
     Recebido em: 21/07/2018
     Aprovado em: 28/07/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.15.24

     A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO EM A CASA DA CORUJA VERDE, À LUZ DA LEITURA
LITERÁRIA

     EIXO: 15. ESTUDOS DA LINGUAGEM

     TAINARA DE JESUS OLIVEIRA

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_do_conhecimento_em_a_casa_da_coruja_verde_a_luz_da_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.15.24


Resumo

Este artigo apresenta uma leitura literária da obra infantojuvenil A casa da coruja verde, de Alina
Paim, analisando a importância do conhecimento na narrativa. Como base, foram consultados:
Cosson, na perspectiva da leitura literária, Meireles, Novaes Coelho, Zilberman, Cardoso e Gens, sob
a ótica da literatura infantojuvenil. O texto de Paim exibe o quão é necessário trabalhar a literatura em
sala de aula e como proposta para tal ato, foi utilizada a sequência básica da prática de leitura, para
assim, formar leitores fluentes e críticos. Portanto, a obra literária em destaque, é ideal para trabalhar
a proposta de sequência básica da prática de leitura, já que, mostra a realidade de personagens da
zona rural, que vivenciam inúmeras aventuras em busca de conhecimento.

Palavras-chave: Alina Paim. Conhecimento. Leitura. Literatura. Prática.

Abstract

This article presents a literary reading of the children &39;s work. The house of the greenowl, by Alina
Paim, analyzing the importance of knowledge in the narrative. As a basis, Cosson, from the
perspective of literary reading, Meireles, Novaes Coelho, Zilberman, Cardoso and Gens, were
consulted from the perspective of the literature on children and youth. The text of Paim shows how
necessary it is to work the literature in the classroom and as a proposal for such an act, the basic
sequence of the practice of reading was used, in order to form fluent and critical readers. Therefore,
the featured literary work is ideal to work on the proposal of basic sequence of reading practice, since
it shows the reality of characters from the rural area, who experience innumerable adventures in
search of knowledge.

Keywords: Alina Paim. Knowledge. Reading. Literature. Practice.

1 Introdução

O presente artigo tem como objetivo analisar a importância do conhecimento, seja ele formal ou
informal, na obra infantojuvenil A casa da coruja verde (1962), da escritora Alina Paim, sob a ótica da
leitura literária. A narrativa acontece no sítio Cruzeiro do Sul, gira em torno das aventuras e o desejo
de obter conhecimento dos irmãos Catita (Catarina) e Laurinho, que vivem com sua avó Mariana. Por
ser considerada imprescindível para a formação do leitor crítico, a presente pesquisa tem como
referenciais teóricos Rildo Cosson, na perspectiva da leitura literária, além de Cecília Meireles, Nelly
Novaes Coelho, Regina Zilberman, Ana Leal Cardoso, Rosa Gens, sob a ótica da literatura
infantojuvenil, por entender que eles contribuirão para análise da leitura literária no texto A casa da
coruja verde.

Alina Leite Paim, sergipana, nascida na cidade de Estância, foi professora, escritora, comunista e
feminista. Paim teve uma infância conturbada, com o falecimento de sua mãe, aos cinco anos de
idade. Órfã, voltou a Sergipe, pois morava em Salvador desde os 03 meses de vida, e passou a viver
com parentes paternos, aproximando-se mais de “Laurinha”, uma de suas três tias, que,
carinhosamente preocupava-se com ela e lhe orientava na educação. Tempos depois, na cidade do
Rio de Janeiro, surgiu o convite de Fernando Tude de Souza, diretor da Rádio do Ministério da
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Educação e Cultura para escrever programas infantis. Essa iniciativa de Souza encorajou a escritora
para que aprofundasse na leitura e na escrita, despertando a paixão pela literatura.

A romancista escreveu dez obras e quatro produções destinadas ao público infantil. Ao escrever suas
obras, criou um “universo progressista”, enfatizando a luta das mulheres pela igualdade de gênero, ao
questionar os tradicionais valores patriarcais, cujo resultado, é uma literatura repleta de personagens
(em sua maioria professores), empenhados na conquista de direitos políticos e sociais. Suas obras
são: A Estrada da Liberdade (1944); Simão Dias (1949); A sombra do patriarca (1950); A hora
próxima (1955); Sol do meio-dia (1961); O círculo (1965); O sino e a rosa (1965); A chave do mundo
(1965); A correnteza (1979); A sétima vez (1994). Tendo como obras infantis – O lenço encantado
(1962); A casa da coruja verde (1962); Luzbela vestida de cigana (1963); e Flocos de algodão (1966).

