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1. RESUMO 

A literatura infantil enquanto auxiliadora no processo da inclusão, visa ampliar o 

conhecimento, favorecer a imaginação, trazer à tona as emoções e explorar os 

sentimentos de maneiras expressivas e prazerosas. Este artigo tem como objetivo 

indagar sobre as contribuições do educador quanto à utilização da Literatura Infantil 

para uma conduta crítica e reflexiva, possibilitando assim a inclusão e a abertura 

para a diversidade em todo o contexto escolar e social. Tendo como base o livro O 

mágico de Oz é feita uma análise e uma comparação com diversos livros que visam 

ampliar a aceitação das diferenças individuais e preparar as crianças para uma 

sociedade inclusiva.  É de fato natural pautarmos o despertar das crianças para este 

novo mundo de inclusão social e o livro O Mágico de Oz traz a beleza da 

singularidade dos indivíduos e à dinâmica desse processo de reconhecimento do 

seu potencial e da sua diferença, e ainda nos mostra que existe um estímulo não só 

natural, mas da sociedade, para que elas queiram buscar seu desenvolvimento 

pessoal, social, educacional e profissional.  

 

Palavras-chave: Inclusão, Diversidade, Literatura Infantil, O Mágico de Oz. 

 

2. Introdução 

Desde quando a inclusão é um problema se vivemos em um mundo que tem 

como lema a diversidade? O paradigma da inclusão social é a base para se construir 

uma sociedade para todos e com isso buscamos o caminho ideal para cumprir 

nossos deveres de cidadania. É com essa reflexão que iniciamos este artigo na 

busca do resgate da compreensão social a partir do livro O Mágico de Oz e o 

enfoque na beleza de se ouvir histórias, além da importância para criança de ter o 

contato com livros desde cedo. Tendo em vista a celebração das diferenças, a 

valorização da diversidade humana, a solidariedade e a cidadania com qualidade de 

vida em uma sociedade em que o conceito de inclusão é muito recente, buscamos 

não só em Lyman Frank Baum, mas também de Mauricio de Souza e Ruth Rocha 

modelos de literaturas inclusivas para que o professor utilize as histórias de maneira 

mediadora para a aquisição de aprendizagens significativas.   
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Pretende-se com este projeto evidenciar a importância desses temas dentro 

da escola e, além disso, colaborar para destacar a literatura infantil como importante 

tema para as pesquisas científicas.  

3. Objetivo  

 O objetivo deste trabalho é constatar como a literatura infantil oportuniza a 

inclusão social buscando romper com uma visão ultrapassada de discriminação das 

minorias, abordando maneiras de como o profissional da educação pode trabalhar 

com a literatura infantil para promover a inclusão e explorar recursos de 

acessibilidade e diversidade.  

4.  Metodologia  

 A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de natureza qualitativa e 

foi realizada a partir de literaturas atinentes às relações inclusivas, à diversidade, à 

educação e à literatura infantil. A discussão dos resultados será realizada a partir de 

análises sociológicas das relações inclusivas. 

5. Desenvolvimento 

Sabemos que o termo inclusão é relativamente novo e que sua concepção é 

de grande importância para atualidade, mas, qual o seu significado? Aurélio (2000 p. 

380) nos traz diante das diversas definições que incluir significa “estar incluído ou 

compreendido; fazer parte; inserir-se”, partindo deste princípio, é possível articular 

que a inclusão é a ação de questionar os modelos ideais e a normalização de perfis. 

A inclusão visa à produção de identidades, diferenças e a valorização do indivíduo e 

ao tratarmos desse assunto apontamos para a necessidade de descontruir o 

conceito de uma cultura segregadora, pensando em reinventar princípios e práticas 

sociais. 

Podemos afirmar que os meios de comunicação hoje, anulam toda a distância 

de lugar e tempo e interliga dezenas de milhões de pessoas no mundo, distribuindo 

informações de forma rápida, baseando seu crescimento no conhecimento geral e 

isso demonstra que apesar de termos acesso ao conhecimento, pouco sabemos 

refletir sobre ele e a partir de aí incluir as pessoas ao nosso convívio e esse é o 

verdadeiro desafio dos educadores no século XXI. 
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Segundo Perissinoto (2003 p. 58), “É na rotina escolar que a criança ampliará 

seus domínios sociais”, ou seja, a presença do professor e a forma como o aluno o 

vê é de extrema importância dentro da sala de aula, e isso significa que por vezes 

somos àqueles que excluem e que generalizam nossas crianças, principalmente 

quando fazemos comparações. Ao olharmos as crianças por suas incapacidades ou 

restrições e ao as compararmos com outras tidas como padrões as restringimos a 

isso, as estereotipamos tirando delas suas potencialidades e suas singularidades 

que as tornam capazes.    

