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O prazer de ouvir história

Contar histórias é uma arte que deve dar prazer e alegria tanto para quem conta, como para quem ouve. Era
uma vez... um livro, um autor, uma história, um contador, um mundo de magia, fantasia e emoções. Para
partilhar desse mundo é só viajar no tempo, fazendo a leitura de diferentes tipos de livros, pois ela nos
oferece momentos de explorar a atenção e a concentração, desafiando-nos, instigando-nos e motivando-nos
à oralidade, à expressão e ao registro.
Ainda, apresenta aos seus leitores temáticas e problemáticas que podem influenciar a criança na
compreensão de assuntos relacionados ou vivenciados na vida real, como nascimento, morte, separação,
dores e alegrias, entre outros, auxiliando-a a compreender que isso faz parte de nossa vida.
Frantz (1997,p.27), afirma que “é por meio da fantasia, da imaginação, da emoção e do ludismo que a
criança aprende a sua realidade, atribuindo-lhe um significado”. Dessa forma, percebe-se que pode ser
através da contação, leitura, dramatização e releitura de histórias, de maneira lúdica e gostosa, é que
incentivamos e desafiamos nossas crianças a viajar neste mundo maravilhoso: rindo, cantando, vibrando,
torcendo, chorando, criticando e (re) criando sua própria história. É uma forma de viajar a outros lugares,
levando a criança a construções mentais mais complexas e marcantes. Ela permite à criança observar não
apenas os padrões da língua escrita, mas também as imagens e seus significados.
É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutá-las é o início da
aprendizagem para ser um leitor e ser um leitor é ter um caminho infinito de descoberta e compreensão do
mundo.
Ler histórias para crianças é poder sorrir e chorar diante das situações vividas pelos personagens,
exercitando o imaginário. É lendo e ouvindo histórias que se pode sentir emoções como a tristeza, a raiva, o
bem-estar, o medo, a alegria, a insegurança, a tranquilidade e viver intensamente tudo o que as narrativas
provocam em quem as lê e ouve.
A leitura aciona a emoção, estimula imagens, ideias e tem papel fundamental no desenvolvimento da
criança. Pelo imaginário, ela dá os primeiros passos na compreensão de si mesma e do mundo.
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