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1. RESUMO 

O presente artigo científico pretende fazer uma abordagem significativa sobre o 

trabalho com textos literários como meio de se trabalhar as dificuldades de 

aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental, bem como sugerir 

atividades de intervenção nesse processo. Verifica-se que a alfabetização 

propriamente dita requer um olhar atento do professor, ou seja, é muito importante 

que se tenha sensibilidade e conhecimento para detectar, de fato, o que acontece 

com cada aluno. Caso contrário, resultará no que chamamos de fracasso escolar. A 

abordagem do tema foi feita por meio da pesquisa bibliográfica, possibilitando 

conhecer algumas teorias acerca do trabalho com textos literários na alfabetização, 

dificuldades dos alunos, bem como os recursos e intervenções que podem ser 

usados pelos professores quando se deparam com alunos em dificuldades. Os 

resultados apontam para a relevância dos texto literários para a aquisição da leitura 

e da escrita, assim como para as dificuldades inerentes a esse processo, todavia 

salientam a necessidade da interação com pais e professores. Segundo o estudo em 

questão, eles devem incentivar a leitura, mas também, gradualmente, levar os 

alunos a ler de forma autônoma. 

 

Palavras-chave: textos literários, ensino-aprendizagem, leitura, autonomia 

 

  2. INTRODUÇÃO 

Este artigo científico pretende fazer uma reflexão teórica acerca dos textos 

literários como auxílio pedagógico na aprendizagem e alfabetização nas séries 

iniciais. 

Neste sentido, a contemporaneidade é um momento de grandes desafios: por 

um lado o poder uniformizado da tecnologia e, por outro, o conflito com o poder 

libertário. Diante desse contexto, é indispensável que os sujeitos se 

instrumentalizem tecnologicamente, mas que não se esqueçam do que realmente 

nos torna humanos, o poder de criação e da imaginação. Os textos literários podem 

contribuir no ensino aprendizagem de crianças que estão na fase de alfabetização? 

Diante da necessidade da linguagem, os textos literários dentro da sala de 

aula desenvolvem o cognitivo e imaginação, contribuindo para o avanço e passagem 

de níveis de alfabetização. 

Neste sentido, os textos literários como recurso pedagógico na aprendizagem 
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apontam o papel do professor alfabetizador: entender como funciona o processo de 

aquisição da escrita e da leitura, tendo com recurso os textos literários para uma 

aprendizagem prazerosa. 

Uma proposta com textos literários é organizada por vários níveis 

psicogenéticos que visam a facilitar o trabalho do professor e garantir, acima de 

tudo, o interesse e o sucesso na alfabetização. Sendo assim, o presente trabalho 

está estruturado de maneira a levar o leitor a refletir sobre as várias maneiras de 

alfabetização, bem como as dificuldades encontradas neste processo. 

 

           3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é reconhecer os textos literários como auxílio pedagógico na 

aprendizagem e alfabetização nos anos iniciais, tendo como ponto de partida para 

uma ação docente capaz de contribuir para o sucesso do aluno.   

Para alcançar o objetivo geral foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Entender como funciona processo de aquisição da leitura e escrita; 

 Apresentar os textos literários como recursos para a alfabetização na 

sala de aula; 

 Apontar o papel do professor alfabetizador; 

 Refletir e analisar sobre as várias maneiras de alfabetização; 

 Relacionar o uso dos textos literários a uma aprendizagem prazerosa. 

 

          4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa utilizou-se de um procedimento racional e sistemático, feito por 

meio da pesquisa bibliográfica para proporcionar respostas ao problema proposto de 

identificar a contribuição aprendizagem. 

Segundo Gil (2002, p.44). “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” 

Qualquer espécie de pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a 

partir de referências teóricas, seja ela uma pesquisa prévia para a fundamentação 

teórica ou ainda para justificar os limites e as contribuições da própria pesquisa. 

A principal vantagem bibliográfica é permitir ao investigador a cobertura de 

fenômenos amplos, mais do que uma pesquisa direta. 
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Sendo assim, os estudos de Piaget, Vygotsky, Ferreiro e Weiss nos 

proporcionaram a compreensão da temática escolhida. 

