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“Sem sonhos, a vida não tem brilho.
Sem metas, os sonhos não têm
alicerces. Sem prioridades, os sonhos
não se tornam reais. Sonhe, trace
metas, estabeleça prioridades e corra
riscos para executar seus sonhos.”
(Augusto Cury)
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Resumo

O presente trabalho tem o objetivo compreender o papel da leitura da
literatura, na educação das crianças pequenas, especialmente dos contos de
fadas, aos processos de imaginação e criação a fim de responder a seguinte
questão

de

investigação:

qual

a

influência

da

leitura

da

literatura,

especialmente dos contos de fadas, nos processos de imaginação e criação
infantil? Como referencial teórico pautamo-nos na perspectiva histórico cultural
do desenvolvimento humano de Vigotski para o estudo sobre Linguagem e
Leitura. Através de pesquisas bibliográficas, constatou-se a importância da
literatura infantil na formação de alunos leitores, a qual auxilia as crianças a
lidarem com sua criatividade, imaginação e personalidade. Ler para uma
criança significa muito mais do que apenas falar algumas palavras, faz com
que elas entrem no mundo das histórias e da imaginação. A pesquisa nos
permite afirmar que o imaginário infantil constitui-se, também, a partir das
leituras realizadas pelas crianças.
Palavras chave: Leitura. Literatura. Imaginação. Criação. Contos de fadas
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INTRODUÇÃO
A presente monografia tem como tema a relação entre imaginação e
criação na infância a partir da leitura da literatura e dos contos de fadas. O
tema foi escolhido devido ao gosto pessoal de escutar e contar história e,
também, pela vivência nos estágios, situação em que pude presenciar a alegria
e o gosto pela leitura da literatura proporcionam às crianças.
Tendo em vista que a literatura exerce um papel de alta importância para
o desenvolvimento dos sujeitos, alimentando os processos de imaginação e
criação, os professores e educadores podem potencializar o trabalho com a
prática da leitura literária dentro da sala de aula para que essa se torne uma
prática dos sujeitos. Lembrando ainda, que a literatura é constitutiva da
subjetividade das crianças mediando o conhecimento do mundo, da cultura e
da sociedade na qual se inserem.
A literatura também é de extrema importância para formação de
identidade dos jovens, no qual através da leitura eles conseguem buscar
respostas para formação de identidade e entendimento da realidade em que
vivem. Segundo Michele Petit (2008), no livro “Os jovens e a leitura”, é a partir
da leitura que o indivíduo consegue se afastar do meio em que vive e
conquistar conhecimento e garantir a liberdade de escrever sua própria
palavra. A literatura permite que o jovem se aproxime de outras experiências
humanas sem precisar vivenciá-las na prática, mas simbolicamente, pela
metáfora, pela alteridade, auxiliando e contribuindo para a formação e
construção de suas identidades.
A biblioteca tem destaque importante também na vida dos jovens, pois
muitas vezes as famílias não possuem contato com livros, e é necessário que
haja um convívio com pessoas que passem a prática da leitura e o prazer de
ler para que a criança e os adolescentes tenham cada vez mais contato com a
literatura.
A partir de experiências de diversas pessoas que tiveram a iniciativa de
praticar a leitura da literatura em lugares instáveis relatadas no livro “A Arte de
Ler”, de Michele Petit(2008), percebe-se que é através dos livros que muitos
indivíduos são retirados do estado de pobreza mental e sentimental. Essas
pessoas passaram por algum tipo de crise e no momento não possuem mais a
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capacidade de ver outras possibilidades para suas vidas. Neste caso, é
possível entender que a literatura pode ser um meio de resistir a essa crise,
aos tempos e espaços difíceis e de se reestruturar para um futuro.
A prática da leitura pode ser um espaço de certo acolhimento,
acontecendo na escola, na biblioteca ou em um centro cultural, pois existe uma
hospitalidade. A leitura permite um espaço e tempo em que se abre a porta
para a fantasia na qual o sujeito consegue retomar um processo de autonomia,
sentindo-se capaz.
A prática de contação de histórias para crianças tem sido muito
frequente nas escolas uma vez que a literatura abre possibilidades de
imaginação pela expansão dos sentidos (polissemia) possibilitando que as
crianças “viagem” para um mundo diferente do qual estão inseridas, lugares
fantasiosos e fascinantes, que causam curiosidade nos pequenos ouvintes, um
lugar fantasioso, o que fascina e instiga a curiosidade e a atenção dos
pequenos.
Ler para crianças é fazer com que elas mergulhem no mundo das
histórias. Quando se abre um livro, é aberto um mundo repleto de
possibilidades, novas palavras são descobertas, diálogos, novos significados, e
através de todos esses ganhos a criança vai aprendendo a se expressar cada
vez mais.
Essas histórias, sejam elas de ficção ou não, trazem inúmeros
benefícios para o desenvolvimento infantil, começando pela constituição da
imaginação, a curiosidade e o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. A
prática de ler para crianças possibilita a mediação do professor em importantes
e diferentes campos, tais como suas funções superiores de compreensão,
atenção e criação, e para que isso ocorra é imprescindível à escolha de boas
histórias. Segundo Silva (1992, p.57) “bons livros poderão ser presentes e
grandes fontes de prazer e conhecimento. Descobrir estes sentimentos desde
bebezinhos poderá ser uma excelente conquista para toda a vida.”
A hora da leitura mostra aos pequenos que a escrita é um modo de fixar
um texto, pois eles percebem que sempre que se lê uma fábula ou um conto de
fadas, a história sempre é igual. Já no caso da prática da contação de histórias
as narrativas sofrem algumas mudanças pelo fato de explicitar o valor da
cultura oral, o que cada dia mais vem desaparecendo. Benjamin (1987)
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considera que a narração de histórias está com os dias contados, posto que as
novas tecnologias estariam substituindo a narração oral.
Antecedendo o aparecimento da escrita, o imaginário e a memória foram
responsáveis por dar vida aos contos de fadas, que eram transmitidos
oralmente. Na obra “O Grande Massacre de Gatos”, Robert Darnton (1986)
comenta sobre a origem dos contos de fadas. Segundo ele, naquela época as
histórias dos camponeses franceses não eram destinadas as crianças, pois
possuíam características de pesadelo. Segundo esse autor, Chales Perrault
reuniu as histórias contadas oralmente pelo povo camponês, inseriu e
modificou alguns detalhes para alcançar os gostos da grande parte dos leitores
que pertenciam às classes altas da sociedade. Já no final do século XVIII,
Jacob e Wilhelm Grimm buscaram na memória da população as narrativas
tradicionais e no século XIX iniciaram as publicações dessas obras com o título
de Contos de Fadas, desta vez destinadas a crianças e adultos.
Contar e ler histórias são práticas distintas, porém as duas são de
extrema importância. Uma história escrita deve seguir as normas da linguagem
escrita o que é muito diferente da linguagem falada. Mesmo essas práticas
sendo diferentes, as duas proporcionam às crianças a exploração do mundo da
ficção e a grandiosidade da linguagem literária.
Denise Guilherme (2011) explica que ler uma história para os alunos é
uma forma de apresentar a obra conforme sua linguagem original, nas palavras
do autor. Já contar histórias envolve a improvisação, a interação com a turma e
a possibilidade de agregar outros elementos ao enredo.
Acredito que a prática da leitura literária educa, pois abre inúmeras
possibilidades para que o sujeito possa fruir e vivenciar experiências diversas
que lhe são oportunizadas pela imaginação, ou seja, quando se sente no lugar
do outro, quando a emoção da personagem lhe toma conta.
Com as mudanças no dia de hoje muitas crianças estão deixando de
experienciar a vivência da leitura no suporte livro. Quanto a isso, cabe discutir a
vivência da leitura em diferentes suportes a fim de compreender o modo como
cada um deles afeta o processo de imaginação e criação infantil.
A importância da literatura infantil está nos momentos em que a criança
escuta, olha as histórias, os desenhos, o humor, penetra na história de modo
abrangente. Ouvir histórias segundo Fanny Abramovich (1989, p. 16) é ter um
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caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão de mundo,
considerando que o primeiro contato de uma criança com o texto é feito
oralmente.Essa prática constitui-se como primeiros passos no instigar o
imaginário.
É sempre importante ressaltar que não existe leitura sem leitor, e que
para cada leitor a mesma história provoca sentimentos e reações diferentes. O
fato de ler nos leva a outras culturas. Ler em voz alta para as crianças faz com
que elas interajam com a linguagem escrita, os pequenos que ainda não
aprenderam a ler conseguem acompanham a leitura da história através da
escuta da leitura do professor, participando assim do ato de ler. Ouvir uma
história, um texto também é uma forma de leitura.
Já Segundo Franz (1981), a origem dos contos de fadas é bastante
controversa, devido ao fato que as fontes destes textos da literatura popular
terem origem anônima e coletiva. As pistas mais antigas se passaram há
séculos antes de Cristo que a partir da Idade Média foram introduzidas a textos
europeus. Em seu princípio, os contos relatavam as realidades da sociedade e
recebiam bastante atenção dos camponeses por trazer situações daquela
época, contendo estratégias para enfrentá-las. O autor ainda ressalta que a
partir da prática do reconto a história pode perder alguns elementos
particulares e se tornar mais geral, sofrendo assim construções culturais de
cada novo lugar, adquirindo elementos da cultura coletiva na qual se insere.
Deste modo, a história acaba perdendo sua característica local e se transforma
em “Contos de Fadas”.
Os Contos de Fadas são abstrações. São abstrações de uma
saga local condensada, e cuja forma se cristalizou, o que
permite ser mais facilmente contada e retida na memória, pois
desta forma, toca mais diretamente as pessoas.
(FRANZ, 1981, p.33).

