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RESUMO

A história da literatura infantil delineia-se no século XVIII, quando a criança passou a ser vista como um
ser diferente do adulto. A partir deste momento, é percebida certa preocupação em ter uma educação
especial voltada para ela, suas diferentes necessidades e características próprias, pelo que deveria
distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma educação que a preparasse para a vida adulta. As
crianças foram mandadas para as aulas, mas muitas não se adaptaram, abandonaram o ensino por conta
de a literatura clássica ser de difícil linguagem e entendimento, saindo da mesma forma que entraram:
sem saberem ler e escrever. O presente trabalho buscou compreender como a leitura e a contação de
histórias em sala de aula podem ajudar na formação de leitores aptos a interpretar e identificar qual tipo
de texto está lendo. Para tanto, foram e analisados textos da historiografia literária infanto-juvenil e
educacional.

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil. Leitura e contação de histórias. Formação de leitores.

RESUMEN

La historia de la literatura infantil se esboza en el siglo XVIII, cuando el niño fue visto como un ser
diferente a la del adulto. A partir de este momento, cierta preocupación se percibe que tiene la educación
especial frente a ella, sus diferentes necesidades y características, y debe distanciarse de la vida de los
mayores y recibir una educación que los prepare para la vida adulta. Los niños fueron enviados a la
escuela, pero muchos no se han adaptado, educación izquierda por la literatura clásica que el lenguaje y la
comprensión difícil, salir de la misma forma en que entró: sin saber leer y escribir. El presente estudio
trata de comprender cómo la lectura y la narración en el aula pueden ayudar en la educación de los
lectores son capaces de interpretar e identificar qué tipo de texto se lee. Para la elaboración del texto se
leen los textos analizados historiografía literaria juvenil y educativo.

Palabras clave: literatura juvenil. La lectura y la narración. Formación de los lectores.

Literatura é uma arte com o uso da palavra, uma organização verbal, construída para expressar
sentimentos internos e externos, enriquecida e ampliada pela imaginação que permite ao leitor fazer nela
várias leituras. Com função é formativa, reflexiva, educativa e instrutiva, ela proporciona a reprodução do
real de forma lúdica e prazerosa, contribuindo para formação cognitiva, motora e apreciativa dos leitores,
além, é claro, de ser um gênero textual específico, marcado pelos diálogos entre dois seres ativos, o autor
e o leitor, em que cabe a este decifrar, compreender e interpretar as intenções do autor (COSTA, 2007).

Estamos certo de que a leitura deve estar presente no dia-a-dia do leitor como o alimento, pois ela é
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fundamental para o crescimento intelectual do sujeito, no que se refere ao desenvolvimento da
imaginação, do pensamento e de sua criatividade. Assim sendo, esta pesquisa foi feita através de análises
historiográfica e se centrou nas obras de alguns autores ligados à literatura infanto-juvenil que serviram
de respaldos para responder inquietações e objetivos traçados, a exemplo de Cunha (2003), que
recomenda quais livros devem ser lidos e de acordo com a faixa etária dos alunos, de forma que lhes
proporcionem prazer e não desgosto, ao tempo em que informa como as leituras e contação chegaram até
escola. Gregorin Filho (2009), além da gênese da história da literatura infantil, dialoga com o professor,
incentivando-o a promover hábitos de leitura nos alunos e indica quais são adequados para cada fase em
que a criança esteja, como faz também Cunha (2003).

Mais dois autores aparecem para consolidar teoricamente este trabalho: Costa (2008) e Oliveira (1996).
Para a primeira, existem metodologias específicas de trabalho para o professor de leitura e fornece dicas
de como utilizar a literatura em sala de aula. Apresenta ainda como se dá a formação do leitor com a
participação dupla do professor e da escola. Já Oliveira (1996) realiza um projeto de preparação dos
professores para contação de histórias e dá dicas de como despertar o interesse pela leitura, mostrando-a
como prazer.

Zilberman (2003) versa acerca das adaptações e transformações que a literatura sofreu até chegar a ser a
que conhecemos nos dias atuais, analisa a relação da escola com o aluno, a formação do leitor e a função
da literatura. Cavalcante (2002) trata da contação de histórias e seu passado remoto, que o homem
sempre inventou histórias para compreender melhor tudo a sua volta. Ela apresenta como deve ser um
bom contador e elenca quais técnicas ele deve ter para esse exercício.