A literatura permite ao leitor desenvolver o hábito de ler, estabelecendo uma conexão entre seu
raciocínio lógico e suas habilidades e competências, já que, a literatura infantojuvenil leva o legente a
evoluir significantemente e de forma prazerosa, suas emoções, sua imaginação e seus sentimentos. A
obra A casa da coruja verde, da escritora Alina Paim, remete justamente a esse processo de
desenvolvimento, visto que, o texto trata da troca de conhecimentos entre os saberes da avó Mariana,
o conhecimento de gerações, os saberes do professor Rapôso, o conhecimento formal,
imprescindíveis para a formação dos jovens Catita e Laurinho.

Pode-se observar também a mudança de visão sobre o papel da mulher. Perdeu-se a visão da mulher
como sexo frágil, meninos e meninas são igualados, não mais se estigmatiza o que é coisa de menino
e o que é coisa de menina, conforme é possível observar:

Catita sempre se arranja. Corre feito coelho malcriado e ainda é fada de rosa
na mão. De serrote ela vai serrar o sossego de dois homens sérios – pensava
Laurinho, enquanto professor Rapôso, carregando a pasta de Catita, lhe
prometia mais do que ser sócia, escolher o nome da fábrica (Paim, 19692, p.
37).

Catita é uma menina guerreira, valente, inteligente, que mesmo com sua delicadeza e meiguice,
derruba todas as visões estigmatizada sobre a mulher como o sexo frágil.

Para trabalhar a narrativa de Paim, o presente artigo apresenta uma proposta de sequência básica
para leitura literária em sala de aula, à qual se consegue em quatro passos importantes para entender
o que está escrito, pois, utilizar uma sequência de leitura como recurso pedagógico é de fundamental
relevância no processo de ensino/aprendizagem dos discentes.

2 Literatura infantojuvenil

Para falar de literatura infantojuvenil, é necessário remeter ao passado, onde a leitura destinada à
criança era a mesma do público adulto, pois “Os primeiros livros para crianças foram produzidos ao
final do século XVII e durante o século XVIII. Antes disso, não se escrevia para elas, porque não
existia a “infância” (ZILBERMAN, 2003, p. 15). Muito após, surge a pedagogia e a criação do mundo
infantil, acontecendo então a atualização do pensamento da sociedade para com a literatura. Como
consequência de tal acontecido, constrói-se a literatura infantil, a qual avalia o interesse e apropriação
dos textos e seu universo, ampliando a visão, sobre o surgimento da literatura infantil:
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Entre os gêneros literários existentes, um dos mais recentes é constituído pela
literatura infantil, que apareceu durante o século XVIII, época em que as
mudanças na estrutura da sociedade provocaram efeitos no âmbito artístico,
mudanças que vigoram até os dias atuais. [...] Nesse contexto, aparece a
literatura infantil; seu nascimento, porém, tem características próprias, pois
decorre da ascensão da família burguesa, do novo status concebido à
infânciana sociedade e da reorganização da escola (ZILBERMAN;
MAGALHÃES, 1984, p. 33).

As autoras acima afirmam que, antes do surgimento dos primeiros livros, não se produziam textos
voltados para crianças, esta criação aconteceu após a chegada de algumas obras, no Brasil, vindas
da Europa, escritas essas que eram destinadas ao público adulto, pois descrevia a vida e o cotidiano
da família burguesa. A chegada desses livros, cujos textos eram de “cunho banal”, foram
intensificados a partir do progresso industrial ocorrido na época e a pedagogia, com base na utilização
de livros como instrumento pedagógico. Desta forma, com o “surgimento” da literatura infantil, sendo
reconhecida por seu valor educativo, consequentemente, ocorreu a valorização dainfância.

Ao discorrer a biografia e as obras de Alina Paim, surge a indagação: Mas, afinal, o que é a literatura
infantojuvenil A literatura provém do que está escrito para determinado público. Em linhas gerais, ao
observar um texto, pode-se avaliar para quem foi escrito, designando o tipo de literatura,
consequentemente para este estudo, a escolha de A casa da coruja verde, vem evidenciar o respeito
da escritora sergipana pelos seus jovens leitores.

