
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO DE ROSSO BUZZONI 

 

 

 

 

 

 

Uso de histórias em quadrinhos nas aulas de Ensino Religioso: uma análise das tiras 

Deus de Laerte e Um Sábado Qualquer de Carlos Ruas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



MARCELO DE ROSSO BUZZONI 

 

 

 

 

 

 

Uso de histórias em quadrinhos nas aulas de Ensino Religioso: uma análise das tiras 

Deus de Laerte e Um Sábado Qualquer de Carlos Ruas. 

 

 

 

 

Versão Corrigida (versão original disponível na Biblioteca da ECA/USP) 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo para obtenção do titulo de 

Mestre em Ciências. 

Área de Concentração: Interfaces Sociais da comunicação 

Orientador: prof. Dr. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 

 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 

fonte. 
 

Catalogação na Publicação 
Serviço de Biblioteca e Documentação 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
Dados inseridos pelo(a) autor(a) 

______________________________________________________________ 
Buzzoni, Marcelo De Rosso 

Uso de histórias em quadrinhos nas aulas de Ensino 
Religioso: Uma análise das tiras Deus de Laerte e Um sábado 
qualquer de Carlos Ruas / Marcelo De Rosso Buzzoni; 
orientador, Waldomiro de Castro Santos Vergueiro. - São Paulo, 
2021. 
120 p.: il. 
 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação / Escola de Comunicações e Artes 
/ Universidade de São Paulo. 
Bibliografia 
Versão corrigida 
 
1. Ensino Religioso. 2. Histórias em quadrinhos. 3. 
Religiosidades. 4. Tiras cômicas . 5. Humor. I. 
Vergueiro, Waldomiro de Castro Santos. II. Título. 
CDD 21.ed. - 374 
______________________________________________________________ 
Elaborado por Alessandra Vieira Canholi Maldonado - CRB-8/6194 



Nome: BUZZONI, Marcelo De Rosso 

Titulo: Uso de histórias em quadrinhos nas aulas de Ensino Religioso: uma análise 

das tiras Deus de Laerte e Um Sábado Qualquer de Carlos Ruas. 
 

Dissertação apresentada à Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo para obtenção do titulo de Mestre em Ciências 

 

 Aprovado em: 13/12/2021 

 

 

 

    Banca Examinadora 

 

 Prof. Dr.      Waldomiro de Castro Santos Vergueiro (orientador) 

 Instituição:  CBD/ECA-USP 

 Julgamento: ____________________________________________ 

 

Prof. Dr.       Vitor Blotta 

 Instituição:   CBD/ECA-USP 

 Julgamento: ____________________________________________ 

 

Prof. Dr.       Nobuyoshi Chinen 

 Instituição:   Observatório de Histórias em Quadrinhos/ECA-USP 

 Julgamento: ____________________________________________ 

 

Prof. Dr.       Iuri Andreas Reblin 

 Instituição:   Faculdades EST-São Leopoldo/RS 

 Julgamento: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus dois nonnos, Mario e Giuseppe. 

O primeiro por querer saber de tudo, sempre 

O segundo por ter me apresentado aos quadrinhos 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar à minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã. Pelo apoio o 

tempo todo, sugestões, primeiras e muitas leituras, por escutarem eu falar disso todo 

dia. Em especial à Rachel, melhor veterana que eu poderia ter tido na pós 

graduação e com quem tive muitas trocas, eu com o Mestrado e ela com o 

Doutorado. 

 

À Cris, minha namorada que acompanhou-me desde as primeiras aulas, pelo 

carinho, leituras e por também ter sido picada pela pesquisa, inclusive sobre 

quadrinhos. Minha musa inspiradora. 

 

Ao professor Waldomiro por ter escolhido meu projeto para orientação e ter confiado 

demais na minha pesquisa desde o início e ter feito suas leituras sempre muito 

acuradas e precisas! Sendo o único orientador que eu gostaria de ter para esse 

trabalho falando sobre quadrinhos. 

 

Aos membros da Banca de qualificação e defesa, professores Iuri, Vitor e Nobu, por 

terem concordado em participar desse momento tão importante da pesquisa e pelas 

sugestões, conselhos, além de serem referência ao meu trabalho. 

 

À ECA, em especial ao PPGCOM, por terem aceitado a prorrogação do prazo do 

depósito da dissertação em virtude dos vários problemas causados pela pandemia 

do Covid-19. Realizar essa pesquisa durante uma pandemia não foi fácil! 

 

A todos os colegas de pesquisa sobre quadrinhos, por tantas vezes hostilizados 

dentro da Academia. Agradecimentos especiais às amigas e amigos do Observatório 

Alternativo pelas longas conversas, apresentações de trabalhos, incentivos e 

balbúrdias. A pesquisa teria sido muito mais difícil sem vocês! E também aos 

membros da Aspas que propiciaram uma evolução mais rápida da dissertação além 

de maiores possibilidades de divulgação do trabalho. 

 

Aos meus colegas e amigos educadores junto à Rede Municipal de Peruíbe/SP pelo 

auxilio, por serem abertos ao debate sobre o uso de quadrinhos em sala de aula, em 



especial ao Team Heineken pois nem só de trabalho se vive e um agradecimento 

especial ao Daniel (in memorian) o maior incentivador desse meu trabalho em 

Peruíbe. 

 

Aos meus alunos e alunas de 9os anos que sem saber foram parte desse relato de 

experiência acerca do uso de tiras em sala de aula e que me despertaram a vontade 

de colocar em prática essa pesquisa. 

 

À todos os meus amigos, familiares, colegas, conhecidos, enfim, sejam da ECA, 

sejam de outros núcleos, pela torcida, incentivo, indicações de bibliografia, textos, 

quadrinhos, imagens, por orações e por desejarem ver esse trabalho realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo 
BUZZONI, Marcelo De Rosso. Uso de histórias em quadrinhos nas aulas de Ensino 

Religioso: uma análise das tiras Deus de Laerte e Um Sábado Qualquer de Carlos 

Ruas. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de 

Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 
 
Visa discutir o uso de histórias em quadrinhos em aulas de Ensino Religioso no 

Ensino Fundamental II, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 

relacionando tiras cômicas que contenham representações de diversas divindades 

religiosas com as habilidades e competências da disciplina, apresentando formas de 

aplicação dessas tiras em sala de aula. Serão indicadas também outras histórias em 

quadrinhos que possam ser objeto de discussão em sala de aula. Como arcabouço 

Teórico será apresentado um histórico das histórias em quadrinhos e das tiras, 

breve explicação sobre o humor e a representação, além do trabalho do professor 

em sala de aula como mediador de conhecimentos. Será feito também um histórico 

da disciplina de Ensino Religioso desde a Constituição de 1988 até a BNCC como 

área de conhecimento e problematizações que podem ser levantadas sobre ela. Por 

fim, serão discutidas maneiras de se trabalhar com quadrinhos em sala de aula 

indicando uma forma de análise das tiras selecionadas, com exemplos práticos. 

 

Palavras chave: Histórias em quadrinhos. Religiosidade. Ensino Religioso. Tiras. 

Representação.  



Abstract 

BUZZONI, Marcelo De Rosso. The use of comic books in Religious Education 

classes: an analysis of the strips Deus by Laerte and Um Sábado Qualquer by 

Carlos Ruas. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola 

de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

It aims to discuss the use of comics in Religious Education classes in Elementary 

School II, according to the National Curricular Common Base (BNCC), relating comic 

strips that contain representations of various religious deities with the skills and 

competences of the discipline, presenting forms application of these strips in the 

classroom. Other comics that can be discussed in the classroom will also be 

indicated. As a theoretical framework, a history of comics and strips will be 

presented, a brief explanation about humor and representation, in addition to the 

work of the teacher in the classroom as a mediator of knowledge. There will also be a 

history of the discipline of Religious Education from the 1988 Constitution to the 

BNCC as an area of knowledge and questions that can be raised about it. Finally, 

ways of working with comics in the classroom will be discussed, indicating a way of 

analyzing the selected strips, with practical examples. 

 

Keywords: Comics. Religiosity. Religious Education. Strips. Representation. 
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INTRODUÇÃO 
 

Definição do objeto 
  

Desde a época da graduação em História, as propostas de pesquisa sempre foram 

relacionadas com temas de interesses pessoais. Com isso em mente, 

desenvolveram-se análises sobre a história da música no Brasil, sobre os primórdios 

do Carnaval, até chegar, recentemente, aos estudos sobre as Histórias em 

Quadrinhos. Portanto, ao entrar no mestrado, a única proposta assertiva é que a 

pesquisa estaria relacionada às Histórias em Quadrinhos.  

Após análise dos mais variados temas e programas de pós-graduação, 

verificou-se um aumento considerável de pesquisas nesta área. O que se percebeu, 

mesmo com esse crescimento, é que o tema ainda é um objeto de pesquisa 

desprezado pela Academia, tal como as pesquisas relacionadas à literatura infanto 

juvenil ou às telenovelas, porém, ano a ano, tem havido uma melhora em como este 

assunto é visto. 

  Perpassando diversas temáticas que conversam com as Histórias em 

Quadrinhos e várias áreas de pesquisa (História, Letras, Educação, Comunicação, 

respectivamente, quadrinhos como fonte história, como linguagem, seu uso em sala 

de aula e como meio de comunicação), decidiu-se que o lugar no qual melhor se 

conseguiria trabalhar seria na Comunicação, até mesmo pelo histórico acerca da 

pesquisa sobre quadrinhos. 

  Além disso, entende-se que é necessário um aumento no número de 

trabalhos sobre o assunto de forma a legitimar este objeto de estudo, mesmo com 

uma melhora nesse sentido nos últimos dez anos. 

  Assim, o objeto desta pesquisa está associado com o histórico do tema, com 

o gosto pessoal e com as diversas possibilidades que a ECA propicia, ainda mais 

por ser referência neste assunto. 

  Pela experiência como docente há oito anos, verifica-se como algo comum o 

uso das Histórias em Quadrinhos nas escolas, logo, decidiu-se analisar seu uso em 

sala de aula. No sistema de ensino da Prefeitura Municipal da cidade de Peruíbe, 

litoral sul do Estado de São Paulo, por exemplo, os professores da disciplina de 

História também lecionam a disciplina de Ensino Religioso para as turmas de 9os 
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anos no Ensino Fundamental. Com isso, pensou-se que a pesquisa pudesse ser 

sobre o uso de Histórias em Quadrinhos com temas religiosos para essas aulas. 

  Já existem diversas pesquisas que tratam sobre o uso de quadrinhos em sala 

de aula do Ensino Básico, como a aplicabilidade em aulas de Língua Portuguesa, 

História, Geografia, Artes ou Matemática e Ciências, existem estudos até mesmo 

para uso de quadrinhos em aulas do Ensino Superior, conforme exemplos e estudos 

em: Rama e Vergueiro (2009), Ramos e Vergueiro (2009), Santos Neto e Silva 

(2011).  

  É preciso lembrar que Ensino Religioso difere das aulas de Religião que 

existem nas escolas confessionais, aquelas relacionadas a alguma Igreja instituída 

(Católica, Protestante, Adventista etc). Nas aulas de Religião, os alunos aprendem 

sobre as doutrinas e dogmas relacionadas àquela Religião por trás da 

escola/universidade.  

  Já em Ensino Religioso, que deve ser obrigatoriamente oferecido aos alunos 

do Ensino Fundamental - com matrícula facultativa - é ensinado um panorama mais 

amplo das religiões. Um tipo de ensino semelhante à História, Sociologia ou Filosofia 

das Religiões, na qual diversos temas que são abarcados pelas religiões, seriam 

discutidos em sala de aula. Assim, conteúdos como filosofia, ética, moral, também 

entram no conteúdo desta disciplina. Além disso, é vedado o proselitismo nessas 

aulas, mantendo-se o respeito por todas as crenças (ou não) dos alunos. 

 Alguns dos maiores problemas na disciplina de Ensino Religioso está na 

formação dos professores que lecionarão essa matéria. Os requisitos para 

investidura no cargo ficam a cargo dos Estados ou municípios e, normalmente não é 

exigida uma formação em específico, como é o caso do município de Peruíbe, onde, 

em geral, são os professores de História que dão essas aulas. 