O trabalho foi dividido em três partes visando alcançar nossos objetivos. Apresentamos o processo de
escolarização da literatura, como se dá a formação de leitores e, por fim, tratamos da importância da
leitura e quais cuidados o professor deve tomar ao escolher um livro de histórias infantis. Também
apontamos algumas razões que nos levam ao esclarecimento de o porquê nossos estudantes não sentirem
prazer em leituras. Sabemos que no momento da leitura estão envolvidos dois agentes: o autor e o leitor.
Então, traçamos alguns tipos de leitores a quem são destinados os livros literários. Foi de suma
importância, ressaltar como o uso de literaturas infanto-juvenis pode ajudar na formação de leitores e
quais cuidados devem ser tomados ao levar livros à sala de aula.

I ESCOLARIZAÇÃO DA HISTÓRIA INFANTIL

A literatura infantil que conhecemos percorreu uma trajetória para chegar neste atual estágio. Houve
enormes adaptações feitas por Perrault (1628-1703), Anderson (1805-1875), pelos irmãos Grimm e
outros. Foram modificações acontecidas na idade moderna e solidificadas no século XVIII. Sobre o
surgimento da literatura infantil, com a ascensão da burguesia, comenta Regina Zilberman:

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma consideração
especial para infância. Esta faixa etária não era percebida como um tempo
diferente, nem mundo da criança como o espaço separado. Pequenos e grandes
compartilhavam dos mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os
aproximava. A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas
igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e
manipulação de suas emoções. Literatura infantil na escola, inventada a primeira
e reformada a segunda, são convocadas para cumprir esta missão. (ZILBERMAN,
1981, p. 15).

Esta nova visão de uma literatura diferente para crianças surgiu com a decadência do feudalismo. Da
dissolução, um novo conceito familiar apareceu, pais ficaram dedicados à preservação dos filhos,
preocuparam-se com o futuro familiar, a valorização da infância, e a responsabilidade maior deixou de ser
apenas permitir que seus filhos atingissem a idade adulta de maneira saudável, mas instruídos. A criança
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era tida como ser frágil de acordo com sua situação biológica em formação e dessa maneira deveria
afastar-se dos meios de produção dos adultos (ZILBERMAN, 2003).

A escola seria a instituição encarregada para este atendimento, cuja função seria, além de introduzir os
pequenos na vida adulta, protegê-los contra as agressões do mundo exterior, retirando-os do convívio da
sociedade, da família e os encerrando numa sala de aula, onde encontrariam experiência ainda não vivida.
Em vez de terem um ambiente de convívio múltiplo, com pessoas de variadas procedências sociais e
culturas, seriam reunidos em um grupo de iguais, impotente perante a autoridade do mestre. Teriam uma
educação tradicional, só o professor teria voz e ele apresentava-se como a autoridade maior na sala de
aula, a quem todos deveriam seguir. Dessa forma, aplicavam as normas e padrões da sociedade e ainda
tinham como ferramenta transmitir seus valores ideológicos tendo como instrumento a literatura infantil e
juvenil (CUNHA, 2003).

Para Zilberman (2003), a escola seria um espaço reservado para coletividade, mas fechado a seus
interesses. Em vez de prepará-los para a vida em sociedade, ela negava o social para introduzir o
normativo. Seria um espaço que se abre para inculcar normas e valores da classe dominante, transmitidos
aos estudantes. A classe dominante, em questão é a burguesia. Todos os ideais que regiam a educação
naquele período eram ideais voltados para atender às necessidades dessa classe que estava surgindo. A
literatura servia para formar e informar os seus filhos com intermédio da escola, que traçou um modelo de
homem a ser alcançado até a fase adulta, e todos aqueles que não correspondessem ao estabelecido
seriam expulsos. E foi isso que aconteceu.

Com passar do tempo, os alunos das classes populares afastaram-se por não apresentarem condições
materiais e comportamentais (EVANGELISTA, 2006). A escola não estava preparada para lidar com as
diferenças e poder transformá-las. Dessa maneira, a literatura infantil se comprometeu em transmitir
ensinamentos conforme a visão dos adultos e não com o seu real valor, ou seja, formar leitores. Ela
reproduziu o mundo adulto, fosse pela ação do narrador, bloqueava e comprometia a interação do leitor
com o livro; fosse pela inculcação de conceitos comportamentos sociais, normas, pela linguagem de difícil
decodificação e interpretação (ZILBERMAN, 2003).

