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1. RESUMO 

Devido ao número crescente de inclusões de crianças autistas em salas de aulas 

regulares, a educação, assim como o currículo, devem estar pautados sobre uma 

escola inclusiva e não apenas em  um aluno com necessidades especiais. Nesse 

aspecto, os educadores devem estar preparados para receber esses novos alunos 

para que ocorra uma real inclusão e não apenas sua inserção nas escolas . Os alunos 

portadores dos Transtornos do Espectro Autista (TEA) possuem um tríade de déficits, 

nas áreas de: comunicação, cognição e socialização, assim, sua inclusão nas 

atividades diárias se tornam mais complicada. A literatura infantil pode ser uma grande 

aliada do educador ao ser apresentada a esses alunos, pois por meio dela, a criança 

passa a ter contato com novas formas de comunicação, estimulando a parte cognitiva 

e apresentando modelos de comportamento. Além da inclusão, este trabalho partirá 

de estudos feitos com alunos diagnosticados com TEA e a sua sensibilização através 

dos livros, postulando qual a sua reação diante das estórias apresentadas. Essa 

verificação se dará a partir do pressuposto que a literatura envolve a tríade afetada 

pelo TEA, assim, o educador poderá utilizá-la para estimular as áreas afetadas de 

modo a proporcionar a inclusão nas demais atividades partindo das estórias, além de 

estimular sua comunicação e a interação com os demais alunos.  

Palavras-chave: TEA; autismo; sensibilidade; literatura infantil. 

 

2. Introdução 

As Desordens do Espectro Autista (DEA) é a nova nomenclatura utilizada para 

retratar pessoas autistas em seus variados níveis . A cada ano que se passa a 

porcentagem de autistas em nossa sociedade aumenta consideravelmente, e 

posterior à Lei de Diretrizes e Bases, todas as escolas passam a ser obrigadas a 

aceitar qualquer aluno com necessidades especiais. Essa lei prevê que a equipe 

pedagógica e o ambiente escolar devem ser preparados para o acolhimento deste 

aluno, entretanto, não é o que ocorre na prática, pois muitos profissionais não se 

sentem aptos. 

Diante dessa situação e da escassa base teórica para preparação e 

aperfeiçoamento da equipe pedagógica, muitos profissionais se sentem 

desamparados sem o conhecimento adequado. Em relatos de pesquisas anteriores 

nota-se que a inclusão dessas crianças no ensino regular é de extrema importância 

para seu desenvolvimento, mas o principal avanço relatado pelos pesquisadores é a 
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interação social e não os avanços acadêmicos, mas os mesmos não relatam o porquê 

de tal afirmação. Assim, tem-se a necessidade de novas bibliografias para auxiliar a 

equipe em como conciliar a tríade da DEA. 

Primeiramente, busca-se apresentar um panorama geral do que é o DEA, seus 

déficits, maiores dificuldades de seus portadores e o que se espera da escola no 

desenvolvimento dos mesmos. Posteriormente, mostrar a importância da literatura 

infantil no desenvolvimento de todas os alunos, como ela os afeta, quais os meios de 

ser trabalhada em sala e as possíveis aplicações em atividades. Em seguida, serão 

realizadas análises práticas com  diferentes livros e modos de apresentação, com o 

intuito de observar quais as respostas emocionais dos alunos. Finalizando, com a 

apresentação das obras que mais influenciaram na sensibilização dos alunos, a 

quantidade de alunos em que a leitura apresentou maiores manifestações e os  modos 

que foram apresentadas. 

A pretensão deste trabalho é se tornar uma fonte de busca para educadores 

que estão prestes a receber alunos diagnosticados com DEA, mas não se sentem 

preparados para essa responsabilidade. Além de apresentar um outro meio de 

aproximação desses alunos e estimulá-los a participar das aulas, atividades e 

brincadeiras realizadas com a sala.  

3. Objetivo 

Verificar como a literatura infantil sensibiliza os autistas através das 

apresentações, averiguar as diferentes reações com as variantes: número de alunos 

e forma de apresentar a mesma estória. 

Utilizar a literatura infantil como ponto socializador dentro da sala de aula, bem 

como mostrar a leitura como meio se sensibilização e inclusão social à crianças 

autistas. 

4. Metodologia 

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de natureza exploratória e foi 

realizada a partir de literaturas atinentes às literaturas infantis, ao DEA e à 

sensibilização. A discussão dos resultados será realizada a partir de análises das 

sensibilizações decorrentes das literaturas infantis em crianças com DEA. 