Existe também uma falta de material Didático específico para esta disciplina, 

com materiais sendo produzidos por secretarias estaduais e municipais de educação 

e, às vezes, até por entidades ligadas a igrejas constituídas, o que fugiria da 

proposta de laicidade da disciplina. 

Uma das intenções dessa pesquisa é ajudar a preencher essa lacuna com 

sugestões de material a serem utilizados nas aulas de Ensino Religioso e 

discussões possíveis a partir do corpus observado, relacionando com as habilidades 

da disciplina. 
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Quadro Teórico de Referência 

 

Como já foi comentado, o estudo das Histórias em Quadrinhos pode abarcar 

diversas temáticas. Por isso, esta pesquisa será multi/transdisciplinar pois busca 

subsídios teórico-metodológicos em diversas áreas do conhecimento. 

  Inicialmente, para definir o que são as Histórias em Quadrinhos, sua história, 

seus principais elementos e para apresentar o corpus selecionado, em especial as 

tiras, serão utilizados autores como Thierry Groensteen, Barbara Postema, Álvaro de 

Moya, Waldomiro Vergueiro, Paulo Ramos, Gonçalo Junior entre outros que tratam 

dessa área.   

  Já existem diversos trabalhos que tratam do uso de quadrinhos em sala de 

aula, além das pesquisas acadêmicas sobre isso. Nesse sentido, serão utilizados 

principalmente os trabalhos de Waldomiro Vergueiro – novamente –, Paulo Ramos, 

Roberto Elísio dos Santos, Iuri Andreas Reblin, sendo que o último possui amplo 

trabalho tratando de Histórias em Quadrinhos e religião, incluindo o uso delas em 

sala de aula, e Amaro Xavier Braga Junior. 

 Como as tiras selecionadas são tiras cômicas, pretende-se estudar o humor e 

como ele é trabalhado nas mesmas. Para tanto, o subsídio serão autores como 

Henri Bergson, Sírio Possenti, Vladimir Propp, Paulo Ramos, entre outros. 

  Os quadrinhos, para este trabalho, serão utilizados como uma mediação 

educativa, assim, os estudos de Jesús Martin-Barbero também serão considerados, 

bem como Martine Joly e Silvana de Oliveira Augusto que tratam de como as 

imagens são percebidas pelos estudantes. 

 Será apresentado um histórico da disciplina Ensino Religioso no Brasil dentro 

da legislação escolar desde a Constituição de 1988 até a BNCC, passando por leis e 

resoluções. 

 Serão buscados, ainda, subsídios que tratem da representação e para isso a 

base serão autores como Roger Chartier e Peter Burke. Já para a questão de 

religião e religiosidades, a base estará em José Severino Croatto e Iuri Andreas 

Reblin.  

 O que se percebe é que cada desdobramento do projeto (quadrinhos, tiras, 

arte, mídia, humor, representação, educação), diversas definições são  necessárias 

e autores novos surgem. Espera-se, assim, ao longo deste trabalho, abarcar, ainda 

que de forma rápida, todos esses assuntos. 
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Objetivos: 

 

Geral: Discutir a aplicação de histórias em quadrinhos para aulas de Ensino 

Religioso no Ensino Básico 

 

Específicos:  

- relacionar as tiras Deus de Laerte e Um Sábado Qualquer de Carlos Ruas 

com habilidades de Ensino Religioso 

- apresentar formas de aplicação de tiras cômicas em aulas de Ensino 

Religioso 

- indicar outras histórias em quadrinhos que possam ser utilizadas em aulas de 

Ensino Religioso 

 

Metodologia 
 

Conforme modelo estrutural  para a pesquisa de histórias em quadrinhos formulada 

pelos professores Waldomiro Vergueiro e Roberto Elísio dos Santos (VERGUEIRO e  

SANTOS, 2010, p.196) o presente trabalho terá enfoque na aplicação das Histórias 

em Quadrinhos em ambientes específicos, no caso a sala de aula.  Mas também 

analisará como essas obras são recebidas. Assim, o foco do trabalho estará tanto no 

processo (por conta da aplicação) como no impacto da leitura junto ao público leitor 

  Para este estudo, o método a ser utilizado possui relação direta com o 

enfoque/foco que será dado aos quadrinhos. Com relação à parte da recepção, o 

método sugerido é o de dedução – que vai do geral ao particular. Já com relação ao 

processo, será o hipotético-indutivo que “(…) defende a necessidade de formulação 

de hipóteses quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 

insuficientes para a explicação de um fenômeno” (VERGUEIRO e SANTOS, 2010, p. 

198). 

 A técnica de coleta de dados será a documentação indireta, formada pela 

pesquisa bibliográfica (textos, acadêmicos ou não, afins com o objeto e metodologia 

adotados), pesquisa documental (o conjunto das histórias em quadrinhos 

selecionadas). 

 Por ser um trabalho de mestrado, mas, principalmente pelos problemas 

advindos da pandemia da Covid-19 e consequente suspensão das aulas 
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presenciais, além da burocracia demandada para esse tipo de pesquisa e 

autorizações necessárias (inclusive com menores de idade envolvidos), ficou 

prejudicada a realização de uma pesquisa consistente sobre a recepção dos alunos 

com relação ao que eles entenderiam sobre as tiras cômicas a serem apresentadas 

a eles. Assim, o que poderia ser um estudo de recepção, torna-se um relato de 

experiência com comentários esparsos feitos por alguns alunos ao longo dos últimos 

3 anos.  

 

Corpus a ser observado: 

 

 Foi selecionado um conjunto de duas séries de tiras de quadrinhos publicadas em 

livros: Deus de Laerte (três volumes); e Um sábado qualquer de Carlos Ruas (livros 

Um Sábado qualquer: Buteco dos deuses e Um Sábado qualquer: A infância de 

Cristo), que originalmente foram publicadas em jornais e na internet, 

respectivamente. 

  Foram escolhidas estas duas séries de tiras pela abrangência de elementos 

religiosos constantes nelas. Ambas tratam do Deus cristão (que também pode ser o 

Deus das outras religiões monoteístas: judaísmo e islamismo) e discutem diversos 

dogmas e tradições das religiões no geral.  

  Ainda que o foco maior das duas séries de tiras seja o Deus das religiões 

monoteístas, elementos e características de outras religiões também são 

verificáveis, além de ser possível relacionar as tiras  com a maioria das habilidades e 

competências de Ensino Religioso.   

  Cada uma trata desses variados temas de forma diferente, sempre com o 

humor característico das tiras cômicas, mas em alguns casos se aproximando das 

charges, o que ampliaria a forma de analisá-las. 

 É importante também a diferenciação do suporte dessas tiras. As de Laerte, 

inicialmente publicadas em jornais e depois em livro. Já as de Ruas, são publicadas 

na internet em seu blog e redes sociais e depois impressas em livros. Essa diferença 

é importante para considerar os formatos das tiras, como elas são trabalhadas junto 

aos leitores, as temáticas envolvidas entre outras coisas. 

 Também serão indicadas outras histórias em quadrinhos que poderiam ser 

utilizadas em sala de aula para discutir os temas de Ensino Religioso, em sua 

maioria graphic novels vendidas em livrarias, mas também quadrinhos que podem 
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ser encontrados em bancas de jornal (como os de super-heróis) ou vendidos de 

forma independente pelos seus autores. 

O uso dos quadrinhos em salas de aulas é cada vez mais comum em todos 

os níveis escolares e disciplinas. Assim, a intenção deste trabalho será intensificar a 

discussão da utilização de quadrinhos, em especial as tiras cômicas, nas aulas de 

Ensino Religioso do Ensino Fundamental II. 
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CAPÍTULO I – ARCABOUÇO TÉORICO 
 
1.1 Afinal, o que são histórias em quadrinhos? 

 

Esta primeira parte fará um apanhado histórico das histórias em quadrinhos como 

mídia, dentro das chamadas comunicações de massa, considerando que o 

desenvolvimento dela se reflete na evolução da linguagem própria e nas mudanças 

ocorridas nas mídias em geral, que servem de suporte aos quadrinhos. Serão 

indicadas as principais mudanças de suporte, de desenvolvimento da linguagem e 

sua relação com as demais mídias 

  Diferentemente de outras artes, incluindo o cinema, que surgiu no final do 

século XIX, os quadrinhos demoraram muito mais tempo para alcançar sua 

legitimidade. Será mostrado, então, como ocorreu esse processo de legitimação. E, 

por fim, será indicado como a internet e as novas tecnologias ajudam na criação, 

desenvolvimento e distribuição de novos quadrinhos. 

  

1.1.1 Dos primórdios à consolidação da linguagem 
 

Assim como quase todas as coisas criadas pelos seres humanos, existe, ainda, uma 

celeuma sobre como surgiram as histórias em quadrinhos. Muito se discute sobre 

onde teriam surgido as primeiras histórias. 

 Poderia se dizer que surgiram na Suiça, com Töpffer; ou na Alemanha com 

Max und Moritz de Wilhelm Busch; ou com as revistas de humor gráfico na Inglaterra 

ou na França; ou nos Estados Unidos com o Yellow Kid; ou, por fim, até mesmo no 

Brasil, com Angelo Agostini, cartunista que, entre outras coisas, trabalhou no jornal 

Semana Ilustrada e na revista O Cabrião (CHINEN, 2011 p. 46-47) 

 Para fins deste trabalho, e porque é muitas vezes necessário um ponto inicial, 

entende-se que ao longo do século XIX, com o desenvolvimento das tecnologias de 

impressão advindas do século anterior e com a massificação do letramento da 

população, surgiram diversos jornais e revistas ilustradas. 

 O desenvolvimento das tecnologias de impressão, que já vinham desde o 

século XV com Gutemberg, mas que se desenvolveram cada vez mais rapidamente 

com a Revolução Industrial e o crescimento das cidades, propiciou que essas novas 
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mídias surgissem, inclusive para o público leitor, que crescia mais e mais por conta 

da obrigatoriedade do ensino básico. 

 Nessa época surgiram as primeiras tentativas de humor gráfico. Gravuras, 

caricaturas, ilustrações e os primeiros cartuns, satirizando questões do cotidiano das 

grandes cidades, mostrando como as coisas aconteciam, apresentando os principais 

personagens da vida pública nessas cidades que só cresciam. 

 Com as facilidades que esse desenvolvimento da imprensa trazia, o livro 

começou a se tornar cada vez mais popular. Poderia-se dizer, então, que o livro foi o 

primeiro meio de comunicação de massa. E junto com os livros, surgiram os livros 

ilustrados, herdeiros das iluminuras que guarneciam os livros feitos pelos copistas 

medievais. 

 Assim, tanto o humor gráfico dos cartuns e caricaturas, como os livros e 

revistas ilustradas, foram duas das principais bases para o surgimento dos 

quadrinhos como conhecemos hoje em dia, principalmente na Europa e nos Estados 

Unidos. 

 Em parte da França, na Suíça e na Alemanha, os quadrinhos se desenvolvem 

dos livros ilustrados, e com isso, durante muito tempo, predominaram os quadrinhos 

compostos por imagens, sem balões e os textos embaixo da figura. 

 Já do humor gráfico, em outra parte da França e na Inglaterra, principalmente, 

e depois nos Estados Unidos, surgem as charges, cartuns, ilustrações e caricaturas 

em geral e, publicadas em jornais, as primeiras tiras e páginas de quadrinhos, que 

seguiam a mesma lógica do folhetim com “capítulos” lançados a cada dia ou 

semana. 

 Esse mesmo recurso também foi usado no Brasil por Angelo Agostini que 

publicava em diversos jornais suas caricaturas e charges sobre a sociedade do 

Império brasileiro e que também publicou algumas histórias no mesmo formato 

europeu – desenho em cima e texto separado embaixo – e que muitos consideram 

algumas das primeiras histórias em quadrinhos do mundo. 

 Por fim, o lugar onde os quadrinhos se desenvolveram de forma mais 

profunda e abrangente foi nos Estados Unidos. E por isso muitas pessoas, de forma 

exagerada, dizem que os quadrinhos surgem lá. O que seria mais correto é dizer 

que que lá eles são aperfeiçoados na sua forma de distribuição, lá é o lugar onde os 

quadrinhos tornam-se uma mídia de massa. 
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 Assim como na Europa, nos Estados Unidos os quadrinhos surgiram nos 

jornais, “filhos” do mesmo humor gráfico europeu. Porém, os Estados Unidos no final 

do século XIX viviam um processo de chegada de imigrantes que buscavam uma 

nova vida na América. Os quadrinhos aparecem, inicialmente, como uma forma de 

mostrar como era o modo de vida estadunidense a esses recém-chegados. 

