16°
TÍTULO: PROJETO INCLUSÃO E O USO DAS HQS DA MÔNICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEGORIA: CONCLUÍDO
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS

INSTITUIÇÃO: FACULDADES ATIBAIA

AUTOR(ES): GISELE SALGADO FRANCO, BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MELISSA TIEMI
HAYASHIDA
ORIENTADOR(ES): GIULIANO TOSIN

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de caso referente ao Projeto Inclusão, uma
iniciativa desenvolvida na rede pública municipal de ensino de Atibaia (SP), que
usou edições específicas das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, de
Mauricio de Sousa, para auxiliar na interação entre alunos portadores de
necessidades especiais e as outras crianças. Essas HQs citadas possuem
personagens com necessidades que compartilham situações cotidianas com os
demais integrantes da turma. Dessa forma, tornaram-se potenciais ferramentas que
foram utilizadas durante atividades de inclusão no ambiente escolar. Este trabalho
analisa o modo como os professores do Projeto Inclusão usaram os quadrinhos
visando beneficiar a integração entre todas as crianças, ensinando-as a fazer
associação com acontecimentos sociais, e ampliando os elementos que auxiliam o
aprendizado.
INTRODUÇÃO
Há menos de um século, a maioria das pessoas com necessidades especiais eram
excluídas da sociedade e tornadas reclusas, muitas vezes, pelas próprias famílias,
ou acolhidas e isoladas em hospitais e prisões. A consciência acerca da
necessidade da inclusão social é algo recente, e redimensionou o enfoque das
necessidades especiais em relação à sociedade, com a meta de inserir a
convivência dos deficientes físicos e mentais na vida social, de forma geral. O
conceito de “inclusão” e suas práticas originam-se do final da década de 80, e foram
fundamentais para grandes conquistas referentes à cidadania. Os estudos da área
apontam, de forma unânime, que o coletivo é a principal fonte para o
desenvolvimento das funções superiores, principalmente das crianças com atraso
mental. Uma vez proporcionados os recursos demandados à pessoa com
necessidade, ela adapta-se de acordo com as práticas e conhecimentos
assimilados, e os incorpora ao que já conhece, de acordo com suas possibilidades e
limitações. Dessa forma, torna-se também uma das responsáveis por sua própria
inclusão, demonstrando que, apesar de suas diversas condições físicas e
psicológicas, o ser humano é ilimitado e o ambiente exerce grande influência nesses
fatores.
Piéron (Apud NOVAES, 1975, p. 20) define adaptação como reações do organismo,

pois o corpo sente a pressão e gera uma reação que pode causar bloqueios que
dificultem sua adaptação. Para a criança, a escola deve oferecer todo o desafio e
estrutura necessários para seu desenvolvimento e interação social. É imprescindível
que a criança tenha todo o suporte em sua adaptação e não se sinta diferente dos
colegas. Privar uma criança desse desafio é afastá-la do desenvolvimento pleno de
seu potencial.
Tem-se hoje, na rede de ensino brasileira, por exigência da lei, alunos portadores de
necessidades especiais, e cada um deles conta com o apoio de um profissional
denominado mediador, que o auxilia nas atividades preparadas pelo professor, de
acordo com sua necessidade. Além disso, devem ser realizadas constantes
adaptações estruturais nas instituições escolares, a fim de melhorar o processo de
inclusão, desde a adaptação de banheiros até a utilização de materiais adaptados e
conteúdo lúdico em atividades aplicadas em sala. Além disso, devem ser elaborados
projetos abordando a temática da “inclusão do diferente”. Para Bersch et alii (Op.
Cit), “os serviços de educação especial são de fundamental apoio ao ensino regular
para que não transformemos a deficiência em uma incapacidade.”
Nota-se uma evolução na vida do aluno com deficiência que, ao interagir com outras
pessoas, passa a ter experiências únicas no âmbito não só escolar, mas também
social, já que, na maioria das vezes, essa criança tem seu maior tempo de
socialização na escola. A vida profissional de qualquer cidadão depende de suas
experiências e, por isso, é muito importante que o portador de necessidades
especiais viva incluído em sociedade desde o início de sua trajetória escolar.
Segundo Skliar, “o fato de que a Educação Especial está totalmente excluída do
debate educativo é a primeira e mais importante discriminação.” (2002:15)
OBJETIVOS


Compreender a visão das instituições que trabalham com portadores de
necessidades especiais sobre a aplicação dos quadrinhos como ferramentas
de inclusão;



Analisar a relação dos professores de ensino regular com as novas situações
de inclusão dos portadores de necessidades especiais;



Observar como os alunos portadores de necessidades especiais são
inseridos no ensino;



Detectar a aplicabilidade dessas histórias em quadrinhos como mediadoras
do processo de inclusão social.