Para este estudo foram realizadas observações de um menino diagnosticado como 

autista aluno de uma escola de educação infantil localizada na cidade de São Paulo, 

na região da Zona Leste. Devido à privacidade da identidade da instituição e do aluno 
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não serão divulgados nomes ou endereços de ambos e serão mencionados com 

nomes fictícios. 

O sujeito 

 João possui 4 anos de idade, nascido em 2013, com estatura dentro do 

esperado para sua idade. Ingressou na escola Vagalume no início do ano de 2017, 

apresentava muitas restrições alimentares, pouco contato social e resistência em 

permanecer em sala de aula por longos períodos. Porém, é verbal e não teve grandes  

dificuldades em repostar à suas professoras suas vontades e necessidades. 

  

5. Desenvolvimento 

O Transtorno do Espectro Autista recebe o nome de Espectro devido aos 

espectros estudados em física, pois os mesmos são infinitos tanto em comprimento 

como em largura, assim, devido as diversidades encontradas nos transtornos recebeu 

este nome (TOMAZOLI, 2017). As diversidades encontradas nos casos de TEA 

ocorrem devido ao mesmo representar um transtorno global de desenvolvimento que 

afeta três áreas distintas, sendo elas a comunicação, o social e o cognitivo. 

Conceito 

De acordo com Campos (2015) o TEA é uma tríade de déficits, ou seja, para 

que uma pessoa seja considerada com TEA deve apresentar um desenvolvimento 

atípico nessas três áreas (comunicação, social e cognitivo). Entretanto, o 

desenvolvimento nessa tríade não é o mesmo para cada área e por isso o TEA pode 

ser dividido em três níveis (grave, médio e leve) de acordo com o grau de 

desenvolvimento de cada área. 

Esses transtornos não possuem simetria, assim, cada caso é único e as 

terapias e/ou intervenções que foram positivas para um podem não fazer diferença 

alguma para outro. Nos estudos de Campos (2015, 2) retratam as diferenças que 

podem ocorrer em relação a linguagem, pois há casos em que o portador consegue 

se comunicar com facilidade, entretanto, em outros o portador nem balbucia. 

Nesta tríade nota-se que a linguagem é afetada tanto verbal como não-verbal, 

o que causa dificuldades em interpretar a linguagem corporal e abstrações. Em seu 

desenvolvimento cognitivo atípico “[...] podem alterar os padrões dos jogos simbólicos, 

criatividade, originalidade e pragmática [...]” (CAMPOS, 2015, p.3). As relações sociais 

são afetadas devido a pobre consciência do outro e nas dificuldades de interação que 

também são afetadas pela linguagem e pelo cognitivo.  
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Ainda na visão do teórico (CAMPOS, idem, ibidem) essa tríade é indissociável, 

ou seja, estão relacionadas de modo que interfiram umas nas outras de forma 

negativa.  

Mesmo diante de tantas dúvidas sobre o TEA, o governo do Brasil notou a 

necessidade de buscar e oferecer um cuidado especial aos portadores, assim, m 2012 

a legislação brasileira passa a reconhecer o autista como deficiente e criam-se 

programas que garantem o atendimento à saúde, educação e tratamentos 

especializados. 

TEA na escola 

De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases (BRAZIL, 1996) a 

educação deve ser fornecida de forma igualitária a todos e respeitar as diferenças e 

necessidades de cada aluno. Além de, nessa mesma Lei conter em seu “Art. 58: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação.”. Assim, garante aos autistas a sua vaga nas classes regulares de 
ensino.” (BRASIL, 1996) 

 

Nos estudos de Campos (2015), fica evidente que a legislação garante a vaga 

dos alunos autistas nas escolas regulares, mas não há nenhuma citação sobre 

fornecimento de cursos preparatórios para a equipes escolar e nem a averiguação se 

a instituição escolhida possui um ambiente físico adequado a esta inclusão. A inclusão 

é reconhecida como a melhor maneira de interação das crianças com TEA, mas como 

já mencionado anteriormente cada caso é único e deve ser analisado se a sua 

inclusão ao ensino regular será eficaz. 

Além da análise para verificar se a escola regular é a indicada ao aluno, a 

equipe de profissionais que o acompanha deve orientar a equipe pedagógica desde a 

disposição do meio físico até as possíveis alterações em atividades, caso necessário.  