 Nos jornais estadunidenses é que foram formatadas como as tiras seriam 

publicadas em jornais, diariamente. O tamanho para ocupar o espaço destinado a 

elas na página de quadrinhos foi ajustado com o tempo, deixando-as todas com um 

tamanho padrão. Aos domingos, esse espaço era aumentado nas chamadas 

páginas dominicais, onde as tiras ocupavam meia página ou até página inteira. 

 Nesse primeiro momento, vários recursos dos quadrinhos foram 

experimentados e aos poucos foram surgindo e se desenvolvendo, tais como os 

balões que eram raramente usados na Europa foram mais usados nos Estados 

Unidos; as onomatopeias (a descrição de sons nos quadrinhos); linhas cinéticas 

(indicações de movimento dos personagens); os personagens fixos. Além de lá 

surgir a questão dos direitos autorais. 

 Os personagens e os direitos sobre eles eram propriedade dos jornais e por 

isso a concorrência entre as empresas era intensa. Todos queriam uma tira de um 

personagem de sucesso para propiciar uma maior venda de seus jornais. Mas os 

cartunistas não tinham direito à propriedade de seus personagens e histórias criadas 

por eles. 

 Uma exceção veio com o cartunista Bud Fisher da tira Mr. A. Mutts Starts in to 

Play the Races (que depois se tornou, simplesmente, Mutt & Jeff) que a veiculou em 

jornais e assinou seu trabalho, conseguindo assim os direitos sobre ela. Porém, 

durante esses primeiros anos, os cartunistas eram todos funcionários dos jornais 

onde faziam suas tiras e não tinham direitos sobre elas (MOYA, 1996).  

 Aos poucos isso foi mudando e o que facilitou ainda mais esse processo 

foram os Syndicates, que eram empresas que representavam os artistas e, 

cobrando um valor por cada reprodução, faziam com que uma mesma tira fosse 

reproduzida em qualquer jornal do mundo. E assim os quadrinhos começaram a 

ganhar o planeta, chegando dessa forma ao Brasil e até ao extremo Oriente, com a 

força dos Syndicates. É preciso lembrar que o formato da tira tinha sido 

padronizado, o que facilitava sua reprodução em muitos jornais ao mesmo tempo. 
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 Os Syndicates tinham/têm os direitos sobre as tiras e isso possibilitou que 

artistas tivessem seu material publicado no mundo todo, ganhando uma 

porcentagem sobre essas publicações. 

 Uma coisa que a maioria dos historiadores dos quadrinhos concorda é que 

até o início do século XX, décadas de 1920/1930, mais ou menos, a linguagem dos 

quadrinhos se formou e que tudo o que temos hoje de desenvolvimento de uma 

linguagem própria na chamada Nona Arte foi criado até esse período. 

 Nas décadas seguintes, os quadrinhos se espalharam ao redor do mundo, 

surgindo peculiaridades locais, novos gêneros e formas de se contar as histórias, 

mas a linguagem, com todas as suas principais características e que faz dos 

quadrinhos ser uma arte única, já está lá definida. 

 

1.1.2 Novos formatos e interação com outras mídias 

 

Enquanto nos Estados Unidos o principal formato de publicação de quadrinhos era o 

de tiras de jornal e, com raras exceções, em histórias fechadas, nas chamadas tiras 

cômicas (comic strips), na Europa e no Brasil os quadrinhos ganham força em 

revistas infantis, como a nossa O Tico-Tico. 

Eram revistas educativas, de cunho muitas vezes religioso, totalmente 

direcionadas às crianças, seguindo aquela linha dos livros ilustrados infantis 

anteriormente comentada.  

Nessas revistas não tinha apenas quadrinhos, mas também textos, poesias, 

ilustrações, passatempos. Alguns dos quadrinhos publicados nos jornais 

estadunidenses, foram publicados em revistas como essas, no Brasil quase que 

desde os primeiros números da O Tico-Tico (VERGUEIRO; SANTOS, 2011, p 15), 

por exemplo; já na França, em compensação, a partir dos anos 30. 

 Aos poucos, vários quadrinhos locais começaram a ser publicados nessas 

revistas e é dessa forma que Tintin, por exemplo, o mais famoso personagem de 

língua francesa, alcança sua fama depois de ter estreado no jornal Petit Vingtiéme, 

em 1929. 

Enquanto no Brasil as tiras começam a sair em jornais também, na França e 

em outros países europeus surgem as revistas, que em seguida tornam-se os 

álbuns, que é como são normalmente publicados os quadrinhos europeus hoje em 

dia. 
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Voltando aos Estados Unidos, os editores criam os chamados suplementos, 

que traziam histórias em quadrinhos, em geral de página inteira (como o Yellow Kid) 

e depois divididas em quadros menores (como os Katzenjammer Kids, Buster 

Brown, entre outros). Depois surgem as tiras diárias já comentadas, com os 

quadrinhos saindo dos suplementos dominicais e indo para o jornal diário. Alguns 

desses quadrinhos publicados em jornais faziam tanto sucesso que eram publicados 

livros com eles em coletâneas do que já tinha sido publicado nos jornais. 

Surgem também as tiras de aventura, de detetive e de ficção científica, se 

contrapondo à recessão que tomava os Estados Unidos nos anos 1930, tiras essas 

que eram seriadas, ou seja, tinham uma continuação e que faziam com que o 

público acompanhasse avidamente as histórias dia a dia. 

Desde o final do século XIX, personagens de quadrinhos já eram usados para 

propagandas, como merchandising, vendendo produtos. Não só nos Estados 

Unidos, mas também na Inglaterra e no Brasil. 

Além disso, diversas vezes os quadrinhos foram citados em outras mídias 

como a informação, no rádio, de que determinada personagem morreu (nas tiras) ou 

que o amigo de outro personagem voltaria de viagem, coisas que viravam notícia 

nos jornais, alvoroçando as pessoas, levando-as ao aeroporto, inclusive, para 

aguardar a chegada de um personagem de quadrinhos, como se ele existisse de 

verdade. 

Ainda nos Estados Unidos, ao longo dos anos 30 surgem as revistas em 

quadrinhos, chamadas de comic books. E no final da década, um gênero que surge 

nos quadrinhos e que se pode dizer genuinamente estadunidense: os super-heróis 

(GROENSTEEN, 2004, p. 23), com a publicação da Action Comics no. 1, na estreia 

do Superman.  

Esse tipo de revista era vendido em bancas de jornal a um valor muito barato, 

papel simples, literalmente algo efêmero. Algo muito comum era ver as crianças 

comprando algumas dessas edições e em seguida trocando entre si seus 

exemplares. Era algo acessível e destinado, principalmente, às crianças e jovens. 

Esse novo formato é o que possibilitou uma maior disseminação dos quadrinhos, 

extrapolando as tiras de jornais, suplementos e compilações daquelas tiras.  

O “boom” dos super-heróis, aliado à entrada dos Estados Unidos na Segunda 

Guerra Mundial, fez com que surgissem dezenas, até centenas de títulos diferentes 

até meados da década de 1940, apresentando inúmeros personagens, muitos dos 
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quais sobrevivendo até hoje, casos do Batman, Mulher-Maravilha, Capitão América, 

além do Superman já citado. 

As vendas desse material passavam de milhões. Era uma febre. Foi a 

chamada era de ouro dos quadrinhos dos Estados Unidos. O surgimento dessas 

revistas não fez com que as tiras de jornais desaparecessem, muito pelo contrário, 

mantinham sua força. 

Inúmeros personagens que surgiram nesse período participaram do chamado 

“esforço de Guerra” quando os Estados Unidos entram na Guerra, pedindo apoio de 

jovens leitores à investida militar com a compra de “selos de Guerra” e fazendo 

propaganda contra os países do Eixo e/ou a favor dos Aliados. 

Nesse período alguns personagens de quadrinhos como Superman e Batman 

migram para outras mídias como o rádio e o cinema (e logo em seguida à televisão), 

sem contar a utilização deles de forma massiva para a venda de outros produtos. 

 

1.1.3 A perseguição aos quadrinhos e sua defesa no Brasil 
 

O encerramento da Guerra, que deu fim aos grandes vilões das histórias desse 

período, fez com que as histórias em quadrinhos nos Estados Unidos focassem em 

outras temáticas como as histórias de romance, terror, crime, enquanto as histórias 

de super-heróis caem numa mesmice, sem grandes variações e inovações. 

Ocorre que essas novas histórias que dividiam espaços com os heróis nas 

bancas de jornal começaram a ser mal vistas pela opinião pública e os quadrinhos 

em geral eram perseguidos por diversas categorias sociais como padres, 

professores, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, como o dr. Fredric 

Wertham que encampou uma cruzada contra os quadrinhos, ganhando atenção da 

mídia, dos pais e de congressistas. 

No início dos anos 50 os Estados Unidos viviam uma “caça às bruxas” por 

conta da Guerra Fria e questões como a moral e costumes entraram na mesma 

discussão. E os quadrinhos tornaram-se os grandes vilões por, em tese, 

incentivarem a delinquência juvenil e péssimos hábitos às crianças – que iam desde 

a violência explícita até a homossexualidade. Curiosamente, apenas os quadrinhos 

que eram distribuídos em bancas de jornal, em revistas, sofrem com essa 

perseguição, os que saíam nos jornais, as tiras de humor e de aventura, não 
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sofreram com isso, talvez por, teoricamente, não conterem um conteúdo 

alegadamente nocivo como as revistas. 

Essa onda de perseguições se espalhou pelo mundo, não ficando restrita 

apenas aos Estados Unidos. Parte do conhecido (mas pouco lido) livro A sedução 

do inocente do dr. Wertham foi publicada na conservadora revista Reader’s Digest 

que tinha versões traduzidas em todo o mundo, inclusive no Brasil (VERGUEIRO, 

2009, p. 11-14). 

Houve, assim um grande baque na produção de quadrinhos, mas apenas na 

forma como esses quadrinhos eram apresentados, pois as vendas continuaram bem 

altas. Nos Estados Unidos foi criado um código de autocensura das editoras – o 

Comics Code Authority, entidade organizada pelas próprias editoras para definir o 

que era possível ser publicado ou não nos quadrinhos nos Estados Unidos para que 

não aparecessem coisas como violência, o mal triunfando, escatologias, palavrões 

etc. e que durou oficialmente até 2011, mas que já ao longo dos anos 80 as editoras 

paulatinamente deixam de submeter suas publicações. 

  De forma parecida isso chega ao Brasil e são vistas coisas como queimas de 

gibis (termo pelo qual os quadrinhos são conhecidos no Brasil por conta da revista 

de nome Gibi lançada pelo grupo editorial de Roberto Marinho) por professores e 

Igrejas, já que essas revistas fariam as crianças lerem menos e se desviarem dos 

caminhos de Deus…nas palavras dessas pessoas criticas aos quadrinhos. 

 O processo de perseguição aos quadrinhos no Brasil é mostrado no livro A 

Guerra dos Gibis (2004) do jornalista Gonçalo Junior. Na obra é explicado, em 

detalhes, como foi o início da publicação de quadrinhos estrangeiros no Brasil na 

forma de suplementos de jornais e depois em revistas independentes, as conhecidas 

“revistinhas”, vendidas em bancas de jornal. 

 Mas não só dos primórdios da publicação de quadrinhos no Brasil trata o livro, 

o assunto principal é a guerra travada, tanto entre os diversos editores que 

publicavam quadrinhos desde meados da década de 30, como também a guerra 

contra os quadrinhos deflagrada por associações de educadores, políticos e pela 

Igreja. 

 Um desses editores foi Adolfo Aizen, ex-repórter d’O Globo de Roberto 

Marinho, e um dos responsáveis por trazer ao Brasil a ideia estadunidense dos 

suplementos infantis com as histórias em quadrinhos dos heróis de aventura e 

ficção. 
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 De início, Roberto Marinho não se interessou pelo produto, mas vendo o 

sucesso do ex-funcionário, iniciou seu negócio com os quadrinhos obtendo, 

inclusive, os direitos de publicação de personagens que eram de Aizen. Aos poucos, 

outros editores surgem no ramo de publicação de quadrinhos no Brasil como Assis 

Chateaubriand do grupo Diários Associados e Victor Civita da Editora Abril. 

