
•QUADRINHOS NO ENSINO DE FILOSOFIA: 
PROPOSTA COM UTILIZAÇÃO DE TIRAS



•Leitura de tiras no Ensino Médio
Existem pesquisas que comprovam o volume de informações a 

serem acionadas pelos leitores no processo de construção de sentido de 
uma tira cômica, como as trabalhadas no Enem. Ler um texto assim, verbal 
escrito e visual, integra a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e as 
orientações dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais).



•Articulação entre imagem e palavra

As HQs, em seus diferentes gêneros, configuram um texto peculiar para a 
produção do sentido, por conta da articulação entre imagem e palavra. Tal 
articulação soa simples, mas não é.



•Construção do sentido de humor
Não é de estranhar que vestibulares importantes, como o da 

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), valham-se do recurso das 
tiras para compor suas questões (no caso da Unicamp, elas estão presentes 
desde 1990). As capacidades esperadas do aluno estão não apenas na 
articulação entre imagem e palavra, mas na construção do sentido de 
humor pretendido a partir delas.



•Utilização das tiras de Mafalda para o 
ensino de Filosofia
Mafalda é uma série de tiras que estreou nos 
jornais argentinos em 1964.Quino a criou dois anos 
antes quando ainda trabalhava para uma agência 
de publicidade para a campanha de uma marca de 
aspiradores de pó, mas o projeto foi engavetado.



Quino desenhou as tiras de Mafalda até 1973, 
quando resolveu abandonar a série para dedicar-se a 
outros projetos. As tiras foram traduzidas para vários 
idiomas e ganharam reedições em livros até os dias 
de hoje.



•Uma menina questionadora 
Mafalda tinha horror a sopa --uma alegoria dos 

governos militares, algo que ela não gostava, mas que tinha 
que suportar-- protestava contra as mazelas da classe 
média.Em suas tiras, Mafalda questionava tudo, desde o 
sistema educacional à política internacional.



•Quino
• Quino, ou Joaquín 

Salvador Lavado, nasceu 
dia 17 de julho de 1932 na 
cidade de Mendoza 
(Argentina). Recebeu o 
apelido desde pequeno, 
para diferenciá-lo de seu 
tio Joaquín Tejón, pintor e 
desenhista publicitário com 
quem aos 3 anos descobriu 
sua vocação. Na década de 
40, perde seus pais. 
Chegou a estudar na Escola 
de Belas Artes de 
Mendoza, a qual 
abandonaria depois para 
dedicar-se a desenhar 
quadrinhos e cartuns. 



•Utilização das tiras de Calvin e 
Haroldo para o ensino de Filosofia

Calvin e Haroldo é uma série de tiras criadas 
pelo cartunista norte-americano Bill Watterson. 
Estreou nos jornais dos Estados Unidos em 18 de 
novembro de 2011. O título original da série é Calvin 
and Hobbes.



•Calvin e Calvino 

O nome Calvin é uma referência ao 
teólogo francês conhecido por nós como João 
Calvino (1509-1564), um dos líderes da 
Reforma Protestante.



•Haroldo e Hobbes

O nome original de Haroldo é Hobbes 
(1588-1679), uma referência ao filósofo inglês 
Thomas Hobbes, autor de Leviatã. 



•Bill Watterson
Nasceu em 5 de 

julho de 1958 em 
Washington. Formou-se 
em Ciência Política e 
começou a carreira como 
chargista político. 
Escreveu e desenhou as 
tiras de Calvin de 1985 a 
1995. Hoje se dedica à 
pintura.



.

Para saber mais:

Leia o livro Faces do humor do professor e jornalista 
Paulo Ramos, do departamento de letras da UNIFESP. 
Recomendado para professores de todas as disciplinas 
que lidem com leitura e interpretação de textos. Maiores 
informaçoes no link:

● http://zarabatana.com.br/loja/product_info.php?products_
id=74
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