Outro aspecto abordado na pesquisa de Campos (2015) é referente a permanência 

dos alunos com TEA em sala de aula, pois o indicado no Art. 31. da LDB é que na 

Educação Infantil devem ocorrer 200 dias letivos, sendo o atendimento de no mínimo 

4 horas-aula para o período parcial e 7 horas-aula para o período integral. Entretanto, 

o observado nos estudos de Campos (2015) é que as crianças autistas que 

frequentam as escolas não permanecem nas mesmas durantes os 5 dias das 

semanas e não completam a carga horária mínima de 4 horas-aula, o que afeta o seu 

desenvolvimento. 
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Entretanto, nota-se que casos como os estudados por Campos (2015) não são 

os únicos encontrados nas escolas. Nas pesquisas de Silva et. al. (2015) é relatada a 

observação da inclusão de um aluno com TEA no primeiro ano do ensino fundamental 

que apresenta diversos avanços em seu desenvolvimento pedagógico e social. Na 

mesma ressalta-se a importância do trabalho em conjunto da professora e da auxiliar 

de classe para que os objetivos fossem concluídos, como citado pela autora: “[...] a 

disposição de professora e auxiliar para estabelecerem trocas, compartilharem 

saberes experienciados no decorrer da própria situação [...]”. 

Em comparação com o estudo de Campos (2015), no qual as crianças não 

permanecem o tempo regular em sala de aula e os responsáveis relatam que somente 

é desenvolvida a interação social, têm-se a declaração da professora que participou 

das pesquisas de Silva et. al. (2015), pois esta afirma: 

[...] o aluno realizava as atividades da sala de 1° ano do ciclo de alfabetização com muita 
desenvoltura, esperteza e atenção. [...] Apenas nos momentos coletivos no pátio da 
escola é que temos bastante dificuldade, pois os sons e a multidão ainda provocam 

estresse, mas esse é um trabalho que estamos intensificando com as histórias sociais e 
as antecipações das atividades coletivas por meio de recursos da Comunicação 
Alternativa e Ampliada (CAA) (SILVA et. al., 2015). 

 

Apesar dos estudos apresentarem divergências sobre o desenvolvimento dos 

alunos e a opinião de quem os acompanha, ambos concordam que as escolas não 

recebem cursos preparatórios para que a inclusão destes alunos ocorram como 

esperado. A inclusão pode ser uma tarefa complexa, mas necessita de profissionais 

que se dediquem a melhora de seus alunos, independente de possuírem ou não algum 

tipo de deficiência ou superdotação. Os professores e a equipe pedagógica devem 

buscar meios e manter contato com a equipe de tratamento do aluno, para que juntos 

possam garantir um futuro melhor para o mesmo, não somente na área social, mas 

na comunicação e no cognitivo também. 

A importância da literatura infantil 

Para que se possa compreender qual a importância da Literatura Infantil, deve-

se antes conhecer quem é seu leitor, assim como quais os textos que serão de seu 

interesse. Têm-se para Oliveira e Palo (2006) que o ser infantil é a criança e que a 

mesma é tratada pela sociedade como pertencente não a outro grupo, mas como uma 

minoria devido a não possuir seus valores e serem dependentes dos adultos. 

Diante dessa visão se torna necessário adaptar a literatura para uma linguagem 

que seja de conhecimento das crianças, mas o que não era levado em consideração 
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é que as mesmas compreendem somente o concreto e a arte é algo concreto, assim 

o pensamento infantil pode sim compreender a literatura como pode confirmar em:  

“A criança, sob esse ponto de vista, não é nem um ser dependente, nem um “adulto 
em miniatura;’, mas é o que é, na especificidade de sua l inguagem que privilegia o lado 
espontâneo, intuitivo, analógico e concreto da natureza humana.” (PALO;OLIVEIRA, 

2006) 
 

Para Coelho (2000) a Literatura poderia ser o eixo organizador das unidades 

de estudo. Partindo do conceito de transdiscipinaridade, que se refere a ligação entre 

todos os conteúdos como um ecossistema e não apenas a interdisciplinaridade que 

seria a junção de conteúdos com alguma base similar. Infere-se que a Literatura 

poderia organizar o caos da Educação e transformá-los em meios de comunicação 

com o mundo atual.  

A Literatura Infantil, no Brasil, tem seu início entre os anos 20 e 30 com Monteiro 

Lobato, mas posterior a ele os livros infantis passam a ter apenas caráter didático. 

