
próprio filme, criamos nossas próprias imagens, construímos, alicerçados em nossa experiência de vida, os cenários, as
personagens e o ritmo dos acontecimentos. A Narração de Histórias é um dos primeiros textos sincréticos -
compreendido como a articulação de diferentes linguagens para a produção de significações (PILLAR, 2005) - com os
quais a criança entra em contato, compondo e informando o cotidiano e o imaginário infantil, fonte importante para sua
leitura de mundo.
A riqueza do repertório cultural da criança e sua experiência vivida constituem o banco de dados de imagens culturais
utilizados por ela nas situações interativas. Vygotski (1988) indica a relevância indispensável do jogo e da oralidade para
a criação da situação imaginária, salientando que “o imaginário só se desenvolve quando se dispõe de experiências que
se reorganizam”. Dispor de tais imagens é fundamental para instrumentalizar a criança para a construção do
conhecimento e sua socialização. Abrir o espaço para que criança receba outros elementos da cultura, que não a
escolarizada, é muito importante para que beneficie e enriqueça o seu repertório imaginativo. É urgente compreender a
escola como lugar privilegiado da infância nos nossos tempos e, consequentemente, garantir o direito à infância na
escola.

Os pressupostos de Vygotski (1988) de que “a cultura forma a inteligência e o jogo favorece a criação de situações
imaginárias e reorganiza experiências vividas” são, também, o caminho que abre as portas para a entrada da cultura e
condiciona o saber a um fazer. Aprendizado esse que começa com brincadeiras de narrar em que se aprende a criar
significações, a comunicar-se com outros, a tomar decisões, decodificar regras, expressar a linguagem e socializar. Ao
brincar, a criança movimenta-se em busca de parceria e, na exploração de objetos, comunica-se com seus pares e se
expressa através de múltiplas linguagens, descobrindo regras e tomando decisões. O brinquedo propicia à criança
vivências que vão além das que são naturalmente da sua idade. Em situações de brincadeira, a criança constrói a
consciência de realidade, possibilitando um maior entendimento das relações e fatos sociais reais, facilitando a
internalização de significados culturais no comportamento da criança que não são facilmente percebidos e
compreendidos na vida real. É o desenvolvimento do imaginário infantil, através da interação entre o jogo e a contação de
história, que possibilita à criança a produção de elementos indispensáveis e responsáveis para sua relação com o meio
na solução de problemas reais.

A transformação de objetos em palavras, o ouvir, o ler e contar histórias remetem a criança a um reconhecimento de suas
potencialidades criadoras e criativas. Fomentar e resgatar esse imaginário infantil é o diferencial para uma ação
educadora que vislumbra o homem como “um ser multidimensional, sendo ao mesmo tempo biológico, psíquico, social,
afetivo e racional” (Edgar Morin, 2000). Quando partilhamos com a criança a reinvenção de uma história, estamos
também a levando a descobrir uma proposta de mudança na forma de ver as coisas, é um convite para uma pequena
aventura. Aventura que expõe as potencialidades da criança, afeta suas emoções, põe à prova suas aptidões e testa
seus limites. E aqui o erro é parte importante do processo de descoberta e de subjetivação da criança ator-social.
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O QUE PERMANECE?
Os caminhos pelos quais o jogo narrativo da ‘sacola mágica’ tem percorrido nas diferentes práticas educadoras nas quais
tenho me envolvido, seja como professor alfabetizador ou na formação de educadores, apontam para muitos outro
horizontes possíveis. Até aqui já foram muitos os atores, várias as vozes que conduziram o percurso da ‘sacola mágica’
e, principalmente, muitos os questionamentos que têm emergido do debate sobre a arte de contar histórias ao longo da
jornada.

O que permanece é o sentimento de incompletude! Que serve de motivador á busca de novos conhecimentos e
mobilizador de diálogo e troca de experiências para a consolidação de ‘novos’ saberes necessários à construção de outra
educação possível.
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social. É uma biblioteca ao encontro do leitor, formada por uma sede/porto e um barco-biblioteca (em fase de
implantação). Além da proposta de democratização da leitura, a biblioteca comunitária Barca dos Livros respeita as
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suas práticas, em contato com outros estudiosos do tema. O principal espaço de troca, estudo e pesquisa da Oficina são
as Rodas de Histórias, encontros regulares de educadores, artistas e animadores culturais que se reúnem para estudar
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[vi] Para acompanhar as viagens da ‘sacola mágica’, ver: https://www.facebook.com/Laetaretal

[vii] O Instituto Pró-Livro, uma organização social civil de interesse público – uma Oscip, instituição que atua em defesa
do livro e da leitura, é criada por três das principais entidades do livro no Brasil: Câmara Brasileira do Livro (CBL),
Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel) e Associação Brasileira de Editores de Livros (Abrelivros). É mantido com
recursos provenientes das contribuições mensais de empresas do mercado editorial brasileiro. Seu principal objetivo é
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políticas públicas do livro e da leitura.
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