Finalizando, este trabalho foi desenvolvido por meio de um processo em 

espiral que começou com algumas dúvidas que foram sendo esclarecidas na medida 

em que fomos desenvolvendo este estudo. 

 

         5.  DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 A Língua Escrita e a Leitura 

 

Para falar em língua escrita, primeiramente é preciso conhecer o que rezam 

os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997 p.82-83). ”para 

aprender a ler e a escrever é preciso pensar sobre o que a escrita representa e 

como ela representa graficamente a linguagem”. 

Porém, algumas situações didáticas podem vir a favorecer, especialmente, o 

exame e a reflexão sobre o sistema de escrita e a correspondência fonológica, pois 

são atividades que exigem  atenção à analise, tanto qualitativa como quantitativa, da 

correspondência entre os segmentos falados e escritos. 

Segundo Tierno (2007) no seu estudo A Psicologia da criança e seu 

desenvolvimento relata que os pais podem contribuir com a aprendizagem, mesmo 

que depositem a confiança e responsabilidade na escola. É comprovado que um 

ambiente culturalmente adequado facilita na aprendizagem da leitura / escrita. 

E o papel dos pais é fundamental, pois é nesse contexto que os pais podem 

colaborar usando assim de livros para contar histórias adequadas para a idade da 

criança. E, no ato de realizar a leitura, devem sempre  mostrar o texto e a escrita 

para que assim a criança possa desde o início familiarizar-se com a escrita e tendo 

contato com a leitura. 

Para Weiss (2005) do núcleo de formação de professores alfabetizadores, 

não é qualquer tipo de texto que permite a leitura, garante que o esforço de atribuir 

significado a parte de escrita coloque problemas que ajudem o aluno a refletir e 

aprender. 

A educadora explica que no primeiro caso, os textos mais adequados são os 

quadrinhos, parlendas e canções que, em geral, se sabem de cor. Segundo, as 

embalagens comerciais, os anúncios, folhetos de propagandas e demais portadores 
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de textos que possibilitam suposições de sentido a partir do conteúdo, da imagem ou 

foto, do conhecimento da marca ou do logotipo. Isto é, de qualquer elemento do 

texto ou do seu entorno que permita ao aluno imaginar o que poderia estar aí escrito. 

No mesmo livro do programa formação de professores alfabetizadores a 

educadora explica que vários estudos têm mostrado uma correspondência inicial 

pouco diferenciada, o alfabetizador progride em direções a um procedimento de 

análise em que passam a fazer corresponder momento silábico, em que ainda que 

nem sempre com consistência atribua uma letra, uma sílaba antes de compreender 

o que realmente cada letra representa. 

Mas é nas atividades de escrita que o aluno que ainda não sabe escrever 

convencionalmente precisa esforçar-se para construir procedimentos de análise e 

encontrar formas de representar graficamente aquilo que se propõe a escrever. E, 

por isso, essa é uma boa atividade de alfabetização, pois havendo informação 

disponível e espaço para reflexão sobre o sistema de escrita, os alunos constroem 

os procedimentos de análise necessários para que a alfabetização se realize. 

Ferreiro e Teberosky (1995) constataram que os processos de aquisição da 

leitura e da escrita nos alunos com dificuldades de aprendizagem são semelhantes 

àqueles considerados normais na aprendizagem. Esses aspectos dizem respeito ao 

letramento, à dimensão desejada, ao ensino e as interações escolares. Para elas, é 

no decorrer do processo de construção da escrita que as crianças descobrem as 

propriedades do sistema alfabético e a partir da compreensão de como funciona o 

signo linguístico elas aprendem a ler e escrever. No entanto, passam por diferentes 

níveis que são: 

Nível 1- Pré-silábico: escrever é reproduzir os traços da escrita que a criança 

identifica como sendo forma básica de escrita, desenhar pode ser uma forma de 

escrever; 

Nível 2 - Silábico: sem valor sonoro; para poder ler coisas diferentes, deve 

haver uma diferença objetiva nas escritas (critérios de quantidade mínima e variação 

de caracteres);        

Nível 3 - Silábico com valor sonoro: Tentativa de dar um valor sonoro a cada 

uma das letras que compõe uma escrita; 

Nível 4 - Silábico alfabético: Passagem da hipótese silábica para a alfabética. 