Nas obras de Alina Paim, as viagens ao mundo das fantasias mostram o quanto é preciso conhecer,
para que os delicados caminhos da realidade possam ser vividos sem frustrações. O pensamento da
criança mostra que, persistindo no objetivo, pode alcançá-lo, e que o desconhecido desperta a
curiosidade, pois, “[...] é nesse mundo tecido nos fiares da memória e da magia que a criança poderá
encontrar soluções para problemas aterrorizantes e medonhos do seu dia a dia” (LEAL, 2014, p.131).
A literatura infantil é uma prática que encanta e proporciona prazeres, a partir do momento que o
discente se interessa pela leitura consequentemente adquire aprendizados através das obras
literárias, conforme discorre a pesquisadora:

E, ao sabor da vontade das crianças, espelho de Veneza transforma- se em
homem, estrelinha de lata vira menina, carta se torna fada, e azul, papagaio se
metamorfoseia em moço gentil, sabedor de mil histórias (GENS, 2009, p. 51).

Desse modo, é evidente que a escritora Alina Paim, demonstra em seu texto, emoção, busca explicar
a realidade, e suas diferenças, por intermédio de seus personagens, assim, o sentimento de
realização e conhecimentos se fundem, estando explícito na colocação de Nelly Novaes Coelho:

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de
criatividade que representa o mundo, o homem, a vida através da palavra.
Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua
possível/impossível realização (COELHO, 2000, p.27).

Para conseguir êxito nos estudos há a necessidade de ler, mas, como ler Ler significa muito mais que
decifrar códigos verbais de forma mecânica, pois a literatura infantojuvenil, trabalhada com a função
formadora, e não pedagógica, propiciando ao indivíduo, por meio da magia das obras, a formação
crítica acerca da sociedade “Nesse sentido, cabe valorizar da leitura do texto literário como processo
de transformação do leitor. Particularmente, acreditamos que o ato de ler é um ato de compartilhar
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ideias por meio de troca de experiências de interpretação” (GOMES, 2015, p.35-36).

Incluir a leitura literária no cotidiano das crianças e valorizar o letramento das mesmas, é uma
preparação para um mundo de adultos pensantes, adultos leitores, para tal, é necessária a atuação
das escolas, com isso,

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e,
como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a
escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda
Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem
transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma
seu poder de humanização (COSSON, 2009, p. 23).

A literatura é importante para o aprendizado da criança. O acompanhamento e incentivo à leitura
auxiliam a busca por conhecimento de forma produtiva, tornando as pessoas mais humanas, e, para
conseguir tal objetivo, há a necessidade do estímulo à comunicação histórica, esta comunicação é
obtida por meio de um emissor que é o adulto, o escritor, e um interceptor que é a criança, o
destinatário, o receptor. O livro infantojuvenil é a mensagem transmitida pelo emissor, que é um
adulto que possui experiência totalmente real, e o receptor, a criança, precisa adquirir tais
ensinamentos. Nesse caso, a leitura, tanto para quem ler ou ouve,torna-se um conseqüente método
de aprendizagem, havendo a necessidade de avaliação do livro utilizado para cada faixa etária, pois,
como diz Cecília Meireles:

São as crianças, na verdade que delimitam, com sua preferência. Costuma-se
classificar como Literatura Infantil o que para elas se escreve. [...] Mas o
equívoco provém de que se a arte literária é feita de palavras, não basta juntar
palavras para se realizar a obra literária (MEIRELES, 1979, p.19-20).

O texto para esse público traz ensinamentos que remetem à educação, mostrando, às vezes,
culturas, etnias e classes sociais; tornando os leitores em seres sociáveis. Esses elementos
encontram-se nas obras da escritora Alina Paim, principalmente, no livro A casa da Coruja Verde.

3 Leitura literária em A casa da coruja verde

Para obter êxito no processo de leitura, vamos explorar a importância do conhecimento para a
formação do leitor crítico, a partir do “intercâmbio cognitivo entre o texto e o leitor” (ZILBERMAN,
2003, p. 28). Como proposta de transmissão dos saberes, esta pesquisa levou em consideração a
proposta do pesquisador Rildon Cosson, pois, a leitura de textos literários na qual o professor deve
trabalhar em sala de aula e a utilização do texto A casa da coruja verde, de Alina Paim, não é tão
simples, para tal, há a necessidade de uma sequência básica de práticas de leitura literária que, “é
constituída por quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação” (COSSON, 2016, p. 51).
Uma vez que, na obra literária em destaque, a autora, apresenta a importância do conhecimento, seja
ele formal ou informal, a fim de fomentar a emancipação intelectual do leitor, lançando as bases para
uma proposta educacional renovada, ao considerar e valorizar o sujeito como ser livre, ativo e social.
A fim de alcançar tal objetivo, a romancista faz uso de inúmeros recursos, como por exemplo, os
personagens, tanto infantis quanto adultos, os animais e as viagens ao reino das fantasias, a
mitologia.

