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Resumo: Por inclusão responsável entende-se acolher todas as pessoas sem exceção, 
no sistema de ensino, independentemente de cor, classe social, e condições físicas e 
psicológicas. Diante desse contexto, surgiu o questionamento: como trabalhar as 
diferenças e o respeito, proporcionando atitudes positivas de toda a comunidade escolar e 
principalmente dos alunos, frente à inclusão escolar? Em resposta a indagação, tem-se 
como objetivo geral favorecer a inclusão pela reflexão com foco no reconhecimento e 
aceitação da diferença e diversidade. E como específicos, planejar uma sequência 
didática para a discussão da diversidade e inclusão com a utilização do gênero textual 
história em quadrinhos; despertar a sensibilidade na aceitação do diferente através das 
obras de Maurício de Souza e seus personagens de caráter social provendo a inclusão e 
a diversidade; promover a aceitação em relação à deficiência principalmente nos 
ambientes escolares; e, identificar o uso das histórias em quadrinhos como mediadoras 
de inclusão social e aprendizagem. Metodologicamente optou-se pelo planejamento e 
execução de um Caderno Pedagógico composto de uma Sequência Didática intitulada 
“Práticas Pedagógicas Inclusivas na Escola por meio de Histórias em Quadrinhos (HQ)”, 
organizado para alunos do 9º ano de uma Escola Estadual do Paraná, de um município 
de médio porte.  A aplicação ocorreu em três etapas, num trabalho de trinta e duas horas- 
aula. Utilizou-se de discussões e atividades práticas e promoveu-se a reflexão acerca da 
deficiência e da diversidade. E assim constatar que é possível reconhecer a aplicabilidade 
das histórias em quadrinhos como mediadoras de inclusão social e aprendizado. 
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I Introdução 
 

  O presente trabalho foi elaborado no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE, da Secretaria Estadual de Educação – SEED, do estado do Paraná, e 

visa contribuir como mais uma das ferramentas de consulta para os professores da rede 
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Deficiência Visual e Deficiência Mental e Metodologia e Didática do Ensino FAFICOP. Cornélio Procópio- 
PR. E-Mail: selmastrada@hotmail.com. 
3 Agradeço ao meu esposo pelo amor, incentivo e apoio incondicional. A minha orientadora, pelo empenho, 
dedicação e a participação neste. Ao Colégio Estadual Professor Mailon Medeiros, seu corpo docente e 
direção, representadas pela Professora Lenice Teles Domingues Schimidt e Lucimara Jacometti da Silva, 
eivado pela acendrada confiança e ética aqui presente. E aos Discentes pela participação e empenho na 
realização deste. 



Pública Estadual de Educação que tenham a intenção de aprimorar suas metodologias e 

enriquecer suas atividades. 

  A realidade da inclusão escolar vigente aponta a necessidade de uma prática 

pedagógica viável usando histórias em quadrinhos, instigando o desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e comportamental, para favorecer a inclusão na escola. Tendo como base a 

relevância da discussão e, necessariamente, o debate e, dessa forma, oportuniza novas 

formas de aprendizado ao abranger o aluno como um todo, suas habilidades e 

potencialidades referentes à acessibilidade nos ambientes escolares, pois essa é a 

condição imprescindível para a construção de uma educação inclusiva de que se 

pressupõem novas exigências às questões da escola, da aula e do professor. 

Um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos professores de instituições para 

desenvolver a inclusão é se interessar pelo que seu aluno deseja aprender. Acreditar e 

reconhecer sua potencialidade são um fator primordial para que possa desenvolver seu 

trabalho visando à aprendizagem, aceitando-se e aceitando a criança e suas diferenças, 

de forma a escutá-la e valorizar as suas produções, e assim ajudar na independência da 

mesma. 

Aplicar uma metodologia que venha a estimular a sua participação em sala de aula 

e favoreça a sua aprendizagem efetiva é muito relevante. Não se trata apenas de espaço 

físico adaptado, mas, especialmente, de consciência e preparação para encarar os desa-

fios nesta jornada, já que, em muitos casos, há descaso e despreparo seja pela quantida-

de de alunos na turma ou por simplesmente não saber como fazer. 

Nesta perspectiva, trabalhar atitudes sociais inclusivas para favorecer a inclusão 

escolar, visando à aceitação de todos e de suas diferenças, é de suma importância para 

que ocorra a inclusão de fato, onde toda a comunidade escolar se sinta pertencente e não 

diferente. Sendo assim, surge a questão que norteou a presente pesquisa: Como traba-

lhar as diferenças e o respeito a elas, proporcionando atitudes positivas de toda a comu-

nidade escolar e principalmente dos alunos, frente à inclusão escolar? 

Buscando responder a esta indagação, levantou-se como objetivo geral: favorecer 

a inclusão pela reflexão com foco no reconhecimento e aceitação da diferença e diversi-

dade. 

E como objetivos específicos: planejar uma sequência didática para a discussão da 

diversidade e inclusão com a utilização do gênero textual história em quadrinhos; desper-

tar a sensibilidade na aceitação do diferente através das obras de Maurício de Souza e 

seus personagens de caráter social provendo a inclusão e a diversidade; promover a acei-



tação em relação à deficiência principalmente nos ambientes escolares; e, identificar o 

uso das histórias em quadrinhos como mediadoras de inclusão social e aprendizagem. 

 

 

II Referencial Teórico 

 

II. I Inclusão 
 

Quando se fala em inclusão no Brasil, o instrumento jurídico precursor na 

legitimação da voz dos movimentos sociais pela inclusão educacional é a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), na qual se explicita, pela primeira vez, que este atendimento 

deve ser ofertado pela rede regular de ensino como mostra em seu Artigo 208, inciso III o 

seguinte texto: [...] “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia 

de: [...] III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. 

A constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) traz um dos seus objetivos funda-

mentais explícito no Artigo 3º, Inciso IV a seguinte instrução: [...] “Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: [...]. IV- promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-

ção”. 

Ainda define no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o ple-

no desenvolvimento das pessoas, o exercício da cidadania e a qualificação para o traba-

lho. No artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanên-

cia na escola”, como um dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado, a 

oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino (BRASIL, 1988). 

Na década de 1990, todos esses princípios foram reforçados e explicitados, com 

maior clareza, nos textos legais subsequentes, inspirados em documentos internacionais 

como a proposta de Educação para Todos de Jomtien na Tailândia (CONFERÊNCIA, 

1990) e a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994). Por estes documentos abriu-se es-

paço para uma vasta discussão sobre a necessidade de se contemplar pelos governos e 

em suas políticas públicas o reconhecimento da diversidade dos alunos e o compromisso 

em atender às suas necessidades nos contextos escolares comuns. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (BRASIL, 1996) destina 

o Capítulo V (Artigos 58, 59 e 60) à Educação Especial. O artigo 58 (BRASIL, 1996) as-

segura o reconhecimento da mesma no sistema regular de ensino, na esteira do compro-



misso de Educação para Todos. No Art. 59 (BRASIL, 1996), estabelece claramente que 

os sistemas de ensino deverão garantir aos educandos com deficiência, transtornos glo-

bais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técni-

cas, recursos educativos e tipos de organização voltados ao atendimento das necessida-

des dos alunos nessas condições. O Art. 60, Parágrafo único (BRASIL, 1996), estabelece 

que o Poder Público adote, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 

aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 

Desta forma, conclui-se que a LDB (BRASIL, 1996) incorpora os princípios da De-

claração de Salamanca e a partir dela verifica-se toda uma alteração na legislação brasi-

leira, onde nota-se a clara intenção de se tornar possível, as mudanças sociais necessá-

rias para a construção de um modelo de escola inclusiva.  