 Chamados de quatro cavaleiros por Gonçalo Junior, eles receberam críticas 

de todos os lados pela publicação de quadrinhos no Brasil. Primeiramente da Igreja: 

influenciados por ideias fascistas de Mussolini, padres italianos radicados no Brasil 

diziam que os quadrinhos “desnacionalizavam” as ideias das crianças, com 

conceitos que vinham “de fora”. (GONÇALO JUNIOR, 2004, p. 77) 

 Nesse momento juntam-se à Igreja, também, educadores, escritores e 

intelectuais que conclamam contra os quadrinhos com o discurso de que não seriam 

leituras apropriadas para crianças e jovens, uma “literatura menor”. Além disso, 

muitos desses intelectuais eram políticos também, como deputados, senadores e 

vereadores e levaram essa discussão para câmaras legislativas, propondo leis de 

censura, maior tributação a esse material ou de reserva de mercado. 

  Muitas dessas críticas eram inflamadas e divulgadas por concorrentes no 

mercado editorial, casos de Orlando Dantas, do Diário de Notícias, e Samuel 

Weiner, do Última Hora. 

  Ainda de acordo com Gonçalo Junior, o maior alvo dessas críticas  editoriais 

foi Roberto Marinho, principalmente por uma questão empresarial e pela forma como 

ele tratava seus concorrentes, mas qualquer crítica feita aos quadrinhos publicados 

por ele, respingavam em quem mais publicasse esse material no Brasil. E, nisso, 

Aizen teve uma importância grande na defesa dos quadrinhos. 

  Aizen não foi o primeiro a trazer ao Brasil a ideia de suplementos aos jornais, 

incluindo um suplemento destinados às crianças e jovens. Mas foi o que obteve mais 

sucesso nesse negócio, até o início da concorrência com Roberto Marinho. Ainda 

por conta dessa concorrência, trouxe ao Brasil um novo produto, o comic book, as 

revistinhas que conhecemos das bancas de jornal, e nelas publicava histórias 

completas de personagens já famosos das tiras dos suplementos. 

  Desde as primeiras críticas no Brasil, Aizen tratou de se antecipar a elas, até 

por acompanhar notícias do que acontecia nos Estados Unidos e na Europa. Com 

relação à chamada “desnacionalização”, por trazer personagens importados, com 

histórias que não tivessem relação com a realidade brasileira, ele trazia como 
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argumento as traduções feitas em sua editora, adequando as histórias à realidade 

nacional, além de adaptações aos textos para ficar uma leitura melhor aos 

pequenos, com a criação de um código interno de censura.  

  Com relação aos educadores que reclamaram da qualidade do material 

trazido nas revistas de quadrinhos ele acrescentava textos explicativos às revistas, 

sobre assuntos como história do Brasil e curiosidades científicas. 

  Mas o auge veio com as séries de revistas educativas e religiosas que ”ao 

contrário do que se imaginava, nem sempre traziam compensação financeira. (...) 

Mas aplavacam a ira de padres e professores.” (GONÇALO JUNIOR, 2004, p. 260). 

Revistas como Ciência em quadrinhos, Série Sagrada e O Antigo Testamento em 

Quadrinhos, ajudaram e muito a melhorar a imagem da Editora Brasil-América 

(EBAL) que Aizen funda em 1945. O mais curioso é que Aizem possuía ascendência 

judia mas ainda assim obteve grande sucesso junto a membros da Igreja Católica 

com suas obras sobre a vida de santos e papas. 

  Também foi o primeiro a fazer versões quadrinizadas de romances e histórias 

conhecidas da literatura (além de editar versões nacionais de material importado que 

fazia isso com textos estrangeiros). 

  Esse movimento trouxe para seu lado autores como Rachel de Queiroz e 

Gilberto Freyre, que eram inicialmente eram desfavoráveis aos quadrinhos mas que 

começaram a ver com bons olhos o material produzido por Aizen. 

 Sobre esse conteúdo, enumera Vergueiro: 

 
As primeiras revistas de quadrinhos de caráter educacional 
publicadas nos Estados Unidos, tais como True Comics, Real Life 
Comics e Real Fact Comics, editadas durante a década de 1940, 
traziam antologias de histórias em quadrinhos sobre personagens 
famosos da história, figuras literárias e eventos históricos. Na 
segunda metade daquela mesma década, a editora Educational 
Comics dedicava-se à publicação de histórias em quadrinhos 
religiosas e de fundo moral, como Picture Stories from the Bible, 
Picture Stories from American History, Picture Stories from World 
History e Picture Stories from Science. Títulos como Classics 
Illustrated, reproduzidos praticamente no mundo inteiro, inclusive no 
Brasil, buscavam aproximar as histórias em quadrinhos das grandes 
obras literárias, vertendo para a linguagem das Histórias em 
Quadrinhos os livros dos maiores autores da literatura mundial, como 
Charles Dickens, William Shakespeare, Daniel Defoe, Victor Hugo, 
Jonathan Swift, Edgar Allan Poe etc. Outras publicações faziam da 
catequese seu maior objetivo, dedicando-se à transmissão de 
valores defendidos pela religião católica, sobressaindo-se aqueles, 
como Topix Comics e Treasure Chest, que se dedicavam às 
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biografias de santos e personagens bíblicos. Mais ou menos na 
mesma época, na Itália, editoras ligadas à Igreja Católica também 
utilizaram fartamente a linguagem dos quadrinhos para incutir nas 
crianças o sentimento religioso, em revistas que foram depois 
traduzidas e publicadas em muitos países do mundo. (VERGUEIRO, 
2004, p. 17-18) 

 

 Ou seja, esse movimento de revistas educativas e religiosas, já existiam nos 

Estados Unidos e Europa desde os anos 1940, chegando ao Brasil quase dez anos 

depois. 

 

1.1.4 Dos quadrinhos autorais à Internet e webtoons 
 

Já desde meados dos anos 1970 o Comics Code vai sendo aos poucos ignorado 

pelas grandes editoras e assuntos “mais maduros” começam a ser discutidos 

mesmo nas histórias em quadrinhos de super heróis, como críticas sociais, a 

questão das drogas, a AIDS, reaparecem a violência, o sexo, surgem inclusive selos 

de quadrinhos adultos na DC Comics e na Marvel Comics. 

 As grandes editoras também viram com bons olhos a ideia das graphic novels 

e chegaram a lançar algumas histórias fechadas em álbuns com seus personagens 

mais conhecidos, além das coletâneas de mini-séries, como Watchmen, Batman: 

Cavaleiro das Trevas, entre outras.  

 Os anos 1990 trouxeram algumas crises de distribuição de quadrinhos nos 

Estados Unidos, algumas editoras quase vão à falência, surgem novas editoras 

(mais focadas nas artes espalhafatosas que nos roteiros das histórias) e surgem os 

quadrinhos digitais. 

 Grande parte do processo de produção de quadrinhos não havia mudado 

muito desde o fim do século XIX. Nos anos 90 são introduzidos os computadores 

nesse processo, sem contar a chegada da Internet. Com o computador, grande 

parte desse processo já era feito totalmente de forma digital, tais como a 

colorização, letreiramento, diagramação. 

 A Internet propiciou que os artistas não precisassem se deslocar às editoras 

para trabalhar ou enviar seus materiais por correio. Principalmente a partir do início 

do século XXI, então, a mão de obra das principais editoras viria dos mercados mais 

diversos como do extremo oriente, Europa, Brasil, Argentina etc.  
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 Com as novas tecnologias, esse trabalho artístico ficou (um pouco) mais 

acessível às pessoas e, principalmente, mais democrático, dando voz a diversas 

minorias. 

 Mas antes de se falar da influência da internet, é preciso falar de duas coisas 

ainda. As graphic novels mostram-se uma ótima estratégia editorial. Formato já 

consolidado na Europa há muito mais tempo, propicia a entrada dos quadrinhos nas 

livrarias, o que traz um público diferente, mais ligado à literatura. 

 Como os quadrinhos vão às livrarias também chegam nas bibliotecas, 

públicas e escolares. No Brasil essa forma de publicação foi incentivada pelo 

Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE), do governo federal, que de 

2006 a 2014, entre os tipos de livros adquiridos pelo governo incluiu também 

histórias em quadrinhos (RAMOS e VERGUEIRO, 2009). Assim, diversas editoras 

brasileiras, mesmo aquelas que não tinham tradição na publicação de quadrinhos, 

passaram também a publicá-los para participar desses editais. 

 Eram focados principalmente nas chamadas adaptações literárias em 

quadrinhos, mas foram contemplados quadrinhos de todo o tipo, de humor, 

históricos, de aventura, estrangeiros. E isso foi um dos principais fatores do boom do 

mercado autoral e editorial de quadrinhos no Brasil nos últimos 15 anos, 

possibilitando que diversos artistas expusessem sua arte e tivessem seu trabalho 

comprado e distribuído Brasil afora. 

 A certeza da venda desse material ao governo, fez com que editoras 

investissem em jovens talentos dos quadrinhos em obras inéditas, ou lançassem 

coletâneas de histórias clássicas de quadrinistas consagrados. Mas, aos artistas, 

principalmente, fez com que pudessem se dedicar a outros trabalhos, mais autorais 

e tivessem maior visibilidade depois. 

 Desde os anos 1990, também (RAMOS, 2012, p.40), há a explosão dos 

mangás, como são chamados os quadrinhos japoneses, que se espalharam ao 

redor do mundo atrelados aos animês (as animações baseadas nos quadrinhos), 

aos videogames, filmes live-action (com atores de verdade, interpretando os 

personagens de quadrinhos) e bonequinhos (action figures) dos personagens. 

 Os mangás, já no início da década passada, dominavam quase um terço do 

mercado de quadrinhos da França, por exemplo e crescem ano a ano nos Estados 

Unidos, um dos maiores mercados de quadrinhos do mundo (CHINEN, 2011, p. 74). 

No Japão, as tiragens dos mangás são incrivelmente altas, pois o público leitor lá é 
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muito grande. Há variedades de mangás para quase todos os tipos de pessoas no 

Japão (LUYTEN, 2011, p. 222-224), com histórias específicas a cada público 

(esportes, aventura, romance, para donas de casa, terceira idade, de auto-ajuda, 

filosóficos, eróticos). 

 E por fim, é preciso falar da mudança que a Internet traz aos quadrinhos. 

Além dela facilitar a conexão entre artistas e editoras ao redor do mundo, surgem os 

quadrinhos que são publicados na Internet, diretamente, as chamadas webcomics, 

que podem ser na forma de tiras ou de páginas de quadrinhos, com continuidade.  

 Durante anos, só seria possível publicar algum quadrinho se fosse impresso, 

com o auxílio de uma editora. A partir da internet, uma história em quadrinhos pode 

ser publicada nas redes sociais, blogs, sites dos artistas que, inclusive, com ajuda 

do seu público leitor, pode vir a publicar de forma impressa, independente.  

  As novas tecnologias baratearam também bastante o custo de impressão. A 

partir dos anos 2000, ficou muito barato imprimir poucas cópias, o que fica mais fácil 

de vender depois, não há mais a necessidade de imprimir muitas cópias para ficar 

mais barato e depois ter todo um encalhe. 

 Essas novas possibilidades de publicação fizeram com que diversas minorias 

(mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência ou, ainda, do público 

LGBTQI+) pudessem mostrar sua arte, com suas visões de mundo e serem lidos por 

seus pares, possibilitando uma maior democratização, com os quadrinhos ganhando 

maior representatividade. 

 Esse acesso às novas tecnologias e que propiciaram essa democratização de 

conteúdos e novas representatividades seria o que Jenkins chama de convergência 

das mídias, referindo-se “(…) ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídias, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação.”(JENKINS, 2012, p. 29)  

 É possível ter todas as histórias possíveis contadas, por diversos pontos de 

vista, de todas as formas.  

 Muitas dessas novas tecnologias surgem no século XXI com o aparecimento 

do que se convencionou chamar de internet 2.0 (ou web 2.0), onde os consumidores 

da internet também tornam-se produtores. 