Como proposta de leitura literária para ser aplicada em sala de aula, o ideal é, primeiramente,
apresentar o livro aos discentes, de modo que eles procurem no texto, palavras, frases ou parágrafos
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que se associem ao cotidiano, pois, por ser um texto bem estruturado, que contém imagens
fantásticas como será possível notar no decorrer da leitura deste artigo, onde, a capa é colorida e no
corpo do texto háfiguras representando as ações dos personagens, consequentemente o docente
conseguirá chamar a atenção e despertar o interesse deles, assim obtendo êxito na primeira etapa da
sequência, acima citada, que é a motivação, pois, “a motivação prepara o leitor para receber o texto,
mas não silencia nem o texto nem o leitor” (COSSON, 2016, p. 58).

A obra A Casa da Coruja Verde, acontece em época de São João, no sítio Cruzeiro do Sul, na qual é
perceptível pelos trajes do professor Rapôso, como é possível observar na ilustração da capa do livro.
A narrativa tem como protagonista, a garotinha Catarina (Catita), que junto com seu irmão Laurinho,
vivenciam inúmeras aventuras, como é possível constatar nas ilustrações do texto (todas as imagens
do texto são de autoria do ilustrador Percy Deane, o artista plástico, à época foi um referencial em
ilustração para revistas infantis).

O núcleo familiar que a história trás, não representa o tradicional. A casa da coruja verde é uma
narrativa que apresenta a família de dois irmãos, Catita e Laurinho, que vivem no Sitio Cruzeiro do Sul
junto com sua avó Mariana, o jardineiro mágico Henricão e Dr. Nélson. Por morar em um sitio na zona
rural, a dificuldade das crianças de frequentarem a escola são maiores. Foi por causa da ida até a
escola para a realização da matrícula de Catita, que ela e seu irmão conheceram a Casa da Coruja
Verde e a fantasia iniciou-se.

O segundo passo é a introdução, na qual, se resume basicamente em, apresentar o autor de forma
clara e breve, expor a importância de suas respectivas obras, mostrar a narrativa na qual será
trabalhada, e o motivo pelo qual tal livro foi escolhido, estando exposto quando Rildo Cosson, afirma
que:

A partir desse exemplo, acreditamos não ser indevido concluir que a
introdução, apesar de ser uma atividade relativamente simples, demanda do
professor alguns cuidados. Um primeiro é que a apresentação do autor não se
transforme em longa e expositiva aula sobre a vida do escritor, com interesses
biográficos que interessam a pesquisadores, mas não são importantes para
quem vai ler um de seus textos. [...] A biografia do autor é um entre outros
contextos que acompanham o texto. No momento da introdução é suficiente
que se forneçam informações básicas sobre o autor, e, se possível, ligadas
àquele texto (COSSON, 2016, p. 60).

Acima o escritor relata que, para que, haja o conhecimento da narrativa, o professor deve exibir todas
as informações sobre a obra, o autor, e, a relevância de ambos, pois, “cabe ao professor falar da obra
e da sua importância naquele momento, justificando assim sua escolha” (COSSON, 2016, p.60).

O livro inicia mostrando o desejo inusitado de Catita em frequentar a escola, persistiu, e conseguiu a
permissão de sua avó Mariana, para ir com Laurinho matricular-se na escola da professora Helena,
por quem a menina teve muito apreço. Nota-se tal admiração tanto pela professora quanto pela
profissão de professor, quando os dois já saem e “O portão bateu, da varanda professôra Helena
vigiou a partida dos meninos. ‘Professôra junto de trepadeira é tão bonito. Vou ser professora’–
pensou Catita ao segurar a mão de Laurinho” (PAIM, 1962, p.10). Já a caminho, de volta para o sítio,
as crianças avistaram Dona Júlia amiga da Vovó Mariana, e a cumprimentam, pois,

[...] Tinham que ir sem parar na estrada, beirando a cerca dos sítios. Vovô
Mariana recomendou e recomendou. “Cumprimentem os conhecidos como
gente educada. Pouca conversa, não se atrasem.” Os conselhos de vovó
eram borboletas voando na frente deles, [...] “Cumprimentem,
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Cumprimentem” – gritava a borboleta do conselho (PAIM, 1962, p.10).