Posto isto, nosso objetivo será compreender o papel da leitura da
literatura, especialmente dos contos de fadas, aos processos de imaginação e
criação infantil. Para tal, procuraremos responder a seguinte questão de
investigação: qual a contribuição da leitura da literatura, especialmente dos
contos de fadas, nos processos de imaginação e criação infantil?
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O estudo será empreendido a partir da perspectiva histórico cultural do
desenvolvimento humano de Vigotski, para o qual o desenvolvimento humano
ocorre junto com o desenvolvimento da imaginação, e este possui uma
maturidade na fase adulta, devido a grande quantidade de experiências ricas e
significativas adquiridas durante a primeira infância. Para tal realizaremos um
estudo de natureza teórica e organizaremos a monografia em três capítulos, a
saber: no primeiro capítulo, Linguagem e Leitura, trataremos das concepções
de linguagem e, decorrente delas, as concepções de leitura com o objetivo de
compreender a importância da linguagem na constituição dos sujeitos bem
como da leitura nesse processo.
A leitura da literatura será o foco do segundo capítulo, A leitura da
Literatura na escola, no qual abordaremos a prática do ato de ler e a própria
literatura, tendo como objetivo explicitar ao nosso leitor que a literatura não tem
o compromisso de transmitir conhecimentos mas metaforizar a vida e os
valores humanos de acordo com o momento em que o texto foi escrito.
O terceiro capítulo, A relação da leitura da literatura com os processos
de imaginação e criação na infância terá como tema a relação da leitura da
literatura com os processos de imaginação e criação na infância mostrando aos
leitores que o ato de ler possibilita diversos benefícios para o desenvolvimento
de cada pessoa, e que dentro da literatura, os contos de fadas são importantes
também na contribuição para o desenvolvimento do sujeito.
Por fim, e não menos importante, teceremos nossas considerações
finais.
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CAPÍTULO I – LINGUAGEM E LEITURA
Neste capítulo tratarei das concepções de linguagem, e decorrente
delas, das concepções de leitura. Para isso, primeiramente é preciso entender
que o significado da palavra linguagem não está relacionado apenas ao ato da
fala, visto que a comunicação entre indivíduos muitas vezes não se limita a ela.
Cegalla (2008), referindo-se à linguagem, limita seu significado ao considerá-la
como simples faculdade que o homem possui em se exprimir e comunicar-se
por meio da fala.