Segundo Palo e Oliveira (2006) essa característica se mantém até a metade dos anos 

60, o livro infantil mantém sua forma tradicional, apenas reforçando os costumes e 

comportamentos esperados das crianças pelos adultos.  

Somente a partir dos anos 70 é que esse cenário começa a se modificar, é 

nesta década que há uma expansão da literatura infantil e passa a ser considerada 

como objeto novo, como se pode observar em: “[...]como objeto novo que é, ela 

oferece matéria extremamente rica para formar ou transformar mentes, dinamizar as 

potencialidades dos educandos.” (COELHO,2000, p. 127). De maneira que se pode 

observar que a concepção de literatura se transforma de apenas reforço pedagógico 

para agente de transformação da mente infantil. 

Diante dessa nova perspectiva, a literatura passa a ser centrada nos desafios 

das fantasias, sinhôs e imaginação. Com essas modificações ocorreu uma grande 

expansão em publicações de livros e isso só foi possível pela literatura passar a ser 

considerada como um dos instrumentos mais eficazes para a formação das crianças 

(COELHO, idem, ibidem). Os novos títulos possuem suas bases em pesquisas 

psicanalíticas, pedagógicas e de maturação da criança e devido a este novo 

pensamento surgem os livros somente com im agens, sem a escrita verbal.  

Os textos passam a ter a intenção de divertir seus leitores enquanto vão se 

tornando conscientes de si e do mundo que o cerca. Entretanto, essas diversas 

modificações geraram diversas textualidades diferentes, mas mesmo com  as 

variedades encontra-se no objeto livro a concepção de literatura resultante de 



7 

 

experiências; a consciência do poder da palavra; que é somente no leitor que o texto 

possui significado; a compreensão que a escrita é fruto da leitura assimilada ou da 

criatividade estimulada; que a literatura é a plena liberdade inferior; e a valorização da 

imagem como linguagem. 

 

Críticas da literatura infantil 

Para Coelho (2000), na atualidade, ainda não há um padrão a ser seguido 

nessas produções textuais, mas existem alguns aspectos básicos. Dentre eles têm -

se a valorização de uma leitura voltada para a experiência entre mundo e indivíduo; o 

poder da palavra e suas diversas formas de utilização; o diálogo entre o real e o 

imaginário; o conhecimento de si mesmo através do outro; e o caos como fomentador 

de transformação através dos conflitos entre tradicionais e revolucionários, 

englobando o conhecimento sobre a origem dos seres e do mundo, a sociedade 

tecnológica e suas implicações, e as relações humanas, evidenciando as 

desigualdades. 

Características dos livros de literatura infantil 

De acordo com Oliveira e Palo (2006) os livros de Literatura Infantil devem 

conter três características para que a leitura se torne prazerosa à criança. Essas 

características seriam: os jogos de figuras, os heróis clássicos e os contemporâneos 

e a presença da oralidade. 

As diferentes figuras são as sonoras que utilizam de recursos como rimas, 

aliterações, assonâncias e ritmos para que a leitura se torne prazerosa aos ouvidos 

de seus leitores. Também têm-se as figuras visuais, representadas pelas construções 

de formas através de semelhanças e as figuras verbais sendo as mesmas divididas 

em metáfora, caracterizada pela semelhança gráfica, sonora e de sentido entre as 

palavras. Em relação à presença da oralidade, destaca-se a importância de ocorrer 

mesclas entre língua escrita e falada nos livros infantis, pois é a partir dela que o leitor 

se aproxima e compreende a história como pode ser confirmado em:  

Essas diferentes características tornam os livros mais prazerosos aos 

pequenos leitores, assim, como o aproximam de sua realidade.  

Os contos de fadas 

Diante da percepção de Bettelheim (2002) as pessoas estão sempre em busca 

de novos significados tanto para ações do cotidiano como sua origem, pois sem os 

mesmos acabam ficando sem destino. Entretanto, na infância, as crianças buscam 
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esses significados nas estórias, que podem envolvê-las e apresentar soluções a seus 

problemas. Os contos retratam estórias que ocorreram em tempos passados ou com 

personagens que não participam do cotidiano das crianças. Essa representação 

distante é escolhida para que o pequeno leitor não faça ralação entre o lido e o vivido 

por ele. Isso ocorre, pois os contos de fadas têm o intuito de alcançar o subconsciente 

do leitor, para que possa compreender os acontecimentos e como superá-los sem que 

reflita sobre isso.  

