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É na infância que a criança aprende o gosto pela leitura que permite compreender 
as palavras mesmo sem saber ler. Envolver e envolver–se no mundo encantado dos 
livros é um prazer e um encanto que encanta a cada virada de página, quando a 
curiosidade fomenta um momento inexplicável. Viver e se sentir parte desta 
página, inserida em algum personagem nos leva a uma viagem longa e 
desconhecida. Através da história a criança aprende a lidar com suas emoções 
internalizando valores, construindo sua identidade e produzindo conhecimentos. É 
na história que a criança vive a sua ansiedade, necessidade de afeto, rejeição, 
medo e expressa a sua maneira de entender o mundo em que vive. Fomentar junto 
com a criança um caminho para o encantamento da literatura infantil vem sendo 
uma deliciosa proposta para o grupo de leitores “CONTA OUTRA VEZ“ do Núcleo de 
Educação Infantil Lar da Criança, com idade de três a quatro anos; são exemplos 
do amor e paixão pelos livros que vivenciam. Participam ativamente do projeto 
lendo, ouvindo histórias, comentando, fazendo recontos e participando de eventos 
de leitura. As crianças tem o seu espaço para falar, discutir regras do grupo e 
momentos de magia que atraem espontaneamente e transportam a criança para 
dentro da história da qual passa a fazer parte. O prazer de ouvir, ler e contar 
histórias nasce do desejo de encontrar um lugar secreto onde sentimentos de 
prazer tocam o coração. 
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"É preciso confessar os sonhos  

para que os outros  

aprendam também a sonhar". 

(Daniel Munduruku) 

  

         Quando se é apaixonada pela leitura, pelos livros, o desejo é que outras 
pessoas e principalmente as crianças que são responsáveis pelo estudo e pesquisas 
realizadas também tenham essa necessidade. Na verdade quando se é apaixonada 
pelos livros, nos apaixonamos pelas crianças, pelas pessoas, pela vida, por aquilo 
que fizemos. Como diz Ivan Lins e Vitor Martins "Depende de nós, quem já foi ou 
ainda é criança que acredita ou tem esperança quem faz tudo para um mundo 
melhor..."  



         A vontade de querer saber o que está dentro dos livros, vontade de se 
encantar, de poder viajar para lugares desconhecidos, de sonhar e se sentir uma 
fada, uma princesa, um príncipe, sentir medo, rir e se divertir fazem parte da nossa 
rotina.  

          Nessa vontade está presente a realização, a importância e a preocupação 
para que a criança se envolva com a literatura infantil. É instigante a idéia dos 
pequenos grupos, assim é possível desenvolver a criança partindo do estágio de 
desenvolvimento em que ela se encontra. Pois é na infância que a criança aprende 
o gosto pela leitura que permite compreender as palavras mesmo sem saber ler. 

          Envolver e envolver-se no mundo encantado dos livros é um prazer  que 
encanta a cada virada de página, quando a curiosidade fomenta um momento 
inexplicável. Viver e se sentir parte desta página, inserido em algum personagem 
que nos leva a uma viagem longa e desconhecida tem sido uma grande 
provocação. 

           Através da história a criança aprende a lidar com suas emoções 
internalizando valores, construindo sua identidade e produzindo conhecimentos. É 
na história que a criança vive a sua ansiedade, necessidade de afeto, rejeição, 
medo e expressa a sua maneira de entender o mundo em que vive.  

         O gosto pela leitura muitas vezes aparece na primeira história da qual faz 
uma relação entre ela e a história de vida dela. Gostar de ler significa querer 
conhecer quem mora dentro do livro, a trama entre os personagens e a encantada 
viagem que se inicia na primeira página do livro e muitas vezes termina na última, 
por ser justo a oportunidade de ir além do que o autor diz em suas palavras finais. 
Bruxas, fadas e duendes... é preciso acreditar, imaginar, rir, chorar, ter medo e se 
encantar. Pois não existe escuridão maior do que não sentir prazer na leitura. 

  

           Fomentar junto com a criança um caminho para o encantamento da 
literatura infantil vem sendo uma deliciosa proposta para o grupo de leitores 
"CONTA OUTRA VEZ" do Núcleo de Educação Infantil Lar da Criança. As crianças 
com idade de três a quatro anos são exemplos do amor e paixão pelos livros da 
qual vivenciam. Participam ativamente do projeto lendo, ouvindo histórias, 
comentando, fazendo recontos e participando de eventos de leitura.  