A literatura que percebemos até esse momento seria uma literatura chamada infantil e nela o leitor
entrava em contato com personagens, tempo, espaço entre outros elementos textuais, com temas não
diferentes dos que circulavam na sociedade, a exemplo do que era visto na literatura editada para adultos
que apresentava valores discutidos ao longo da caminhada humana. O que notamos é uma literatura
produzida por adultos destinada ao público infanto-juvenil, sendo possível identificar uma literatura com
roupas para crianças e por trás um adulto querendo semear apenas valores sociais e comportamentais.
Dessa forma, segundo Gregorin Filho (2009), as crianças continuavam lendo as mesmas coisas que os
adultos liam anteriormente, mas agora com uma roupagem confeccionada, mascarando os valores criados
pela sociedade.

Uma reflexão sobre a natureza da literatura infantil não pode vir separada de
consideração sobre o estatuto de sua teoria. A configuração desta última em
livros científicos data de época recente, mas, se se tomar em conta sobretudo o
modo como o texto infantil é recebido no lar e nas escolas, isto é, uma certa
prática, podemos estabelecer seus principais critérios. Nessa medida, verifica-se
que a concepção que cerca a literatura infantil é, como sugere a expressão de
Maria Lypp, “Adultocêntrica”. Em outras palavras, embora seja consumida por
crianças, a reflexão sobre o produto oferecido a elas provém do adulto, que
analisa, em primeiro lugar, de acordo com seus interesses e que, além disto, a
descreve em comparação com o tipo de arte posta à disposição dele, qual seja, a
literatura propriamente dita, sem adjetivos. (ZILBERMAN, 2003, p.63)

A literatura é uma leitura altamente ativa e de prazer, no entanto, muitas vezes é utilizada como forma de
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alienação. A escola deve procurar desenvolver no aluno formas ativa de lazer, tornando o indivíduo
criativo, mas consciente. Ler é lazer, prazer, diversão, descontração e não espaço para estudo. Oliveira
(1996) afirma que quando acontece uma identificação do leitor com a obra, ele tem pressa demais em
saber o que vem a seguir, para poder parar, reler, aprender, exceto sem a obrigação do professor,
deixando espaço para o leitor entrar na narrativa e entender o que está nas entrelinhas do texto,
tornando-o cativo.

No Brasil, a produção de literatura para crianças e adolescentes mudou depois de José Bento Renato
Monteiro Lobato (1882-1948), precursor de uma literatura destinada às crianças. Nesse momento, a
criança passou a ter voz, mas ainda essa inovação enfrentaria inúmeras transformações. Nas suas obras,
mostrava irreverência e contestava as práticas de leituras que vinham sendo utilizadas nas escolas. A
literatura infantil apresentada por ele sofreu mudanças históricas e ideológicas, eram temas que
ultrapassavam os muros da escola, assuntos que preparariam as crianças para o mundo e não isolá-las
como antes faziam. Nos nossos dias, a utilização dessa produção artística não nasce apenas por
necessidade de transformar em mero recurso pedagógico, mas visando preparar um indivíduo para a vida
num mundo cheio de diversidades (CUNHA, 2003).

II FORMAÇÃO DO LEITOR

A formação do leitor surge a partir da relação da literatura com a escola, com uso do livro em sala de aula.
Ambos devem estar em ligação e sintonia, almejando o mesmo objetivo: a formação do leitor. A literatura,
por meio dos recursos de ficção, permite que o leitor viva no seu imaginário aquilo que sua realidade não
lhe oferece e nele vive todas as emoções e experiências e, ao retornar, traz consigo todas as experiências
vividas com o personagem da histórias e as aplique na sua realidade. Dessa forma, a literatura ajuda a
criança a superar seus medos, anseios, frustrações, timidez, além de ajudá-la a entender e viver com as
adversidades do mundo em que vive. Segundo Oliveira (1996), a criança que desde muito cedo entra em
contato com a obra literária escrita poderá ter uma compreensão muito melhor de si, do outro e do
mundo. Além da possibilidade de desenvolver seu potencial criativo, conhecer novas palavras, ter contatos
com novas culturas e ampliar conhecimentos.

A prática de leitura sempre começa com as histórias contadas por um adulto seja ele pai, mãe e pelo
professor. Esse é o primeiro contato e inicia o processo de despertamento e curiosidade de como
terminará aquela história. Será que terá um final feliz As crianças mesmo sem saberem ler só de ouvir já
participam das histórias, alegram–se e sofrem também, envolvem-se de tal modo que sentem as mesmas
emoções dos personagens. Quando o fim não é o que esperavam, questionam, recriam dando outro final
àquela situação. Outro fator de aproximação é que elas querem tocar no livro, olhar as páginas e
desenhos, fazem leituras apenas com os olhos. Ficam encantados e todos os dias querem uma nova
historinha.

