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ESCRITA: UMA FORMA ALTERNATIVA DE EXPRESSÃO 

1. RESUMO  

Introdução: Em 1943, Leo Kanner começou os estudos sobre autismo, estudos que 

continuam até os dias atuais, havendo idiossincrasia nos resultados de estudos, até mesmo 

no que se trata da etiologia. Estudos mostram que a linguagem é um dos principais sinais 

que notamos em uma pessoa com autismo, sendo com ausência de uma fala consistente ou 

um atraso, de qualquer forma, temos que aceitar a intenção de comunicação, já que é o 

meio para estabelecer uma comunicação. A escrita por sua vez é uma forma para que 

pessoas com autismo venha se comunicar, ou até mesmo expressar suas ideias e 

sentimentos. Objetivo: Analisar a importância da escrita para as pessoas com autismo 

como forma de expressão. Metodologia: Leitura de 5 livros autobiográficos de pessoas 

com autismo. Resultados: Ambos os livros lidos apresentam dados como: aquisição de 

linguagem tardia; sinais/sintomas em comum como fixação em objetos, sensibilidade a 

estímulos olfativos e visuais, dificuldade em aceitar afeto; importância da escrita: com suas 

escritas, ambas as autoras retratavam suas emoções e sentimentos que não eram divididos 

verbalmente. 

2. INTRODUÇÃO  

O autismo foi descrito inicialmente por Leo Kanner, em 1943, com o objetivo de 

analisar crianças e adolescentes que apresentavam um comportamento distinto, além de 

alterações de linguagem. Marfinate e Abrão (2013) afirmam que embora haja vários 

estudos sobre autismo, ainda há dúvidas sobre a etiologia: a) etiologia orgânica; b) etiologia 

psíquica, que leva em conta fatores do meio, e estimulação. 

Pessoas com autismo têm maior sensibilidade a estímulos sensoriais, como cheiros, 

barulhos e visão; Simmons (2015) propõe em estudos com experiências sensoriais em 

pessoas com autismo, que não há vínculo nos testes estudados em relação ao impacto 

sensorial positivo e emocional em cada adulto com autismo, mostrando-nos a 

individualidade também neste aspecto. 

Saad e Goldfild (2009) afirmam que mesmo que diante a uma resposta inadequada, 

o importante é o estabelecimento de interação; nem sempre a ecolalia tem caráter 

comunicativo, se mostrando uma fala estereotipada, mas sua inibição, seria também uma 

inibição da fala, já aceitá-la, é inserir esse sujeito na comunicação.  

Bernadino (2015) considera que é grande o valor que tem que se dar para 

alfabetização de crianças com autismo, já que a linguagem escrita é a maneira que muitas 

vezes elas têm para transmitir suas emoções e experiências.  

Nesse trabalho veremos que apesar das dificuldades observadas ao analisar a escrita 

de uma pessoa com autismo, a mesma é de suma importância, até porque, a escrita é uma 

ótima forma de expressão, além disso, algumas pessoas com autismo tendem a desenvolver 

a linguagem escrita antes de desenvolver a linguagem oral.  

3. OBJETIVO 



Esse trabalho objetiva analisar a importância da escrita para pessoas com autismo, 

como uma forma de expressar seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações, sendo a 

escrita muitas vezes uma forma de comunicação alternativa para eles. 

4. METODOLOGIA  

Leitura de 5 livros de pessoas com autismo, sendo os livros: “Uma Menina 

Estranha”, de Temple Grandin; “Meu Mundo Misterioso” de Donna Williams; “Metafísica 

dos Tubos”, de Amélie Nothomb, “O Que Me Faz Pular”, de Naoki Hagashida; “Autista 

com Orgulho”, de Cristiano Camargo. 

Os critérios de escolha dos livros foram: 1. Serem livros autobiográficos de pessoas 

com autismo. 2. Serem livros que retratem as suas próprias percepções do autismo. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Já foram lidos dois dos cinco livros, onde foram realizadas anotações, procurando 

sempre os aspectos que serão analisados como, cada autor se vê, e vê seu transtorno de 

acordo com a vida que levou, uns com apoio da família, outros nem tanto, e como isso 

influenciou sua vida até o momento que os livros foram escritos.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Meu Mundo Misterioso 

Aquisição de linguagem: ecolalia até os quatro anos, com três anos e meio já tinha boa 

compreensão. Não se referia a si mesma como “eu”. Em torno dos dez anos, Donna falava 

o que lhe via na cabeça, mas não expunha seus sentimentos. 

Importância da escrita: Donna escrevia sobre alguns de seus sentimentos em um diário. 

Quando adulta escreveu um livro que continha seus sintomas, ela queria entender seu 

transtorno e sua causa, já que quando criança, seu transtorno foi confundido com 

esquizofrenia. 

Como descreve seu problema: mania de organização, batia cabeça para aliviar 

dor/sofrimento; a solidão lhe trazia segurança, pois seu “universo” era protegido, teve crise 

do pânico; mania de se ater a objetos, parecia ter mais sentimentos por objetos do que por 

pessoas; luzes eram hipnóticas; agudos intoleráveis; se batia quando contrariada; 

repugnância a contatos físicos. 

Como se sente em relação ao mundo: segundo Donna o mundo era impaciente, como um 

campo de batalha. Considerava sua família o seu mundo, embora tivesse uma péssima 

relação com sua mãe, que a maltratava, por achar a filha diferente. 

Uma Menina Estranha 

Aquisição de linguagem: ocorreu aos três anos, antes se comunicava com gritos e assobios. 

Importância da escrita: tinha um diário, onde expunha seus sentimentos não verbalizados 

oralmente. 

Como descreve seu problema: fixação em objetos; sensibilidade a sons e a odores; 

preferência em ficar sozinha; tinha uma voz monótona; dificuldades motoras; tinha fixação 



por assuntos, cada época uma nova fixação; quando não entendia algo, se aborrecia, quando 

se aborrecia, se comportava mal; teve alguns ataques de nervos acompanhados de 

palpitação e espasmos nas pernas; interesse em máquinas, não em pessoas; problemas com 

mudanças ambientais; com seu amadurecimento, alguns sintoma como bater nas pessoas 

foram sumindo; para aprender era totalmente visual. 

Como se sente em relação ao mundo: percebia que as pessoas eram diferentes, e só com 

vinte anos descobrira que quem era diferente era ela, mas tinha um mundo só seu, onde era 

calmo, em cores pastel e vazio de estímulos  
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