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A linguagem é verbal e não verbal, sendo a primeira caracterizada pela oralização, 
enquanto a segunda é marcada pelo gestual, imagético e sonoro, ambos tornam o sujeito pleno 
na sociedade, uma vez que transmitem ideias, sentimentos e denotam cultura, de modo que a 
importância desta pesquisa reside na proposição do e-book na tentativa de estimular 
potencialidades de sujeitos com Transtorno do Espectro Autista, que apresentam em diversos 
níveis falhas na comunicação e socialização. Visamos investigar as características e possíveis 
contribuições dos e-books no desenvolvimento da linguagem (não) verbal em sujeitos com 
TEA, para tal realizou-se levantamento dos livros digitais presentes na Google Play Store, a 
fim de verificar suas características lúdicas para relacionar com as dificuldades do Transtorno 
do Espectro Autista. Enviou-se uma tabela com os e-books e os parâmetros de acessibilidade 
para juízes com intuito de verificar o grau de concordância sobre a eficiência pedagógica dos e-
books na perspectiva das características acessíveis, reiteramos que os parâmetros de 
acessibilidade dos e-books favorecem o aprendizado, socialização e desenvolvimento de 
valores éticos e morais, enquanto que o uso das cores (cromoterapia) beneficia implicitamente 
o comportamento, já a linguagem utilizada pelos e-books pode ser vista como um amplificador 
de vocabulário; uma boa locução facilita a memorização e mantem a atenção do ouvinte, 
enquanto que o e-book por ser um recurso tecnológico de fácil acesso, dinâmico e baixo custo 
se torna atrativo para a nova geração. 
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