Com a Declaração de Salamanca em 1994 (BRASIL 1994), oficializou-se, no Brasil, 

a discussão de ideias diferentes, aflorando uma nova visão de educação especial, já que 

este documento mostrava uma nova concepção de criança: de suas características, seus 

interesses, habilidades e necessidades que são únicas e, portanto, têm direito à educação 

e à oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem e ainda que “a-

queles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que 

deverá acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a 

tais necessidades” (BRASIL, 1994, p.1). 

Portanto, é necessário que ocorra nas escolas e em seus projetos pedagógicos 

adequação as necessidades dos indivíduos nela matriculados, pois de acordo com a De-

claração de Salamanca (BRASIL, 1994, art.11º), “o planejamento educativo elaborado 

pelos governos deverá concentrar-se na educação para todas as pessoas em todas as 

regiões do país e em todas as condições econômicas, através de escolas públicas e pri-

vadas”. Diante disso, uma escola que segue os princípios da inclusão deve ter por função 

a promoção da convivência entre pessoas consideradas normais e as que apresentam 

necessidades educacionais especiais. Assim, 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condi-
ções físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem aco-
lher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças de minorias lin-
guísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavoreci-
das ou marginalizadas (BRASIL, 1994, p.17-18). 

 

A escola que se intitula a partir deste momento como inclusiva, deve integrar-se à 

comunidade como também apresentar um bom padrão em prestação de serviço e criar, 

em seus docentes, um sério sentimento de colaboração e cooperação com a instituição, 



adotando uma pedagogia de corresponsabilidade entre profissionais nas diversas instân-

cias educativas, criando-se assim um sistema interdisciplinar que favoreça a aprendiza-

gem dos educandos envolvidos (BRASIL, 1994). 

Por mais que a inclusão tenha evoluído historicamente, ainda há muitos desafios e 

objetivos a se cumprir, entre eles: esclarecer a população escolar sobre as deficiências e 

seus portadores, criar ambientes com acessibilidades tanto física como atitudinal, profes-

sores capacitados a lidar com as limitações do aluno, materiais para uma melhor forma de 

aprendizagem e compreensão dos alunos com deficiência. 

Nesse sentido, Mantoan aponta que: 

(...) Mudar a escola é enfrentar muitas frentes de trabalho, cujas tarefas funda-
mentais a meu ver são as que seguem: recriar o modelo educativo escolar. Tendo 
como eixo o ensino para todos; reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo 
espaços para a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito 
entre os professores, administradores, funcionários e alunos, porque são habilida-
des mínimas para o exercício da verdadeira cidadania; garantir aos alunos tempo 
e liberdade para aprender, bem como um ensino que não segregue e que reprove 
a repetência; formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor, para que 
tenha condições e estímulo para ensinar a turma toda, sem exclusões e exceções 
(MANTOAN, 2006. p.41-42).  

  

Para uma educação sem exclusão e exceções, é necessária a conscientização, o 

diálogo, a solidariedade e a criatividade de todo o grupo escolar e a valorização do pro-

fessor. Mantoan (2006, p.10), ainda faz a seguinte consideração:    

 Admitindo que tratar igualmente aqueles que são diferentes pode levar-nos à ex-
clusão, (...) [O autor] defende uma escola que reconheça a igualdade de aprender 
como ponto de partida e as diferenças do aprendizado como processo e ponto de 
chegada. E adverte-nos combinar igualdade e diferenças no processo escolar é 
andar no fio da navalha!   

 

Desta forma, leva-nos a pensar, a refletir acerca de nossas próprias ações, práticas 

e crenças. Além disso, enfatiza ainda que se faz necessária uma nova visão, uma nova 

metodologia e, é claro uma nova pedagogia. A escola também tem a necessidade de ori-

entar suas atividades com um projeto político pedagógico sistematizado que se desenvol-

va a longo prazo, no qual sejam trabalhadas diferentes formas de ensino, conteúdos e 

avaliações do processo de ensino e aprendizagem, especialmente com aqueles alunos 

que apresentem alguma necessidade educacional especial. Isto, contudo, não significa 

facilitação nem negação da avaliação, mas uma forma diferenciada, buscando valorizar o 

desenvolvimento da aprendizagem obtida por este aluno. 

Assim sendo, conclui-se que a inclusão consiste em tornar toda a sociedade em 

um lugar viável para a convivência entre pessoas respeitando e aceitando suas diferenças 

e suas limitações na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades. E está 



ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro de nossa socie-

dade, que ficam fora dos chamados “padrões”, impostos nesta. 

 
II. II História em Quadrinhos (HQ) 

 
 Assim, a proposta da inserção de personagens especiais nas histórias em 

quadrinhos da “Turma da Mônica”, feita por Maurício Sousa, é uma ação de inclusão 

social de grande importância na área. Uma das principais ideias do autor é integrar os 

personagens e focar no potencial que eles têm de vencer os obstáculos e as barreiras 

que encontram a partir de suas deficiências e limitações vivenciando as experiências de 

forma natural e “normal” de maneira muito bem resolvida em relação à situação que se 

depara em seu cotidiano. Como nos aponta Becker (s/d), apud Caetano, Albuquerque e 

Gomes (2015), o autor Mauricio de Sousa menciona que:  

(...) Justamente por entender que se pode educar por meios de histórias em qua-
drinhos, resolvi criar personagens portadores de deficiências para exercitar a in-
clusão no meio de nossos personagens. Os personagens novos, portadores de 
deficiência, devem ensinar muita coisa à turminha. Principalmente na área do re-
lacionamento humano. (BECKER s/d apud CAETANO, ALBUQUEREQUE e GO-
MES 2015, p.05). 
 

Acerca dos personagens, esses vivem de maneira normal e harmoniosa com os 

demais e é exatamente este o ponto de respeito às diferenças e aceitação das limitações. 

O autor, segundo Becker (s/d) apud Caetano, Albuquerque e Gomes (2015), ainda men-

ciona em entrevista dada por ele na 3.ª Conferência Nacional dos direitos da pessoa com 

deficiência, que: 

(...) A turma da Mônica é um grupo de personagens que vive e age como nossos 
filhos ou conhecidos, e todos nós temos amigos com algum tipo de deficiência, 
num convívio harmônico e dinâmico. Aprendemos as regras da inclusão aí. Con-
sequentemente, não poderíamos deixar de apresentar, no universo dos nossos 
personagens amiguinhos da turma que também tivessem deficiências. Até “acho 
que demorei para perceber esse vazio nas nossas histórias”. (BECKER s/d apud 
CAETANO, ALBUQUEREQUE e GOMES 2015, p.05) 
  

As histórias em quadrinhos, de acordo com Cagnin (1975) apud Corrêa, Vaz e Cas-

tela (2010, p.05), constituem uma “forma narrativa por meio de imagens fixas”- a imagem 

que sumariza uma narrativa. São, em geral, publicadas no formato de revistas, livros ou 

em tiras (revistas e/ou jornais) e possuem ampla popularidade, sobretudo, entre as crian-

ças, permeando, no entanto, vários seguimentos da sociedade.  