Umas das características básicas do texto literário reside no seu potencial de
transfiguração, de ser possibilidade sensível, de fazer transcender o olhar
imediato e instantâneo, de ser desdobramento do particular para o universal, de
nos remeter ao prazer e desprazer, de jogar com nossos sentidos e portanto
estabelecer o lúdico, ou seja, a tensão e a liberação dela . O texto literário deve
ter a capacidade de convidar o leitor para desconstruir a realidade pronta e
estabelecida, a fim de instruir-se a organização de outras ordens, de outras
formas de querer e realizar. (CAVALCANTE, 2002, p.55).

Neste processo de formação, as escolas, os professores, as bibliotecas e funcionários envolvidos no
processo da formação do leitor são de grande importância. No processo de escolarização da leitura, a
escola tomou a literatura infantil, isto é, apropriou-se deste recurso de formação, mas de forma didática e
pedagógica, buscando dessa forma gerenciar seus próprios fins. Tal prática, acreditamos, tem recebido um
adjetivo negativo, por conta da utilização inadequada, e distorcida da literatura. (EVANGELISTA, 2006).
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Segundo Costa (2007), a formação de leitores é atribuição primordial, prioritária e indiscutível da escola, a
quem cabe muito mais responsabilidade do que às outras instituições sociais, como igreja. A escola é a
segunda comunidade que as crianças participam. Cabe a ela ensinar a ler, escrever e formar cidadãos
pensantes críticos, flexivos e é de sua responsabilidade selecionar professores aptos a despertar o gosto
pela leitura desde cedo, observando se suas práticas em sala estão sendo adequadas, a fim de que o
processo de formação não seja interrompido pela má escolha dos procedimentos metodológicos. Todavia,
a escola deve estar consciente de que não existe um só perfil de leitor. Ele possui várias facetas e cria
outras, construindo múltiplas identidades. O professor tem uma grande participação nesse processo, pois
não pode abdicar de suas responsabilidades como formador de leitores. Ele precisa demonstrar que o
gosto se altera e que a identificação é uma, apenas uma das maneiras de aproximar o leitor do texto e
que nem tudo o que agrada às crianças é bom para ela. O professor tem de esclarecer a importância da
leitura na vida dos alunos.

De acordo com Filho (2009), estudar a literatura produzida para crianças e jovens não é tarefa fácil,
atividade menos fácil é trabalhar diretamente com as próprias crianças, estar atento ao seu gosto, saber
ouvir suas opiniões sobre este ou aquele livro. A análise de Filho acerca do gosto infantil por textos abre
uma grande discussão: Qual livro devo trabalhar Como escolher O educador deve estar atento ao gosto da
criança e saber ouvir suas opiniões, também faz-se necessário que o mestre não apenas conheça os livros
disponíveis na biblioteca da sua escola, mas que também goste de ler e sirva de exemplo para os alunos.

Por fim, um do canto especial da escola, reservado para práticas de leituras é a biblioteca. Nela também
são construídos os saberes, lugar de encontro, onde inicia certa relação do aluno com o livro e
posteriormente da relação do aluno com a escola. Nela são oferecidos livros, quais oferecem e quais
excluem (COSTA, 2007).

II a O problema

O grande problema enfrentado pelos professores é o desinteresse dos estudantes, de todos os graus, pela
leitura. Várias razões foram abordadas, tentando esclarecer qual é a origem desse desprazer em ler.
Foram apontadas as seguintes razões: descuido familiar, falta de preparo de professores diante da
verdadeira prática da literatura em sala de aula e as facilidades que a tecnologia oferece. A forma
inadequada de trabalhar a literatura torna a leitura a última opção de lazer. Muitos professores utilizam
apenas como meio para avaliar através de provas e fichas. Nesse caso, os alunos não têm liberdade de ler
o que lhes atrai sendo obrigados a ler um livro que não gostam, não entendem a linguagem é de complexo
entendimento, causando tédio, fadiga e desprazer. Apenas leem por obrigação de forma pragmática.
(CUNHA, 2003).

Para ele, outra fragilidade se encontra no fato de as escolas não investirem em acervos diferentes de
obras, adquirem sempre obras de autores repetidos. É relevante também afirmar que, muitas das vezes o
professor não tira um tempo para leituras infantis diárias, devido às atividades diárias e carga horária
atribuída. Dessa maneira, não sobra tempo para esses profissionais trabalharem de forma mais respeitosa
e coerente a literatura infanto-juvenil. Outro motivo é a falta de motivação dos estudantes por parte dos
professores e estes também agem dessa maneira, por causa da formação que tiveram na faculdade e a
falta de orientação sobre esse assunto e nem quais seriam as metodologias utilizadas em sala de aula.