1.1 Concepções de Linguagem
A linguagem pode ser entendida como o conjunto de signos que permite
a comunicação entre sujeitos. Nesta mesma direção de pensamento, Cunha e
Cintra (2007) consideram que o termo linguagem também é usado para
caracterizar todo conjunto de sinais que serve de meio de comunicação entre
os sujeitos.
A partir do momento em que qualquer sinal possa ser entendido e
adquire um valor entre os indivíduos, passa a ser uma linguagem.
Sendo assim, a linguagem é tratada como um processo da comunicação, e é
melhorada a partir de sua continuidade. Quanto maior for a oportunidade de
interação entre o locutor e o interlocutor, maior será o seu desenvolvimento.
Bakhtin (2011) acredita que a linguagem é essencialmente mediadora dos
processos interlocutivos dos sujeitos, ou seja, que os sentidos se produzem a
partir da interação entre sujeitos.
Geraldi (2011), em seu livro “O texto na sala de aula”, problematiza as
concepções da linguagem: a linguagem é a expressão do pensamento, a
linguagem é instrumento de comunicação e a linguagem é uma forma de
interação, assumindo a terceira.
Sobre a primeira concepção, Geraldi (2011) aborda o fato de que se a
linguagem for definida apenas através da expressão do pensamento,
supostamente as pessoas que não possuem a capacidade de se expressarem
também não pensariam. Neste caso, o professor era tido como absoluto
transmissor de sabedoria e o aluno apenas receptor de saberes.
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Sobre

a

segunda

concepção,

a

linguagem

é

instrumento

de

comunicação, o autor aponta que esta está ligada a teoria da comunicação, ao
simples fato que a língua seria um código com capacidade de repassar ao
receptor certa mensagem.
Neste caso, a linguagem coloca o homem como um ser social, que
através de suas características se transforma em um ser comunicável, falante.
A comunicação depende do emissor e do receptor dominarem o código
utilizado pela linguagem.
Koch (2002) analisa o sujeito dentro da concepção da linguagem, no
qual ele se iguala a um sujeito determinado pelo sistema. Entende que “o texto
é visto como simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado
pelo leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do código, já
que o texto, uma vez codificado, é totalmente explícito.” (p. 16).
A terceira e última concepção trata a linguagem como o lugar de
interação, como signo a mais do que apensas transmitir informações, neste
caso a linguagem é vista como um meio de interação humana, nessa
concepção o indivíduo, segundo Geraldi (1984), emprega a linguagem não só
para expressar o pensamento ou para transmitir conhecimentos, mas também
para agir, atuar sobre o outro e sobre o mundo. Nessa concepção o sujeito é
ativo em sua produção linguística e realiza um trabalho constante com a
linguagem dos textos orais e escritos. Segundo o autor, esta última concepção
é a que deveria prevalecer no processo de ensino.
Nessa concepção como o lugar de interação, a leitura pode ser
compreendida como uma atividade na qual o leitor traz suas experiências e
seus conhecimentos, não se tratando apenas do entendimento do código
linguístico. A prática da leitura não se é tomada apenas como ato de
decodificar palavras, pelo contrário, significa compreender os textos, assim,
para Lajolo (1991, p.59).
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido
de um texto. É, a partir de um texto, ser capaz de atribuir-lhe
significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos
significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura
que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregarse a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não
prevista.
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Sendo assim, para que um texto possua um significado devemos ir além
dos seus limites, alcançando experiências dos sujeitos leitores e dos contextos,
pois, como diz Orlandi (1983), “não basta se entender palavra por palavra,
também não basta se entender sentença por sentença, se não se apreende o
texto em sua unidade” (ORLANDI, 1983, p. 20).
De acordo com Geraldi (1984), a prática da Língua Portuguesa na
escola deve ter o foco em três práticas: a leitura de textos, a produção de
textos e a análise linguística. Explica que a língua portuguesa é estudada
dentro das escolas de uma maneira superficial e, por isso, os estudantes não
aprendem como realmente escrever textos, apenas é ensinado como redigir
uma simples redação, além de não fazerem leituras de textos e sim, uma
atividade de análise e interpretação de textos, simulando assim a leitura.
Geraldi também afirma que um texto pode possuir diversas leituras, e
que isso depende da significação e da interpretação pelo leitor. Explana que a
prática de leitura dentro da escola não possibilita aos alunos uma forma de
interlocução entre o leitor e o autor. Apenas no processo de interlocução entre
leitor e autor os leitores conseguiriam construir um sentido, de acordo com sua
própria interpretação do texto. Ou seja, a “leitura é um processo de interlocução
entre leitor/autor mediado pelo texto” (GERALDI, 1984, p. 4).
Essas compreensões acerca das concepções de linguagem nos ajudam
a compreender distintos modos de enfocar o conceito de leitura. Passemos a
eles.