 A web 2.0 trouxe consigo diversas ferramentas que auxiliam nesse processo, 

para tanto, o uso do computador com acesso à internet é um dos principais meios de 

captação da informação e produção de conteúdo. Segundo Castells (2002, p. 40) “as 
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redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando 

novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, 

sendo moldadas por elas”. As pessoas adaptaram o uso das tecnologias ao seu 

cotidiano.  

  As ferramentas da Web 2.0 como sites, blogs e as mídias sociais em geral 

são exemplos do desenvolvimento tecnológico frente à informação. Telles (2011, p. 

177) acredita que “o desenvolvimento da tecnologia acelerou o processo de 

globalização e vice-versa, promovendo em ciclo continuo e irreversível, capaz de 

alterar culturas, sociedades e o próprio homem”.  

 Infelizmente, essas novas formas de compartilhamento de quadrinhos, de 

distribuição, de forma virtual, nas redes, não são tão fáceis de ser monetizadas. A 

menos que os autores lancem seus quadrinhos de forma impressa depois de um 

tempo (como coletâneas de parte do material publicado na Internet), ou lancem 

produtos relacionados ao seu material (merchandising), não há muitas 

possibilidades deles “fazerem dinheiro” com seu quadrinho virtual. 

 Atualmente, surge uma nova possibilidade de histórias em quadrinhos, que 

são os chamados webtoons, que têm início na Coreia do Sul, mas já se espalham 

para o Japão, China e Estados Unidos. São quadrinhos publicados originariamente 

na internet, que possuem um formato diferenciado para as mídias sociais, (CHO, 

2016) possuem inclusive recursos sonoros e pequenas animações e são 

visualizados em plataformas online desse material (como uma “Netflix de quadrinhos 

de internet”). 

 Provavelmente, surgem na Coreia do Sul devido às altas tecnologias de 

internet que lá existem, com velocidades impressionantes de internet móvel, uso 

massivo dos celulares (os livros e quadrinhos físicos são preteridos pelas opções 

digitais) e a cultura dos manhwa, os quadrinhos sul-coreanos. 

 Não é possível afirmar se algo que nasceu do humor gráfico dos jornais e dos 

livros infantis tem seu futuro na internet e nos webtoons. Muitos deram os livros 

como extintos por conta da chegada dos leitores digitais mas há ainda muitos deles 

sendo publicados no mundo. 

 Talvez, com uma maior democratização das novas tecnologias (ainda existem 

muitas regiões do mundo, que não são cobertas pela internet), maior e melhor 

acesso à Rede, aconteça a migração total dos quadrinhos para um ambiente virtual.  
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  Porém, as facilidades cada vez maiores de publicação impressa, o aumento 

do público leitor no Brasil, especificamente, que se interessa por quadrinhos 

autorais, o aumento de eventos ligados a quadrinhos – de fãs e acadêmicos - 

mesmo com a crise das grandes livrarias e a diminuição da compra de quadrinhos 

pelo governo, deve-se ter um aumento da produção de quadrinhos muito em breve, 

acompanhando os ciclos econômicos. 

 Enquanto isso, no mundo todo, buscam-se novas histórias, novos formatos, 

novos suportes. 

 

1.2 Sobre as tiras 
 
1.2.1 Histórico e definição 
 

O tipo de quadrinho selecionado para esta pesquisa foram duas séries de tiras 

cômicas. Uma que foi publicada em jornais e depois compilada em livros (“Deus” de 

Laerte) e outra que é publicada na internet e, também, compilada em livros 

impressos (“Um Sábado qualquer”, de Carlos Ruas). 

  A tira, provavelmente, é o formato de quadrinho mais maciçamente 

distribuído no mundo, seja no formato impresso de jornais, revistas ou livros de 

coletâneas, sejam as publicadas de formas digital, como na internet. 

 Uma das melhores definições que se pode utilizar é a de Paulo Ramos: 

 
Pode-se dizer que a tira é um formato utilizado para veiculação de 
histórias em quadrinhos em suportes e mídias impressos e digitais. 
Esse molde pode ser apresentado de variadas maneiras: no 
radicional, o mais comum, composto por uma faixa retangular 
horizontal ou vertical; no equivalente a duas, três ou mais tiras; 
quadrado; adaptado. O numero de quadrinhos também é variável: a 
história pode ser condensada em um único quadro só ou então ser 
narrada em várias cenas. De forma mais longa. Pode vir 
acompanhada ou não de elementos paratextuais (como titulo, nome 
do autor etc) (2017, p. 31) 

 

 O formato, modo de distribuição e suporte das tiras surge nos Estados Unidos 

entre o final do século XIX e começo do século XX, como já tratado no tópico 1.1.  

 As tiras, nos Estados Unidos, inicialmente, eram apenas cômicas, mas logo 

surgiram diversos outros temas, como as de aventura, suspense, detetive, onde a 

cada dia uma parte de uma história muito maior era mostrada, diferentemente das 
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cômicas, nas quais reina o modelo conhecido como “a gag a day”, uma piada por 

dia, com começo, meio e fim, normalmente, engraçado. 

 No Brasil, conforme pesquisa de Paulo Ramos (2017, p. 85-86), em 1964, em 

dois jornais do país, com tradição na publicação de tiras (a Folha de S. Paulo e O 

Globo), eram publicadas 18 tiras de quadrinhos, sendo 12 no primeiro e 17 no 

segundo as chamadas tiras seriadas, enquanto que a minoria (6 e 1, 

respectivamente), eram cômicas. Todas elas estrangeiras, a maioria dos Estados 

Unidos. 

 Passados 50 anos, segundo a mesma pesquisa (RAMOS, 2017, p.91), em 

2014 na Folha de S. Paulo haviam oito séries e n’O Globo, 6. Todas tiras cômicas e 

a grande maioria delas de produção nacional. 

 A maioria das tiras possui personagens fixos, mas essa não é uma regra, 

principalmente nas tiras de humor. A internet trouxe mudanças também no formato 

delas. Além das tiras horizontais, surgem as tiras verticais, na diagonal, com muito 

mais do que 3 ou 4 quadros, se adaptando aos novos formatos de leitura das telas 

de computadores, tablets e celulares. 

 Mesmo na internet, pouco se vê de tiras seriadas. Mesmo assim, quando vê, 

são tiras cômicas seriadas, uma mescla dos dois tipos de tiras. Das cômicas trazem 

“o desfecho inesperado, levando a uma situação humorística. Da segunda, a 

estratégia narrativa de construir uma história maior dividida em episódios.” (RAMOS, 

2017, p. 92). 

 Ainda Paulo Ramos traz uma definição de outro gênero de tiras, as chamadas 

tiras livres: 

 
Essa forma de produção procura apresentar um tratamento estético 
diferente, tanto na elaboração da parte verbal quanto da visual. Ela 
também se distancia do humor e da ação, aspectos presentes nos 
demais gêneros de tiras. O resultado é algo mais solto, 
despreocupado com a rigidez de eventuais padrões de gênero 
preestabelecidos. (2017, p. 101) 

 

 Diversos artistas fazem uso desse novo tipo de tira tais como Laerte, Rafael 

Sica, Angeli, Caco Galhardo (Ramos, 2017, 102-105). 

 

1.2.2 Sobre o humor 
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As duas séries de tiras selecionadas são consideradas tiras cômicas e fazem uso do 

humor para tratar de temas “sérios” como os religiosos, às vezes até fazendo críticas 

a alguns dogmas de Igrejas ou práticas dos fiéis e líderes religiosos. 

 Em Uma História Cultural do Humor, Bremmer e Roodenburg apresentam 

ainda no prólogo da obra:   
 

Tradicionalmente, a pesquisa histórica sobre o humor foi escrita por 
historiadores literários e etnólogos, que costumam se concentrar nos 
problemas relacionados com o gênero, a tradição literária, ou nas 
questões de tipo e motivo. (2000, p. 11) 

 

  O humor que, como disse Henri Bergson “(...) é imanentemente algo humano, 

uma expressão humana” (1983, p. 12) está em todos nós. É feito piada de qualquer 

coisa conhecida pelos seres humanos, até sobre ser um ser humano. Mas “não há 

piadas sobre temas que não interessem a ninguém, ou que só interessem a poucos” 

(POSSENTI, 2018, p. 51-52). 

 Por isso, entende-se o sucesso do humor com religião, como no caso das 

séries de tiras selecionadas para a pesquisa. Todos conhecem a maior parte do 

conteúdo trabalhado nas tiras e por isso o humor acaba fazendo efeito. 

 É mais fácil fazer humor quando o público-alvo pensa, age, de forma 

parecida. E o riso, resultado da piada, do humor, “o riso parece precisar de eco. (...) 

[o] riso é sempre o riso de um grupo” (BERGSON, 1983, p.13). Porém,  

 
Embora o humor deva provocar o riso, nem todo riso é fruto do 
humor. O riso pode ser ameaçador e, realmente, os etologistas 
afirmavam que o riso começava numa exibição agressiva dos 
dentes. (…) Todos nós sabemos como uma pitada inesperada de 
humor é capaz de desfazer um clima tenso num instante. 
(BREMMER, ROODENBURG, 2000, p. 15) 

 

  Muitos pensam que o humor é algo menor, sem importância, fácil de ser 

compreendido. Explica, ainda, Bergson: “(...) o cômico surgirá quando homens 

reunidos em grupo dirijam sua atenção a um deles, calando a sensibilidade e 

exercendo tão-só a inteligência” (1983, p.14), ou seja, “(...) exige que o ser humano 

suspenda qualquer sentimento que funcione como inibidor do riso.” (POSSENTI, 

2018, p. 115)  

  A forma utilizada para o humor, em ambas as séries, está na “Inversão”, na 

humanização de Deus, um ser que diz-se perfeito, mas nas tiras tem atributos 
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humanos. É um ser divino, ainda, mas não é aquele ser onipotente, onisciente. 

Comete erros na criação do planeta Terra, dos animais e dos seres humanos. Sofre 

de paixões não correspondidas. Aproveita o Carnaval na companhia do Diabo. Tem 

ciúmes dos outros deuses que possuem mais fiéis. 

  O fato de ambas as séries trabalharem com o humor baseado em questões 

religiosas, traz a questão de que nem todas as pessoas entenderão as piadas da 

mesma forma: 

 
O riso ocorre em presença de duas grandezas: de um objeto ridículo 
e de um sujeito que ri. (...) A dificuldade está no fato de que o nexo 
entre o objeto cômico e a pessoa que ri não é obrigatório nem 
natural. Lá, onde um ri, outro não ri. (PROPP, 1992, p. 31) 

 

 Ou seja, em um país com maioria da população ligada a alguma religião 

cristã, principalmente, muitas pessoas podem se sentir incomodadas com o tipo de 

humor trabalhado nesse material. Porém, é preciso lembrar que o que é criticado de 

forma humorística nessas tiras não é a religião em si, mas sim algumas 

interpretações que foram dadas nos livros sagrados e a certos comportamentos 

impróprios de religiosos em relação a seus fiéis. A critica não está na religião, mas 

naquilo que chamaríamos de religiosidade. 

 Além disso, o humor, aquilo que é cômico, engraçado, varia de lugar a lugar e 

de tempos em tempos. Aquilo que se considera engraçado no Brasil de 2020, não 

necessariamente seria engraçado na Irlanda do final do século XIX, por exemplo. O 

humor segue um caminho como a moral, que varia no tempo/espaço. 

 
Uma falha comum a todas essas tentativas [de explicar o humor] é o 
pressuposto tácito de que existe algo como uma ontologia do humor, 
que o humor e riso são transculturais e anistóricos. Contudo, o riso é 
um fenômeno tão determinado pela cultura quanto o humor 
(BREMMER, ROODENBURG, 2000, p. 16) 

 

 Citado por Paulo Ramos (2017, p.71), tem-se o modelo Teórico de como seria 

o funcionamento linguístico das piadas criado por Victor Raskin, no qual é 

desenvolvido o conceito de gatilho, essencial para se entender o humor contido na 

piada. 
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 Nas tiras cômicas, o principal é “(...) o desfecho inesperado que irá levar ao 

humor”, mas para isso não é necessário “(...)vários quadrinhos para criar a situação 

humorística(...)” (RAMOS, 2017, p.71), podendo ser resumido em uma única cena. 