Para Carvalho (2006), apud Corrêa, Vaz e Castela (2010, p. 05), “considerando-se 

[...] o poder e a atratividade dos quadrinhos entre crianças e adolescentes, e o potencial 

de ferramenta educadora que ele possui, por que não utilizá-lo para o bem da educação”? 

(grifo nosso) 



 Embora as histórias em quadrinhos, de uma forma geral, não sejam consideradas 

literatura, pois a literatura recebe status de arte e, as histórias em quadrinhos não são 

apenas escritas, são também desenhos e não são classificadas como Literatura, elas, 

assim como a Literatura, desempenham um importante papel social, já que, por meio das 

imagens e exploração dos recursos lúdicos presentes na linguagem quadrinhística (ba-

lões, onomatopeias, etc.) são bastante acessíveis e favorecendo a compreensão dos alu-

nos, inclusive de forma atraente e divertida, oferecendo outras possibilidades de comuni-

cação a eles e, consequentemente, colaborando para com o relacionamento soci-

al/coletivo. E ainda, colaborando para com as diversas interações sociais, em especial, 

nesse caso específico, para ampliar a visão da diversidade e compreen-

são/aceitação/respeito às diferenças. 

Vale lembrar que as histórias em quadrinhos são um gênero discursivo secundário 

que apresentam forma verbal e não verbal, que constituem o mesmo sistema linguístico 

de maneira única e autônoma, assim dando sentido com o propósito de promover a inclu-

são. 

Desta forma, a utilização dos quadrinhos de Maurício de Sousa com personagens 

especiais será um mecanismo de promover a reflexão acerca do tema inclusão escolar, 

focando no reconhecimento da aceitação da diferença e diversidade. 

 

 

III. Procedimentos Metodológicos 

 

 O planejamento do Caderno Pedagógico composto de uma Sequência Didática in-

titulada “Práticas Pedagógicas Inclusivas na Escola por meio de Histórias em Quadrinhos 

(HQ)” foi organizado para alunos do 9º ano de uma Escola Estadual do Paraná de um 

município de médio porte, no interior do estado, e a ser executado no 1º semestre de 

2017.  

Antes da sua realização, foi apresentado o projeto à direção e equipe escolar com 

a apreciação de todos durante a Semana Pedagógica escolar no início do ano letivo de 

2017. 

 A aplicação do caderno Pedagógico foi estruturada em três etapas. A etapa 1 - 

“Reconhecendo o gênero Histórias em Quadrinhos (HQ)”, com previsão de doze (12) ho-

ras-aula; a etapa 2 - “Sensibilização e Discussão sobre a Diversidade”, com oito (8) horas-

aula; e, a etapa 3 - “Produção de Histórias em Quadrinhos e exposição”, com 12 (doze) 



horas-aula. Desta forma, totalizando, ao final, um trabalho de trinta e duas (32) horas- au-

la conforme quadro um, abaixo, que demonstra as datas previstas para a implementação: 

 

Quadro 1: Cronograma de Implementação da Sequência Didática 

Etapa Tema/Conteúdo Duração  Mês Encontro Dia Aulas 
 1º Reconhecendo História em 

quadrinhos  
 
 

12 h/a 
 
 

 

Março 1/ Etapa1 07 Aula 1 
Aula 2 

2/Etapa 1 10 Aula 3 
Aula 4 

3/Etapa 1 13 Aula 5 
4/Etapa 1 14 Aula 6 

Aula 7 
5/Etapa 1 17 Aula 8 

Aula 9 
6/ Etapa 1 20 Aula 10 
7/Etapa 1 24 

 
Aula 11 
Aula 12 

2º Sensibilização e Discussão 
sobre a diversidade 
 

8 h/a 
 

Março 1/Etapa 2 27 Aula 13 
2/Etapa 2 31 

 
Aula 14 
Aula 15 

Abril 
 

3/Etapa 2 03 Aula 16 
4/Etapa 2 04 Aula 17 

Aula 18 
 5/Etapa 2 07 Aula 19 

Aula 20 
3º Produção de texto de 

História em Quadrinhos 
(HQs)  

12 h/a Abril 1/Etapa 3 10 Aula 21 
2/Etapa 3 11 Aula 22 

Aula 23 
3/Etapa 3 17 Aula 24 
4/Etapa 3 18 

 
Aula 25 
Aula 26 

 5/Etapa 3 24 Aula 27 
 6/Etapa 3 25 Aula 28 
 Aula 29 

Maio 7/Etapa 3 19 Aula 30 
Aula 31 

8/Etapa 3 22 Aula 32 
Fonte: Organizado pela autora 

 

  Na etapa 1, o conteúdo planejado foi o reconhecimento do gênero história em qua-

drinhos - HQ, suas características composicionais, bem como do escritor Maurício de 

Sousa e seus personagens especiais. Para tanto, os objetivos específicos propostos para 

esta etapa foram: identificar os elementos que compõem uma HQ; reconhecer as caracte-

rísticas do escritor Maurício de Sousa e despertar a curiosidade dos alunos; e, favorecer a 

ampliação dos conhecimentos referentes aos personagens especiais. 

 Para a etapa 2, planejou-se, como conteúdo, os conceitos de diversidade, deficiên-

cia e debate regrado, tendo como objetivos: debater sobre o problema social da inclusão; 

desenvolver a capacidade de se expressar oralmente de forma organizada; compreender 



o debate como procedimento comunicativo que exige argumentação consistente; identifi-

car a diversidade; e, reconhecer e aceitar a deficiência.  

 E, por fim, para a etapa 3, estabeleceu-se o conteúdo de Produção de texto Histó-

ria em Quadrinhos (HQs) e como objetivos, nesta etapa, produzir uma HQ com base na 

temática explorada sobre diversidade e inclusão e apresentar as produções de histórias 

em quadrinhos, assim como todos os trabalhos realizados pelos alunos para a comunida-

de escolar. Ao todo, trinta e um (31) alunos participaram do projeto. 

 

 

IV. Resultados e Discussões 

 

 Na etapa 1, “Reconhecendo o gênero Histórias em Quadrinhos (HQ)”,  foram 

realizados  sete encontros num total de 12 horas-aula. No primeiro dia, durante 2 horas-

aula, foi preparada uma dinâmica inicial com o objetivo de questionar o modo como se 

trata o outro e, assim, perceber se não se deve rotular facilmente quem está por perto. 

Cada participante recebeu uma etiqueta para colar na testa sem poder ler o que estava 

escrito nela. Foram utilizadas frases como: “Olhe as minhas unhas”, “Arrume o meu 

cabelo”, “Veja que horas são”, “Veja o que tem nas minhas costas”, “Faça-me olhar para o 

céu”, “Coloque a mão no meu ombro”, “Tire o meu calçado”, “Dance comigo”, etc. 