Desobedecendo a vovó, continuam a conversa com Dona Júlia, a vizinha e conhecida da família,
quando ouvem que, o caminho que irão percorrer é inseguro, principalmente por causa da casa da
coruja verde, a qual era misteriosa, despertando o instinto aventureiro de Catita e Laurinho. Seguindo
viagem, os irmãos, curiosos, pensando em o que poderiam encontrar na casa mística, a qual Dona
Júlia, os alertou de perigo, decidiram então, conhecê-la, e ao aproximarem da casa, “surgiu de
repente diante deles um moço trajado de fêltro cor-de-ferrugem, capacete dourado e chuteiras com
asas no calcanhar” (PAIM, 1962, p.14), que dizia ser mensageiro e trazia uma encomenda
extraordinária para ser entregue ao morador da casa da coruja verde, a caixa foi depositada nos
braços de Laurinho para que ele junto com Catita levasse a seu destino. Desta forma, cresceu a
curiosidade das crianças de explorar o desconhecido, pois tornava a realidade em fantasia, onde, as
coisas mais simples tornavam-se mágica, como por exemplo, um simples entregador dos correios que
trazia uma encomenda, é visto como um ser mágico.

O ser mágico que tanto encantou as crianças é representado na mitologia latina pelo deus Mercúrio,
ou Hermes na mitologia grega, pois como afirma o mitólogo “era o mensageiro de Júpiter e trazia asas
no chapéu e nas sandálias” (BULFINCH, 2002, p. 14). Com base no relato do pesquisador sobre as
características do mito e na descrição do mensageiro na obra literária, é possível observar a relação
entre literatura e mito na narrativa de Alina Paim, visto que “o entrelaçamento entremitologia e
literatura propicia aos narradores meios para relatar as experiências mais íntimas dos seres humanos
a partir de imagens arquetípicas universais” (SILVA, 2017, p. 222).

Conforme o pesquisador argumenta, a relação entre literatura e mito potencializa a imagens
arquetípicas universais, no contexto da obra, tal imagem é referente à chegada ao portão do
funcionário da centenária Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou popularmente, “Correios”,
empresa pública responsável polo envio e entrega de correspondência no Brasil. Assim, maravilhados
com o encontro entre ficção e realidade, os irmãos chegam ao local onde situava a desconhecida
casa, os irmãos conhecem o proprietário do sítio, um senhor de cabelos brancos, e também professor
aposentado, que se identificou “meu nome é Francisco de Oliveira Rapôso. Para os amigos, Chico
Rapôso” (PAIM, 1962, p. 18), entraram, e entregaram a caixa ao novo amigo, que por sua vez abriu,
pegou a encomenda e colocou-a nas mãos e ficou surpreso ao ver que se tratava de um chapéu,
Catita empurrou seu braço e o chapéu assentou em sua cabeça, e então mais uma vez encontra
presente no enredo, a magia, na qual pode ser notadaquando:

Dormiu de olhos abertos.

Os dois irmãos, cada um de seu lado, chamavam o novo amigo.

–Chico Rapôso!

–Chico Rapôso!

Abanaram as mãos diante de seus olhos. Nem uma pestana se mexeu. Deram
um berro de acordar elefante. Nem uma pestana se mexeu.

– Não vê.

–Não ouve!

Virou estátua.

Chapéu mágico, com certeza. Se é mágico é tesouro. Está vendo visão Onde
foi Onde chegou agora Está vendo rei, fada ou dragão Que lhe aconteceu
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(PAIM, 1962, p. 18-19).

Ao colocar o chapéu na cabeça, o professor adentrava outro universo, e segurando as mãos dos
jovens amigos, os três vivenciavam essa nova experiência. Assim sendo, todo o acontecimento após
o recebimento do chapéu, foi a forma mais lúdica que Paim encontrou para mostrar que o professor,
busca os melhores métodos para que os alunos tenham êxito no aprendizado. Na trama, o professor
Rapôso tem papel duplicado, pois mediando conhecimento através do lúdico ele traz o mundo da
fantasia para poder apresentar à realidade, assim, as crianças conseguem através do imaginário e do
desejo de descoberta, ter uma educação prazerosa e de qualidade. Quando o professor Rapôso se
encontra com a personagem Fantasia, ele se utiliza de exemplos históricos de antigos pensadores
para responder aos argumentos de Fantasia que tenta dizer ao Professor que aos adultos também
pertence a capacidade de sonhar.

