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1. Introdução 

 
Quando falamos em leitura pensamos, primeiramente, em livros, revistas, 

jornais. Porém, a leitura vai muito além desses elementos citados anteriormente, pois, 
buscamos ler, compreender, dentre outras coisas os gestos maternos, quando 
nascemos, suas expressões, e assim, ao ter contato com as pessoas ao nosso redor 
e com os seus atos e atitudes vamos interiorizando significações, que nos permitirão 
agir e relacionar com o mundo posteriormente. 

A sociedade que vivemos é permeada por vários tipos de linguagem a escrita, 
a música, a imagem, a literatura, a expressão corporal, os odores, por exemplo, e 
todos eles contribuem para a nossa formação. Partindo desse pressuposto, 
apresentamos neste trabalho a experiência em um projeto de pesquisa (iniciação 
científica/2006-7 - UEL) denominado “As implicações das histórias infantis na 
ampliação da visão de mundo de crianças de seis e sete anos”, assim como as 
reflexões e aprendizados apreendidos por nós, no intuito de contribuir com o ensino e 
a pesquisa voltados para o incentivo à leitura.  
   

2. A importância da leitura na formação do ser humano  
 

O Indivíduo nasce biologicamente humano; no entanto, é por meio do 
relacionamento e convívio com os outros seres, que este confirma definitivamente a 
condição humana, pois “a possibilidade de ser humano só se realiza efetivamente 
por meio dos outros, dos semelhantes, ou seja, daqueles com os quais a criança, 
em seguida, fará todo o possível para se parecer” (SAVATER, 1998, p.33). 

É a partir das relações sociais, das experiências e da educação que avançamos, 
sendo esta última definida como “a cunhagem efetiva do humano onde ele só existe 
como possibilidade” (SAVATER, 1998, p.38). Compreendemos, portanto, que a 
criança interioriza a cultura, a linguagem, aprende a utilizar os instrumentos que 
estão ao seu redor e assim, aos poucos, se dá à construção da sua visão de mundo, 
ou seja, a acumulação de elementos que lhe possibilitarão atuar no mundo, ao longo 
da sua caminhada.  
 Encontramos eco para as nossas reflexões junto a Vygotsky (1994, p. 29), a 
partir da análise de SHAPIRO e GERKE: 
 

A experiência social exerce seu papel através do processo de 
imitação; quando a criança imita a forma pela qual o adulto usa 
instrumentos e manipula objetos, ela está dominando o verdadeiro 



princípio envolvido numa atividade particular. [...] A criança, à 
medida que se torna mais experiente, adquire um número maior de 
modelos que ela compreende. 

 
 Vemos então, que para SHAPIRO e GERKE, a experiência social oferece 
inúmeros modelos, que apreendemos por imitação e nortearão nossas ações 
posteriores. A experiência social é importante para a formação do indivíduo, pois 
possibilita a aquisição de elementos que contribuem para a confirmação da condição 
humana, além de possibilitar a intervenção do indivíduo no mundo. 
 A relação homem-mundo ocorre por meio dos sistemas simbólicos, 
instrumentos e signos, ou seja, da utilização dos elementos externos, que servem 
para modificar objetos e controlar a natureza, e das ferramentas, que auxiliam nos 
processos psicológicos voltados para o indivíduo, auxiliando-o a adquirir a 
capacidade de referir-se a elementos ausentes do espaço e do tempo presente.  Os 
signos são todos os elementos que substituem outro, representando-o para alguém 
em determinadas circunstâncias. 

 É a partir da experiência com o mundo e outras pessoas, mediada por esses 
sistemas que o indivíduo interioriza as formas culturalmente estabelecidas de 
funcionamento psicológico, conforme anunciamos anteriormente. No entanto, a 
cultura é dinâmica e está em constante movimento de recriação, passando pela 
subjetividade do indivíduo. É a partir desse movimento que a criança constrói seus 
significados e representações sociais. 
 As representações buscam definir papéis para a compreensão e significação 
do mundo ao nosso redor. Como nos apresenta WORTMANN (2002, p. 24 ),  “a 
representação social tem a ver, segundo Lane (1993), com a verbalização das 
compreensões dos indivíduos sobre o mundo e, assim, é através dela que se pode 
buscar entender os aspectos relacionados aos comportamentos sociais observáveis 
e registráveis.” Há que se lembrar que as representações não se encontram 
estáveis, fixas, e são construídas a partir das várias linguagens estabelecidas. 