Colocou-se uma música de fundo e foi dado um sinal e cada um fez o que estava 

escrito na etiqueta colada na testa de três pessoas. Num determinado momento, pausan-

do a música, questionou-se o que estava escrito na própria testa. Quem acertava saía do 

movimento e quem não adivinhava, era dada uma nova chance. 

 

Imagens 1 e 2: Dinâmica realizada na etapa 1 

   

 

Fonte: Organizada pela autora 

 



Ao final da brincadeira, um grande círculo foi feito com os alunos e avaliada a di-

nâmica, por meio do questionamento: O que sentiram? Como se sentiram quando não 

entenderam os gestos do que estava escrito no rótulo? Em que momentos e situações, 

comumente se rotula os outros, sendo motivados apenas pelas aparências? 

Houve participação e interesse de todos os alunos, e alguns comentaram sobre 

como facilmente rotulam os outros sem perceber, outros compartilharam como se senti-

ram motivados pela aparência ao rotular até mesmo outros colegas. 

No segundo dia, também com 2 horas-aula, iniciou-se a atividade informando aos 

alunos que a proposta seria utilizar HQs de Maurício de Sousa com personagens especi-

ais como forma de promover uma reflexão acerca do tema Inclusão Escolar. 

Neste momento, foi feito um levantamento do que sabiam sobre este gênero textu-

al. Foi entregue uma figura contendo perguntas sobre o tema em questão  

 

Quadro 2: Atividade de Sondagem sobre HQs 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fonte da Imagem: 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+menina+com+duvidas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EWVTUrDEF9K34APExIGwC
Q&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1264&bih=646&dpr=1#q=desenhos+de+menina+pensando&tbm=isch. Atividade organizada pela autora. 

 

O QUE É 

UMA HQ? 

QUAIS  SEUS 
PERSONAGENS 
PREFERIDOS? 

JÁ OUVIU FALAR 
DOS 

PERSONAGENS 
ESPECIAIS? 

ONDE SÃO 
PUBLICADAS? 

QUAIS HQs 
VOCÊ JÁ 
LEU? 



Após discussão, verificou-se que as HQs são apreciadas pelos alunos sendo um 

dos gêneros preferidos entre eles. A maior parte dos alunos as vê como entretenimento, e 

o colorido, o humor, os recursos visuais são atraentes para os alunos. Os mesmos gos-

tam das HQs, por serem textos pequenos e fáceis de compreender. Eles relataram ainda 

que recordam do seu uso nas salas de aula quando ainda estavam nas séries iniciais. 

Mas, embora, apreciadas e atraentes, há uma lacuna em sua utilização, sendo, na maio-

ria das vezes, utilizada apenas como entretenimento.  

Essa lacuna do uso da HQs no ensino remete a visão de Magalhães (1982, p. 84), 

com relação aos gibis, pois “[...] trata-se de uma produção voltada ao entretenimento, ge-

ralmente eivada de humor, e a escola parece considerar tais elementos, assim como 

qualquer forma de descontração, incompatíveis com a sua seriedade”, não explorando 

toda a potencialidade das HQs, como, por exemplo, no presente estudo, uma ferramenta 

mediadora para o processo de aceitação às diferenças e inclusão escolar. 

Depois desse primeiro momento de interação, foi apresentado aos alunos diferen-

tes gibis e/ou quadrinhos impressos em folhas avulsas (jornais e revistas) e organizados 

em círculo para melhor manuseio do material. Foi uma atividade descontraída e livre para 

aguçar o interesse pelo gênero e suas características composicionais, estilo, figuras de 

linguagem e personagens. 

Após esse manuseio, foi disponibilizado para cada aluno um gibi impresso “Saiba 

mais! Com a Turma da Mônica: Inclusão Social”, de Maurício Sousa. Abaixo, figura ilustra-

tiva da capa da HQ utilizada: 

Imagem 3: Imagem da Capa da HQ utilizada 

 
Fonte:< http://turmadamonica.uol.com.br/saibamaisinclusaosocial/> 



 

Solicitou-se, então, a leitura individual e silenciosa, apenas da parte 1 do gibi, pois 

o objetivo nesse momento foi o contato com o gênero e as características composicionais 

da HQ. Mas, também, que os estudantes conhecessem os personagens especiais, des-

pertando a curiosidade e favorecendo a ampliação dos conhecimentos referentes às suas 

características e deficiências. A participação foi geral, mas constatou-se que nenhum dos 

alunos sequer tinha ouvido falar dos personagens especiais.  

No terceiro dia dessa primeira etapa, em uma hora-aula, anotou-se no quadro as 

informações do levantamento feito pelos alunos no dia anterior. Neste momento, tiveram 

total liberdade para citar semelhanças e diferenças encontradas entre as histórias. Os 

alunos observaram, dentre outras coisas, que as HQs apresentam basicamente as carac-

terísticas demonstradas no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3:  Características  levantadas das HQs 

  Narrador, diferentes personagens tempo, espaço e enredo; 

 Balões para as falas dos personagens; 

 Quadrinhos alinhados na página, sem uma quantidade específica; 

 Textos verbais curtos; 

 Imagem a cada quadrinho e; 

 Nome do autor. 

 

Fonte: Organizada pela autora 

 

  Depois de elencar as semelhanças, partiu-se para o trabalho formal com o objetivo 

de mostrar, ao aluno, a estrutura e o reconhecimento do gênero HQ. Em seguida, anota-

ram no caderno as informações levantadas sobre as características comuns nas HQs. 

No quarto dia, com duração de 2 horas-aula, a sala foi organizada em forma de “U” 

com os alunos todos de frente para o quadro-negro e foi entregue para cada aluno um 

texto de apoio contendo conceito de HQ. Foi feito leitura oral do texto que teve como obje-

tivo ampliar conhecimento sobre gênero. O quadro abaixo apresenta demonstração do 

texto elaborado pela autora e utilizado nesta atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 4: Texto apoio – Conceito HQ 

 

 

 

Fonte:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uenp_port_pdp_elissandra_eli
za_calixto_dutra.pdf> 

 

  Em seguida, foi apresentado, aos alunos, um banner contendo os tipos de balões 

e, logo depois, realizou-se uma roda de conversa sobre o conteúdo em questão. Abaixo 

quadro demonstrativo do Banner utilizado para essa atividade: 

 

 

 



 

 

Quadro 5: Conteúdo do Banner sobre Tipos de Balão em HQ

 

Fonte:< https://docs11.minhateca.com.br/583850070,BR,0,0,atividades

  

  E, nesse momento, instigou

teriais disponibilizados na sala, inclusive o Gibi 

Inclusão Social”, nos quais deveriam

tados a formarem pequenas equipes 

a mesa, livros didáticos, sulfites, livros e revistas para recortes, colas, t

coloridas, canetões, etc. 