Então como desenvolvermos nosso trabalho dentro de um ambiente que na 

maioria das vezes sofre com a falta de recursos evidentes e com a superlotação de 

alunos? Essa é a verdadeira questão da inclusão.  

Por muito tempo, a escola foi um lugar de segregação, onde os alunos tidos 

como fora do padrão eram isolados ou mantidos fora da escola, ainda hoje vemos 

isso, contudo, vencemos algumas batalhas e conquistamos a democratização do 

ensino, garantindo a todos a uma escola teoricamente de qualidade, porém, é nítida 

a preocupação dos educadores em relação a garantia à inclusão, não só como 

integração, mas em um sentido de ensino de qualidade e aberto às diferenças. 

Podemos dizer que existem muitos entraves e resistências sob os novos enfoques 

educacionais, dentre eles Mantoan & Prieto (2006, p.24) destacam: a resistência das 

instituições especializadas, a neutralização da inclusão por meio de políticas 

públicas que impedem que as escolas se mobilizem para um movimento inclusivo e 

que propagam condutas excludentes, patriarcais e meritocráticas, afetando grupos 

socialmente fragilizados.   

Se a inclusão não pode mais ser ignorada, e existe a necessidade de se 

trabalhar a equidade sem deixar de lado as diferenças de cada indivíduo, como o 

professor pode promover uma escola que reconhece e valoriza as diferenças?   

As mudanças dentro da escola não ocorrem somente para seguir e obedecer 

uma lei, mas sim por que a sociedade em geral, a comunidade que faz parte 

daquela escola e a vontade política em torno dela, clamam por mudanças e o 

primeiro passo para que essas transformações ocorram é a promoção e as 

especificações dentro do Projeto Político Pedagógico – PPP da instituição, que 
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deverá ser concretizado e seguido por uma gestão escolar democrática, devendo 

ser assumidos pelo coletivo escolar. 

Sendo assim, vemos que a escola é um lugar para se descobrir e considerar 

que devemos, como educadores, trabalhar para superação do misticismo, do 

abandono, da exclusão que as crianças com deficiência e ou tidas como fora do 

padrão escolar sofrem. Será demonstrado no próximo capítulo formas de como o 

professor pode trabalhar com o texto literário de forma inclusiva, para um processo 

de ensino-aprendizagem em relação ao conhecimento de si e o do outro, no 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação, na vivência de histórias e nas 

transversalidades dos temas, buscando trabalhar com assuntos como ética, saúde, 

orientação sexual, meio ambiente e pluralidade cultura.   

Reilly (2012 p. 19) reflete que o homem transforma, cria e se recria e a 

linguagem é o veículo primordial dessa mediação. O professor, enquanto presença 

mediadora do signo na sala de aula, também transforma e se transforma no decorrer 

do processo de ensino e através da literatura infantil ele pode encontrar ferramentas 

para esse caminho de compartilhamento de saberes. Para a autora do livro A escola 

Inclusiva, a criança se torna um ser reflexivo e questionador a partir do momento em 

que ela é inserida em situações-problemas, antes que lhe seja apresentado o 

conteúdo a ser transmitido, para que ela possa encontrar soluções através de pistas 

oferecidas inicialmente, instigando-a assim a pensar e a interagir com seus colegas 

para tentar encontrar uma solução para aquilo que lhe foi ofertado. Mas, o problema 

da nossa escola é que ela proporciona à criança informações a serem memorizadas, 

para depois serem questionadas sobre aquilo, não dando a elas chance de refletir e 

tirando a oportunidade de uma aprendizagem criativa e o mesmo deve se dar com o 

aluno com necessidades educativas especiais. 

A LITERATURA INFANTIL E SUA IMPORTÂNCIA PARA UMA GERAÇÃO 

QUESTIONADORA E REFLEXIVA 

Para Craidy, et al (2001 p. 81) o ato de ouvir e contar histórias está presente 

em nossas vidas desde que nascemos, pois, além de aprender através das 

experiências vividas, aprendemos por àquelas que tomamos conhecimento, ou seja, 

através daquilo que nos é contado. 
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A literatura se apresenta pelo desejo de ouvir e contar e através dessa 

prática, formar o ato de compartilhar. Esse é o ponto mais importante da literatura 

infantil o momento da partilha, fazer com que o ato de ouvir histórias se torne 

especial e tudo dentro do contexto faz parte desse momento, desde o tom de voz do 

narrador ao falar dos personagens até o local onde nos instalávamos para ouvir.      