 A questão do limite do humor, censura, liberdade de expressão daria uma 

dissertação a parte e, por isso, não será discutida neste momento, mas o que já se 

pode comentar é que as variadas criticas feitas nessas tiras, com seu humor 

característico, não foram objeto de processos e protestos de grupos cristãos (ou até 

de outras religiões), até o momento, de forma tão contundente. 

 Elenca-se alguns motivos para isso: 

 

a) o humor refinado de Laerte, hermético até em alguns momentos, não é acessado 

por todas as pessoas, se não tiverem todas as referências e experiências que ela 

teve; 

b) são tiras de quadrinhos. Por mais sucesso que tenham e sejam conhecidos, 

acompanhados e compartilhados aos milhares pelas redes sociais, uma perfeita 

mídia de massa, ainda são menos visualizadas que canais do YouTube, por 

exemplo, programas de televisão, filmes de cinema; 

c) possuem um humor que se poderia dizer respeitoso com a maior parte das coisas 

que as religiões cristãs pregam, deixando claro que o mote é dar risada de 

algumas situações como apresentadas na Bíblia, e principalmente criticar certos 

exageros de fiéis e pregadores.   

 

1.3 Caracterização de Deus em tiras: Laerte e Ruas 
 
Como já foi dito em outras oportunidades ao longo do trabalho, o material foco dessa 

pesquisa serão as tiras de Deus, de Laerte e livros da série Um Sábado Qualquer, 

de Carlos Ruas. Para tanto, será utilizado material de arquivo pessoal, que serão 

detalhados a seguir. 

 
1.3.1 O Deus de Laerte 

 
A primeira série de tiras selecionadas foi do personagem Deus, de Laerte. Esta foi 

publicada em jornais, inicialmente, e depois compilada em três livros, apenas. Nesta 

série, na qual Laerte ainda utilizava um personagem fixo, são contadas histórias de 
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Deus, no caso o Deus cristão, acompanhado de santos, anjos, seguidores e até do 

Diabo em si. 

  Há mais de 40 anos como chargista e quadrinista, Laerte trabalhou nos 

maiores jornais e revistas do Brasil, na imprensa sindical e teve seus trabalhos 

expostos em Salões de Humor. Hoje é mais conhecida pelo seu transativismo, por 

ter passado por um processo de transição recentemente, sendo chamada pelo 

gênero feminino. 

 O trabalho de Laerte sempre foi muito rico, muito denso e cheio de camadas. 

Talvez por ter feito charges por tanto tempo, que trazem um instantâneo do 

momento em que a arte foi elaborada, em um quadro só, na maioria das vezes, além 

dos anos de experiência nas mais variadas formas de quadrinhos e de arte (também 

já trabalhou com televisão, teatro, artes plásticas), isso transparece neste seu 

trabalho com o ser Divino máximo. No entanto, mesmo com a limitação do espaço 

das tiras de jornal e necessitando produzir diariamente, sempre trouxe essa 

complexidade ao seu trabalho, o que raramente é visto nas tiras de jornais do país. 

 Deus foi um dos últimos personagens fixos com o qual Laerte trabalhou em 

suas tiras. Há mais de 20 anos que não trabalha com personagens específicos em 

suas tiras diárias. No máximo temas comuns a elas, mas não necessariamente um 

personagem fixo. Ramos (2014), inclusive, chama o trabalho atual de Laerte de 

“tiras livres”, já citadas no item 1.2.1. 

 Pela densidade dos conteúdos das tiras de Laerte, que se aproximam do tipo 

de material da charge ou do cartum em muitas ocasiões, imagina-se que o uso delas 

em sala de aula teria um peso muito maior, pois demandaria a explicação de 

diversas referências que são incluídas na tira pela artista e que nem todos os alunos 

conseguirão captar. Mas se esse pode ser um problema para o uso dessas tiras em 

sala de aula, ao mesmo tempo é uma coisa boa por ampliar os conhecimentos do 

alunado por meio desse material, trazendo outras referências. 

 Os livros selecionados são: 

 

• Deus segundo Laerte, 3a. edição, lançado em 2001 pela editora Olho d’Água 

em São Paulo, com prefácio de Frei Betto (Figura 1). Neste primeiro volume, 

que compila a maioria das tiras que foram publicadas no jornal Folha de S. 

Paulo, inicialmente, Laerte trata de diversos aspectos desse ser divino, o 

Deus cristão. Começa justamente na criação do mundo e dos seres humanos; 
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a relação dos seres humanos com Deus; a dicotomia ‘Deus e o Diabo’; as 

principais características de Deus como a Onipresença, Onisciência, 

Onipotência. Frei Betto, no prefácio, comenta que Laerte pode nos livrar 

“daquela imagem de um Deus carrancudo, mal humorado, (...) se brincamos 

com tudo que nos é íntimo, por que excluir Deus de nosso bom humor e 

carinho?”. Esse álbum foi incluído na relação de quadrinhos selecionados no 

Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE) do ano de 2009 e por 

isso pode ser mais facilmente encontrado em escolas públicas. 

 

Figura 1 – Deus segundo Laerte 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

• Deus 2: A graça continua, de 2002, pela Editora Olho d’Água, em São Paulo, 

prefácio de Maria Rita Kehl (Figura 2). Em mais um volume das tiras de seu 

deus, Laerte retoma diversos dos temas já apresentados no volume anterior, 

mas aproveita para se aprofundar nos personagens que aparecem ao redor 

de Deus. São Pedro, por exemplo, além de porteiro do Céu é também um 

comediante de mão cheia, tirando sarro até mesmo do Todo-Poderoso. Já o 

anjo Gabriel tem um talk show no Céu, onde realiza entrevistas com 

personagens ilustres como o próprio Deus, o Diabo e São Pedro. Deus e o 

Diabo descem à Terra para curtirem o Carnaval e Deus tem discussões 

filosóficas com Buda. Deus desce à Terra para viver como um mortal e tem 
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experiências transcendentes. Por fim, este volume acaba com o Juízo Final e 

uma reflexão sobre o ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. 

 

Figura 2 – Deus 2: A graça continua 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 
Figura 3 – Deus 3: a missão 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 
• Deus 3: A missão, 2a. edição, de 2012, pela Editora Olho d’Água, prefácio de 

Índigo (Figura 3). Neste volume Deus vai à guerra...e morre. O Diabo, então, 

toma conta do mundo na sua ausência, realizando todos os desejos dos 

seres humanos, enquanto Deus é julgado para voltar ao Céu. Depois, Deus 

volta à Terra, é seqüestrado. Anjinhos tentam entrar no Inferno e tornarem-se 

diabinhos. Aparece uma Deusa (por que não?). Deus torna-se um super-

herói. O Diabo tenta ajudar uma banda infernal. E Deus, anjos e seres 
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humanos em geral continuam com suas questões filosóficas e celestiais. 

Assim como o 2o. Volume dessa série, as tiras são todas em cores, diferente 

do 1o., que foi o único volume em preto e branco dessa série. 

 
1.3.2 Um Sábado qualquer, de Carlos Ruas 

 

 Já a outra série de tiras analisada é Um Sábado Qualquer, de Carlos Ruas. 

Diferentemente da de Laerte, esta é inicialmente publicada na internet (no site do 

autor e em suas redes sociais) e depois também compilada em livros (quatro até o 

momento). Seu Deus também é o Deus cristão (e dos judeus e dos muçulmanos) e 

tem relações com deuses ligados a outras tradições religiosas (Zeus, Odin, Oxalá 

etc), além de personagens como Adão e Eva, Caim, Jesus e Luciraldo, o próprio 

Diabo. 

  Ruas é um designer de Niterói/RJ e criou o blog Um Sábado Qualquer (USQ) 

em 2009 e desde então publica tiras diárias sobre Deus e assuntos correlatos. É um 

dos quadrinistas com mais seguidores nas redes sociais e sua última campanha (a 

do seu 5o livro) no Catarse (site de financiamento coletivo mais utilizado no Brasil) 

bateu recorde de arrecadação no segmento quadrinhos, ficando em segundo lugar 

dentre os projetos de quadrinhos de 2021, em valores arrecadados. Em 2021, dentre 

os projetos de quadrinhos aprovados e bem sucedidos no Catarse, o pódio ficou 

com Confinada, de Leandro Assis e Triscila Oliveira em primeiro lugar com R$ 

615.067,00; De onde viemos?, de Carlos Ruas e diversos artistas com R$ 

589.322,00; e Arlindo, de Luiza de Souza (@ilustralu) com R$ 385.603,00 

 O site do autor tem um dos maiores engajamento com os leitores no mundo 

dos quadrinhos hoje em dia no Brasil. Surgido no auge da Internet 2.0, em que a 

interação dos criadores de conteúdo com os leitores/consumidores se estreita com 

comentários em publicações, mensagens diretas aos autores pelas redes sociais, 

Ruas soube aproveitar muito bem esse movimento e é um dos quadrinistas que 

melhor monetizam com base em seus quadrinhos, lançando diversos outros 

produtos licenciados, além dos livros impressos compilando as histórias postadas na 

internet anteriormente. 

 Esse material é publicado initerruptamente há mais de 10 anos. Nesse 

período, o autor pôde explorar cada vez mais os personagens por ele criados, 
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diferentemente do trabalho de Laerte, que teve uma vida bem curta, de no máximo 

três anos, sendo publicado em jornais. 

 O caso mais recente de alteração na representação foi da divindade africana 

Oxalá, cultuado em religiões como a Umbanda e o Candomblé que  (Figura 4) sofreu 

algumas mudanças no tom da pele, em suas vestimentas e até nas oferendas que 

ele receberia dos fiéis, tudo isso tratado com muita naturalidade e respeito nas tiras. 

 

Figura 4 – USQ – Mudanças 

 
Fonte: https://www.umsabadoqualquer.com/usq-mudancas/ 

  

Com esse tempo muito maior de publicação, não só na internet, mas em, até agora, 

5 livros compilando o material online e algum material inédito, Ruas conseguiu 

trabalhar muito mais temas do que Laerte, e sempre de forma lúdica, simples e 

objetiva. 

 A relação com os leitores é tão próxima, que os próprios fãs dão sugestões 

de tiras ou temas a serem debatidos nelas. Em mais de uma ocasião, o autor fez 
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alterações na tira já publicada, concordando com os comentários dos leitores. 

Acrescenta-se a isso a própria autocrítica do autor, que é bem aberto a discutir os 

assuntos tratados nas tiras e alterar como as divindades são representadas. 

 Os livros selecionados desta série foram: 

• Um Sábado qualquer: Buteco dos deuses, 1a. edição, de 2016, lançado pela 

Liga HQ em São Paulo, prefácio de Sidney Gusman (Figura 5). No segundo 

livro da série de tiras publicadas por Carlos Ruas, o Buteco dos deuses é 

apresentado aos leitores. Local interdimensional que recebe deuses de 

diversos panteões para aquela descontraída ao fim do expediente. Lá 

aparecem Deus, Odin, Zeus, Oxalá, Ganesha e até mesmo Google, o deus 

moderno. Deus é uma criatura de Carlos Ruas ou vice-versa? Há destaque 

para Luciraldo, o Diabo e senhor do Inferno e também para as aparições 

divinas na vida das pessoas. Passagens bíblicas e personagens santos são 

mostrados nas versões de Ruas. Qual deus não teve problemas com suas 

criações, não é? O deus de Ruas também teve. Esse volume termina com 

uma história curta contando como seria o futuro dos deuses com a ascensão 

do Batatismo, religião inventada por Ruas em que o Ser Supremo são batatas 

fritas. 

 
Figura 5 – Um Sábado qualquer – Buteco dos deuses 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 
• Um Sábado qualquer: A Infância de Cristo, lançado pelo autor de forma 

independente em 2017 (Figura 6). Neste 4o. Volume, lançado com apoio da 

plataforma de campanhas coletivas Catarse, o principal foco é reimaginar 
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como teria sido a infância de Jesus Cristo e seus primeiros anos de pregação 

que, inclusive, não possuem grande destaque nos evangelhos na Bíblia. Até 

mesmo uma Possível relação entre Jesus e Maria Madalena é apresentada. 