1.2 Concepções de Leitura

As discussões acerca da importância da leitura e do papel da escola na
formação de leitores são recorrentes em trabalhos acadêmicos e pedagógicos.
Sobre isso, há que se compreender com Koch (2006) que na concepção de
língua como representação do pensamento há implícita uma concepção de
sujeito psicológico, individual. Nesta concepção, portanto, o texto é visto como
resultado do pensamento do autor e a leitura é apenas uma atividade de
captação das ideias do autor de uma maneira impessoal.
Koch e Elias (2006) assumem a concepção de texto como um local de
interação entre sujeitos sociais e compreendem que os sujeitos se constroem
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socialmente e também são construídos através dos textos. Nesse caso, a
leitura é vista como uma atividade de interação e de construção de sentidos,
tendo o leitor papel fundamental na construção do sentido do texto.
Para entender um texto, o leitor precisa mobilizar diversas estratégias.
Segundo as autoras, há estratégias de verificação, inferência e seus
conhecimentos prévios. São essas estratégias que possibilitam elaborar e criar
uma leitura possível, já que um texto pode possuir inúmeras interpretações de
acordo com cada indivíduo. A leitura exige do leitor algumas estratégias de que
estão diretamente ligadas aos conhecimentos linguísticos, enciclopédico e
interacional, e são estes que irão possibilitar ao leitor a interação com textos de
diversos gêneros.

Considerando as contribuições da linguística textual para a
prática de leitura, a leitura é considerada como uma atividade
interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se
realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos
presentes na superfície textual e na sua forma de organização,
mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de
saberes no interior do evento comunicativo. (KOCH e ELIAS,
2006).

Se tratando de crianças muitas perguntas vão surgindo ao longo de sua
trajetória e entre elas o porquê enviar seu filho à escola. Além de muitas
respostas, uma dela seria o de aprender a ler, e em função deste, o ler para
aprender. Ou seja, adquirir conhecimentos para conseguir compreender e
interpretar os diversos tipos de textos inseridos na sociedade. Esta expectativa
da sociedade recai no dever da escola de ensinar as crianças a lerem, que por
sua vez repassa a responsabilidade aos docentes e as práticas curriculares.
Ezequiel

Silva

(1993,

p.38-39)

afirma

que

é

necessária

uma

reformulação radical nas formas de encaminhamento da leitura escolar em
termos de pedagogia de leitura. Principalmente porque os professores não
estudaram elementos da teoria da leitura em sua formação, e, por isso, têm
baseado suas práticas em imitações de experiências de outros professores,
desconsiderando as características e necessidades específicas da turma em
que estão desempenhando o papel de mediadores de leitura.
A escola pode favorecer as crianças a aproximação da leitura, porém ao
mesmo tempo, pode também ser fundamental na formação do não-leitor. Nesta
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situação os professores devem buscar nos conhecimentos e didáticas para
revolucionar sua prática pedagogia. A instituição escolar precisa ser formada
por membros que possuam uma formação em leitura
Segundo Silva (1993) a leitura não deve ser entendida como um simples
prazer, mas sim um prazer literário, pois segundo ele, até mesmo através de
leitura de livros menos interessantes e conceituais são aguçados os
questionamentos sobre o mundo e a sociedade.
A prática de leitura trata de conhecimento, cercada de obras que nos
levam a diferentes experiências de prazer e de novos saberes, obras que
fazem viajar e outras que fazem pensar. E este é o papel de leitura que a
escola deve resgatar, o de que a leitura nos faz pensar, buscar mudanças e
responsabilidades.
A sociedade atual em que vivemos é uma sociedade letrada na qual os
meios de leitura são de extrema importância. Assim, é função do Estado
garantir a condição de letramento a toda população. Ler é um direito de todos.
A concepção segundo a qual ler é um direito de todos e, ao
mesmo tempo, um instrumento de combate à ignorância e
alienação decorrentes de uma vertente política, do passado.
Hoje podemos perceber que a realidade brasileira tem
modificado ano a ano, existe ainda a necessidade de projetos
que despertem na criança jovens e adultos o interesse pela
leitura e escrita, e que possa auxiliar na compreensão e
interpretação
do
que
lê
e
escreve.
(SILVA, 2005, p.50).

Neste primeiro capítulo tratei da linguagem e leitura e suas implicações,
abordando as concepções de linguagem e de leitura. No próximo capítulo
abordarei a leitura da literatura e suas diversas vertentes.

