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RESUMO 

Introdução: A escola deve ser um lugar propício para o desenvolvimento de bons hábitos de 

leitura, já o professor necessita estar apto para desenvolver com os alunos ações educativas que 

contribuam para um bom desenvolvimento. Exercendo grande influência no desenvolvimento 

psicossocial e cognitivo da criança a literatura infantil deve começar a ser sugerida a criança o 

mais cedo possível, toda história lida ou contada é uma experiência nova para o aluno, o amor 

pelos livros não é coisa que aparece de repente, é preciso ajudar a criança a descobrir o que uma 

boa história pode oferecer. Objetivo: O presente trabalho teve como foco a literatura no 

contexto da educação, procurando demonstrar a importância das histórias e suas influências no 

gosto pela leitura, tendo como objetivo discutir a necessidade de promover a aproximação entre 

as crianças e a leitura propondo projetos que apresentem o tema para os alunos. Metodologia:  

A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica para melhorar o conhecimento sobre o 

assunto e a pedagogia de projetos, na montagem de duas sugestões de projetos a serem aplicados 

em sala de aula. Resultados e discussão: Sugerimos dois projetos interdisciplinares. Projeto 1 

“Contos de fadas: leitura e reconto”, com o objetivo de desenvolver a linguagem oral e escrita 

dos alunos por meio da leitura, escrita e reconto de contos de fadas. Projeto 2 “Cantinho da 

leitura: espaço de magia”,  com o objetivo  de desenvolver um espaço e tempo que permitam 

aos alunos o contato com diversas obras literárias levando ao gosto pela leitura por meio de 

atividades variadas e criativas. Conclusão: A leitura infantil é um instrumento fundamental 
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para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento intelectual e ético do aluno, tendo 

como um dos objetivos educar moralmente as crianças, despertando as diferentes emoções e 

visões de mundo, proporcionando condições para a formação individual e o crescimento 

interior, assim ela é capaz de questionar, pensar, ouvir dar e receber opiniões. A escola deve 

proporcionar espaços, projetos e ações que permitam ao aluno conviver com a literatura infantil, 

viajar pelo mundo dos livros e da imaginação, despertando o desejo de querer saber mais, de 

desvendar outros mundos através das histórias. 
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