Temos que considerar, por outro lado, que os educadores em geral não se
empenham muito em criar tempo, porque na universidade não tiveram orientação
sobre o assunto, não tem clara uma visão da verdadeira função da literatura na
educação. (CUNHA, 2003, p.11).

Para Cunha (2003), a culpa desse desapego ao livro caiu somente sobre meios de comunicação, para
omitir as falhas dos trabalhos de muitos educadores na formação de leitores. Assim, como as crianças de
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hoje não são as mesmas de antigamente, vivemos em um mundo tecnológico (cinema, televisão, vídeos
games e computadores e outras tecnologias), cujas leituras são rápidas e há uma infinidade de imagens
que influenciam e chamam a atenção de nossas crianças e adolescentes.

Também é injusto culpar os meios de comunicação de massa, em especial a
televisão, por esse estão de coisas. Com efeito, a comunicação de massa é
eficiente para seus fins, e tem efeito seus adeptos. Mas, se esses adeptos estão
sendo retirados do contingente de leitores potenciais, talvez devêssemos
confessar que nosso trabalho como fazedores de leitores não tem sido muito
brilhante. (CUNHA, 2003, p.48).

Outro fato causador do desinteresse é condição socioeconômica das famílias. Tal situação contribui para a
formação inadequada dos pequenos, uma vez que os o pais já não participam das atividades educativas de
seus filhos. Devido à carga horária do seu trabalho, eles ficam muito tempo fora de casa e não lhes
sobram tempo para contar historinhas a seus filhos antes de dormir. Quando têm tempo ou estão de folga,
sentem-se atraídos pela televisão, aparelho pelo que as crianças também se sentem fisgadas (CUNHA,
2003). Ter uma leitura especial para o público infanto-juvenil não significa dizer algo pobre, pelo contrário,
o usos de novas expressões de maneira rica, com linguagem e temáticas apropriadas à fase que cada
leitor estiver transitando.

O que difere uma obra infantil de uma obra para leitor adulto é apenas a concepção da complexidade, pois
acreditamos que leitor adulto já atingiu todas as etapas cognitivas. Porém, as obras destinadas ao público
infantil e juvenil devem apresentar características mais simples, outros mais avançados de acordo com seu
entendimento e, nem por isso, deixarão de ser valiosas, pois as temáticas são as mesmas. As crianças
leem os mesmos textos dos adultos, porém abordadas com uma nova roupagem (GREGORIN FILHO,
2009).

II b Diferentes tipos de leitores

Não basta só conhecer as fases de desenvolvimento infantil, importa conhecer a criança, sua história, sua
experiência e ligação com o livro. Cada criança tem seu limite definido por muitos fatores. Por isso, é
importante saber quem é o leitor da literatura infantil e ter em mente que existem vários tipos de
destinador, cada um com sua maturidade e que exige uma aptidão na linguagem e toda estrutura do livro,
apta para seu destinatário. Gregorin Filho (2009, p.45-46); Cunha (2003, p. 99-101) e Costa (2007,
p.101-105) traçaram perfis para os leitores e os classificaram da seguinte forma:

a. Pré-leitor: essa classificação foi criada por Gregorin Filho (2009) e encontra respaldos nas análises
de Costa (2007). Para seu criador, o pré-leitor é aquele indivíduo que ainda não decodifica
linguagem verbal. A sua leitura de mundo é feita através dos olhos, ouvidos e mãos, pelos sentidos.
Nessa fase, o leitor ouve muitas histórias contadas por pais, professores ou outros responsáveis. O
código aqui não tem significado, é um sinal muito complexo, precisa de domínio do símbolo para ser
entendido. Para crianças muito pequenas, recomenda livros com muitas gravuras de animais,
príncipes, princesas, bonecos e outros, devem ser coloridos e grandes, sem texto verbal. A
utilização a linguagem não verbal é que o ajudará no reconhecimento das cenas, do espaço,
personagens e o tempo.

b. Leitor iniciante: novamente encontramos Gregorin Filho e Costa apostando em uma mesma
classificação. Para eles, o indivíduo começa com o letramento do código, já decodifica a expressão
escrita da linguagem verbal. Ainda deve predominar a ilustração com um pequeno texto, que deve
apresentar as letras grandes e redondas. Predomina a fantasia, o animismo para criança os objetos
tem sentimentos e alma. Para ela não existe a diferença entre o real e o fantasioso. Para Cunha
(2003), esta fase corresponde ao momento do pensamento mítico, quando o faz de conta ganha
ares de realidade e a criança tem desejo de saber e viver aquilo que ouve ou lê.

