
RESUMO

Este estudo traz discussões sociais trazidas

pela animação Happy Feet, com o objetivo de

analisar como pessoas com deficiência são tratadas

em sala de aula, propor reflexões sociais e realizar

uma intervenção social inclusiva com alunos do

ensino médio. Para isso se fez uma revisão

bibliográfica acerca dos assuntos

abordados, confrontou-se os textos com os

episódios específicos da animação que retratam o

tema, realizou-se dinâmica inclusiva com alunos do

ensino médio e se fez enquete para mensurar os

resultados da dinâmica. Foi constatado que o uso de

animação junto ao embasamento teórico e mais as

atividades práticas, podem trazer à criança-

espectadora um senso crítico mais apurado

sobre assuntos sociais, auxiliando-as na formação

de cidadãos mais conscientes. Conclui-se através da

revisão bibliográfica, dos resultados da enquete e

do confrontamento com a animação que o

tratamento recebido por pessoas com deficiência em

sua fase escolar é precário, ou recebem tratamento

especial, se desenvolvendo individualmente, ou são

incluídas em salas de aula, sofrendo segregação e

que dinâmicas inclusivas na educação básica são

capazes de unir, quebrar preconceitos e mudar

idealizações sobre as pessoas com deficiência,

criando uma sociedade mais justa e igualitária, sem

nenhum tipo de discriminação.

RESULTADOS

A análise dos episódios da animação Happy feet, a

revisão bibliográfica e o resultado da enquete

puderam evidenciar o problema enfrentado por

crianças portadoras de deficiência, que necessitam

de cuidados especiais e de uma inserção social, tais

são encontrados na educação inclusiva, desde que

bem investida. Para fomentar a igualdade e a empatia

no conjunto dos alunos o essencial é realizar

dinâmicas, como a apresentada no presente

trabalho, a fim de gerar reflexão sobre o tema e

posteriormente a definição de uma visão empática.
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