METODOLOGIA


Levantamento bibliográfico sobre Inclusão Social, educação Inclusiva e HQs.



Reuniões de orientação e seminários de pesquisa.



Entrevista com o autor Maurício de Souza, relativa aos propósitos dele e do
seu grupo (seu grupo).



Entrevistas com os professores da rede pública municipal de Atibaia-SP,
responsáveis pela aplicação do projeto de inclusão com HQs.

DESENVOLVIMENTO

Histórico e função pedagógica das HQs
Os quadrinhos originaram-se da junção de dois códigos de signos gráficos: imagem
e texto, o que torna sua linguagem interessante e dinâmica para a leitura. De acordo
com Mendonça (2008, p.72), as ilustrações das histórias em quadrinhos
correspondiam inicialmente ao estilo “cartoon”, sem procurarem ser cópias fiéis da
realidade. A primeira história em quadrinhos foi criada por Richard Fenton Outcauld,
com o personagem Yellow Kid, em 1895, para o jornal New York World. As histórias
retratavam crianças e adultos que viviam em favelas (becos) norte-americanas.” O
grande sucesso das histórias de Yellow Kid, favoreceu a valorização das HQs, pois
passou a haver uma concorrência maior entre os jornais para publicação de
conteúdos semelhantes. Dessa forma, se firmaram como um típico produto
comercial da então emergente cultura de massa.
No início, o público leitor das histórias em quadrinhos era formado essencialmente
por leitores de jornais, onde eram publicadas, na forma de “tirinhas”. Mas a
profissionalização das tiragens possibilitou a proliferação deste meio na sociedade. A
massificação trouxe uma tendência naturalista nos desenhos, que começaram a
assumir características mais fiéis às das pessoas e objetos, o que potencializou
ainda mais sua aceitação. Mas o aparecimento de um novo veículo de disseminação
dos quadrinhos, as publicações periódicas conhecidas como Comic Books (ou no

Brasil, gibis), nos quais logo despontaram os super–heróis, teve extrema penetração
junto aos leitores mais jovens e ampliou consideravelmente o consumo dos
quadrinhos, tornando-os cada vez mais populares. (RAMA et alii, 2012, p.11)
“O período de pós-guerra e início da Guerra Fria foi especialmente propício para a
criação do ambiente de desconfiança em relação aos quadrinhos.” (Op. Cit.) A partir
daí, as publicações passaram a atender a um código de ética criado para os
quadrinhos, chamado “Comics Code”, que restringia o conteúdo das publicações.
O aprimoramento dos meios de comunicação desmitificou essa visão negativa sobre
os quadrinhos, o que favoreceu a aproximação das HQs às práticas pedagógicas, e
suas qualidades vêm sendo avaliadas e discutidas como ferramentas educacionais.
A inclusão efetiva das histórias em quadrinhos em materiais didáticos começou de
forma tímida. Professores das mais diversas disciplinas passaram a buscar nas HQs
não apenas elementos para tornar suas aulas mais agradáveis mas, também,
conteúdos que pudessem utilizar para transmissão e discussão de temas
específicos em sala de aula. (Ibidem, p.20) No Brasil, por exemplo, o emprego das
histórias em quadrinhos já é reconhecido pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e
pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais).
A acessibilidade e o baixo custo também são características marcantes, pois o preço
das HQs é relativamente baixo, em comparação à outros produtos da indústria
cultural. Além disso, a forte identificação dos estudantes com os ícones da “cultura
de massa” é também um elemento que reforça a utilização das HQs nos processos
didáticos, e a interligação do texto com a imagem amplia a compreensão de
conceitos de uma forma que qualquer um dos códigos, isoladamente, teria
dificuldades para atingir. (Op. Cit.)
Devido aos variados recursos lúdicos presentes na linguagem quadrinhística, como
o balão, a onomatopeia, e os diversos planos utilizados pelos desenhistas, as
crianças têm acesso a outras possibilidades de comunicação, que colaboram para
seu relacionamento familiar e coletivo. Como mais uma virtude, as HQs também são
capazes de atingir aqueles que já leem, e os que ainda estão começando a ler.