  Juntamos as nossas às reflexões de Silva (1999, p. 41): 
 

A indeterminação é o que caracteriza tanto a significação quanto a 
representação. Finalmente, a representação só adquire sentido por 
sua inserção numa cadeia diferencial de significantes. Ela é 
representação de alguma coisa não por sua identidade, coincidência 
ou correspondência com essa ‘coisa’, mas por representá-la (por 
meio de um significante) como diferente de outras ‘coisas’ (Silva 
[1999, p. 41] apud PILOTTO, 2002, p. 174). 

 

A experiência e vivência de cada sujeito tornam-se fundamental para o 
estabelecimento de significações e representações, pois, quanto maior for a 
manipulação de instrumentos, o número de relações com outros indivíduos e o 
contato com situações inéditas, maior será a possibilidade de aquisição de 
significações e de novos elementos para dialogar com o meio.   



Paulo Freire nos conta em seu livro “A importância do ato de ler” como as 
suas experiências no sítio onde residia na infância e o contato com os familiares o 
possibilitaram ler aquele universo, compreendê-lo mesmo antes de saber codificar 
signos, ou seja, a partir de suas experiências foi possível construir suas 
representações e significados e assim ler o mundo e nele atuar. 

Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo 
de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de 
minhas primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” 
daquele contexto – em cuja percepção me experimentava e, quanto 
mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber – se 
encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja 
compreensão eu ia apreendendo no meu trato com eles nas minhas 
relações com os meus irmãos mais velhos e com os meus pais 
(FREIRE, 2001, p. 12). 

 
 Dessa maneira, pensamos a leitura como um elemento da construção de 
significados e formação humana, compreendo-a não apenas como aquela 
estabelecida por meio do contato com os livros, mas também a leitura que se 
estabelece no ato de compreender, decifrar, significar o mundo ao nosso redor. 
 Como nos apresenta MANGUEL (1997, p.19): 
 

é o leitor que lê  sentido; é o leitor que confere a um objeto, lugar ou 
acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que a reconhece 
neles; é o leitor que deve atribuir significado a um sistema de signos 
e depois decifrá-lo. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta 
para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para 
compreender, ou para começar a compreender. Não podemos 
deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função essencial. 
 

 Encontramos eco para o pensamento de Manguel também em Martins, que 
nos diz,  

 

(...) a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido 
– seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um 
acontecimento. Esse diálogo é referenciado por um tempo e um 
espaço, uma situação; desenvolvido de acordo com os desafios e as 
respostas que o objetivo representa, em função de expectativas e 
necessidades, do prazer das descobertas e do reconhecimento de 
vivências do leitor ( MARTINS, 1994, p. 33). 

 
 Ao caracterizarmos a leitura como a compreensão e significação do mundo ao 
nosso redor percebe-se que a literatura infantil é extremamente importante para a 
formação da criança como humano. 



Na infância, como parte dos elementos existentes na vivência das crianças 
estão as histórias infantis. Compreendemos que as crianças, ao se relacionarem 
com as histórias infantis, dialogam com o mundo subjetivo e cultural, pois, o faz de 
conta e o brinquedo são utilizados pelas crianças para se relacionarem com os 
significados e separá-los dos objetos concretos, contribuindo, assim, para o 
entendimento dos diversos papéis desempenhados na sociedade, além de ampliar a 
imaginação e construir significados e representações, pois o “livro traz sua própria 
história ao leitor” (MANGUEL, 1997, p. 29) possibilitando o diálogo e construções de 
significações próprias. 
 