c. Leitor em processo: neste momento, a criança já domina a escrita e decodifica perfeitamente o
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mecanismo da leitura, aqui o livro pode até ser ilustrado, mas já não é fundamental. Segundo
Gregorin Filho (2009), cabe à criança processar sua imaginação e, em alguns casos, elas podem
achar a leitura pesada e desinteressante, talvez tenha sido poupada através de leituras muito
fáceis, excessivamente cheias de gravuras, que lhe causaram bloqueios. O que caracteriza essa fase
é o reconhecimento da realidade, como assevera Cunha (2003), quando trata da questão da divisão
do livro de acordo com as fases cognitivas das crianças. Então, há uma necessidade de ações, um
despertamento em conhecer o seu universo cultural e tudo que está a sua volta. O reconhecimento
da palavra ganha espaço sobre as gravuras e é através do código verbal que o leitor compreende o
texto.

d. Leitor fluente: nesse período, que vai além de dominar dos mecanismos da leitura, ele tem a
capacidade de compreender o universo contido no livro, interfere nele, cria, realiza atividades de
reflexão que trazem para sua realidade o que é importante para seu amadurecimento. (GREGORIN
FILHO, 2009)

e. Leitor Crítico: para Gregorin (2009), Cunha (2003) e Costa (2007), o leitor, nessa fase, domina
totalmente os mecanismos de leitura, conhece vários gêneros textuais, transita entre o micro e
macrouniverso textuais fazendo relação entre si. Aqui está presente o pensamento racional. Ele já
tem o conhecimento da realidade, separa o mundo maravilhoso do real, tem seu pensamento crítico
e flexivo formado. Nessa fase, age pela razão, não acredita mais no mundo fantástico entra nele se
quiser. Agora, o que lhe interessam são histórias que envolvam ações o seu pensamento crítico e
reflexivo.

Podemos nos certificar de que as fases de cada leitura são de grande importância para o interesse, o
prazer do aluno e para a interpretação do livro. Segundo Cunha (2003), o desprazer pela leitura não é um
problema só enfrentado na educação brasileira. Mas surge de uma distribuição injusta de renda, por sua
prática inadequada em sala de aula, por culpa da escola que não oferece livros de literaturas
infanto-juvenil para sua biblioteca e pela falta de preparos de professores. O ambiente escolar deve ser
um lugar prazeroso, divertido, interativo onde a leitura seja espontânea. O uso da literatura infanto-juvenil
não deve ser usado como um recurso de cobrança formal e mecânico de um texto literário. É por esta
razão que nossas crianças leem tão pouco, pois essas práticas matam todo incentivo à leitura.

III A IMPORTNCIA DAS LEITURAS LITERÁRIAS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

A criança que começa desde cedo a ter contato com a obra literária terá facilidade em desenvolver sua
criatividade, terá um melhor conhecimento de mundo e de si mesmo e com o próximo, além de alargar
seus conhecimentos, sejam esses para sua formação pessoal, intelectual, social eou cultural. Com certeza,
ela adquirirá uma visão melhor de tudo que acontece em sua volta. Cavalcanti (2002) afirma que a
literatura infantil proporciona ao leitor uma constante descoberta do que está nas entrelinhas do texto,
como também, uma nova recriação, leitura e releitura e várias outras interpretações. Contribui para
formação da linguagem e terá contato com palavras que não conhecia. Mas não é qualquer literatura que
gera leitores, senão aquela que mostra ao leitor a realidade, mas com uma roupagem de criança e
adolescente, isto é, com inovação, criatividade com o fantástico, o maravilhoso e o poético. Nesse tipo de
leitura, a criança tem voz e espaço para criar, envolver-se, sentir o que os personagens sentem, trazem
experiências vividas e aprendidas e aplicam na sua realidade, ajudando a vencer seus medos, angústias e
carência.

A formação do leitor começa desde cedo. Mesmo quando ainda não decodifica a escrita. O hábito de ler
não acontece de uma hora para outra, depende do estímulo à leitura feito pelos responsáveis, esse hábito
adquirirá lendo os mais variados livros e com a orientação de alguém. Segundo Oliveira (1996, p. 49),
leitura prazerosa provoca risos, o leitor sente-se livre para criar, imaginar e mergulhar no faz de contas,
além de reforçar, “de diferentes formas, novos conhecimentos e uma reelaboração de sua visão de
mundo”. Ela não causa apenas risos, mas também desilusão e tristeza ao sofrer com o personagem. A
criança vive um sonho, uma fantasia, uma liberdade que sua realidade lhe nega e encontra na literatura a
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superação. Onde ela entra e sai, mas nunca sai da forma que entrou; seria um esconderijo secreto.