Inclusão nas HQs da Turma da Mônica
As histórias em quadrinhos da Turma da Mônica são um dos maiores fenômenos da
comunicação de massa voltada ao público infantil brasileiro. Concebidas por

Mauricio de Sousa no começo dos anos 1960, consagraram vários personagens que
tem lugar privilegiado no imaginário dos leitores de HQs em nosso país. Além da
própria Mônica, outros como Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento, são
nacionalmente conhecidos pelo público de diversas idades. Em entrevista concedida
à presente pesquisa1, o autor declarou que seus personagens foram todos criados a
partir de experiências vividas, observando crianças e inspirando-se em familiares.
Porém, num dado momento do longo sucesso dos personagens da Turma da
Mônica, deu-se conta de que havia carência de um tipo de personagem infantil
ausente em seus quadrinhos:
Eu estava me esquecendo de uma coisa, estava muito baseado nas
crianças mais próximas de mim, minha família, principalmente. Eu
esqueci que, quando era criança, também tinha alguns amiguinhos
que tinham necessidades especiais, tinham algum problema físico.
Então, eu falei, estou pensando que a minha história é uma história
de crianças como todas as crianças, mas não é. Todas as crianças
têm um amigo com dificuldades físicas. E quando não tem um adulto
perturbando ou enfiando bobagem na cabeça da criançada, ninguém
tem preconceito. A criançada brinca de igual para igual, como toda a
criança brinca, não tem frescura.

Em 2004, o autor começou a criar personagens com dificuldades especiais e
integrá-los ao convívio com os demais personagens já existentes na Turma da
Mônica. Entretanto, esse passo foi dado com muita cautela, atentando para a
delicadeza que envolve o assunto, como nos descreve o autor, em outro trecho da
mesma entrevista:

Tem uma falha nas minhas histórias, na estrutura delas, está faltando
crianças especiais, criança que não anda, com dificuldade de
locomoção, criança que não enxerga, etc. Daí comecei a estudar
como ia criar esses personagens. (…) Eu tinha medo de criar o
personagem e puxar para ele algum preconceito que a gente carrega
na infância, da educação, ou de outros tempos, de outros contextos.
Tem coisa que, antigamente, era legal, era normal, e agora não é
mais, e isso demonstra uma conscientização nossa. Não é que
ninguém precisa falar uma coisa para você sentir que é coisa errada,
você sente que tem que partir de algumas coisas.

Segue uma breve apresentação dos personagens portadores de necessidades
especiais nos quadrinhos da Turma da Mônica.

1 Entrevista realizada nos estúdios da Mauricio de Sousa Produções, em São Paulo, no dia 09/09/2014.

Luca (dificuldade motora): certa vez, um grupo de atletas paraolímpicos foi visitar
Mauricio de Sousa e o autor ficou impressionado com o bom-humor, a alegria e as
auto-ironias deles. Inspirado neles e num menino cadeirante “bonitinho e bemhumorado” que conheceu em Brasília, criou o personagem, em 2004.
Dorinha (deficiência visual): personagem criada também em 2004, é uma
homenagem a pedagoga e filantropa brasileira Dorina Nowil, que ficou cega aos 17
anos e realizou diversas iniciativas de apoio aos deficiente visuais, como a criação
de instituições, leis e campanhas.
André (autismo): para criar este personagem, Mauricio de Sousa pesquisou as
diversas gradações do autismo, e seus reflexos no comportamento social dos
portadores. O personagem possui autismo num nível médio, o que possibilita que,
mesmo com certo isolamento, participe de brincadeiras com outros personagens.
Tati (síndrome de Down): inspirada numa garota com o mesmo nome, que o autor
conheceu em Campinas, e que atuou até num espetáculo da Broadway, a
personagem é otimista e amigável, sempre à procura de um mundo melhor.
Tati e André são personagens que fizeram raras aparições nos quadrinhos da Turma
da Mônica.
A edição especial das HQs da Mônica intitulada “Viva as diferenças!”, com
distribuição gratuita, publicada em 21/03/2009, Dia Internacional da Síndrome de
Down, apresenta uma ocasião rara, onde Tati, Dorinha e Luca aparecem numa
mesma história. A narrativa se passa no ambiente escolar, onde os alunos especiais
convivem naturalmente com os demais, demostrando um caso bem-sucedido de
inclusão. Em sala de aula, a professora explica as razões da síndrome e as
principais características dos portadores, bem como, ressalta que a inclusão escolar
e profissional deles é absolutamente possível. Algumas frases de destaque na
história são: “A Tati não precisa de cuidados especiais”, “Todas as pessoas
possuem suas particularidades, não há uma igual a outra” e “Cada criança é única”.