O que pretendemos? 

         Participamos de vários eventos como: Sarau Literário na Feira de Rua do 
Livro em Timbó (um momento muito especial onde apresentamos a poesia "As 
Borboletas" de Vinícius de Morais e a história "Você troca?" de Eva Furnari); Projeto 
Comunidade Viva (foram dois encontros e apresentamos a música "Linda Rosa 
Juvenil" e "Seu Lobo Está?"); Circuito Catarinense de Leitura em Blumenau (é 
maravilhoso o encantamento das crianças em estar em um ambiente de leitura 
diferente); Desfile alegórico (foi representado por pais caracterizados de lobo e 
chapeuzinho vermelho e uma criança com a camiseta do grupo);  Simpósio 
Municipal de Educação (O projeto foi apresentado por mim e pela educadora Maria 
Rosândia Dalpiaz que participou ativamente do projeto com muita fome de livros); 
Oficina de poesia com o escritor Rubens da Cunha (O escritor se encantou com o 
grupo. A noite nos apresentamos com uma poesia); Oficina de leitura na Casa do 
Poeta Lindolf Bell (Uma vez por semana o grupo se reuni para ouvir histórias, 
assistir teatros e as vezes ler ou recontar histórias).   



         Também promovemos: Encontro de leitura com os pais (Uma experiência 
encantadora e surpreendente); Evento especial no dia da avó (chá de maracujá, 
biscoitos deliciosos e muita poesia fizeram desse dia um dia muito especial); Noite 
Cultural (A primeira foi "O segredo da noite". Nós educadoras estudamos algumas 
histórias para ler e as crianças cantaram, leram histórias para pais, familiares e 
convidados especiais e dormiram no Núcleo de Educação Infantil. Foi uma festa. A 
segunda "Era Uma Vez Outra Vez", também com histórias, permanência no Núcleo 
e oferecemos um delicioso café da manhã para os pais que dormiram sem os seus 
filhos).   

  

•·         Ouvir histórias; 

Ações do grupo:  

•·         Ler histórias; 

•·         Recontar histórias; 

•·         Conhecer e declamar poesias; 

•·         Conhecer autores e editoras; 

•·         Manuseio de obras diversas; 

•·         Participar de eventos de leitura; 

•·         Sócios da sala de leitura; 

•·         Responsáveis pela organização e cuidado com os livros. 

  

•·         Contar histórias; 

Ações das educadoras: 

•·         Ler histórias; 

•·         Declamar poesias; 

•·         Desenvolver a escuta das crianças para leitura e música; 

•·         Exemplos da paixão pela leitura. 

  

•·         Apaixonar-se pela leitura e literatura infantil; 

Intenção do projeto: 

•·         Ler muito (para si e para as crianças); 



•·         Agendar eventos de leitura; 

•·         Envolver pais e educadores; 

•·         Fazer apresentações 

  

  

Como desenvolver esse prazer da leitura? 

  

         As crianças têm o seu espaço para falar, discutir regras do grupo e 
momentos de magia que atraem espontaneamente e transportam a criança para 
dentro da história na qual passa a fazer parte dela. O prazer de ouvir, ler e contar 
histórias nasce do desejo de encontrar um lugar secreto onde sentimentos de 
prazer tocam o coração.  

         Contamos com uma didática que desenvolvem estratégias que valorizam e 
despertam o prazer pela leitura, auxiliando a criança a ler as entrelinhas, as mais 
diversas linguagens que estão presentes no dia-a-dia. Como também está presente 
nos momentos de leitura a magia, a fantasia  e imaginação. Livros recheados de 
puro encanto, prazer, poções mágicas que enfeitiçam a criança a cada 
revisitamento, a cada nova história estabelecendo relação entre uma e outra. "A 
aquisição de habilidades, inclusive a de ler, fica destruída de valor quando o que se 
aprendeu a ler não acrescenta nada de importante à nossa vida" (BETTELHEIM, 
1981, p.12). 