Cada equipe recebeu um

guns minutos e, em seguida, produziram em um cartaz um diálogo u

: Conteúdo do Banner sobre Tipos de Balão em HQ

https://docs11.minhateca.com.br/583850070,BR,0,0,atividades-historia-em-quadrinhos.doc 

instigou-se os alunos a fazer uma pesquisa orientada, em m

teriais disponibilizados na sala, inclusive o Gibi “Saiba mais! Com a Turma da Môn

deveriam pesquisar algumas funções dos balões. 

dos a formarem pequenas equipes (trios ou quartetos) e, em seguida

a mesa, livros didáticos, sulfites, livros e revistas para recortes, colas, t

recebeu um tipo de balão a ser pesquisado e foi trocada

em seguida, produziram em um cartaz um diálogo u

: Conteúdo do Banner sobre Tipos de Balão em HQ 

 

 

quadrinhos.doc > 

a fazer uma pesquisa orientada, em ma-

“Saiba mais! Com a Turma da Mônica: 

mas funções dos balões. Foram orien-

em seguida, foi exposto sobre 

a mesa, livros didáticos, sulfites, livros e revistas para recortes, colas, tesouras, canetinha 

tipo de balão a ser pesquisado e foi trocada ideias por al-

em seguida, produziram em um cartaz um diálogo utilizando o tipo de 



balão analisado. Observando os trabalhos de cada equipe, percebeu-se que algumas difi-

culdades acerca do uso dos sinais de pontuação e houve, então, a necessidade de orien-

tar cada grupo conforme as dúvidas. Os alunos passaram a limpo as atividades e relata-

ram a importância dos sinais de pontuação no registro. A reescrita não estava planejada, 

mas verificando a necessidade, solicitou-se sua realização. Para os alunos, foi de grande 

valia, pois perceberam a importância de se pontuar adequadamente para melhor compre-

ensão da leitura. 

Ao término do trabalho, a turma voltou a forma de “U” e  houve apresentação pelos 

grupos de seu trabalho da forma já escolhida anteriormente junto da professora. Os traba-

lhos, conforme expostos, foram sendo colocados no quadro negro pelos apresentadores. 

No quinto dia, com duração de 2 horas-aula, a atividade iniciou-se perguntando aos 

alunos sobre o que eles sabiam, conheciam ou se lembravam das onomatopeias. À prin-

cípio, eles apenas observaram timidamente e nada responderam. Foi, então, apresentado 

um banner contendo alguns exemplos de onomatopeias para reforçar sua importância no 

uso da HQs, bem como mostrar sua funcionalidade através dos gibis que já estavam ma-

nuseando. Durante a leitura oral, os alunos recordaram das onomatopeias lidas e acres-

centaram outras que foram se lembrando. 

Quadro 6: Exemplos de Onomatopeias 

Bang! – tiro 
Buáá! – choro 
Clap! – palmas 
Cof, Cof - tosse 
Toc , Toc – bater da porta 
Hmm - pensamento 
Ha Ha Ha!– riso 
Atchim! - espirro 
Au! - latido 
Miau! – miado 
Quack! – pato 
Blin Blong! – campainha 
Muuu – mugir 

Cócóricó - galo cantando 
Nhac! – mordida 
Nhec – rangido 
Oops! – espanto; medo; surpresa 
Tic-tac! – relógio 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Sono 
Tchibum – queda em água 
Zzz! – zumbido ou alguém dormindo 
Splash–mergulho. 
Arghn! / Urgh! – som de nojo ou 
repulsa. 
Bii Bii – buzina 
smack – beijo 

Fonte: Organizado pela professora PDE 

   

  Mais uma vez, foram instigados a procurar nos gibis que estavam em suas mãos 

exemplos de onomatopeias utilizadas. Em seguida, expuseram para a turma, com orien-

tação, as onomatopeias encontradas, mencionando o som e o que representa. Logo após, 

receberam um texto de apoio com conceito de onomatopeia, para leitura oral, demonstra-

do no quadro abaixo: 

 

 

 



Quadro 7: Texto apoio – Conceito de onomatopeia 
 
 

 

 

Fonte:<https://www.significados.com.br/onomatopeia/> 

 

No sexto dia, com duração de uma hora-aula, devido a algumas dificuldades en-

contradas pelos alunos na leitura, principalmente, leitura oral, optou-se por trabalhar os 

sinais de pontuação e a sua utilidade no texto, através de exercícios estruturais em algu-

mas frases, de forma oral, no quadro de giz. 

Finalizando a primeira etapa, no sétimo dia, usando duas horas-aula, iniciou-se a 

aula entregando novamente a HQ “Saiba mais! Com a Turma da Mônica: Inclusão Social”, 

para leitura individual e silenciosa da 2ª parte. Ao término da leitura, formou-se um círculo 

para uma roda de conversa sobre os personagens especiais e sobre o autor Maurício de 

Sousa. Percebeu-se, então, que, nenhum dos alunos conheciam os personagens especi-

ais, mas a maioria já conhecia o autor através de outras HQs. 

Terminada a conversa, foi disponibilizado, para a turma, um texto que apresenta a 

biografia do autor Maurício de Sousa, que foi lido oralmente, discutido e analisado com os 

alunos, conforme demonstração no quadro abaixo: 

 

 



Quadro 8: Biografia do Autor 

 

Mauricio de Sousa nasceu em 27 de outubro de 1935, 
numa família de poetas e contadores de histórias em 
Santa Isabel, no interior de São Paulo. Ainda criança, 
morando em Mogi das Cruzes, descobriu a paixão pelo 
desenho e começou a criar os primeiros personagens. 
Com 19 anos foi trabalhar como repórter policial na 
Folha da Manhã (hoje Folha de São Paulo) até 
conseguir se firmar como cartunista de histórias em 
quadrinhos. Em 1959, publicou sua primeira tira diária, 
com aventuras do garoto Franjinha e do seu cãozinho 
Bidu e, em 1970, foi lançada a revista Mônica. Lançou 
mais de uma centena de personagens que fazem muito 
sucesso com todas as faixas etárias no Brasil e em 
vários países 

Imagem- fonte:<http://entretenimento.band.uol.com.br/cultura/noticia/?id=100000461583> 

Fonte: Organizado pela professora PDE 

 

Após essa análise, foi orientado aos alunos a formar duplas e exposto sobre a me-

sa alguns dicionários, livros didáticos, recortes de jornais e revistas contendo conceitos e 

informações sobre deficiências já vistas pelos alunos na HQ: Cadeirante, Cego, Síndrome 

de Down, Surdo e Autista. Cada dupla teve um tempo de leitura e análise do material. 

E, para encerrar essa etapa, os educandos foram conduzidos a uma atividade que 

foi feita e comentada em grupos, como atividade síntese e de fixação das características 

dos personagens e do autor Maurício de Sousa. Neste momento, foram exploradas, pelos 

mesmos, as deficiências motora, auditiva, visual e intelectual por meio dos personagens 

Luca, Dorinha, Humberto, André e Tati, momento riquíssimo de interação e socialização 

no qual se percebeu o quanto se identificaram com esses personagens e o quanto apren-

deram de cada tipo de deficiência, mostrando-se ávidos por saberem mais. Houve, então, 

um grande entusiasmo para a próxima etapa. 