A leitura é fator essencial no desenvolvimento da criança, mas, não apenas o ato de ler, e sim, de
instigar a leitura minuciosa e pausada para conseguir entender o que está escrito, e para sentir-se à
vontade, como opção de ambiente, a leitura poderia ser efetuada na biblioteca, ou, em algum local
que o aluno se familiarize, assim, dando continuidade nessa etapa da sequência, que como diz Rildo
Cosson:

A leitura escolar precisa de acompanhamento porque, tem uma direção, um
objetivo a cumprir, e esse objetivo não deve ser perdido de vista. Não se pode
confundir, contudo, acompanhamento com policiamento. O professor não deve
vigiar o aluno para saber se está lendo o livro, mas sim, acompanhar o
processo de leitura para auxiliá-lo em suas dificuldades, inclusive aquelas
relativas ao ritmo da leitura (COSSON, 2016, p.62).

A leitura dessa obra mostra, as diferentes maneiras de aprendizagem, na qual é definido como
conhecimento: “s.m. 1 entendimento;2 domínio (de um tema, arte etc.); 3 informação; 4 coisa ou
pessoa conhecida” (HOUAISS, 2003, p. 126), onde, o ilustre professor aposentado, Rapôso, que traz
consigo uma história de vida, repleta de ensinamentos, passa a transmiti-los a Laurinho e Catita,
envolvendo-os na magia do estudo, com o auxílio do chapéu. Além do professor Rapôso, com todo o
seu conhecimento científico, pois é um estudioso, outra personagem se destaca na narrativa, a vovó
Mariana, cujos ensinamentos são baseados na fé religiosa, conforme o trecho abaixo extraído da
obra. Na passagem é possível observar o embate entre as personagens Catita e Mariana:

– Acredita emsanto

• Em todos ossantos!
• Se São João mandar recado, a senhoraobedece
• No século XX, santo não mandarecado.
• E semandar
• Obedeço! [...]
• O culpado é São João. A sorte mandou me matricular na professora Helena.

Vovó Mariana, tantas e tantas vêzes, se viu obrigada a afirmar a devoção aos
santos, que resolveu meter a neta na escola. [...] “Quem sabe mesmo se São
João não me mandou um recado” (PAIM, 1962, p. 7-8).

Catita apesar de já ter certa idade ainda é tida como muito pequena para começar os seus estudos.
Até que em uma brincadeira de adivinhação consegue convencer a avó de que já é capaz de começar
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a estudar. A passagem acima evidencia o ancestral conhecimento informal da personagem Mariana,
sustentado em sua fé religiosa. É imprescindível destacar com base no que se lê na citação, pois foi
por devoção ao citado santo que fez a avó concretizar o desejo dos netos e matriculando-os na
escola, espaço fundamental na formação do sujeito, neste caso, os jovens, Catita e Laurinho.

Em sua condição de avó, idosa, dona Mariana “lembra e aconselha, unindo o início ao fim por meio da
memória, que é uma forma de ele trabalhar, sendo que já trabalhou por nós nessasociedade e quer
continuar contribuindo para melhorar o futuro com suas experiências vividas” (DELÁCIO; REGINA, p.
191, 2013). Como os autores citam acima, o conhecimento adquirido através da avó é extremamente
relevante, pois, com a partilha de sua história de vida, acontece a valorização da cultura,
evidenciando a coesão entre a educação formal e informal nas diferentes gerações.

Assim, para a melhora no aprendizado dos irmãos, acontece à conexão entre os ensinamentos, os da
vovó e o do professor, os três viajam (Catita, Laurinho e Rapôso), rumo ao mundo do conhecimento e,
a partir desta jornada, inicia o processo de ensino/aprendizagem entre os netos de Mariana e o
mestre Rapôso, que por sua vez, conduz as crianças, a apreciar os diversificados universos. Na
primeira viagem, encontraram-se diante de um portão, enorme e de prata. Conhecem “fantasia”, que
os orienta a dizer, “– O Mar, Céu e Terra” (PAIM, 1962,p.26) e, então, “o portão de prata ia deslizando
obediente à ordem gritada em côro e o professor pensava como podiam palavras tão simples e
conhecidas ter poder mágico” (PAIM, 1962, p.26). Com isso, permitia o contato dos viajantes, para um
imaginário coletivo, levando-os a adentrar no reino das fantasias e descobrir os minuciosos segredos
dos céus, assim, obtendo experiência em conhecimentos gerais.

