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1. RESUMO

O presente trabalho trata da inclusao social representada nas historias em

quadrinhos da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa. Sera abordada a inclusao

no ambiente escolar, a partir de um estudo do Projeto Inclusao, aplicado

recentemente na rede pública municipal de ensino de Atibaia (SP), que usava os

quadrinhos da Mônica para auxiliar na interacao entre alunos portadores de

necessidades especiais, e as outras criancas. A partir de estudos e entrevistas

realizadas junto a profissionais da area de educacao, e possivel ver como os

professores utilizaram os quadrinhos de maneira a beneficiar a interacao entre todas

as criancas, fazer uma associacao com acontecimentos sociais, e a possivel

ampliacao de elementos que auxiliam no aprendizado. 

2. INTRODUCÃO

A inclusao social consiste em tornar toda a sociedade um lugar viavel para a

convivencia entre pessoas de todos os tipos e inteligencias, na realizacao de seus

direitos, necessidades e potencialidades. Esta ligada a todas as pessoas que nao

tem as mesmas oportunidades dentro da sociedade, que nao se “enquadram” dentro

dos padroes impostos. Hoje em dia, existem leis especificas que regem o

comportamento e as acoes humanas em relacao ao convivio com o diferente. Em

1981, a ONU (Organizacao das Nacoes Unidas) criou um decreto tornando tal ano

como o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiencias (AIPPD), epoca

em que se passou a perceber que as pessoas portadoras de alguma necessidade

especial eram tambem merecedoras dos mesmos direitos que os outros cidadaos. 

A insercao de personagens especiais nas historias em quadrinhos da Turma

da Mônica e uma acao de inclusao social. Os personagens “Dorinha”, deficiente

visual, “Luca”, cadeirante; “Andre”, autista, e “Tati”, portadora de sindrome de Down,

foram os escolhidos para representar cada situacao de inclusao. O personagem

Humberto – deficiente auditivo – ja fazia parte da turma ha um bom tempo. A

principal ideia de Mauricio ao integrar esses personagens, segundo entrevista

concedida à nossa pesquisa, e focar no potencial que eles tem de vencer os

obstaculos e as barreiras que encontram a partir de suas deficiencias e limitacoes,

vivendo de forma normal e de maneira muito bem resolvida com relacao às

situacoes que se encontram. Mauricio tem como objetivo mostrar a todos como e a

vida desses personagens num lugar onde ja se instalou a inclusao social. 



As HQs unem palavras e imagem, o que desperta o interesse e a curiosidade

nas criancas. Sao capazes de atingir aqueles que ja leem e os que ainda estao

iniciando. Os quadrinhos, que inicialmente eram vistos como concorrentes dos livros

didaticos e uma distracao prejudicial ao aprendizado, hoje fazem parte do Programa

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE),  e sao distribuidos em escolas públicas. O

Parametro Curricular Nacional (PCN) lista a HQ como um genero adequado para o

trabalho com a linguagem escrita. Os aspectos lúdicos, como cores, onomatopeias,

personagens e tracos, sao elementos atrativos para as criancas. 

Aliando uma analise dos referidos quadrinhos da Turma da Mônica, com

leituras sobre HQs, sua linguagem e seus efeitos na educacao, mais uma pesquisa

de campo realizada na EMEI Diretora Eleonor de Barros, onde foi desenvolvido o

Projeto Inclusao, e possivel entender de que forma os personagens portadores de

necessidades especiais nos quadrinhos de Mauricio de Sousa auxiliam no combate

ao preconceito. Tambem, de que modo as instituicoes de ensino fazem uso dessas

historias como ferramentas de inclusao, e se a aceitacao de alunos deficientes nas

escolas sofreu algum impacto apos o contato com os personagens especiais nas

HQs de Mauricio de Sousa.

3. OBJETIVOS: 

• Compreender a visao das instituicoes que trabalham com portadores de

necessidades especiais sobre a aplicacao dos quadrinhos como ferramentas de

inclusao; 

• Analisar a relacao dos professores de ensino regular com as novas situacoes

de inclusao dos portadores de necessidades especiais; 

• Observar como os alunos portadores de necessidades especiais sao

inseridos no ensino;

• Detectar a aplicabilidade dessas historias em quadrinhos como mediadoras

do processo de inclusao social. 

 

4. METODOLOGIA: 

- Levantamento Bibliografico sobre inclusao social, educacao inclusiva e HQs.

- Reunioes de orientacao e seminarios de pesquisa.

- Entrevista com o autor Mauricio de Sousa (ja realizada), relativa aos propositos



dele e do seu grupo (semi-aberta).

- Entrevistas com os professores da rede pública de Atibaia, responsaveis pela

aplicacao do projeto de inclusao com HQs.

5. DESENVOLVIMENTO

De fevereiro a maio de 2015: levantamento bibliografico, leitura de obras pertinentes

e discussao das leituras realizadas. 

De junho a agosto: pesquisa de campo e continuidade nas leituras. 

Setembro: interpretacao das informacoes coletadas na pesquisa de campo. 

Outubro e novembro: elaboracao de um produto-sintese (artigo cientifico), com os

resultados da pesquisa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir de uma primeira observacao realizada junto à escola onde foi aplicado

o Projeto Inclusao, percebe-se a eficacia da utilizacao de HQs com personagens

especiais para se trabalhar com a inclusao social dentro das escolas do ensino

regular. O Projeto foi desenvolvido com turmas do ensino infantil, e os resultados

foram visiveis. Houve uma diminuicao no preconceito e na visao dos alunos em

relacao a aprendizagem dos colegas especiais, sendo que esses, entendo a

situacao de suas dificuldades, conseguiram identificar que nao existe crianca que

nao sabe ou que nao pode realizar alguma tarefa, e sim pessoas que demoram um

pouco mais do que as outras para chegar a um objetivo. 
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