O psicólogo James Hillman afirma que a pessoa que leu histórias ou 
para quem leram histórias na infância “está em melhores condições 
e tem um prognóstico melhor do que aquela à qual é preciso 
apresentar as histórias. [...] Chegar cedo na vida já é uma 
perspectiva de vida”. Para Hillman, essas primeiras leituras tornam-
se “algo vivido e por meio do qual se vive, em modo que a alma tem 
de se encontrar na vida” (MANGUEL, 1997, p. 23). 

 
 Os contos de fadas, por exemplo, são histórias que surgiram antes da 
modernidade e através dos séculos foram se tornando cada vez mais refinados, 
permitindo, assim, “aprender mais sobre os problemas interiores dos seres 
humanas, e sobre as soluções corretas para seus predicamentos em qualquer 
sociedade” (BETTELHEIM, p.13, 1980). 
 Os contos de fadas apresentam em seus enredos dilemas existenciais de 
maneira clara e breve, permitindo à criança o contato com essas situações em sua 
forma mais essencial. Essas histórias transmitem significados manifestos e 
encobertos pela sociedade. Assim, no momento em que os pequeninos têm contato 
com elas possibilita-se a aquisição de elementos, que permitirá enfrentar as 
condições que lhes são próprias por estarem expostas e inseridas na sociedade. 
 Nossas idéias coincidem com os escritos de Bettelheim (1980, p. 14). 
 

Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade humana, os 
contos de fadas transmitem importantes mensagens à mente 
consciente, à pré-consciente, e à inconsciente, em qualquer nível 
que esteja funcionando no momento. Lidando com problemas 
humanos universais, particularmente os que preocupam o 
pensamento da criança, estas estórias falam ao ego em germinação 
e encorajam seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo 
aliviam pressões pré-conscientes e inconscientes. 

 
 Diante dessas reflexões podemos observar que as histórias infantis são 
importantes na formação da criança no momento em que permitem definições de 
papéis, ampliação da imaginação, construção de significados e representações, 
elementos tidos para nós como importantes para a formação do indivíduo e para a 



ampliação da sua leitura de mundo, que possibilitará a ela atuar com um arsenal de 
elementos e instrumentos maiores no ambiente em que se encontra.  
 No entanto, a partir das reflexões realizadas por meio do projeto “As 
implicações das histórias infantis na ampliação da visão de mundo de crianças de 
seis e sete anos de idade” observou-se que apenas as histórias infantis são 
insuficientes para ampliar a visão de mundo de crianças dessa idade, em ambientes 
que possuem poucos espaços de convivência e incentivo à leitura, tida aqui como 
ato de compreender, decifrar e significar os elementos ao nosso redor.  
 

3. Sobrevoando a temática e refletindo acerca da realidade 
 

O projeto “As implicações das histórias infantis na visão de mundo de 
crianças de seis e sete anos de idade” surgiu da junção de um trabalho voluntário do 
qual participo há cinco anos, desenvolvido a partir de histórias infantis, com crianças 
de seis e sete anos de idade e minha participação no Projeto “Leitura-Paixão: o 
impacto de uma situação diferenciada”, do qual tomei contato no ano de 2006, e que 
tem como pressuposto que os graduandos são não-leitores habituais, como é 
desejável na expectativa dos professores. Com esse pressuposto, o projeto 
desencadeia ações no sentido de oferecer ambiência de leitura aos graduandos, 
propiciando aos estudantes o contato com várias temáticas e com leitores assíduos 
para que, por meio dessa aproximação, possa ocorrer o interesse por múltiplas 
leituras.  

Ao iniciar a minha participação no Projeto Leitura-Paixão comecei a perceber 
que a leitura não se dá apenas por meio da palavra escrita, mas, também, pela 
significação dos vários tipos de linguagem que permeiam o nosso ambiente. Sendo 
assim, quanto maior for o contato com inúmeras temáticas e linguagens que nos 
cercam, maior será a nossa capacidade de realizar inferências e de ampliar a nossa 
leitura de mundo. 