Iniciando a segunda etapa de Sensibilização e Discussão sobre a Diversidade, fo-

ram disponibilizados cinco encontros com um total de oito horas-aula para essa etapa. No 

primeiro dia, com duração de uma hora-aula, dando sequência aos trabalhos, embora não 

tivesse sido planejado, devido ao interesse dos alunos quanto às deficiências e suas ca-

racterísticas mostradas na HQ “Saiba mais! Com a Turma da Mônica: Inclusão Social”, 

eles foram orientados a formar novas duplas para, novamente, lerem/pesquisarem em 

vários textos, recortes de jornais, revistas, dicionários e informativos sobre as deficiências 

vistas na HQ pelos alunos, além, claro, da própria HQ em estudo. Os grupos tiveram um 

tempo determinado para análise, questionamentos e anotações. Foi um momento bastan-

te produtivo, pois alguns alunos se sentiram mais à vontade em colocar experiências vivi-

das na família, vizinhos, amigos e até no convívio do colégio. 



No segundo dia, em duas horas-aulas, foi apresentado, aos alunos, um banner 

com a foto de Leandro Capelin – aluno da Escola Pequeno Príncipe – Ensino Fundamen-

tal na Modalidade de Educação Especial – APAE de Bandeirantes.  

Imagem 4: Banner utilizado 

 
Fonte: Organizado pela autora 

 

Neste momento surgiu um breve “bate-papo” sobre o que vem a ser uma Escola 

Especial e qual sua posição na sociedade. Os alunos mostraram-se bastante interesse 

pelo assunto e, levando em consideração o conhecimento já obtido de cada deficiência 

mencionada na HQ, foi proposto um desafio para a turma: Dar um passeio no colégio, 

visitar e observar todos os detalhes: nos banheiros, quadra, refeitório, corredores, etc. 

Foi pedido, então, a atitude de se colocar no lugar de um cego, um autista e um 

cadeirante em cada ambiente visitado. Foi orientado a observar e a registrar tudo em pe-

quenos blocos de anotações e também a fotografar utilizando celular. 

Houve um retorno para sala de aula empolgados e eufóricos em socializar tudo o 

que foi observado. Relatou-se inúmeros problemas encontrados: acesso às salas de aula 

por escadas ou rampas muito inclinadas; acesso à biblioteca por rampas ou escadas; bu-

racos no chão cimentado e desnível na entrada; acesso a alguns ambientes com grelha 

quebrada e degrau; banheiros sem adaptação com pias altas demais e piso escorregadio; 

rampa de acesso sem corrimão, entre outras observações. Foi percebido o efeito, o reco-

nhecimento e o dilema que a falta de acessibilidade pode ocorrer num ambiente público, 

expondo e argumentando, também através das fotos tiradas no percurso pelo colégio. O 

que surpreendeu a todos foi a fala de uma aluna, por meio da qual deixou claro que “não 



adiantaria mudar todo o colégio e sua estrutura, se o pensamento de cada um não mu-

dasse”, e que, antes de tudo, seria necessário mudar o interior de cada um, para perceber 

qualquer colega “diferente” no colégio.  Neste momento, foi relembrada uma frase, já cita-

da, da personagem Tati, para concluir a socialização: “Todas as pessoas possuem suas 

particularidades, não há igual a outra”. 

 No terceiro dia, com duração de uma hora-aula, foi assistido a um vídeo de Cláudio 

Bazzoni intitulado ”Comunicação oral – gênero debate, disponível em 

(<https://www.youtube.com/watch?v=wDPD7K5ovcQ>). O vídeo explica as características 

do gênero oral Debate, ressaltando o que o professor precisa ensinar para que o aluno 

tenha um bom desempenho ao participar dessa situação social. 

Depois de assistido ao vídeo, foi oportunizada uma conversa mais informal com os 

alunos, onde foi possível entender realmente que o objetivo aqui seria para estimular o 

poder de reflexão e argumentação de cada um, além de lhes permitir aprender a lidar com 

diferentes pontos de vista. Cada um recebeu as regras fundamentais para o debate, que 

após leitura, comentários e análises, foi possível perceber que o que dito e pensado tem 

relevância para o grupo. 

No quarto dia, com duração de duas horas-aula, iniciou-se a organização de um 

debate, no qual se deveria levar em consideração tudo que foi visto, observado e ouvido 

até o presente momento. A sala foi organizada em círculo e foi escrito, no quadro de giz, o 

seguinte questionamento: “Como seu colega deficiente se comporta em cada ambiente 

visitado na escola?” Feita essa pergunta, abriu-se o diálogo com os alunos a respeito da 

questão, sendo mediado o diálogo ao ouvir as respostas, argumentos e dar voz a todos 

os alunos, com a finalidade de identificar conceitos e preconceitos, atitudes e padrão de 

cada situação e opiniões apresentadas. 

Imagem 5: Momento do Debate 

 
Fonte: Organizado pela Autora 



A atividade desenvolvida teve a participação de todos, com resultados positivos e 

muito significativos, já que possibilitou, aos alunos, reconhecerem que debater não é sim-

plesmente trocar opiniões, mas sim, pensar e refletir sobre um tema importante para uma 

determinada comunidade, em um determinado contexto social, posicionando-se sobre ele 

e construindo argumentos que ajudem na defesa desse posicionamento. 

Finalizando a segunda etapa, no quinto dia, com duração de duas horas-aula, foi 

realizada uma atividade sensorial - “vivenciando na prática”. Dividiu-se a em três grupos. 

Um grupo, com três alunos de olhos vendados, simulando a cegueira; o segundo grupo, 

com uma cadeira de roda; e, o terceiro grupo, com três alunos, utilizando pesos nas per-

nas, simulando uma deficiência física ou paralisia.  Os papéis foram trocados eventual-

mente, bem como o uso dos equipamentos.  Foi proposto aos alunos andar pela escola: 

subir escadas, rampas, passar pelo corredor, ir até a secretaria e retornar à sala de aula. 

Imagens 6, 7 e 8:  Atividade Sensorial “Vivenciando na prática”. 

       
Fonte: Organizado pela autora 

Ao retornar para a sala de aula, foi relatada sobre as experiências vivenciadas e 

sentidas “na pele”, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência e a neces-

sidade de respeito e apoio de que se precisa. 

 Na terceira etapa, com duração de oito encontros e num total de 12 horas-aula, foi 

proposta a produção das HQs e suas exposições, o que se iniciou no primeiro dia, em 

uma hora-aula, com a reentrega do gibi “Saiba Mais! Com a Turma da Mônica: Inclusão 

Social”. Manuseando os gibis e com direcionamento, relembrou-se a sala que a história 

em quadrinhos (HQ), geralmente está associada à linguagem verbal e visual, envolvendo 

elementos como personagens, tempo, espaço e acontecimentos organizados em sequên-

cia numa relação de causa e efeito. Foi retomado, também, que a expressão verbal cos-

tuma acontecer nos balões, nas legendas (ou letreiros), e relembrado, ainda, os estudos 

de onomatopeias e tipos de balões, bem como o uso de imagens e representações de 



gestos que compõem a linguagem não verbal, sendo essencial à criação de uma HQ, e 

outras características já vivenciadas pelos alunos nas etapas anteriores. 