Catita e Laurinho associaram ao longo da aventura, os ensinamentos do Rapôso, a os ensinamentos
de sua avó Mariana, nos quais ficam evidentes quando o professor explica:

– Há estrêlas brancas, azuis, amarelas, alaranjadas e vermelhas. As estrelas
jovens são brancas. As estrelas velhas apresentam-se de cor alaranjada
ouvermelha.

“Velha de vermelho!” Catita estranhou aquilo porque vovó Mariana sempre diz:
“Gente velha deve fugir de vestido vermelho, fugir como onça foge do fogo”
(PAIM, 1962, p.38).

As orientações de sua avó, mesmo não sendo uma educação formal, são de fundamental importância
para a formação moral e social dessas crianças, dessa forma cabe ao professor, auxiliar, transmitindo
seu saber.

O livro de Paim, além de encantador, é bem estruturado, permitindo que seja trabalhado em sala de
aula, como recurso pedagógico, cujo objetivo é mostrar que, sonhar, e desejar descobrir, são os
primeiros passos para adquirir conhecimento.

É interessante que a proposta do docente seja voltada a realidade em que vivem os alunos, onde, em
muito dos casos, tal trabalho também deve ser direcionado a população da zona rural, pois
geralmente o aluno, para chegar à escola, passa por inúmeros obstáculos, como por exemplo:
dificuldade de deslocamento, a estrada “esburacada”, a ausência do transporte, a caminhada longa e
exaustiva “sob o sol escaldante”, o perigo nas estradas, e uma grande carência de recursos
pedagógicos. Catita e Laurinho enfrentaram todas essas dificuldades em busca de aprendizado, eles
mostram que não importa quão grande é o inconveniente, o importante é a aquisição de
conhecimento, a força de vontade dos primos é encantadora, já que, foram a pé e se matricularam na
escola da professora Helena, na qual é possível notar quando Dona Júlia os encontra na estrada
“Santo Deus! Vocês sozinhos na estrada! Onde está Mariana com a cabeça para consentir neste
absurdo” (PAIM, 1962, p.10), a necessidade e o desejo, tornavam-se maior que os obstáculos, assim,
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as crianças continuavam em busca de aventuras e descobertas.

O professor deve estimular os alunos para que se interessem pela obra apresentada, a excitação e
vontade surgem com o desenvolvimento da exploração dos elementos paratextuais existentes na
narrativa, o autor Cosson explica que:

A apresentação física da obra é também o momento em que o professor
chama a atenção dos alunos para a leitura da capa, da orelha e de outros
elementos paratextuais que introduzem na obra. Nesse caso, o professor
realiza coletivamente uma leitura do livro. Por isso, não pode deixar de
levantar hipóteses sobre o desenvolvimento do texto e incentivar os alunos a
comprová-las ou reprová-las depois de finalizada a leitura da obra devendo em
seguida justificar as razões da primeira impressão. Essa primeira leitura é
particularmente importante para os leitores menores, mas também pode trazer
agradáveis surpresas com os mais experimentados (COSSON, 2016, p.60).

Como o autor relata acima, instigar os discentes é um passo importante, e para que haja interesse, é
necessário que, todos os elementos paratextuais sejam apresentados, pois são “ricos” em
informações, no texto A casa da coruja verde, além de todos esses dados, expõe também imagens,
na qual é imprescindível para o leitor, chamando a atenção deles e auxiliando-os até mesmo no
levantamento de hipóteses, com isso, as imagens tornam a leitura do livro, prazerosa e fascinante.

O auxílio que o aluno precisa é para que não se desvincule do propósito de leitura do livro, e então,
cabe ao docente orientá-lo esclarecer-lhes às dúvidas. Após a leitura o discente deve interpretar o
que leu, se possível com a ajuda de algum adulto, para que haja discussão e registro do texto
trabalhado, assim, sendo avaliado e modificado com base nas necessidades sinalizadas pelo
docente, pois, “as atividades de interpretação, como a entendemos aqui, devem ter como princípio a
externalização da leitura, isto é, seu registro” (COSSON, 2016, p.66). Para o momento de
socialização das escritas, produzidas pelos estudantes, seria interessante convidar toda a
comunidade onde a escola é situada, e produzir uma exposição mostrando à importância da leitura e
o quanto a sequência de prática de leitura literária contribuiu para os trabalhos, permitindo que eles
(os alunos) seguissem-na (a leitura literária) até alcançar o objetivo.