Sendo também, eu, uma voluntária de uma ONG, que tem por objetivo prestar 
atendimento nas áreas de educação, nutrição, saúde, ética, moral e orientação 
espírita cristã, tendo como base as histórias infantis para desenvolver o trabalho 
com as crianças, passei a me questionar, a partir da minha resignificação do 
conceito de leitura, quais eram as implicações das histórias infantis na ampliação da 
visão de mundo de crianças de seis e sete anos, faixa etária com a qual trabalho. 

Com essas idéias presentes, o projeto, já citado anteriormente, tem o objetivo 
de analisar as mudanças que ocorrem na leitura de mundo das crianças na idade de 
seis e sete anos em relação à socialização, oralidade, agressividade, auto-estima e 
preconceito, ao terem contato com histórias infantis que abordem, objetivamente ou 
subjetivamente, os temas citados, e também a reflexão delas diante dessas 
histórias. 

A escolha dos presentes temas se deu a partir da constatação de que esses 
eram os temas mais trabalhados pelos voluntários, percebidos a partir das 
observações da realidade em que as crianças estão inseridas e de suas ações.  



Este projeto está sendo desenvolvido em uma Sociedade Civil, filantrópica, 
espírita, sem finalidade lucrativa, política ou partidária, localizada em uma cidade de 
médio para grande porte, no interior do Paraná.  A instituição tem por finalidade o 
atendimento a crianças e adolescentes, residentes em uma comunidade e suas 
adjacências. 

Essa comunidade se encontra em um bairro, que surgiu a partir de uma 
invasão de sem tetos e se localiza na periferia da cidade. É uma comunidade 
bastante carente econômica, social e culturalmente e ainda não possuem muitos 
espaços de convivência, tendo além da instituição citada anteriormente, a Escola 
Municipal, o Projeto sócio-educativo denominado Viva Vida e as igrejas Evangélicas.  

O trabalho é desenvolvido aos domingos, das 16 às 17h, por meio do ato de 
contar histórias relacionadas com as temáticas: socialização, oralidade, 
agressividade, auto-estima e preconceito, conforme já mencionado, a um grupo de 
crianças, e se organiza da seguinte maneira: Dinâmica de verificação de leitura de 
mundo I, Leitura da história, questionamentos referentes à história, dinâmica de 
verificação de leitura de mundo II, sendo as dinâmicas de verificação I, atividades 
que ocorrerem antes da história e pressupõem o conseguir detectar-se o que as 
crianças trazem acerca das temáticas apresentadas. A dinâmica de verificação II 
compreende atividades relacionadas a cada tema, quando se busca verificar as 
mudanças ocorridas nos conceitos, significações e atitudes dos alunos, após contar-
se a história e dialogarmos a respeito dela.  

Dessa maneira, a pesquisa iniciou-se em agosto de 2006, e finalizar-se-á em 
agosto de 2007. Neste primeiro semestre, de 2006, foram trabalhadas cinco 
histórias, uma para cada tema já citado, e contou-se com cinco crianças na 
instituição. 
 Uma das primeiras reflexões elaboradas a partir do trabalho e leituras 
realizadas foi a importância na riqueza de detalhes e possibilidades de criações 
imagéticas a partir da leitura da história, ou seja,  da qualidade da escrita e do 
enredo de uma história infantil. 
 Nossas reflexões se juntam à de Manguel (1997, p. 77) quando o autor nos 
apresenta a idéia de De Fournival acerca da construção de imagens a partir das 
leituras . 
 

[...}De Fournival aprofundou a noção de Sócrates. O caminho para a 
visão, disse ele, consistia de peintures, imagens; o caminho para a 
audição, de paroles, palavras. O mérito delas não estava apenas em 
expor uma imagem ou texto sem nenhum progresso ou variação, 
mas em recriar no espaço e no tempo do leitor aquilo que fora 
concebido e expresso em imagens e palavras em outra época e sob 
céus diferentes. Argumentava De Fournival: “Quando alguém vê 
uma história pintada, seja de Tróia ou outra coisa, vêem-se aqueles 
nobres feitos que foram realizados no passado exatamente como 
ainda estivessem presentes. E o  mesmo acontece ao se ouvir um 
texto, pois, quando ouvimos uma história lida em voz alta, escutando 
os eventos, vemo-los no presente. [...] E, quando lês, essa escrita 



com peinture e parole irá tornar-me presente em tua memória, 
mesmo quando não estou fisicamente diante de ti”. Ler segundo De 
Fournival, enriquecia o presente e atualizava o passado; a memória 
prolongava essas qualidades no futuro. Para ele, o livro, não o leitor, 
preservava e transmitia a memória. 