A escolha de um bom livro 

 O público infantil possui uma vasta variedade de livros a sua disposição, mas 

diante de todas as opções torna-se complexa a decisão de professores e 

responsáveis sobre qual escolher para as crianças. Diante dessa situação, Goh (2017) 

realizou pesquisas nesta área para verificar o que torna um livro de qualidade para 

ser apresentado as crianças. A autora apresenta em seu estudo cinco pontos 

principais que um bom livro deve ter, sendo eles intencionalidade, informatividade, 

intertextualidade, situacionalidade e aceitabilidade. 

 Em muitos casos, os livros infantis são produzidos com a intencionalidade 

apenas didática, o que para Goh (2017) é um paradigma que deve ser mudado. A 

intenção primeira dos livros deve ser o prazer pela leitura e as histórias devem 

transmitir vontades e sensações aos leitores infantis. Outro ponto estudado é a 

informatividade, sendo que a mesma está relacionada ao inusitado, a surpresa que 

do ao folhear o livro, as ilustrações e os traços. 

Alguns livros possuem referências a outras histórias ou músicas, essa 

estratégia é denominada intertextualidade e é utilizada para que seja criado certo 

vínculo entre a criança e a narrativa. Além desses três pontos levantados há a 

situcionalidade, a habilidade do autor conseguir transcrever a realidade dentro de sua 

narrativa, ou fazer com que essa esteja presente na vida de seus leitores. Por fim, há 

a aceitabilidade, mas este último aspecto não depende dos responsáveis ou 

professores que selecionaram os livros e sim das crianças que irão relatar se gostaram 

da história e comentar sobre a mesma. 

Posterior à análise deste estudo, nota-se que antes de selecionar algum livro 

para uma criança é necessário buscar informações e certificar-se que esse objeto 

cultural possui características que o tornam adequado ao leitor.  

O contato da criança autista com a literatura 



9 

 

 No decorrer do ano, João apresentou melhoras significativas em seu 

desenvolvimento, consegue pronunciar frases mais complexas de modo 

compreensivo a todos; passou a jantar na escola; reconhece todas as letras do 

alfabeto, assim como seu nome e algumas palavras curtas; consegue escrever seu 

nome sem auxílio de suas professoras; grafa corretamente diversas palavras, 

algumas sem auxilio algum e outras necessitando que suas professoras lhe dite as 

letras que serão utilizadas. Apesar destes avanços, nota-se que o seu 

desenvolvimento social permanece sendo o mais afetado, mesmo sendo estimulado 

a dividir brinquedos e realizar atividades em conjuntos com seus colegas ainda 

apresenta certa resistência e quando realiza a atividade não permanece na mesma 

por muito tempo. 

 Observam-se avanços significativos em sua linguagem, cognitivo e social, 

sendo muitos desses incentivados pelos seus colegas em parceria as professoras. 

João entrou numa sala de Jardim I, na qual seus colegas estudam juntos desde 1 ano 

e meio de idade, mas o fato de um amigo novo entrar em classe e apresentar algumas 

limitações não houve exclusão. Ocorreu o oposto, todos o receberam calorosamente 

e o introduziram na turma, sempre se mostram disposto a auxiliá-lo e o manter por 

perto com diversas demonstrações de carinho. Diante disto, é notório que o 

desenvolvimento de João está ocorrendo gradativamente e que é amparado por todos 

seus colegas e por suas professoras que vibram com cada conquista sua. 

Aplicação 

 Para poder verificar quais as consequências dos livros de literatura infantil nos 

autistas, é necessário realizar a leitura destes e analisar quais as reações dos 

mesmos. Nesse estudo foram realizadas a leitura dos livros “Chapeuzinho Amarelo”, 

de Chico Buarque, e “Isso não é uma caixa”, de Antoinette Porfis, ambos lidos para 

todos da sala de João. O primeiro contou com o recursos do avental contador de 

histórias e o segundo com a caixa contadora de histórias. Durante as narrações foram 

feitas observações sobre as reações de todos, assim como as reações posteriores as 

contações. 

 

6. Resultados preliminares 

 Diante dos estudos realizados até o presente momento é possível afirmar que 

o avanço nos desenvolvimentos de João é notório e positivo. Porém, ainda há algumas 

resistências por parte do aluno, mas o trabalho em equipe das professoras e das 
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crianças facilita para que estes empecilhos sejam superados. João apresenta pouco 

interesse em se manter sentado durante as contações de histórias, devido a isso, 

serão realizadas narrações com suporte de fantoches e personagens para que 

apresente maior interesse na história. 
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