A dedicação do professor em executar na sala de aula uma proposta como esta, traz de forma
gratificante e explícita a aquisição de conhecimento de seus alunos, pois, a leitura é uma prática
imprescindível, para a formação do leitor crítico. A leitura literária da obra A casa da coruja verde,
permite notar os saberes, o científico e o popular. Os adquiridos em casa, onde, o aluno tendo esse
conhecimento, já que é letrado, tem uma base de informações que o permite falar, e conhecer tudo a
seu redor, independentemente de estar falando com vícios linguísticos ou com base na cultura local,
porém, não tem o conhecimento de que a forma como se fala não é a mesma que se escreve, e os
saberes adquiridos na escola, por meio, do professor, que é voltado as regras gramaticais e a forma
que se fala.

A partir desses saberes que irão adquirir ao frequentar a escola, é possível que o discente perceba
que existem normas e regras tanto na escrita quanto na fala. Para auxiliar esse processo de
descoberta é interessante que o professor explore com os alunos esta obra fascinante, que mostra a
vivência de dois irmãos, Catita e Laurinho entre o conhecimento científico, aquele que o professor
Rapôso os apresenta, e, o conhecimento popular, que é transmitido a eles por meio da avó Mariana,
deixando evidente que as duas modalidades de conhecimento podem coexistir, pois os saberes se
complementam, seja ele o ancestral, conhecimento repassado de geração a geração e o formal,
trabalhado na escola, evidenciando a tolerância entre os sujeitos, seja o letrado ou não letrado.
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4 Considerações finais

Conforme foi mostrado, a literatura tem papel fundamental na formação da personalidade da criança,
a escolha do livro é essencial para esse processo, pois, a fantasia idealizada e a realidade em que se
vive caminham juntas para a construção do saber.

A obra A casa da coruja verde Alina Paim, é um texto ideal para trabalhar a proposta de sequência
básica da prática de leitura, já que, mostra a realidade de pessoas da zona rural e de personagens
mágicos, que vivenciam inúmeras aventuras em busca de conhecimento. Todo o aprendizado que
Laurinho e Catita recebem em casa, se fundem, com os ensinamentos adquiridos na escola, e com o
professor Rapôso. Por ser um mundo fantástico e fictício que transmite aprendizado, esta narrativa, é
essencial para a construção e compreensão do ser humano. A partir do exposto, fica evidente que o
uso pedagógico da literatura infantojuvenil ajuda no desenvolvimento cognitivo, pois, a seleção de
obras voltadas para o jovem leitor em formação, auxilia a prática do professor em sala de aula,
enfatizando e mostrando a importância da leitura para a formação biopsicossocial do serhumano.

Concluindo, gostaria de ressaltar que ao executar uma proposta de leitura, não apenas, estará
valorizando a literatura, como também, devolvendo sua função, que é de formar leitores críticos,
formadores de opiniões, e a escola é o ambiente apropriado para essa formação, com o incentivo
adequado, pode até perpassar o ambiente escolar e tal prática se tornar cotidiana.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_do_conhecimento_em_a_casa_da_coruja_verde_a_luz_da_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Referências

CARDOSO, Ana Leal. Magia e Educação na narrativa infanto-juvenil de Alina Paim. In:
Interdisciplinar. v.21, jul./dez. 2014, p. 119-132.

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. 1. ed. São Paulo: Moderna,
2000.

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2009.

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed., 6.reimp. São Paulo: Contexto, 2016.

DELÁCIO, Fernandes; REGINA, Célia. Avós e Netos na Literatura Infantil: vidas compartilhadas.
Educação & Realidade, vol. 38, 2013.

GENS, Rosa. Elementos da ficção infanto-juvenil de Alina Paim. In: Interdisciplinar. v.8, jan-jun de
2009, p. 47-55.

GOMES, Carlos Magno. Teoria e prática de leitura do texto literário. São Cristóvão: UFS, 2015.

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva,2010.

MEIRELES, Cecília. Problemas de literatura infantil. 2. ed. São Paulo: Sumus, 1979.

PAIM, Alina. A casa da coruja verde. Rio de Janeiro: Editora Conquista, 1962.

SILVA, Marcio Carvalho da.O mito da donzela guerreira na narrativa de Alina Paim. In: Revista
Fórum Identidades. Universidade Federal de Sergipe, v. 24, p. 219-234, mai.-ago. de 2017.

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11. ed. São Paulo: Global, 2003.

ZILBERMAN, Regina; MAGALHÃES, Lígia Cademartori. Literatura infantil: autoritarismo e
emancipação. 2 ed. São Paulo: Ativa, 1984.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_do_conhecimento_em_a_casa_da_coruja_verde_a_luz_da_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.12-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