  
Sendo assim, não devemos escolher histórias que tenham puerilidade do 

ponto de vista lingüístico, por acreditarmos que só assim as crianças 
compreenderão melhor as histórias. As histórias têm que ter uma linguagem 
simplificada e não facilitada, pois, devem possibilitar cada vez mais e da melhor 
forma possível, as representações e significações.  

Uma outra das nossas propostas a serem repensadas é a de desenvolver, 
trabalhar a oralidade e a socialização, a partir das histórias que abordem esses 
temas. Não é meramente a apresentação de histórias tratando dessas temáticas que 
levará a criança a modificar a sua percepção acerca destes elementos; na verdade, 
é a partir dos diálogos e atividades em conjunto – vivência, ambiência –, 
desenvolvidos nos encontros, que poderão desencadear as modificações 
pretendidas. 

Um outro elemento pensado é a problematização da literatura infantil. 
Percebemos que levantar questionamentos em relação à história lida não 
mobilizava, não levava a uma grande participação das crianças e quando isso 
ocorria, as respostas acabavam presas ao texto. No entanto, quando a 
problematização passava ao nível da realidade, do cotidiano de experiências já 
vividas pelos alunos, o diálogo passava a fluir melhor, possibilitando, aos poucos, 
confrontar idéias, trazer elementos e paralelos do texto. Foi possível perceber isso 
em vários momentos, mas principalmente na Dinâmica de investigação II, no que diz 
respeito ao tema “oralidade”, quando foram distribuídas figuras de revistas e cada 
criança teria que contar uma história a partir da figura que pegou. 

Um dos alunos, João, pegou a imagem de uma mulher negra bem pobre com 
um bebê no colo sentada na rua, com uma panela à sua frente. Essa figura foi a 
única, de todas, em que eles elaboraram uma história um pouco mais fluida, tendo a 
participação de vários alunos. 

 
João iniciou a história da seguinte maneira:  
 
_ Era uma vez uma mulher que morava na rua e um dia ela teve um neném e 

não sabia onde morar e como cuidar dessa criança. 
 
Logo em seguida Paulo interrompeu, querendo participar. 
 
_ E a panela para ela esquentar comida? 
 
Bárbara,que estava com a figura de um palhaço na mão, continuou a história 

dizendo: 



 
_ Apareceu um palhaço depois e ela fez comida e deu uma casa para ela. 
Depois da fala de Bárbara, Paulo, interferiu novamente dizendo: 
 
_ A mulher estava triste e não tinha marido.  

 
Percebe-se que quanto mais próximas da realidade forem, inicialmente 

apresentados histórias e questionamentos, maior será a possibilidade de ampliar a 
leitura de mundo de um sujeito, pois, ao confrontar as representações já construídas 
com pontos de vistas e elementos diferentes do que o de costume, poderão ser 
elaboradas novas representações. 

Martins (1994, p. 34) nos ajuda a elucidar mais.  
 

A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, 
mas a de criar condições para o educando realizar a sua própria 
aprendizagem, conforme seus próprios interesses, necessidades, 
fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade lhes 
apresenta. [...] Trata-se antes, de dialogar com o leitor sobre a sua 
leitura, isto é, sobre o sentido que dá, repito, a algo escrito, um 
quadro, uma paisagem, a sons, imagens, coisas, idéias, situações 
reais ou imaginárias. 