Cavalcante (2002) afirma que contação história é muito mais que diversão. Ela abrange outros objetivos
como educar, instruir, socializar, desenvolver inteligência e sensibilidade. Ensina ao leitor a conviver com
as dificuldades, encontrar caminhos para sua solução. No momento da leitura, o leitor aciona os recursos
cognitivos como atenção, memória, boa concentração, esforço mental, inferências utilizadas por ele para
dar significado ao texto.

III a Os cuidados que o professor deve tomar na escolha de um livro

O professor deve estar consciente de que ler não é uma prática habitual das crianças. E o seu interesse
pela leitura, dá-se pelo seu exercício diariamente. Oliveira, (1996) diz que o trabalho com literatura para
crianças e jovens não é tarefa fácil e tal exercício não se baseia apenas em pegar o livro na mão e o
decodificar. Todo o espaço escolar deve ser envolvido, torna-se necessário que a sala de aula seja um
lugar desejável e prazeroso e não um espaço de cobrança formal. Primeiro, para que alcance a interação
da criança pela obra literária, deve existir uma relação harmoniosa entre professor e os alunos.

Oliveira (1996) realizou um projeto visando aperfeiçoar as práticas de leituras em sala de aula de forma
que tal pratica fosse prazerosa para o leitor. Ele sugeriu aos professores de séries iniciais que fossem
resgatadas na sala aula as historinhas e contos já conhecidos pelos alunos, contassem-nas de forma oral,
já que as crianças pequenas ainda não dominam a linguagem verbal. Dessa forma, aproximariam as
crianças das histórias conhecidas por elas( O resultado dessa relação gerou frutos) As crianças também
passam a ser contadoras de histórias e os primeiros ouvintes serão os pais. Na outra etapa do projeto, os
professores pediriam que os alunos trouxessem livros de casa, depois elencariam na biblioteca outros
livros e colocariam todos disponíveis para leitura, mas deve que a escolha dos livros não será de qualquer
jeito ou qualquer um e sim aqueles que estiverem de acordo com a cognição da criança ou adolescente,
devem ser livros de apropriados a sua faixa etária.

Na correlação entre texto e idade, convém sempre observar as fases de Cunha (2003). Para ela, as três
fases devem guardar relação com o tipo de livro que a criança e o adolescente ouvirão ou lerão. O cuidado
na escolha desses textos se baseia em não acelerar o processo de reconhecimento da realidade ou do
pensamento racional, mas também não prolongar a fase do mito, momento em que tudo é verdadeiro nos
contos infantis. Quanto a isso, vejamos as três fases e o que devemos levar em consideração na hora de
fazer nossas escolhas. A primeira fase, que vai dos 3 aos 8 anos, corresponde à fase mítica já mencionada
anteriormente. Nela, os textos mais adequados devem ser os “contos de fadas, as lendas, os mitos e as
fabulas” (CUNHA, 2003, p. 100).

A segunda fase vai dos 08 aos 12 anos. Chamada de fase do conhecimento da realidade, os textos devem
ser permeados de aventura, ação, devem ir da contemplação à execução. As historias mais apropriadas
são aquelas que apresentam relatos histórico, mitológico ou heroico. Esse momento também recebe o
nome de robinsonismo, pois “serve de modelo à época o herói de Daniel Defoe, Robinson Crusoé” (2003,
p. 100). A terceira fase que serve como parâmetro no momento de fazer a escolha acertada dos livros é
chamada de pensamento racional e compreende os anos entre 12 e o final da adolescência. Nela começa
“o domínio das noções abstratas. Caracteriza-se por uma segunda fase egocêntrica, mas diferente da que
ocorre a partir dos 03 anos, por ter caráter social” (CUNHA, 2003, p. 100). Os textos mais apropriados são
os de temática romântica, realista, nuances eróticos.

Na última etapa, o professor teria que organizar um tempo livre, um espaço para contação e leitura de
histórias, pois o gosto pela leitura advém do seu exercício diariamente. A escola e os professores devem
estar preparados para trabalhar com as diferenças, numa sala de aula existem diferentes leitores, cada
com necessidade e realidades diferentes. Por esta razão, é importante que os professores deixem que seus
alunos leiam o que gostam, os livros com os quais sentem identificação pessoal. Dessa maneira, a relação
com o livro será prazerosa e o leitor terá mais pressa em terminar a leitura.
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Existem dinâmicas diferentes com o uso desse gênero literário que possibilita o desenvolvimento e a
criatividade do leitor, além de ampliar seu repertório vocabular com leituras de diferentes temáticas. À
medida que há crescimento no conhecimento dos códigos, estes também devem também ganhar mais
complexidade. Costa (2007) sugere aos professores que desejam trabalhar com literatura infantil que se
familiarizem com os interesses dos seus alunos, conheçam toda, senão a maioria, produção literária da
biblioteca, as edições e os autores das obras para que sua escolha surta o efeito adequado e que através
das obras escolhidas sejam realizadas atividades que despertem no aluno o interesse de sempre viver
nesse mundo maravilhoso das palavras. Devem estar atentos a textos inovadores e não de autores
repetidos.