18

CAPÍTULO II – A LEITURA DA LITERATURA
Para pensar a leitura da literatura na escola é preciso antes
compreender o significado de Literatura. E segundo Ana Arguelho de Souza
(2010, p.9) a literatura pode ser compreendida como engenharia de palavras.
[...] Ela nasce da necessidade de os homens, desde as origens, registrarem e
compartilharem suas experiências, fantasias e, mais do que isso, valores e
ensinamentos, transmitindo-os para as gerações vindouras.
Assim, pode-se entender que a Literatura surgiu há muito tempo, com o
propósito de sensibilizar os leitores para transmissão de conhecimentos e
valores, cumprindo um papel de interação social.
Em seu livro, “Literatura infantil na escola: a leitura em sala de aula”,
Arguelho procura trazer obras da literatura que colaboram para o entendimento
da infância e da literatura. Busca ofertar aos docentes materiais que consigam
transmitir ao ensino de literatura uma vertente pertinente com os meios que
colaboram para o desenvolvimento da apropriação de valores e entendimento
vasto do mundo. A autora critica o uso de livros didáticos empobrecidos que
abrem mão da literatura das obras clássicas. Arguelho sugere uma educação
em que se baseia na pedagogia de Saviani.
Segundo Michele Petit, qualquer indivíduo que tenha contato com o
universo literário em seu amplo sentido, é considerado um leitor. Para ela, a
oralidade é considerada como um ponto importante para o mundo da escrita,
dando exemplos das cantigas de ninar, rimas e histórias que são contadas para
as crianças.
No livro “Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva” Petit investiga as
muitas vertentes do ato de ler, através de entrevistas com jovens da periferia e
da zona rural da França. Ela analisa os benefícios da leitura para a construção
do próprio indivíduo e para sua inserção social. Percebe que nessas áreas a
falta de sucesso no âmbito escolar muitas vezes se dá pela falta de contato
com a leitura.
Através de sua pesquisa, Petit percebe que esses jovens passaram a
ver a biblioteca como um lugar onde conseguiam ter uma proximidade única
com o conhecimento, resultando na leitura como um meio para entender e
alcançar o mundo.
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Em certas condições, a leitura permite abrir um campo de
possibilidades, inclusive onde parecia não existir nenhuma
margem de manobra. (PETIT, 2008, p. 13)

Petit também pode constatar através das entrevistas que a leitura
individualizada é quase nula neste meio rural. Apenas acontece a leitura
coletiva realizada pela família ou pela escola, e neste contexto acaba sendo
vinculada a um tipo de poder, por ser possível controlar a leitura.
A autora enfatiza que por meio da leitura da literatura se pode instigar o
senso crítico e abrir novas portas para reflexão de possibilidades para o
mundo. Trata da relevância da leitura da literatura para o desenvolvimento do
próprio ser, para se conhecer e traçar uma identidade. Porém, também
ressalva que a leitura por si só não faz transformações. Nem sempre a leitura
está repleta de benefícios, existindo obras que apenas tem o objetivo de
entreter os leitores.
Petit investiga os benefícios da leitura e expõe a relação do ato de ler
com a educação. O livro “A arte de ler ou como resistir à adversidade”,
apresenta diversos relatos sobre pessoas que tiveram acesso a leitura em
diferentes espaços, e o resultado de várias iniciativas tiveram sucesso ao
mostrar a alguns leitores improváveis a importância da leitura. Mostrando que o
fato de ler é um caminho para muitas mudanças, tanto nas sociedades, quanto
no próprio indivíduo.
Petit mostra a diferença das pessoas que conseguem ter acesso à
cultura escrita desde que nascem, das outras que tiveram momentos de
traumas e crises. Seu foco é direcionado para os indivíduos que passaram por
essas experiências negativas. Em sua análise, ela faz com que se pense no
papel da leitura como algo diferente apenas do ganho de conhecimentos, mas
sim como um direito para a formação do ser humano. Ela aponta o fato de que
a leitura ajuda as pessoas a entenderem o mundo, a encarar conflitos e crises.
Michele Petit expõe aos leitores diversos relatos de pessoas que tiveram
a disposição de levar a leitura para muitos lugares cercados por problemas.
Nesses lugares o efeito da leitura possibilitou que adolescentes, adultos e
crianças saíssem do estado de “pobreza mental” em que viviam, pessoas que
puderam encontrar uma possibilidade de conhecer aos outros, ao mundo em
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que vivem e a si mesmo. Segundo Petit, “para além desses contextos
dramáticos, a leitura como o jogo, é uma maneira de se reafirmar, dia após dia”
(2009, p. 91).
Analisando o ato da leitura onde se existe lugares de crise, ou seja,
repletos de guerra, recessões econômicas e guerras, a autora trata a leitura
como algo que possa auxiliar na reconstrução do próprio ser. A autora defende
a concepção de que a leitura proporciona uma mudança no interior do ser
humano, fazendo com que ele reconquiste a ideia de continuidade de sua vida.
Portanto, a leitura torna-se um meio para que estas pessoas que vivem numa
situação desfavorável consigam ver o mundo com outros olhos.
O texto “Andar entre livros: A leitura literária na escola” da autora Teresa
Colomer (2007) busca encontrar um entendimento da literatura incluso dentro
das escolas. Teresa relata que a leitura deve ser entendida através de quatro
domínios: Ler, Compartilhar, Expandir e Interpretar. Sendo que o primeiro tem
como objetivo a prática do ato de ler, além de aumentar as visitas às
bibliotecas. O compartilhar, busca uma difusão com todos os outros. O terceiro
se trata da capacidade de anunciar e oralizar. E por último, o interpretar que
seria o ato de uma leitura unificada e reflexiva.
O livro procura uma reforma nas práticas de leitura, abrangendo toda a
sua extensão, ou seja, dentro e fora da sala de aula. Busca, entender sobre
como os docentes utilizam a literatura dentro da sala de aula, expondo
caminhos para que os professores auxiliem os alunos a conseguirem
transcorrer por diversas alternativas de entendimento e compreensão da leitura
da literatura.
A autora expõe que a literatura nem sempre foi tratada com a devida
importância que merece. Sendo que o objetivo da formação literária é formar
leitores competentes. Segundo ela, “não se ensina literatura para que todos os
cidadãos sejam escritores, mas para que nenhum seja escravo” (2007, p. 35).
A leitura de livros considerados bons e obrigatórios nem sempre
apresenta o mesmo significado para pessoas diferentes em tempos diferentes.
Em seu livro “Cultura letrada: literatura e leitura”, Márcia Abreu mostra
como os juris que classificam se um livro é bom ou não sofrem grandes
influências políticas, sociais e culturais. Que muitas vezes ótimas obras são
rejeitadas pela falta de conhecimento. Que muitos livros que antigamente não
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eram considerados bons, agora são obrigatórios dentro do âmbito escolar, ou
seja, ainda não existe uma garantia de quais são obras boas ou não.
Abreu argumenta o fato de que “se abra mão da tarefa de julgar e
hierarquizar o conjunto dos textos empregando um único critério e se passe a
compreender cada obra dentro do sistema de valores em que foi criada” (2006,
p. 110).
A literatura não é apenas o próprio texto, e sim um conjunto de indícios,
como: a época em que foi escrito, o próprio autor, a maneira que é lido entre
outros. A autora mostra que a função da escola é o de alfabetização e de
transmissão de culturas, mostrando e ensinando as diversas culturas em que o
aluno está inserido, e neste aspecto, mostrar a literatura em suas diversas
facetas. Propõe que a escola também deixe os alunos escolherem obras em
que tenham empatia e não sejam obrigados a lerem somente aquelas
literaturas que são impostas.
A obra de Alberto Manguel (2004) relata a História da Leitura através de
diversas experiências de muitos leitores. Expõe a conexão entre o leitor e o
livro em diferentes caminhos e locais. As pessoas que leem um livro
conseguem continuar escrevendo uma história. Para Manguel os livros são
algo que define o indivíduo. Segundo ele o ato de ler não se dá somente pelo
fato de decifrar símbolos, ele se dá por outras diversas maneiras. Cada
indivíduo no ato de ler pode entender e decifrar tais signos de um jeito único
influenciado por sua cultura.
O autor do livro “A literatura em perigo”, Tzvetan Todorov(2010) defende
a carência de trazer do século XIX o fato de que a literatura tinha o poder sobre
a verdade do mundo. Busca romper com a abordagem que se dá nos dias de
hoje para a literatura, propondo um novo sentido para a mesma.
Todorov chama a atenção para o fato de que a concepção de texto deve
ser compreendida de acordo com o meio social e temporal em que o autor está
inserido. “A literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de
discursos