Projeto Inclusão
O Projeto Inclusão foi desenvolvido durante o ano de 2012 na Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI) Diretora Eleonor de Barros, e se baseou na utilização das
histórias e exploração de alguns personagens de inclusão da Turma da Mônica. O
projeto também contou com o suporte de vídeos que abordavam a temática da
inclusão, de diferentes formas. Os alunos envolvidos estavam matriculados no

ensino infantil 4, ou seja, possuíam entre quatro e cinco anos de idade. Participaram
professoras, diretora, uma profissional mediadora, além de merendeiras e
profissionais de limpeza, que se envolveram de forma indireta. A motivação principal
para o desenvolvimento do projeto, foi a necessidade de administrar uma situação
em que haviam oito alunos portadores de necessidades especiais matriculados
nesse mesmo ano letivo. Havia a necessidade de mostrar, através de uma
linguagem compreensível, que as pessoas são diferentes umas das outras e devem
ser respeitadas, independente disso.
Devido à pouca idade, as professoras notaram que, apesar de reconhecer as
deficiências dos colegas, os demais alunos possuíam uma dificuldade para a real
compreensão das necessidades especiais dos coleguinhas. A partir daí, houve uma
mobilização por parte de algumas professoras para a criação e desenvolvimento de
ações e atividades que pudessem, de alguma forma, favorecer a convivência e a
interação rotineiras entre os alunos regulares e os especiais. As professoras
envolvidas se reuniam semanalmente, discutindo as melhores formas de aplicação
das atividades que utilizavam os quadrinhos e demais suportes.
Durante o projeto, tudo foi trabalhado de forma a incluir os alunos especiais em
todas as atividades do dia a dia das aulas, integrando-os de forma muito natural.
Além das atividades desenvolvidas diariamente em sala de aula, os alunos
portadores de necessidades especiais eram auxiliados por uma mediadora,
profissional que realiza um trabalho diferenciado com essas crianças em um núcleo
(AEE), sigla para Atendimento Educacional Especializado, com atividades na forma
de complemento de ensino. Em sala de aula, eram realizadas dinâmicas em que as
diferentes deficiências eram exploradas, favorecendo a criação de situações nas
quais os alunos regulares pudessem sentir-se no lugar do coleguinha especial. Em
uma atividade, por exemplo, foi proposto que alguns alunos fossem vendados, para
que se sentissem no lugar do aluno deficiente visual. Em outra, uma aluna auxilia
um colega deficiente visual na exploração do ambiente escolar, visando o
desenvolvimento da solidariedade para com o especial. A personagem de Maurício
de Sousa que foi explorada nessas duas atividades foi Dorinha. Nas atividades que
envolveram a personagem, também foi proposto que os alunos vendados tentassem
reconhecer os coleguinhas apenas através do tato.
Ao todo, cinco docentes se envolveram no projeto, desde o surgimento da ideia até
as práticas realizadas e a mensuração de resultados. Segundo as professoras, o