         A atenção é especial na seleção da obra e assim observar a sua recepção. A 
reação dos pequenos leitores que dará ênfase na próxima obra a ser apresentada, 
favorece esse prazer pela leitura que tanto almejamos. Os pequenos leitores amam 
fadas, bruxas e lobos. A figura que mais causa medo é o lobo mau.  

         É na história que a criança vive a sua ansiedade, necessidade de afeto, 
rejeição, medo e expressa a sua maneira de entender o mundo em que vive. 
Também é uma oportunidade de criar intimidade, curiosidade e interesse pela 
descoberta e encantamento pelas histórias.   

  

  

Como garantir essa proposta? 

         Parte do pressuposto de um olhar especial para o eixo do texto literário, 
projeto gráfico e texto iconográfico com várias entradas para que o leitor tenha 
chance de ser leiturizado. A grande preocupação é a qualidade literária. Oferecer 
uma obra de qualidade é muito importante para o desenvolvimento e o próprio 
envolvimento da criança na história.  

          Além de acreditar no poder da história e na magia que exerce o contador ou 
leitor sobre ouvintes, muitos estudos relatam a importância no desenvolvimento 



infantil, por ser recreativa, educativa, instrutiva, afetiva, despertando emoções e 
valorizando sentimentos. Estimulando também a socialização, desenvolvendo a 
atenção e a disciplina. Como está bem representado nos Contos de Fadas nas 
versões dos Irmãos Grimm e Charles Perrault. 

         Tanto na literatura textual como a leitura iconográfica, uma não pode 
empobrecer a outra. Embora encontre na maioria das vezes uma história visual 
além da textual. Assim a obra de qualidade amplia o imaginário do leitor. 

         Muito ainda se estuda, mas difícil é selecionar uma obra de boa qualidade no 
contexto amplo de publicações encontradas. Muito além do critério da importância 
do formato, tamanho, qualidade do papel, cor ou volume está esse conteúdo 
textual e visual. Essa preocupação e interesse em oferecer uma literatura de 
qualidade vem de encontro de educadores com interesse e amor pelo "educar" e 
sua valorização profissional. 

  

  

Finalizando... 

       

          O interesse pela literatura vem crescendo pela magia, pelo mistério da vida 
onde as fadas voltam a entrar em suas vidas, lares, ambientes educacionais, 
teatros, praças e outros.                                                      

  A literatura estabelece um encontro com a leitura, oportunizando o prazer e o 
lazer, encontrando nelas valores e situações da vivência cotidiana. Literatura 
Infantil "...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). A história 
leva a criança a compreender o mundo que a rodeia como um processo contínuo 
que começa no momento em que ela é capaz de atribuir significados. 

  

"Entre as mais importantes descobertas feitas, está a do grande papel 
desempenhado elo mundo celta (no qual nasceram as fadas) no processo de fusão 
que se deu, através dos séculos, entre o espírito mágico dos povos primitivos e o 
espírito racionalista que ordenou o mudo civilizado". (COELHO, 2003, p.69)  

  

        Tudo isso vem dinamizar o conhecimento da vida que está sendo semeado 
para atuar amanhã. Ou seja, é assim que nos preparamos para enfrentar a vida, 
envolvidos e adentrados nos emocionantes contos de fadas. Nessa ação de 
redescobrir, transformar o caminho do ontem e estimular o poder mágico que 
existe em cada um de nós pode-se dizer que "Literatura é ato de relação do eu com 
o outro e com o mundo." (COELHO, 2003, p.12). São pequenas sementes da qual 
desejamos que crescessem e se transformem em frutos maravilhosos com muita 
paixão pelos livros. Tem tudo a ver: 

A poesia 
tem tudo a ver 

com tua dor e alegrias, 



com as cores, as formas, 
os cheiros, 

os saberes e a música do mundo. 

A poesia 
tem tudo a ver 

com o sorriso da criança, 
o diálogo dos namorados, 

as lágrimas diante da morte, 
os olhos pedindo pão. 

A poesia  
tem tudo a ver  

com a plumagem,  
o vôo e o canto,  

veloz acrobacia dos peixes,  
as cores todas do arco-íris,  

o ritmo dos rios e cachoeiras,  
o brilho da lua,  

do sol e das estrelas,  
explosão em verde,  
em flores e frutos. 

A poesia  
- É só abrir os olhos e ver -         

 tem tudo a ver  
com tudo. 

Elias José 
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