Para criança como ser concreto, é imprescindível que passemos a elas o 

prazer da leitura, nós enquanto educadores, devemos ter uma relação especial com 

a literatura, para mostrar a elas a importância dela em nossas vidas, em nosso 

cotidiano e em nossa capacidade de aprender com ela.  

Para formar crianças que tenham uma relação prazerosa com a literatura é 

necessário que tornemos o livro próximo a elas. É necessário que elas o vejam 

como um objeto divertido, que pode emocionar, educar e proporcionar a elas 

diferentes sentimentos, e que tragam a elas a oportunidade de se transformar, 

através de seu próprio reconhecimento.  

Em O Mágico de Oz (BAUM, 2000), observamos exatamente esse caminho 

de transformação, pois no início os personagens se veem de certo modo incapazes 

e muito propensos ao seus próprios preconceitos e ao final se descobrem seres 

potencialmente capazes de superar suas dificuldades e seus anseios, chegando 

finalmente ao ponto de destaque desta pesquisa, deparamo-nos com o próximo 

capítulo em que centramos nosso debate a como trabalhar a inclusão através da 

literatura e como o livro citado nos faz refletir sobre o tema inclusão. 

ANALISE DO LIVRO O MÁGICO DE OZ E SEUS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

PARA UM DEBATE SOBRE A INCLUSÃO 

Ao analisar o livro de Baum, destacamos exatamente o significado do 

termo inclusão, já visto no início dessa pesquisa que traz o sentido de fazer parte de 

algo. E é exatamente o ponto desse livro, entender como podemos fazer parte da 

nossa sociedade, respeitando e aceitando nossas limitações.  

Para Destrooper, et al (1986 p. 10) “As dificuldades que as crianças 

encontram para se adaptar e mais tarde se integrar, ao mundo que lhes é proposto 

pela sociedade dos adultos são cada vez mais numerosas”.  
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É possível constatar que apesar de antiga, essa citação continua sendo de 

extrema relevância nos dias atuais, uma vez que ainda temos o mesmo desafio que 

é o de fazer incluir a criança dentro de uma sociedade que muitas vezes não a 

aceita, no livro O Mágico de Oz, observamos com tamanha destreza esse assunto 

tão importante para o nosso cotidiano. 

Baum (2000 p. 19) demonstra logo no início da aventura de Dorothy  quando 

ela é informada pela Bruxa do Norte que ela deveria permanecer naquele mundo, o 

sentimento de exclusão como podemos ver através dessa alusão “Ouvindo isso 

Dorothy começou a soluçar, pois estava se sentindo solitária em meio a toda essa 

gente”. 

É obvio quando Dorothy se vê perdida em um novo mundo, que seu primeiro 

sentimento é de não pertencimento e ao longo do seu percurso, em busca de sua 

terra, encontra outros personagens que se sentem do mesmo modo, por não 

aceitarem e enfrentarem suas dificuldades, suas diferenças. É assim que 

encontramos nossas crianças dentro desse ambiente escolar, que muitas vezes 

pode fazer parte de seu cotidiano, mas não faz parte representativa de sua vida.  

Mantoan (2003 p. 19) infere que as pessoas mais conservadoras tendem a 

entender “as deficiências como “fixadas” no indivíduo, como se fossem marcas 

indeléveis, as quais só nos cabe aceitá-las, passivamente, pois pensa-se que nada 

poderá evoluir.”  

Ao relatar sobre o personagem Espantalho, Baum (2000 p. 30), faz a mesma 

analogia, uma vez que o espantalho quando criado torna-se um ser que se acha 

insignificante visto que não tem um cérebro para ser comparado ou igualado a um 

homem.   

Sendo assim, quando as crianças rodeadas por pessoas que não lhes 

demonstram e encorajam suas potencialidades, elas se sentem seres 

insignificantes, que buscam preencher um vazio e tendem a uma vida muito solitária. 

Procuraremos ainda explorar mais nossa teoria em busca de construir um panorama 

ainda mais sólido entre o corpus  e nosso objetivo. 
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