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Resumo: 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar o desenvolvimento do projeto de ensino 

aprendizagem que foi elaborado como processo de intervenção para a leitura e a escrita 

a partir da literatura infantil. Foi realizado no ciclo I, com alunos de seis e sete anos na 

Escola Municipal Marechal Ribas Junior situada na Vila Redenção em Goiânia-GO.  

Durante o quito e o sexto período de Pedagogia, fomos à escola campo para observar e 

coletar dados que nos propiciou escolher a seguinte questão problema: Como trabalhar a 

leitura e a escrita por meio do livro literário?  Partimos então da ideia, de que por serem 

alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, há uma necessidade de trabalhar com a 

leitura e a escrita, pois são alunos em fase de alfabetização. Alfabetizar com significado 

e prazer, uma “viagem” pelo mundo das letras e da literatura infantil. Tivemos como 

objetivo principal trabalhar as diferenças de raça, cor, gêneros etc., por meio dos livros 

“Tiuí, o Indiozinho” de Marysa Corrêa Quinan (2004), Menina bonita do laço de fita, de 

Ana Maria Machado (2000), e Tudo bem ser diferente de Todd Parr (2002). São livros 

que auxiliam nas discussões de como respeitar e conviver com as diferenças, com a 

seguinte metodologia: as aulas foram divididas em três momentos: primeiro, 

apresentação e leitura do livro; segundo a roda de conversa para discussão do assunto do 

livro e compreensão e terceiro, atividade escrita retirada do livro como aprofundamento 

do tema discutido.  Como referencial teórico utilizamos os conceitos de alguns autores 

como: FREIRE (1998), FERREIRO (1993), CADEMARTORI (2010). Concluímos 

então que a literatura infantil proporciona além do prazer da leitura o gosto e o despertar 

do aprendizado como a escrita de uma forma natural. 
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