No segundo dia, com duas horas-aula, prosseguiu-se com a atividade, informando 

aos alunos que seria realizada a criação de seus próprios personagens e que o tema do 

enredo da história seria: “Inclusão no Colégio Estadual P.M.M”. Organizou-se a turma em 

grupos para auxiliar na produção da história em quadrinhos, sem a preocupação com a 

habilidade do desenhar, tendo em mente que o mais importante seria definir as caracterís-

ticas dos personagens: físicas (alto, baixo, moreno, loiro, etc.) e de personalidade: (atra-

palhado, tímido, preguiçoso, engraçado, herói, etc.). Após a escolha de seus persona-

gens, passou-se ao desenho dos mesmos, de frente, de perfil, parado, em movimento, 

diferentes posturas e expressões faciais, até chegar a um acordo em relação ao persona-

gem, na tentativa de fazer da forma mais completa possível. Por exemplo: pensar na ida-

de dele, nas roupas, nos cabelos, cor da pele, seu comportamento (triste, alegre, bravo); 

no seu nome, etc. 

 No terceiro dia, com duração de uma hora-aula, organizou-se os alunos em seus 

grupos de trabalho, retomou-se a criação de seus personagens, e foi orientado a criação 

de um enredo, ou seja, criar uma história, imaginando situações para que o personagem 

criado pudesse demonstrar suas características principais. Para tanto, foi entregue um 

texto de apoio, o qual trazia dicas para a produção da HQ. Após a leitura oral do texto de 

apoio e de esclarecer algumas dúvidas, estimulou-se a turma a fazer o rascunho das falas 

de cada balão, e relembrar que os diálogos são curtos e a linguagem utilizada, adequada 

aos personagens.  

Quadro 9: Texto de Apoio para criação de HQs 

Dicas para criar sua História em Quadrinhos:  
 Organize os quadrinhos numa sequência adequada;  
 Inclua balões, interjeições, onomatopeias e outros recursos para dar expressividade ao 

texto;  
 Crie situações para provocar risos ao leitor;  
 Observe se os balões estão adequados às falas dos personagens;  
 Antes de passar à limpo, faça as correções necessárias verificando na ortografia e a 

pontuação do texto;  
 Sua HQ pode ser colorida ou preto e branca;  
 Você pode finalizar sua HQ da forma que preferir, até com lápis de cor, dando prefe-

rência aos contornos com tintas mais escuras, deixando sua HQ com boa apresenta-
ção visual. (Padovan, 2012, p.21) 
 

Fonte:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_uem_port_pdp_cassia_regina
_padovan.pdf> 

 

Neste momento, foi dada a orientação que, nesta etapa, devia-se pensar no núme-

ro de quadrinhos, nos personagens, na posição dos personagens na história e na locali-

zação dos balões. Foi, também, informado que não havia necessidade de fazer desenhos 



perfeitos, seria apenas o rascunho, para que pudessem ter uma ideia melhor da produ-

ção. 

No quarto dia, no período de duas horas-aula, organizou-se os grupos de alunos 

para, finalmente, ao pegar suas folhas em branco e seus materiais de desenho e colocar 

“mãos à obra”! Transformar a folha em branco em uma sequência de desenhos colocando 

em prática tudo o que foi estudado. Este foi o momento em que houve muita comunicação 

e interação entre os alunos, colocando cada um, seu interesse em demonstrar o persona-

gem principal, em como ele é, e como fazer o leitor se sentir atraído por essa figura e em 

como envolvê-lo em uma aventura para “consertar as coisas”. 

Imagens 9 e 10: Produção das HQs 

  
Fonte: Organizado pela autora 

 

Demonstrou-se por alguns grupos certa dificuldade em desenhar os personagens, 

e foi solicitado por eles a possibilidade do uso de imagens da internet. Após discussão 

ficou estipulado a possibilidade do com uso de notebook ou celular dentro da aula, e a 

orientação de copia do link utilizado, como forma de citar a fonte. 

No quinto dia, durante uma hora-aula, foi feita a revisão do texto e as imagens utili-

zadas por cada grupo, observando: o uso de letras maiúsculas; as letras do mesmo ta-

manho; as palavras importantes destacadas; os gritos com cores mais fortes; a escrita 

das letras antes de fazer o balão em torno delas; o uso das onomatopeias; etc. 

Orientou-se, também, na importância do final da história, pois é o desfecho do tra-

balho, imaginando que todo leitor gosta de uma surpresa no final e que não poderia es-

quecer-se de colocar o título no primeiro quadrinho e a palavra fim no último. 

Durante as produções das HQs, percebeu-se uma grande evolução na produção 

escrita dos alunos. Com a mediação e as atividades sugeridas, trabalhadas passo a pas-

so, oportunizou-se aos alunos desenvolver o processo da construção de ideias e, assim, 

chegar ao resultado esperado, no caso, a produção de HQs com temas significativos, co-

esos e coerentes. 



No sexto dia, com duração de 2 (duas) horas-aula, os alunos orientou-se os alunos 

para uma apresentação de suas produções aos colegas de sala e socialização dos co-

nhecimentos adquiridos através de exposição de seus trabalhos. Para tanto, alguns apon-

tamentos foram feitos: 

- Determinação do tempo de cada exposição (aproximadamente 10 minutos); 

- Reunião prévia dos grupos para demarcação dos limites de cada contribuição, e-

vitando assim, duplicações e contradições; 

- A exposição não deveria ser interrompida e as perguntas anotadas e apresenta-

das ao final de cada exposição, visando e esclarecimento de dúvidas quanto ao tema a-

presentado, não ultrapassando cinco minutos. 

Ao final das apresentações, foi realizado um debate geral sobre todos os trabalhos, 

por meio do qual, foi possível constatar o que já havia sido observado durante o desen-

volvimento das atividades: cada aluno contribuiu com aquilo que tinha mais facilidade e 

domínio, seja ouvindo, falando, vendo, esquematizando, etc. e, juntos, desenvolvendo 

com eficácia o que lhes foi proposto e favorecendo o desenvolvimento do comportamento 

democrático e crítico de cada um. Até mesmo e, inclusive, isso, foi tratado no final do de-

bate, pois comprova o quanto cada um é único e pode contribuir para com o todo. 

No sétimo dia, no período de duas horas-aula, ocorreu a exposição das HQs pro-

duzidas pela turma.  No dia anterior, no período da tarde, um grupo de alunos esteve no 

colégio para ajudar na organização da exposição dos trabalhos que seria realizada na 

manhã seguinte. A exposição foi organizada na Sala de Apoio do colégio, com visitação 

agendada das demais turmas da escola. Encarregou-se a turma do nono ano a recepcio-

nar os visitantes; apresentar as HQs “Saiba mais! Com a Turma da Mônica: Inclusão So-

cial” expostas, e seus personagens especiais, bem como informar suas histórias e suas 

deficiências e, mostrar seus trabalhos e suas produções. 

Imagens: 11, 12 e 13: Exposição das HQs 

  



 
Fonte: Organizado pela autora 

 

A interação dos alunos com outros colegas, professores, equipe pedagógica e dire-

ção, de forma segura e transmitindo conhecimento, foi perceptível. Nesse sentido, este 

trabalho demonstrou ter atingido seu objetivo principal que era desenvolver atitudes soci-

ais na escola inclusiva, visando a aceitação de todos, inclusive as diferenças. 