 
Manguel (1997, p. 33), a nosso ver, complementa essa idéia em seu escrito 

quando se refere ao pensamento de Estrada: 
 

ler é cumulativo e avança em progressão geométrica: cada leitura 
nova baseia-se no que o leitor leu antes [...] “Existem aqueles que, 
enquanto lêem um livro, recordam, comparam, trazem à tona 
emoções de leituras anteriores”, observou o escritor argentino 
Ezequiel Martinez Estrada. 

 
 Compreendemos, assim, que as histórias infantis são desencadeadoras do 
trabalho com as temáticas definidas, sendo os encontros, a vivência estabelecida – 
ambiência de leitura, conforme Rezende (2005) – os possibilitadores da ampliação 
da leitura de mundo das crianças. Percebemos, também, que visão de mundo não 
se modifica rapidamente; é preciso contato, experiência e espaços que sejam 
fomentadores do desejo, da curiosidade da criança, e que tragam elementos 
diferenciados para a realização de uma leitura de mundo ampliada e em vários 
níveis. O “ampliar a noção de leitura, pressupõe transformação na visão de mundo 
em geral e na de cultura particular (MARTINS, 1994, p. 29)”.  
 Vemos a necessidade de espaços de convivência que incentivem o buscar a 
leitura, que permita o contato com a diversidade. Como nos coloca Garcez (2000, p. 
583): 
 



Qualquer iniciativa em direção ao estímulo à leitura deve envolver 
diversos agentes e diferentes segmentos sociais: famílias, escolas, 
professores, bibliotecários, especialistas, pesquisadores, editores, 
autores, meios de comunicação, instituições governamentais e não-
governamentais. Se queremos socializar o direito à leitura, não 
apenas como correspondência entre sons e letras, mas como formas 
real de conhecimento, interpretação e compreensão do mundo e do 
ser humano, é imprescindível uma articulação contínua, intensa e 
harmoniosa entre esses atores. 

 
Para ampliarmos a leitura de mundo de um indivíduo são necessário espaços 

de convivência, de interação com o outro. É necessário convivência não apenas com 
o igual, para termos apenas o reconhecimento de identidades e formação de grupos, 
mas, sim, a possibilidade do contato com a diversidade, para que, na contra posição 
de idéias o indivíduo possa sempre recriar-se e, assim, a partir do diálogo com o 
mundo, possa modificá-lo. 
 
 4. Conclusão 
 
 A partir da experiência vivenciada podemos perceber que a ampliação da 
visão de mundo de um indivíduo não é algo que ocorre rapidamente, sendo  
verificado e modificado com o diálogo e reflexão de histórias, que abordem alguma 
temática. Para que essa ampliação ocorra é necessário tempo e o contato com a 
diversidade de situações, pessoas, momentos, experiências, vivências, diferentes 
linguagens, entre outras significações que possam permear o nosso mundo. 
 A literatura é uma das linguagens que está presente no ambiente em que 
estamos inseridos: logo, colabora com a nossa constituição como seres humanos. 
Sendo assim, é de imensa significação o incentivo à leitura desde a infância, pois, as 
histórias infantis são um dos elementos que colaborarão para novas leituras do que 
está ao nosso redor. 

 A partir desse projeto estou aprendendo a interagir com as crianças por meio 
das histórias e, assim, a partir dessa interação, contribuir com elementos para a 
ampliação da leitura de mundo delas e do meu próprio, pois, como já apresentado 
por nós nesse mesmo texto, o educador deve criar condições, possibilidades, 
espaços para que a aprendizagem e a resignificação do mundo pelos sujeitos possa 
acontecer. 
 Sendo assim, pretendemos, com esse artigo, levar à reflexão acerca da nossa 
atuação de incentivadores de leitura em nossa sala de aula, passando a ser, além 
disso, construtores de espaços que fomentem a convivência, a troca de 
conhecimentos, a experiência e o contato com o novo, com o desconhecido, com o 
diferente, com as (re)significações de sentidos, para que assim possamos, de 
maneira gradativa, incentivar a leitura o mais amplamente possível e colaborar com 
múltiplos elementos para a ampliação da visão de mundo dos sujeitos.  
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