vivos,

compartilhando

(TODOROV, 2010, p.22).

com

eles

numerosas

características”.
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Para Todorov as escolas não conseguem ter um êxito no ensino da
literatura, pois utilizam obras apenas como meros exemplos, e ignoram o real
sentido, aquele que transmite o conhecimento.
Tonin (2016) em sua tese defende a ideia de que na grande maioria das
escolas a prática da leitura se dá como uma disciplina obrigatória, remetendo a
questão de uma educação tradicional. Ressalta a importância de entendermos
que as aulas de leitura e os próprios textos não foram construídos diretamente
para a escola, e que sim foram sendo modificados e constituídos conforme os
variados objetivos.
Muitas vezes, dentro do âmbito escolar a leitura só é dada como válida
caso se trate de obras ‘consagradas’, mostrando a dificuldade de abordarem os
outros inúmeros gêneros de textos. A autora defende também a leitura fruição,
que se trata de uma leitura que não é obrigatória, que se dá em um momento
decidido pelo professor e ocorre com a interação e participação do professor e
do aluno, sem que seja esperado resultados finais a partir desta leitura.
Uma leitura fruição tem como objetivo transmitir prazer ao leitor, a qual
de acordo com a pesquisa realizada por Tonin (2016) é de extrema importância
dentro das salas de aulas, porém muitas vezes não é reconhecida e colocada
em prática.
Este tipo de leitura deveria ser considerado como um método para que o
professor possa mediar a constituição de seus alunos para que estes criem
uma relação de paixão pela leitura e se tornem leitores cada vez mais
autônomos, além de estreitar os laços de afetividade entre professores e
alunos.
No capítulo presente foi abordada a leitura da literatura na escola,
iniciando-se pelo entendimento da palavra literatura e seus significados,
mostrando ao leitor a importância e os benefícios que a leitura traz para o
desenvolvimento do sujeito, e abordando as relações dos leitores com a
literatura em diversas situações e lugares, em especial dentro da sala de aula.
No capítulo III discutiremos a relação da leitura da literatura com os
processos de imaginação e criação na infância, a fim de compreender a
importância e relevância desse gênero no desenvolvimento infantil em suas
diversas facetas.
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CAPÍTULO III – A RELAÇÃO DA LEITURA DA LITERATURA COM OS
PROCESSOS DE IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO NA INFÂNCIA

A prática da leitura abre inúmeras portas para o desenvolvimento do
sujeito, além de aguçar a imaginação e a curiosidade possibilitando o
desenvolvimento das linguagens escrita e oral, facilitando também o processo
de alfabetização.
A literatura não se trata apenas das histórias lidas, ou escutadas. Os livros
sem texto também apresentam grande enriquecimento para os pequenos, pois
olhar as histórias, os desenhos e as ilustrações possibilita inúmeras
possibilidades, que para cada criança pode ser diferente, pois neste caso não
está direcionada por nenhum texto ou leitor, apenas a própria imagem que
aparece em cada folha.
A cada página a criança constrói a sua própria história, sentindo,
vivenciando, imaginando, mexendo com a capacidade de criação do leitor. “E é
tão bom saborear e detectar tanta coisa que nos cerca usando este
instrumento

nosso

tão

primeiro,

tão

denotador

de

tudo:

a

visão”