Há mais tiras tratando da criação do mundo e dos animais. Uma série de 

criticas aos pastores que vivem às custas do dinheiro arrecadado juntos aos 

fiéis de suas igrejas. São mostradas diversas interações de Deus com 

cientistas como Darwin, Freud, Carl Segan. E, por fim, mais tiras com foco no 

Luciraldo e no Buteco dos deuses, apresentando deuses de outros panteões 

e mais detalhes e características sobre eles como os corvos de Odin e as 

oferendas a Oxalá. 

 

Figura 6 – Um Sábado qualquer – A infância de Cristo 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 
1.3.3 Principais motivos das escolhas dessas tiras 

 

Ambas as tiras apresentam diversas questões religiosas que podem ser discutidas 

durante as aulas de Ensino Religioso, desde o histórico de algumas religiões, 

hábitos e crenças, até temas mais filosóficos como o sentido da vida e da religião. 

Tudo é trabalhado nelas dessa forma cômica, leve e divertida. 

  É possível elencar diversas outras tiras ou histórias em quadrinhos que de 

uma forma ou de outra tratam de caracterizar deuses (seja o cristão, seja de outras 

tradições religiosas), e assim será feito ao longo do capítulo II, mas para fins deste 
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projeto o foco principal será apenas nestas duas, principalmente pelo uso do humor 

que elas trazem. 

 Haverá, logicamente, quando da criação da metodologia para uso desse 

material em sala de aula a inserção de algumas fases introdutórias, tais como a 

apresentação dos quadrinhos e seus elementos e formatos (principalmente as tiras e 

charges) e também discussões sobre o humor, antes de tratar da religião 

propriamente dita, com essas tiras. 

  Inicialmente, a escolha pela série Deus de Laerte deu-se pela profícua 

produção quadrinística e de suas charges. Porém, a escolha desse trabalho é muito 

mais pelas diversas “camadas” e discussões (caso da Figura 7) que podem ser 

identificadas em cada tira publicada com o personagem. O que traz ao alunado a 

necessidade de busca de várias outras referências a cada tira lida (textos de 

literatura, músicas, provérbios, cultura Pop em geral). 

 
Figura 7  - Se Deus é onipresente, por que subir aos céus? 

 
Fonte: COUTINHO, Laerte. Deus segundo Laerte, São Paulo: Olho d’água, 2000 

 

 Utilizando a tira acima como exemplo, as diversas camadas que surgem na 

leitura da tira podem ser uma discussão acerca da onipresença de Deus; sobre a 

procura por Deus em diversos lugares (fazendo coisas até mesmo temerosas em 

busca d’Ele) enquanto Ele estaria logo ao lado; a busca incessante por Deus para 

resolver seus problemas. A cada leitura de uma tira da Laerte, podem ser 

encontrados diversas referências e sentidos, com muitos deles trazendo o humor. 

  Já Um Sábado Qualquer, série de Carlos Ruas, foi também selecionada para 

a pesquisa por ser uma das séries de maior sucesso na internet, pela interação que 

o autor tem com seus leitores, pela linguagem mais próxima dos jovens. Novamente, 

só isso não seria suficiente se não fossem os vários temas trabalhados ao longo de 

10 anos de publicação desse material e pelas criticas mais ferrenhas a certos 

aspectos da religião e seus seguidores.  
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Figura 8 – Ganesha, Rá, Zeus, Deus, Odin, deus maia e Oxalá (ainda antes de 
sua reformulação) 

 
Fonte: RUAS, Carlos. USQ – Buteco dos deuses, São Paulo: Nova Sampa, 2016 

 

  Além disso, ao iniciar o conjunto de tiras “Buteco dos deuses” (Figura 8), onde 

diversas divindades reúnem-se para um happy hour descontraído, Ruas apresenta 

as representações de deuses, de panteões e culturas muito diferentes e são nessas 

sequências de histórias/tiras que se pode ver e entender melhor a relação das 

religiões cristãs com as diferentes outras religiões. 

  Preferiu-se, também, a utilização do material impresso para análise por conta 

da dificuldade em localizar tiras específicas digitalizadas no acervo da Folha de S. 

Paulo (onde foram publicadas originalmente as tiras de Deus da Laerte) ou no 

site/blog/redes sociais de Carlos Ruas. 

 

1.4 Ensino Religioso: um histórico e problematizações 
 

1.4.1 Histórico e organização do componente curricular 
No ano de 1997, através da lei 9.75/97, foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (a Lei 9.394/96, a LDB) uma nova redação ao artigo 33 da lei 

que rege o ensino nacional, ficando o mesmo assim: 
 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante 
da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as 
normas para a habilitação e admissão dos professores 
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§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso 
 

 Ou seja, com essa alteração, foi incluído como disciplina nas escolas públicas 

de Ensino Fundamental o Ensino Religioso que, conforme o artigo destacado é uma 

disciplina com matrícula facultativa, nos horários normais das escolas públicas e que 

deve assegurar “o respeito à diversidade plural e religiosa do Brasil”. 

 Diz ainda o referido artigo que é vedada qualquer forma de proselitismo, ou 

seja, o/a docente que ministrar essa disciplina não poderá impor aos alunos sua 

crença religiosa. 

 Nos dois parágrafos do artigo 33 são definidos que os sistemas de ensino 

(municipal, estadual ou federal) regulamentarão como serão definidos os conteúdos 

e como será feita a habilitação e admissão dos professores que ministrarão a 

disciplina. Por fim, informa que os sistemas ouvirão a “entidade civil, constituída 

pelas diferentes denominações religiosas, para definição dos conteúdos” da 

disciplina. 

 O Ensino Religioso, na verdade, é garantido no sistema educacional 

brasileiro, desde a Constituição de 1988, ainda em vigor, através de seu art. 210, 

Parágrafo 1o., no Capítulo III da Ordem Social: “O ensino religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental”. Apenas em 1997 essa norma foi regulamentada com a inclusão do 

artigo 33 na LDB. 

 Essa mudança foi possível com uma  

 
ampla mobilização da sociedade brasileira, envolvendo educadores, 
representantes de entidades civis, religiosas, educacionais, 
governamentais, de diferentes setores de atuação, sensibilizados e 
comprometidos com a causa do Ensino Religioso na escola pública 
(FONAPER, 2012, p. 5) 

  

Ainda em 1997 foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Religioso (PCNER) por parte do Fórum Nacional Permanente do Ensino 

Religioso (FONAPER), “mediante amplo processo de reflexão sobre os fundamentos 

históricos, epistemológicos e didáticos desse componente curricular” (FONAPER, 

2012, p. 7) o que serviria como auxílio aos sistemas de ensino para organizarem 

seus currículos. 
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 No ano seguinte a essa mudança na LDB, o Conselho Nacional de Educação, 

por meio da Resolução CEB/CNE no. 02/98, indica a Educação Religiosa (na forma 

do art. 33 da LDB) como uma das áreas de conhecimento.  

 Assim, entende-se que esta disciplina é “uma área de conhecimento e não 

como um espaço de doutrinação de uma ou mais denominações religiosas”(idem). 

 Em 2010, Resoluções do CNE/CEB (Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica), definem diretrizes curriculares nacionais 

gerais para a Educação Básica (Resolução 04/2010) e fixa diretrizes curriculares 

nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (Resolução 07/2010) e 

reconhecem o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de conhecimento do 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, quais sejam: Linguagens (Língua 

Portuguesa, Língua estrangeira, Artes, Educação Física); Matemática; Ciências da 

Natureza; Ciências Humanas; e Ensino Religioso. 

 Por fim, com a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, o Ensino Religioso 

aparece como um componente curricular, e diz que foram elaboradas propostas 

curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais Didáticos-

pedagógicos que contribuíram para a construção da área do Ensino Religioso, cujas 

natureza e finalidade pedagógica são distintas da confessionalidade (ou seja, as 

aulas de Religião em escolas confessionais, ligadas a alguma religião em específico, 

Cristã, Adventista, Presbiteriana etc, por exemplo). 

 A BNCC traz também quais seriam os principais objetivos de Ensino 

Religioso: 

 
a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, 
culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas 
na realidade dos educandos; 
b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência 
e de crença, no constante propósito de promoção dos direitos 
humanos; 
c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o 
diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando 
o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de 
acordo com a Constituição Federal; 
d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos 
pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. 
(BRASIL, 2018, pg.434) 

 

 Diz também que o conhecimento religioso, que é o objeto da área de Ensino 

Religioso, é produzido no âmbito das chamadas Ciências Humanas e Sociais, 
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notadamente das Ciências das Religiões. E que “cabe ao Ensino Religioso tratar os 

conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio 

de nenhuma crença ou convicção”.(idem) 

Indica ainda que: 

 
No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o 
diálogo como princípios mediadores e articuladores dos processos 
de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação 
de saberes, visando o desenvolvimento de competências 
específicas. Dessa maneira, busca problematizar representações 
sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a 
intolerância, a discriminação e a exclusão. 
Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem 
fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque 
favorecem o reconhecimento e respeito às histórias, memórias, 
crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições 
religiosas e filosofias de vida. (BRASIL, 2018, pg. 434-435) 

 

 Assim como cada uma das áreas de conhecimento na BNCC, a área de 

Ensino Religioso possui as suas competências específicas, quais sejam: 

 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ENSINO RELIGIOSO PARA 
O ENSINO FUNDAMENTAL 
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes 
tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de 
pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 
2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e 
filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes 
tempos, espaços e territórios. 
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, 
enquanto expressão de valor da vida. 
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, 
convicções, modos de ser e viver. 
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da 
cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia 
e do meio ambiente. 
6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 
práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, 
de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da 
cidadania e da cultura de paz. 

 

 E, assim como todas os componentes curriculares na BNCC, Ensino 

Religioso é dividido em Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e 

Habilidades (que buscam atingir competências dos alunos). 

 As Unidades Temáticas dividem-se em:  
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  I – Identidades e Alteridades: nos anos iniciais (1o ao 3o anos) pretende-se 

que os estudantes “reconheçam, valorizem e acolham o caráter singular e diverso do 

ser humano” por meio das semelhanças e diferenças entre o eu e os outros e “da 

compreensão dos símbolos e significados e da relação entre imanência e 

Transcendência” (BRASIL, 2018, p. 436) 

 II – Manifestações Religiosas:  

 
em que se pretende proporcionar o conhecimento, a valorização e o 
respeito às distintas experiências e manifestações religiosas, e a 
compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e 
denominações religiosas e as distintas esferas sociais. (idem, pg. 
437) 

 

 Nessa Unidade são tratados os símbolos, ritos, espaços, territórios e 

lideranças religiosas 

 III – Crenças religiosas e filosofias de vida: em que são discutidos os 

aspectos estruturantes das diferentes religiões/movimentos religiosos e filosofias de 

vida, principalmente sobre os mitos, ideias de divindade, crenças e doutrinas 

religiosas, tradições orais e escritas, ideias de mortalidade e princípios e valores 

éticos. 

 

1.4.2 Problematizações 
 
 
A primeira problematização que é possível indicar até este momento é a indicação 

de que a disciplina é obrigatória nos horários normais nas escolas públicas de 

Ensino Fundamental, mas de matrícula facultativa. Ou seja, as escolas precisam 

oferecer a disciplina, mas os alunos que não quiserem acompanhá-la não seriam 

obrigados. 

 Ocorre que o problema para organizar essa questão de oferecimento e 

acompanhamento da disciplina é dos sistemas de ensino. Como dar essa 

possibilidade do alunado de não acompanhar uma disciplina? 

 O professor Iuri Andreas Reblin, possui um artigo em especial em que busca 
   

discutir a questão da formação do corpo docente em geral; buscar a 
solidificação de seu status como componente curricular e encontrar o 
reconhecimento da contribuição do Ensino Religioso no desenvolvimento 
humano para a vivência social e individual (2009, p.1) 
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 No município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, onde lecionamos, o sistema 

municipal de educação decidiu que a disciplina de Ensino Religioso será oferecida 

apenas aos nonos anos do Ensino Fundamental. Das 4 (quatro) aulas de História 

que os alunos teriam no referido ano, uma delas torna-se a aula de Ensino 

Religioso, ficando apenas 3 (três) de História.  