E, por fim, no último dia, com duração de uma hora-aula, foi feito um levantamento 

das atividades propostas junto aos alunos, verificando os pontos positivos e negativos do 

processo e concluiu-se que o resultado alcançado foi positivo, evidenciando que a prática 

pedagógica em relação à Inclusão deve ser repensada diariamente, pois rever a prática 

docente deve fazer parte do nosso cotidiano. E ainda que, segundo Barbosa (2006 apud 

CORRÊA e CASTELA, 2010), as histórias em quadrinhos tornam-se instrumento de edu-

cação, formação moral, propagando os bons sentimentos e exaltando as virtudes sociais 

e individuais, ou seja, explorar a função pedagógica das HQs. 

Por meio da produção das HQs restou demonstrado que, muito além do aluno com 

deficiência, pode-se compreender, pelo educando que participou desse trabalho, que a 

inclusão envolve a aceitação de todos. Assim, demonstra-se esse fato, por meios dos 

personagens utilizados, no quadro abaixo: 

Quadro 10: Síntese das produções das HQs 

HQ  Título  Personagem 
1 Somos todos iguais, não importa as diferenças Aluna cega e aluno da zona rural. 
2 Nós todos somos iguais Aluna cega 
3 Inclusão social Aluna negra, aluno magro e aluno obeso 
4 Inclusão social no Colégio M.M. Aluno autista 
5 Sem preconceito Aluno cadeirante 
6 Obesidade Infantil Aluno obeso e aluno magro 
7 Mudanças de opiniões Aluna cega 
8 Inclusão social no Colégio M.M. Aluno cego 
9 Amigos mesmo com diferenças Aluno Autista 
10 Preconceito Off Aluno com Síndrome de down 
11 O bullying Aluno cadeirante 
12 Melhores amigos, não importa a diferença Aluno obeso e aluno magro 

Fonte: Organizado pela autora. 



À tabela abaixo demonstra os personagens criados nas HQs e sua frequência, para 

uma maior visibilidade: 

Tabela 1: Frequência dos personagens das HQs 

Personagens f % 
Autista 1 8,3 

Cadeirante 1 8,3 

Cego 4 33,5 

magro e obeso 3 25 

Negro 1 8,3 

síndrome de down 1 8,3 

zona rural  1 8,3 
Total geral 12 100 

Fonte: Organizado pela autora 

 

Desta forma, ficou claro que foi promovida a reflexão acerca do tema inclusão 

escolar, focando no reconhecimento da aceitação da diferença e diversidade. A 

diversidade foi compreendida pelos alunos, e por meio de suas produções, ocorreu a 

demonstração da promoção da aceitação da diferença, e que a mudança de 

comportamento estendeu-se para além do ambiente escolar. Isso, porque, as histórias em 

quadrinhos possibilita um instrumento de educação, formação moral, propagando os bons 

sentimentos e exaltando as virtudes sociais e individuais. Assim, sua inclusão nas 

atividades de sala de aula possibilita ao estudante ampliar seu leque de meios de 

comunicação, incorporando a linguagem gráfica à linguagem oral e escrita, que 

normalmente utiliza. (BARBOSA, 2006 apud CÔRREA e CASTELA, 2010, p.08) 

 

 

V. Considerações Finais 

 

  Pensar numa escola inclusiva é pensar numa escola justa e democrática, que 

inclua a todos, sem discriminação, e a cada um, com suas diferenças, 

independentemente de sexo, idade, religião, origem étnica, raça, deficiência. Mas, embora 

a lei exija e busque garantir esse ambiente; na prática, infelizmente, não é o que se 

encontra na maioria deles. Mesmo com a temática da inclusão sendo bastante abordada 

pela mídia e que, no cotidiano, exista a exposição a uma enorme diversidade, falta ainda 

esclarecimento e iniciativa, especialmente no ambiente escolar, para que haja condições 

de igualdade, no sentido de compreensão e respeito de todos. 

  A escola tem como prioridade proporcionar, aos alunos, uma evolução no seu 

desenvolvimento educacional. E, assim, avançar com uma educação inclusiva realmente 

significativa e que traga os resultados esperados, contribuindo para com cada aluno e 



para com a sociedade como um todo. 

  Pensando nisso, o presente trabalho propôs o uso das HQs da Turma da Mônica, 

do talentoso quadrinista brasileiro Maurício de Souza, que traz a temática da inclusão por 

meio de alguns de seus personagens, com o intuito de abordar o assunto e instruir os 

alunos de um modo simples e, até divertido, mas bastante significativo. Esta prática 

propiciou profundas reflexões e mudanças de atitudes, contribuindo para que a escola e a 

educação cumpra o seu papel ao oportunizar a formação de um leitor e escritor reflexivo e 

crítico, no contexto escolar.  

  Para reiterar o quanto são significativas tais ações, relatou-se, aqui, o resultado da 

execução da ação pedagógica que promoveu a reflexão sobre o tema da inclusão, 

desenvolvida com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, a qual oportunizou a eles 

tornarem-se cidadãos mais humanizados e conscientes de sua atuação social dispostos a 

“estenderem a mão para o outro” ao compreenderem que todos têm limitações e que 

respeitar as diferenças é o primeiro passo para a construção de um mundo melhor e de 

uma escola inclusiva.  

Assim, o a execução do projeto permitiu vislumbrar um potencial expressivo sobre 

a aplicabilidade das histórias em quadrinhos, que além de proporcionar uma leitura 

prazerosa, possui imensa relevância educativa, por meio de seu enredo e personagens, 

em especial, nesse caso específico, porque as crianças (personagens) participantes do 

enredo são acolhedoras e ocorra a interação com amigos portadores de limitações de 

forma natural, tal como deve acontecer na sociedade, a começar pelo contexto escolar.  

Como afirma Crochik, (2013, p.21), “a educação inclusiva propõe a convivência 

entre todos os homens e entre todas as minorias para que a humanidade possa se formar 

por meio dessas diferenças, sem negar a necessária universalidade” e é justamente isso 

que foi proporcionado, pois, para além das leis, proporcionou-se uma maior consciência 

de atuação aos alunos e assim uma maior aptidão aptos para realizar mudanças 

necessárias ao bem estar da sociedade como um todo, e promover a inclusão escolar e 

social. 

  Desta forma verificou-se que foi possível realizar um planejamento e discussão 

sobre a diversidade e inclusão com a utilização do gênero textual história em quadrinhos 

através de uma sequência didática. E assim promover o reconhecimento e aceitação da 

diversidade pelo despertar da sensibilidade e da aceitação ao diferente através das obras 

de Maurício de Souza, e seus personagens de caráter social bem como por meio de 

atividades práticas de experimentação e discussão em debates.  

Portanto, a aceitação em relação à deficiência e a diversidade principalmente nos 



ambientes escolares pode ser desenvolvida, como foi nesta prática e constatado nas 

produções das HQs dos alunos. E assim, foi possível reconhecer a aplicabilidade das 

histórias em quadrinhos como mediadoras de inclusão social e aprendizado. 
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