(ABROMOVICH 1989, p.33).
O poder da imaginação e da criação está presente durante a vida
infantil, sendo fatores importantes para o desenvolvimento emocional e
intelectual da criança. Favorecendo o exercício do pensamento, sendo autora
de suas próprias conclusões, se tornando uma pessoa criativa.
Para Vygotsky (2009), a imaginação é o começo de todo exercício de
criação, existindo em todas as áreas da vida cultural de uma pessoa. O autor
defende a tese de que a imaginação é algo construído através das atividades
das quais os sujeitos participam que existe desde o primórdio da consciência
infantil, e este determina e influência na personalidade do indivíduo, sendo uma
função de grande importância e necessidade para a mente humana.
Para Ressurreição (2005), os contos começam de maneira simples e
partem de um problema ligado à realidade como a carência afetiva de
Cinderela, a pobreza de João e Maria ou o conflito entre filha e madrasta em
Branca de Neve. Na busca de soluções para esses conflitos, surgem as figuras
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“mágicas”: fadas, anões, bruxas malvadas. E a narrativa termina com a volta à
realidade, em que os heróis se casam ou retornam ao lar.
Escutar história é o primeiro passo para se tornar um bom leitor,
possibilitando que em seu caminho exista descobertas e compreensões do
mundo. Os contos de fadas conseguem fazer com que a imaginação da criança
flua a ponto de que a curiosidade seja respondida em cada página da história.
É uma maneira de explorar o mundo dos impasses, das soluções, dos conflitos
que todas as pessoas enfrentam.
Os contos de fadas mostram as crianças que existem pessoas e atitudes
boas e más, trazendo sempre valores atuais. Ajudando a reconhecer e aceitar
a dor para superá-la. Esses textos sobreviveram no tempo pois carregam
ensinamentos e trazem consigo valores, por isso não foram apagados pelo
tempo e nem caídos no esquecimento.
Os contos de fadas são importantes na escola, nas casas dos alunos,
nas brinquedotecas hospitalares, nas bibliotecas pois colocam os sujeitos em
contato com a experiência humana em suas diversas nuances.
O herói dos contos de fadas são um exemplo de coragem, superação e
esperança para criança que passa por um momento de enfrentamento de
alguma situação, mostrando que mesmo quando algum personagem morre
ainda há possibilidades de existência de um final feliz para aquele que fica.

O conto de fadas como recurso terapêutico pode ser utilizado
pelo psicólogo no contexto hospitalar, sendo útil para amenizar
o sofrimento, a possibilidade de transformação da realidade,
fortalecimento do ego e organização das estruturas psíquicas
(ROMARO e FERNADES, 2011).

Vimos também, que os contos de fada auxiliam as crianças a
enfrentarem os sentimentos de angústia e perda. Através das histórias, elas
percebem que seu dia a dia não é feito só de momentos bons e alegres,
entendendo que podemos vivenciar momentos difíceis e tristes, e que nestas
ocasiões poderá haver um personagem que o ajudará a solucionar os
problemas na relação com os conflitos. No mundo real estes podem ser os
pais, familiares, amigos ou até mesmo professores. “Os contos de fadas
deixam para a própria fantasia da criança a decisão de como aplicar a si
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própria

aquilo

que

a

história

revela

sobre

a

vida

e

a

natureza

humana”(BETTELHEIM, 2007, p.67).
Vigotski entende que a imaginação é algo específico do ser humano,
que não é inata, sendo construído através das experiências vivenciadas,
evidenciando a importância da educação neste processo de criação. Segundo
Ometto e Cristofoleti (2016) a criança possui mais possibilidades de criação e
imaginação a depender das experiências sociais e culturais que vivenciam em
sua infância. Ainda segundo Vigotski (2009) o trabalho pedagógico do
professor abre inúmeras portas para formar alunos que se apropriem e
desenvolvam capacidades de criação.
Seguindo esta linha, vemos que a escola tem grande papel e
responsabilidade pedagógica para que as crianças tenham um contato com
uma boa literatura infantil.
No texto de Reder e Furtado (2016) é abordado a dificuldade de buscar
novas formas de incentivar a leitura e despertar o gosto por essa prática. Os
autores colocam o Teatro Lido como um meio de conseguir abrir as portas para
formas lúdicas que incentivem a leitura. Tal prática foi adotada em uma escola
estadual, nela, as crianças decidiam como seria o seu mundo imaginário e
distribuíam os papéis entre si interagindo como personagens. Os autores
conseguiram analisar os resultados que foram diversos benefícios para
alcançar o gosto pela leitura.
Paula e Moura (2016) remetem a concepção das imagens das princesas
da Disney, tendo o objetivo de analisar a supervalorização no que se refere ao
feminino e as temáticas que sempre são as mesmas, incluindo o amor, que se
trata de uma temática que vende muito. Quando se trata dos contos de fadas, o
amor vem sempre acompanhado de um príncipe encantado e um final feliz,
motivando valores que realizam o ‘desejo’ do público feminino, incentivando
padrões físicos e comportamentais.
As autoras promovem a discussão que a Disney consegue alcançar o
imaginário infantil através das disputas entre o bem e o mal, os finais felizes e o
amor para sempre, induzindo que estas são condições importantes para a
felicidade, o que nem sempre é possível no mundo real. Além de mostrar um
modelo de princesa ideal em que todas são lindas, doces, gentis fazendo com
que as crianças criem esperança neste mundo de fantasia, a Disney utiliza dos
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contos de fada, através da fantasia, do lúdico e dos sonhos para atingir o
imaginário infantil escondendo a indução de valores, para alcançar a
manipulação.
A fantasia trazida nos livros infantis também está presente no universo
do imaginário e é entendida por Corso como: “a paixão pela fantasia começa
muito cedo, não existe infância sem ela, e a fantasia se alimenta da ficção,
portanto não existe infância sem ficção” (CORSO; 2006 p. 17). Deste modo,
pode-se entender que a ficção e a fantasia são indissociáveis, e para que a
ficção continue presente é necessário que os pequenos leitores continuem
existindo.
Na tese Pinto (2010) sobre imaginação e formação de conceitos
escolares, ela define a relação entre o imaginar e conhecer, que neste caso se
dá pelo entendimento de que para conhecer é necessário buscar o novo, e a
partir disto, o sujeito com suas funções mentais participa ativamente com a
imaginação. O imaginário engloba a ação de entender e conhecer, e está
constantemente