Esse é o momento de conflito, pois a criança precisa negar a lógica da hipótese 

silábica. Nesse momento, o valor sonoro torna-se imperioso, pois a criança começa 



5 

a acrescentar letras especialmente na primeira sílaba da palavra. 

Nível 5 - Escrita alfabética: Nessa fase a criança compreende a organização 

do sistema alfabético, quando escreve, demostra conhecer o valor sonoro 

convencional de todas ou grande parte das letras. Distingue também letra de silaba, 

de palavra e de frase. 

As crianças com dificuldades de aprendizagem passam por todas as 

hipóteses, pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética  para avaliar a 

evolução desses alunos o professor pode utilizar as mais variadas proposições, tais 

como: escrita livre de palavras e frases, reescrita de atividades vivenciais, reescrita 

de histórias lidas, produção com base em imagens e escrita de bilhetes, entre muitas 

outras. Os registros das crianças expressam o nível de evolução em que a criança 

se encontra, desde a escrita sem valor representativo até a escrita alfabética, com 

valor representativo. (BRASIL2007). 

 

5.2 Os Textos Literários Na Sala de Aula 

 

A literatura hoje está bem presente na sala de aula. Segundo Cadermatori 

(1994, p.23) A literatura infantil se configura não só como instrumento de formação, 

mas também de emancipação da sociedade, onde a dependência infantil e a 

ausência de padrão inato de comportamento, configurando a situação da criança em 

relação com o adulto. 

A literatura, além de ser um instrumento de emancipação conforme destaca 

Cadermatori (1994) também é uma arte estética que envolve beleza e emoção. 

Os estudos de Franco (2012) demostram que a literatura infantil pode ter 

várias características onde o texto e sua estrutura e ilustração e o fato que esses 

elementos tornem apreciados pelas crianças. 

Franco (2012) destaca ainda que a literatura infantil não é somente composta 

por histórias e sim por contos, peças teatrais, canções, poemas, mitos entres outros. 

Com todas essas oportunidades os textos literários não ficam apenas como 

um instrumento pedagógico. Abrindo assim um universo de oportunidade para que 

possa ser vivenciado pelo aluno e também pelo professor. 

A literatura enriquece a formação da criança e suas competências na leitura, 

desenvolvendo também as partes de audição, imaginação e sentidos. Recorda que 

mesmo que as crianças não sejam leitores, cabe desde o início aos educadores ter 
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em contato com a escrita e desenvolver noções sobre a linguagem. 

De acordo com Weisz (2005), do curso Letra e Vida para professores 

alfabetizadores, os processos de ensino e aprendizagem são processos diferentes, 

entretanto, ensinar é fazer aprender. 

Todo ensino que não tem como resultado a aprendizagem não cumpre seu 

papel. Por essa razão sempre que o professor não conquista bons resultados em 

relação à aprendizagens dos alunos, temos que analisar cuidadosamente a 

qualidade das novas propostas de ensino e, consequentemente, fazê-la acontecer 

de maneira prazerosa. 

Uma forma sugerida pela autora de se alfabetizar de maneira prazerosa é por 

meio dos textos literários, pois são esses textos que estão relacionados à realidade 

do aluno, ou seja, faz sentido a ele. 

Segundo Weisz (2003), os professores devem simplesmente facilitar e 

promover a admissão de cada criança no clube da alfabetização, já que se 

consideram o tipo de pessoa que lê e escreve. 

A sala de aula deve ser o lugar onde ocorrem as atividades de leitura e 

escrita, significativas e úteis, onde é possível a participação sem coerção ou 

avaliação e onde sempre haja disponibilidade de colaboração. 

As crianças precisam encontrar sentido na leitura, já que os professores 

devem garantir que a leitura e a sua aprendizagem façam sentido. Assim, não é 

exagero nenhum dizer que os alunos já “leem” o mundo, portanto estão aptos a 

serem alfabetizados, isso se deve ao constante contato com os meios de 

comunicação, assim os textos dirigidos a eles precisam ser reflexivos para realizar o 

preenchimento das lacunas. 

