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 A leitura é um dos mecanismos que facilitam a adquirir 

conhecimento além de que amplia consideravelmente o 

vocabulário e auxilia na produção de um texto oral ou 

também escrito. Geralmente o primeiro contato com os 

livros vem da escola, onde os professores trabalham 

contos, fábulas, nisso, a criança vai descobrindo e 

encantando-se com um mundo fantástico, o de faz de 

conta, através desses livros e do incentivo por parte dos 

próprios professores, o aluno vai adquirindo gosto pela 

leitura, à escola nesse âmbito também tem seu papel e 

exercer considerável influência, pois trabalha projetos para 

incentivar seus alunos e faz aquisição de novos livros, faz 

uma preparação de um espaço na própria biblioteca. 
  

 A metodologia desta pesquisa se caracterizou como 

abordagem qualitativa desenvolvida através de pesquisa 

bibliográfica e web para delimitar o objetivo, relacionado 

à Literatura Infantil nas series inicias do Ensino 

Fundamental. Nessa linha de entendimento que buscamos 

compreende as dificuldades com que o professor tem ao 

lidar com ao incentivo da leitura em âmbito escolar e 

diversidade de gêneros textuais que existem dentro da 

literatura e incentivo as diferentes formas de 

metodologia. Sendo que a pesquisa não se limita a uma 

forma de ação, pretendendo aumentar o conhecimento 

dos pesquisadores referente à surgimento da literatura no 

mundo e literatura nas series iniciais do ensino 

fundamental. 
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A  LITERATURA INFANTIL NAS SERIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A literatura deu-se o início entre os séculos IX e X, em 

terras europeias pela circulação oral e popular transmitida 

de geração para geração, de memória em memória e de 

boca em boca, passando a ser adaptada e transformada ao 

longo dos anos em literatura destinada ao público infantil. 

Portanto mudando de literatura oral para escrita, 

percebendo-se a necessidade de realizar estudos sobre a 

criança e sua aprendizagem, a partir do século XVII, ou 

seja, como deveria aprender, sendo considerado ser frágil, 

 Com este trabalho concluímos que a literatura é 

importante para ajudar na formação das crianças, pois 

além de estimular a imaginação e prepara a criança para a 

vida. Como deixar de ser uma criança tímida, estimulando 

a comunicação e o aumento do vocabulário. O fator 

socioeconômico e um dos aspectos que distanciam as 

crianças dos livros, vista que, esta pratica não e valorizada 

pelas famílias. A leitura e um importante instrumento para 

crescimento intelectual e social do individuo, mas não 

devidamente valorizado. 
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 Mostrar a importância da literatura nas escolas, como 

um conjunto do desenvolvimento da criança, cognitivo, 

afetivo e social. Abordar a origem da literatura no mundo. 

Investigar as características da literatura infantil 1° ao 4° 

ano do Ensino Fundamental.  
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