inventando

e

criando

algo

novo,

redefinindo

novos

significados. Segundo Pinto (2010, p.18) “a imaginação nos obriga a um
desenraizamento, a um abandono do lugar – comum, por isso revela o novo”.
Em seu texto a autora destaca as concepções de Vigotski que conclui a
importância do ambiente escolar na qual proporciona e aumenta as
experiências das crianças, pois segundo ele, quanto mais rica forem suas
experiências tanto na questão de fazer, ouvir e ver, mais ricas serão suas
atividades imaginativas.
Glaucia ressalta a ideia de que a imaginação é o resultado de muitos
fatores, e que estes se dão das mais diversas maneiras, de acordo com o
momento de desenvolvimento de cada criança em sua particularidade.
A questão do imaginário infantil é também entendida como um dos
importantes fatores no desenvolvimento da personalidade dos pequenos,
devido ao fato do imaginário se orientar pelos modelos sociais, assim a criança
precisa se descobrir em relação ao outro, conseguindo construir o seu eu ideal.
Assim:

Vê-se, no futuro, no que poderia ser em comparação com os
adultos que a rodeiam. A criança toma consciência do que é
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possível, mede a diferença entre imaginário e real. As imagens
aparentes (impressões) que os outros passam servem de
pontos de referência para procurar o sentido de uma mutação
de si próprios e para se transformar. (POSTIC, 1992, p. 22).

Neste entendimento vimos que através do imaginário a criança se dá
conta dos significados entre ela e o mundo. Este desenvolvimento do eu
interno é cheio de significados e através dele a criança consegue encontrar um
equilíbrio na busca da sua autonomia. Neste contexto, a escola tem o grande
dever de favorecer e auxiliar na construção de crianças autônomas.

28

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho refletiu-se sobre o papel da leitura da literatura, na
educação das crianças pequenas, especialmente dos contos de fadas, aos
processos de imaginação e criação a fim de responder a seguinte questão de
investigação: qual a influência da leitura da literatura, especialmente dos contos
de fadas, nos processos de imaginação e criação infantil?
Quando se trata das contribuições da literatura, pode-se concluir que as
crianças que são incentivadas e possuem contato com a leitura de histórias
desde cedo, conseguem melhor desenvolver a imaginação, a criatividade, a
oralidade e o gosto pela leitura. A literatura infantil contribui para formação de
novos leitores, pois esta instiga a curiosidade e a criação de novos
conhecimentos. E para que isto aconteça, tanto a família quanto a escola são
de extrema importância para influenciar e incentivar estas crianças.
Este estudo possibilitou novos conhecimentos e o entendimento de que
para além das importâncias já apontadas neste trabalho, a literatura também
possibilita que os sujeitos elaborem emoções e sentimentos, aprendendo a
lidar com suas emoções, quer interpessoais, quanto intrapessoal. Nesse
sentido, Coelho (2003) aponta a relevância da contação de história para
crianças em processo de desenvolvimento sócio-cognitivo, afirmando que cada
criança irá reagir de maneira diferente diante da história que lhe é contada.
Através de estudos bibliográficos de importantes autores, como
Bettelheim (2007) Coelho (2003), Lajolo (2002), Vigotski (2009) e Zilberman
(1991), pude analisar e compreender os diversos aspectos da Leitura da
Literatura e os muitos usos e caminhos que a mesma possui. Procurei destacar
a Literatura Infantil como importante recurso de incentivo à formação de novos
leitores. E neste caso, sempre considerando as particularidades de cada sujeito
para aumentar as possibilidades deste se tornar um leitor com gosto pela
literatura.
Realizar um trabalho com este tema foi muito prazeroso e satisfatório,
pois pude ponderar sobre as inúmeras possibilidades que esta pesquisa
alcançou. E posso dizer com certeza, que as reflexões presentes neste são
algumas de muitas que ainda verão.
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Este trabalho sobre a leitura da literatura e os contos de fadas, exigiu
muito comprometimento e muitos estudos, através da grande abordagem de
referencial teórico, procurei destacar também a contribuição dos contos de fada
para a formação da criança, os quais fazem com que a imaginação venha a
criar o novo, instigando a curiosidade que é respondida a cada página. Sendo
um modo de explorar os impasses, os conflitos e as soluções, os contos de
fadas trazem valores sociais para as crianças, os heróis são exemplos de
coragem e superação que muitas vezes auxiliam no enfrentamento de
situações difíceis, além de facilitar o entendimento do sentimento de perda.
Através de distintas práticas de leitura e de livros bem elaborados, os
professores têm a possibilidade de encantar e fascinar seus alunos, os
pequenos leitores, para que estes se imaginem e criem novas possibilidades
para e no mundo do conhecimento.
Esta pesquisa me trouxe a certeza de que contar histórias para as
crianças não é apenas escolher qualquer livro, ler as palavras e mostrar as
figuras, e sim instigar a curiosidade, a busca de novos saberes, aguçar a
imaginação para que os sujeitos imaginem e criem novas possibilidades de
conhecimento que alavanquem seus desenvolvimentos.
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