papel dos quadrinhos da Turma da Mônica foi essencial ao desenvolvimento e
sucesso do projeto. Por apresentarem diversos personagens com diferentes
necessidades especiais, puderam ser explorados na abordagem de mais de uma
deficiência. Em todo o projeto, foram exploradas as deficiências motora, auditiva,
visual e intelectual.
Em entrevista concedida a presente pesquisa em setembro de 2015, os profissionais
envolvidos no Projeto Inclusão declararam que a linguagem presente nas HQs, além
das imagens e elementos que exploram aspectos lúdicos, favoreceram a
compreensão dos alunos, além de tornar os aprendizados divertidos, o que foi
essencial para o sucesso do projeto, dentro da realidade da escola. Sem dúvida, os
personagens funcionaram como mediadores nesse processo, pois favoreciam o
contato das crianças com as necessidades diferenciadas dos coleguinhas, a partir
de uma linguagem compreensível para sua pouca idade.
Nas atividades de interferência realizadas com os personagens Luca e Dorinha, as
professoras notaram um interesse muito grande dos alunos. Em relação ao
personagem Luca, explorado para a abordagem da deficiência motora, foi possível
notar que todos os alunos passaram a sentir vontade de ajudar os dois coleguinhas
cadeirantes da escola, mostrando o desenvolvimento de valores essenciais à
inclusão.
RESULTADOS
Através dos levantamentos bibliográficos e entrevistas, foi possível notar a eficácia
da utilização das HQs da Turma da Mônica, como ferramentas mediadoras do
processo de inclusão escolar. O embasamento teórico, junto à avaliação do Projeto
Inclusão, utilizado como objeto de estudo, permitiu vislumbrar um potencial
expressivo sobre a aplicabilidade das histórias, bem como dos personagens
isoladamente, em práticas pedagógicas voltadas a educação inclusiva.
Antes do projeto, nem sempre os alunos regulares compreendiam as necessidades
diferenciadas dos coleguinhas especiais. Mas, durante seu desenvolvimento, já se
pode notar uma diminuição do distanciamento entre eles. Os alunos regulares, ainda
que muito pequenos, passaram a se colocar no lugar do outro. Estimulados pelas
atividades realizadas, já começou a surgir uma vontade de ajudar os amiguinhos
especiais, o que permitiu perceber que a solidariedade, essencial para a aceitação

da diferença, foi despertada entre as crianças envolvidas, além do amor e respeito
ao outro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iniciativa do Projeto Inclusão permitiu constatar a eficácia das histórias em
quadrinhos da Turma da Mônica como uma ferramenta no auxílio à administração
das diversas situações em que algum tipo de mediação do processo de inclusão
educacional se faz necessário. Hoje, não existem informações que registrem a
utilização das HQs com essa mesma finalidade. O único registro encontrado foi o
Projeto Inclusão que, apesar de aplicado a apenas um universo restrito, mostrou-se
como uma boa forma de atribuir outros usos aos quadrinhos, que são uma poderosa
ferramenta de comunicação.
Segundo Maurício de Sousa havia revelado em sua entrevista, a finalidade da
inserção dos personagens portadores de necessidades especiais não se baseou
diretamente numa tentativa de promover a inclusão ou, ainda, servir como
ferramenta mediadora desse processo. Porém, para o desenvolvimento de cada
personagem de inclusão, foi realizada uma pesquisa aprofundada sobre como eles
vivem e como realizam suas atividades, visando uma interação entre os especiais e
os demais, que não demonstrasse qualquer marca de preconceito ou discriminação,
o que favoreceu sua aplicação no Projeto Inclusão. O autor alegou basear-se em
figuras de seu convívio para a criação dos personagens e mencionou que, em sua
infância, ele não percebia qualquer tipo de animosidade por parte das crianças em
relação aos especiais. Por isso, não foram encontradas grandes barreiras na
inserção desses novos personagens, que convivem e interagem normalmente com
todos os demais. Nas histórias, pode-se observar que os enredos são desenvolvidos
de forma muito natural e que os personagens especiais são tratados como qualquer
outro, assim como as professoras buscaram realizar durante as atividades do
Projeto Inclusão.
Os relatos das cinco professoras que participaram do Projeto Inclusão permitiram
notar que as mudanças se estenderam para muito além do ambiente escolar. Os
ensinamentos e valores aprendidos pelos alunos os fizeram trazer situações
cotidianas de casa nas quais eles, na sua percepção, estavam aplicando os
conceitos de solidariedade e respeito ao outro. Considerando a experiência da

EMEI, pode-se perceber que uma iniciativa como a do Projeto Inclusão fornece um
novo horizonte a ser explorado na promoção da inclusão social e escolar. Uma
sociedade mais inclusiva começa, sem dúvidas, através da educação, sobretudo
com os mais jovens.
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VILELA, Túlio. Como usar histórias em quadrinhos na sala de aula. São Paulo:
Contexto, 2012.
SKLIAR, Carlos. A pergunta pelo outro da língua In: Letramento e minorias. Porto
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