Cavalcante (2002) direciona como deve ser o exercício de contar histórias. Ela orienta que o contador
possua algumas técnicas, tenha o poder de encantar pessoas através do seu mais importante instrumento:
a voz. O ato de contar é algo que vem de dentro da alma, tem o poder de levar o leitor a várias dimensões
e sensações nunca experimentadas pelo leitor. Ela afirma ainda que o bom contador seria aquele que
possui um potencial de fazer da palavra um toque mágico como a vara de condão dos contos de fadas que
leva o leitor a outra dimensão. Também, faz-se necessário que os ouvintes confiem naquele que narra,
isso será possível, o professor tendo um bom relacionamento com o aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica bem claro que a escola é o campo fértil para se produzir a leitura. A leitura sendo praticada da forma
adequada exerce um papel de crescimento no aluno, desenvolvendo as suas potencialidades linguísticas,
psicológicas, sociais. Também contribui no rendimento escolar e na formação da sua personalidade, mas
que para isso aconteça, a escola necessita ser preparada para formar esses leitores. As histórias
infanto-juvenis devem deixar de ser utilizadas apenas de forma pedagógica, mas de forma que desperte
no leitor a liberdade de pensar, criar, de experimentar diversas linguagens e dominá-las, conhecer
diversas culturas, vivências, de forma que contribua para uma melhor percepção de mundo. Se a leitura
for trabalhada de forma diferente nas escolas, os momentos de leituras serão agradáveis, cheios de
motivação e curiosidade, teremos uma prática transformadora e o leitor será imprescindível.

O desinteresse por ler livros literários não é um problema somente brasileiro. Mas está ligado a diversos
fatores. No Brasil, a história de como vem sendo realizada a leitura e contação de historias só irá melhorar
quando a postura do adulto em relação ao livro também mudar, quando este refletir sobre sua
participação na educação e reconhecer que precisa mudar, consequentemente o trabalho com obras
literárias serão mais adequadas para o público infantil e juvenil e facilitará a realização de atividade dentro
dela.

As escolas e professores devem acompanhar a modernidade, utilizando o leque de opções que a tecnologia
oferece para trabalhar com práticas de leituras em sala de aula. Já que as crianças e adolescente gostam
tanto das tecnologias, a escola deve desenvolver meios de inserir essas tecnologias na sala de aula,
usando-a como ferramenta de aula. Dessa forma, haveria grande interesse dos alunos por essas aulas. Se
o mundo muda a cada dia, os alunos também acompanham essas mudanças. Quando as escolas não estão
preparadas para receber esse novo público, mantendo e conservando a sua ideologia pedagógica,
acontece uma ruptura, pois, esse tipo de educação não tinha e não tem nada a ver com educando de hoje.
Cabendo à instituição de ensino junto com professores avançar em busca de uma nova direção
pedagógica.

Os pais devem estar conscientes de que a sua participação nesse processo de formação de leitores é de
grande importância. Eles podem contribuir, contando histórias aos seus filhos antes de dormir, não
obrigando seus filhos a lerem o que eles como pais querem, mas sim, dar ouvidos o que seus filhos
gostam de ler, os deixarem participarem nas suas escolhas, caso ao contrário, farão leituras apenas por
obrigação e não de forma prazerosa, depois abandonaram o livro, pois é uma leitura chata. Tanto a leitura
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como a contação sendo iniciada logo cedo, permitirá que essa criança ao crescer, torne-se também um
contador de histórias infantil e juvenil. Se quando criança possui o gosto e o hábito de ler, ao crescer
tornar-se adulto não o abandonará.

Fica evidente que o fracasso escolar referente ao desenvolvimento do prazer pelas leituras de histórias
infanto-juvenil na formação de leitores recai sobre diversos fatores e não só como o professor estar
trabalhando com o livro e com o aluno. Outra concepção a que podemos chegar é que a falta de interesses
apresentada por nossos estudantes pela leitura é reflexo dos próprios adultos que não gostam e nem
possuem hábitos de ler.
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