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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa foi identificar se as obras literárias infantis podem ser um recurso pedagógico facilitador do trabalho com crianças com 
dislexia do Ensino Fundamental I de uma escola pública do Distrito Federal. Para tanto, delimitamos como objetivos específicos: verificar como a 
professora trabalha com a literatura infantil com o aluno com dislexia com o intuito de facilitar o processo de aprendizagem; identificar as 
principais contribuições, na perspectiva da docente, da utilização de obras da literatura infantil para o aluno com dislexia. Como a temática 
envolveu a análise das percepções, falas e concepções dos sujeitos participantes da pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa para melhor 
aproximação com o objeto de estudo. Os tipos de pesquisa utilizada foram: bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por 
meio de livros, artigos e documentos do Ministério da Educação e foi fundamental para que houvesse embasamento teórico. A pesquisa de 
campo permitiu a análise da relação entre teoria e prática. O local escolhido para a realização da pesquisa foi uma escola pública de Ensino 
Fundamental localizada na Ceilândia Sul- DF. O campo de pesquisa foi escolhido em virtude de ter crianças diagnosticadas com dificuldades de 
aprendizagem e haver um aluno com laudo de dislexia. Os sujeitos da pesquisa foram duas professoras do 5º ano, que atuam no contexto da 
presente pesquisa. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: observação e entrevista. A utilização desses instrumentos nos 
possibilitou confrontar o que a professora afirmou na entrevista com a forma que ela trabalhou nos dias observados. Os dados nos permitiram 
abordar três categorias: a literatura infantil como recurso pedagógico, intervenções pedagógicas com o aluno com dificuldade de aprendizagem e 
trabalho com as obras literárias infantis com o aluno disléxico. Na primeira categoria, podemos deduzir que as professoras reconhecem os 
benefícios da literatura infantil, mas não utilizam como um recurso pedagógico. Na segunda categoria, notamos que as atitudes das docentes, em 
pesquisar sobre as dificuldades de aprendizagem para saber como atuar, condizem com os autores referenciados. Na terceira categoria, inferimos 
que não há o trabalho com obras literárias infantis com o aluno disléxico. Diante disso, constatamos que não há o trabalho com a literatura 
infantil de forma constante e as intervenções com o aluno com dislexia são precárias. Os dados nos permitem dizer que, apesar das professoras 
reconhecerem na literatura um instrumento facilitador e a necessidade de intervenções diferenciadas quando há uma criança disléxica, não há 
práticas pedagógicas que possibilitem esse trabalho unindo o lúdico e fantasioso (oferecido pela literatura infantil) com o desenvolvimento de 
habilidades (adquiridas pela construção de novos conhecimentos). Durante a pesquisa, constatamos que é possível o uso das obras literárias 
infantis com crianças disléxicas, embora não aconteça na prática docente. Podemos inferir que, as professoras não têm o costume de utilizar a 
literatura infantil como um recurso pedagógico e, consequentemente, não acreditam que o mesmo pode facilitar a aprendizagem da criança com 
dislexia.
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