O trabalho com literatura infantil dentro da escola, necessariamente é objeto 

de grande importância. É dentro do âmbito escolar que a criança fortifica suas ações 

e faz relações com seu mundo e o mundo que a rodeia. Para tanto, é importante que 

a instituição esteja preparada para desafiar e instigar a busca desse aluno ao objeto 

pretendido. É necessário oferecer às crianças os mais diversos materiais de leitura. 

A criança está sempre atenta a tudo o que os outros pequenos e, 

principalmente, o que os adultos fazem. Então, o modo de falar sobre os livros, os 

tipos de comentários que se faz sobre esta ou aquela leitura e a frequência do hábito 

de ler precisam ser continuamente observados para que se passe sempre uma ideia 

sedutora da literatura infantil à criança. 
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Mas, é necessário que os professores que lidam com classes ou alunos 

identifiquem alfabetização a qualquer momento e em qualquer atividade, pois o nível 

psicogenético em que cada criança se situa, bem como seu respectivo estágio 

cognitivo são diferentes. 

 

     6. RESULTADOS 

 

Os textos literários nas dificuldades de aprendizagem nas séries iniciais 

possibilitam refletir sobre diferentes concepções, ou seja, diferentes pontos de vista 

de vários autores acerca da aprendizagem e da maneira como o professor deve 

realizar suas intervenções.    Uma das contribuições e referencias de Tierno (2007) 

no seu estudo A Psicologia da criança e seu desenvolvimento relata que os pais 

podem contribuir com a aprendizagem, mesmo que depositem a confiança e 

responsabilidade na escola. É comprovado que um ambiente culturalmente 

adequado facilita na aprendizagem da leitura / escrita. Nesse contexto é valido 

lembrar que mesmo que as crianças ainda não sejam leitores fluentes os pais e 

professores devem proporcionar o contato com o texto escrito lendo em voz alta. 

Isso oportuniza o desenvolvimento intelectual e emocional, visto que com os textos 

literários, as crianças passam a lidar mentalmente com objetos, pessoas e coisas 

mesmo na ausência, tornam-se capazes de ver e de operar mentalmente com o 

mundo fazendo assim relações com sua vida ou até mesmo uma representação 

simbólica.   

Outro autor estudado é Cadermatori(1994, p.23),a literatura infantil se 

configura não só como instrumento de formação conceitual , mas também de 

emancipação...A literatura como destaca Cadermatori  é repleta de uma linguagem 

voltada para a criança, respeitando assim suas necessidades e capacidades que as 

distinguem dos adultos, proporcionando entram textos com uma boa qualidade de 

estrutura e ilustração, para ter uma maior aceitação dentro da sala de aula. 

Esses e outros autores citados e contemplados neste artigo de ensino cujo 

tema é Os textos literários como auxilio pedagógico na aprendizagem alfabetização 

nos anos iniciais do ensino fundamental e justifica-se, pois, saber fazer uma 

intervenção adequada durante o processo de ensino aprendizagem pode contribuir 

para o sucesso da alfabetização e a realização do aluno na aprendizagem. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se considerar que o assunto abordado neste artigo, longe de ser 

específico para determinadas séries, se aplica ao desenvolvimento do gosto pela 

leitura, que deve ser incentivado por pais, professores e, juntamente com os 

gestores da instituição, desenvolver um trabalho fundamental na aprendizagem dos 

alunos. 

De acordo com os estudos de Weisz a instituição escolar tem com tal 

promover desafios e dar sentido à leitura e a escrita, colocando em pratica projetos 

destinada a enfrenta-lo só assim poderá ser possível diminuir a distância entre as 

intenções a e realidade. 

Além de ressaltar a importância do gestor e professores em estabelecer 

acordos sobre a forma que os textos literários se fazem presente em todos os 

grupos, sobre os conteúdos que selecionam e as estratégias escolhidas para sanar 

as dificuldades de aprendizagem.   

Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que a escola deve ser o lugar 

privilegiado para desenvolver em toda a sua comunidade, alunos, professores, pais 

e funcionários, uma cultura em que a prática de leitura se torne o principal 

instrumento de acesso e de construção de saberes. 
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