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As historietas da Mafalda foram produzidas pelo argentino Quino entre 1964 e 1973, 
compondo um acervo de mais de duas mil tirinhas. Mafalda é uma menina curiosa, 
questionadora e inconformada com as imposições, especialmente a obrigação de 
tomar  sopa.  As  tirinhas  apresentam  os  mais  variados  temas:  capitalismo, 
instabilidade  política  e  econômica,  consumismo,  revolução  social,  geopolítica, 
guerras localizadas, meios de comunicação, violência, relações de gênero, conflitos 
intergeracionais  e  amizade.  Entre  as  mais  conhecidas,  está  uma sequência  que 
recebeu o título “o mundo está doente”.  Apesar de terem sido produzidas há 50 
anos,  em um contexto  de tensões da Guerra Fria  e da implantação de regimes 
ditatoriais na América Latina, o  inconformismo e muitos dos questionamentos feitos 
por  Mafalda,  ou  as  situações  que  o  desenhista  apresenta  à  sua  protagonista 
revelam-se bastante atuais. Talvez, justamente pela atualidade das situações e por 
suscitar  a  reflexão  e  o  debate  é  que  o  humor  gráfico  protagonizado  por  uma 
menininha argentina de seis anos conquistou muitos brasileiros e ganhou espaço 
nas salas de aula, nos livros didáticos e nas provas do Enem. A intensa utilização 
destas  tirinhas  no  ensino  motivou  a  elaboração  desta  pesquisa  em andamento.  
Propõe-se realizar um levantamento de dados nos livros didáticos do Ensino Médio 
das áreas de “Ciências Humanas e suas Tecnologias” e “Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias”, que compõem o PNLD, e nas provas do ENEM no período entre 
2008  e  2015,  a  fim  de  analisar  como  são  utilizadas  as  tirinhas  da  Mafalda, 
identificando  a  área  de  conhecimento  escolar,  o  conteúdo/tema  e  o  tratamento 
didático dado a elas.
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