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Se alguém
ama uma flor
da qual só
existe um
exemplar
em milhões
e milhões de
estrelas, isso
basta para
que seja feliz
quando a
contempla
O Pequeno
Príncipe

Você sabe a diferença entre
um chapéu e um elefante numa
jiboia? Não? Ah, então você é
uma pessoa grande. Está escrito na segunda página, bem no
comecinho do livro O Pequeno
Príncipe: “As pessoas grandes
não compreendem nada sozinhas, e é cansativo, para as
crianças, estar toda hora explicando”.
Peça para o Leo lhe explicar
a história de Antoine de Saint-Exupéry e você verá os seus
grandes olhos castanhos com
um brilho diferente. Você verá,
claramente, o impacto que a
literatura pode ter na alma de
uma criança. Leonardo dos Reis
é o personagem
da série Educação em pauta e
estuda no quarto
ano B da Escola
Caldas Júnior, em Caxias. É aluno da professora Marilda Sirena
de Ross, a responsável por apre-

MAIS
Entenda
A série
Educação
em pauta
pretende
fazer uma
radiografia
da educação
a partir da
rotina do
Leonardo
dos Reis. A
publicação é
quinzenal.

O pequeno
leitor
A importância da literatura na
sala de aula e em casa é o tema
da quinta reportagem da série

sentar a ele o pequeno príncipe,
a raposa, a rosa, o geógrafo...
A responsável por colocar um
clássico nas mãos dele.
– Não existe mais espaço
para a não-leitura nas escolas.
Inclusive dos clássicos – atesta
a escritora infanto-juvenil Helô
Bacichette, elogiando a iniciativa de Marilda.
A professora está levando a
história devagar. Aproveita
o texto do escritor francês
não só para estimular a leitura,
mas para treinar a língua. Em
trechos do livro, é
preciso encontrar palavras monossílabas,
polissílabas,
entre
outros exercícios. Os
alunos estão montando
um álbum, conhecendo o texto
com calma, observando detalhes. Mas o que foi lido até agora
já é suficiente para Leo disparar,
sem qualquer hesitação:
– O Pequeno Príncipe é o livro
mais legal que eu já li.
Publicada em 1943, a obra do
escritor francês segue encantando. Seja Leo, aos 9 anos, seja
a mãe dele, Giane Ribeiro, uma
“pessoa grande”. Os dois conversam em casa, à noite. Ele ajuda a mãe a lembrar da história. Procuram
trechos, falam
sobre os ensinamentos do livro,
enfim... debatem
literatura. O estímulo à leitura deve estar
em casa e na escola. E
um livro, como explica
Helô, sempre provoca reações
diferentes:
– Uma leitura nunca é a mesma em diferentes fases da
nossa vida.
Leo conta que alguns
colegas já leram todo o
livro. Ele optou por acompanhar o ritmo da sala
de aula. Está ansioso
para saber o que vai
acontecer. O suspense de um mistério é
só uma das formas
de a literatura capturar
alguém. E como escreve o narrador quando encontra o pequeno
príncipe, “quando o mistério é
muito impressionante, a gente
não ousa desobedecer”.
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Vídeo: a empolgação de Leo
com ‘O Pequeno Príncipe’