 Peruíbe é uma cidade pequena, com aproximadamente 65.000 habitantes e 

existem apenas duas escolas municipais que possuem turmas de nono ano na 

cidade. Normalmente quem leciona esta disciplina lá são justamente os professores 

de História, como é o nosso caso. 

 Naquele sistema também não há no currículo municipal a definição dos 

conteúdos a serem trabalhados na disciplina de Ensino Religioso, ficando tal tarefa 

aos professores que lecionem a disciplina. Desde meados de 2019 a cidade está 

reformulando seu currículo municipal e talvez futuramente venha a ter uma melhor 

definição sobre os conteúdos a serem trabalhados nessas aulas. 

  Mas, aí, entra-se na discussão de qual deveria ser a formação do professor 

ou professora a dar essa disciplina. De acordo com os conteúdos a serem 

trabalhados, praticamente qualquer docente poderia trabalhar nesta disciplina, 

desde que se siga a premissa de evitar o proselitismo e mantendo o respeito às 

diversas religiões (ou ausência delas) entre o alunado. 

 Ocorre que é preciso discutir também a necessidade dessa disciplina na rede 

municipal. Além da problemática de ser diminuída em uma aula a carga semanal nas 

aulas de História, que no 9o. Ano possui uma gama gigantesca de conteúdos a 

serem trabalhados, as habilidades e competência de Ensino Religioso podem ser 

facilmente trabalhados nas diversas disciplinas do currículo municipal. 

 Voltando a citar Reblin: 

 
o cuidado em relação ao componente curricular do Ensino Religioso 
pondera, na verdade, um medo do retorno da catequização ou um medo 
da implementação de um proselitismo das novas confissões religiosas. Por 
outro lado, também é comum perceber nas entrelinhas do discurso 
científico acerca da religião uma compreensão católica romana embutida, 
configurando ainda em seu pano de fundo todo o processo histórico que o 
Brasil e a América Latina sofreram, o que acarreta relativizações e críticas 
imprecisas atinentes ao fenômeno religioso e às estruturas religiosas na 
sociedade. (2009, p.2) 
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 Mas nem é preciso ir muito longe. Isso não acontece nas aulas de Ensino 

Religioso, mas é mais problemático acontecer, como sabe-se que acontece, nas 

aulas regulares, inclusive no Ensino Fundamental I, com proselitismo e uma quase 

imposição a preceitos religiosos. 

 As dificuldades que são possíveis verificar, principalmente, seriam: qual a 

utilidade de uma disciplina como Ensino Religioso no sistema municipal de Peruíbe, 

como ela seria oferecida aos educandos, qual conteúdo a ser trabalhado durante 

essas aulas de forma a se alcançar o que a disciplina se propõe e qual deveria ser a 

formação dos profissionais a lecionarem essas aulas. 

 O que ocorre na cidade de Peruíbe pode ser refletido em quase a sua 

totalidade em diversos outros sistemas municipais e estaduais de ensino Brasil 

afora, com complicadores como o ensino de forma confessional desses conteúdos, a 

obrigatoriedade de estudo dos alunos, falta de material adequado às aulas e 

conseqüente uso de material oferecido por instituições ligadas a Igrejas constituídas. 

 Com relação ao material Didático utilizado para essas aulas, até existem 

livros Didáticos para essa disciplina, produzidos pelas tradicionais editoras que já 

fazem desse tipo de material para outras disciplinas, inclusive. Mas eles não 

necessariamente entram no Plano Nacional de Livros Didáticos (PNLD), programa 

do governo federal de compra e distribuição de livros às escolas públicas. 

 Em pesquisa de 2016 do Conselho Nacional de Educação (CNE) com a 

Organização das Nações Unidas para a educação, Ciência e a cultura (UNESCO), 

Sergio Rogério Azevedo Junqueira verifica quais são os materiais Didáticos de 

Ensino Religioso existentes até então. É possível visualizar com esta pesquisa que 

muitos desses materiais foram feitos com auxílio de entidades religiosas e não 

seguiam a proposta do art. 33 da Lei de diretrizes e bases (Lei 9394/96), com certa 

confessionalidade e proselitismo. 

 



	   53	  

Capítulo II – REPRESENTAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

2.1 Representação Religiosa 

 

2.1.1 Introdução 
 

Antes de falar da representação religiosa, é preciso falar um pouco de 

Representação em si. A necessidade surge pelo motivo de, quando algumas das 

tiras objeto desta pesquisa foram levadas à sala de aula pela primeira vez, a grande 

maioria dos alunos não ter reconhecido os personagens das tiras de imediato. 

Apenas depois de uma breve explicação sobre o que estava ali representado, alguns 

reconheceram e começaram a discutir inclusive porque Deus foi representado 

daquelas formas.  

 

“Eu achei legal ser um homem velho, parece mais experiente” 

“Por que um homem? Por que Deus não poderia ser uma mulher? 

Organizaria melhor as coisas…” 

“Todo Deus tem que ter barba?” 

“E esse triângulo em cima da cabeça dele, com um olho dentro, é coisa dos 

Iluminatti?” 

 

 Essas foram algumas frases ditas por alunos e alunas de 9o.s anos do Ensino 

Fundamental de uma escola pública em Peruíbe/SP, cidade do litoral sul de São 

Paulo.  

  Por serem jovens com acesso limitado à internet e outros meios de 

comunicação diversos (tv a cabo, streamings, histórias em quadrinhos, até mesmo 

livros), a cultura de mundo deles é muito pequena e, consequentemente, como eles 

vêem e percebem as coisas. Essa é a importância da escola para esse tipo de 

público, como um local onde podem ter acesso a coisas que não conseguiriam obter 

sozinhos em seu dia a dia. Além dos conteúdos tradicionais, a maioria dos 

professores possui a vontade de apresentar coisas novas ao alunado: filmes, livros, 

histórias em quadrinhos, ampliando o repertório cultural dos discentes. 
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 Logicamente, cada aluno ou aluna possui sua história e sua bagagem 

cultural. Têm-se aqueles que possuem uma maior dificuldade de interpretação e até 

mesmo os que ainda não são completamente alfabetizados mesmo estando no nono 

ano do Ensino Fundamental, por motivos que nem cabem discutir no momento. Isso 

para explicar que as turmas sempre serão muito heterogêneas e cabe ao docente 

entender isso e se preparar para como o alunado irá compreender as coisas 

apresentadas em aula, inclusive os quadrinhos. 

 Falando da questão de como as pessoas entendem o que está nos livros, 

mesmo sendo o mesmo material, Roger Chartier (2002, pg. 131) cita Pierre 

Bourdieu: “Um livro muda pelo fato de não mudar enquanto o mundo muda”. Ou 

seja, que cada um terá uma leitura diferente de um livro, de um quadrinho, do 

material que for apresentado àquela pessoa. 

 Outra questão importante, com relação ao “público-alvo” das aulas de Ensino 

Religioso em Peruíbe é a diversidade de religiões seguidas/frequentadas pelos 

alunos. Percebe-se, também, um aumento cada vez maior de jovens que não 

possuem nenhuma religião em especial, no máximo seguindo raramente aquela que 

a família frequenta. 

 Todo início de ano letivo, faz-se uma breve pesquisa de maneira informal 

para conhecer os alunos e sua relação com a religião. Confirmou-se que a maioria 

segue alguma vertente cristã (católica, principalmente, mas também as várias 

vertentes evangélicas), espíritas e uma minoria as religiões afro-brasileiras como a 

Umbanda e o Candomblé. Há também aqueles que se dizem ateus ou os que 

“acreditam em Deus mas não têm uma religião em específico”. 

  O fato de Ensino Religioso, em Peruíbe, ser uma disciplina com apenas uma 

aula por semana e, depois, com a chegada da pandemia de Covid-19 no ano de 

2020, se estendendo por 2021, que forçou a adoção de um ensino híbrido na cidade 

com atividades impressas para serem feitas em casa e esparsas aulas presenciais 

com número reduzido de alunos, dificultou a obtenção de uma maior quantidade de 

respostas do alunado utilizando as tiras com representações de Deus e discussões 

mais profundas sobre elas.  
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2.1.2 Representação 

 

Mas, afinal, o que seria representação? Trazendo, novamente, Roger Chartier, ele 

busca o significado antigo dessa palavra no francês:  

 
O primeiro.é definido da seguinte maneira: “Representação: imagem 
que remete à ideia e à memória os objetos ausentes, e que nos 
apresenta tais como são”. Nesse primeiro sentido, a representação 
nos permite ver o “objeto ausente” (coisa, conceito ou pessoa), 
substituindo-o por uma “imagem” capaz de representá-lo 
adequadamente. Representar, portanto, é fazer conhecer as coisas 
mediatamente pela “pintura de um objeto”, “pelas palavras e gestos”, 
“por algumas figuras, por algumas marcas” – tais como os enigmas, 
os emblemas, as fábulas, as alegorias. Representar, no sentido 
político e jurídico, é também “ocupar o lugar de alguém, ter em mãos 
sua autoridade” (2011, p. 17) 

 

 Citado por Peter Burke, diz Michael Gilsenan (2005, p. 85): “a Santidade, 

talvez mais do que qualquer outra coisa coisa na vida social, está no olhar do 

observador.”  

 A ideia de representação está no centro da chamada Nova História Cultural 

diz Peter Burke que “ela parece significar que imagens e textos simplesmente 

refletem ou imitam a realidade social” (2005, p. 49); porém alguns estudiosos dessa 

nova modalidade de estudo histórico têm falado em “’construção’ ou ‘produção’ da 

realidade por meio de representações”. 

 Burke diz ainda que “foram os filósofos e cientistas que começaram a desafiar 

as opiniões recebidas sobre o conhecimento objetivo” (2005, p. 50). Albert Einstein, 

diz ele, “declarou que é a nossa teoria que decide o que podemos observar, com o 

que concordou Karl Popper”. 

 Cita em seguida as falas de filósofos, tais como Arthur Schopenhauer que 

dizia que “o mundo é minha representação”; Friedrich Nietzsche que falava que “a 

verdade é criada, e não descoberta” e que descreveu, também, a linguagem como 

uma prisão; Ludwig Wittgenstein que afirmava que “os limites de minha linguagem 

são os limites do meu mundo”; John Dewey afirmou que nós criamos a realidade, 

que cada indivíduo constitui seu mundo a partir do encontro entre o eu e o ambiente; 

e, por fim, Willian Jamem argumentou que “interesses mentais…ajudam a fazer a 

verdade que eles declaram”. 
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 Isso significa que cada pessoa (e cada grupo de pessoas) percebe o mundo e 

suas representações de formas diferentes, assim como já fora tratado por Platão na 

alegoria da caverna, com relação à representação do ideal. 

 E, sobre isso, ensina Pierre Bourdieu, citado, novamente, por Chartier: 

 
O gosto, a propensão e a aptidão para a apropriação (material e/ou 
simbólica) de uma determinada classe de objetos ou de práticas 
classificados e classificadores é a formula geradora que se encontra 
no princípio do estilo de vida, conjunto unitário de preferências 
distintivas que exprimem, na lógica específica de cada um dos sub-
espaços simbólicos, a mesma intenção expressiva (2002, p. 137) 

 

  Outro conceito interessante é o de “representação social”, a partir da obra do 

sociólogo Howard Becker: 

 
uma ‘representação’ da sociedade é algo que alguém nos conta 
sobre algum aspecto da vida social. Esta definição abarca um grande 
território. Num extremo situam-se as representações comuns que 
fazemos uns para os outros como leigos, no curso da vida diária. 
(2018, p. 18) 

 

  Marco Antonio Almeida, Ananda Santos Cruz e Diego Tomaz de Oliveira 

explicam que para esse “autor, as representações só existem completamente 

quando alguém as interpreta, completando o circuito da comunicação, construindo 

para si uma realidade a partir da apropriação.” (2018, p. 14). 

 

2.1.3 Imagens religiosas 

 

Quando se fala em imagens religiosas com a intenção de representar o Divino, está 

se falando, principalmente, das imagens cristãs, até mesmo por conta das tiras 

selecionadas para este trabalho. 

 De acordo com a Liturgia Católica, ou seja, as celebrações que a Igreja 

Católica considera como suas e estão contidas em seus livros oficiais e se realizam 

pela comunidade e ministros assinalados para cada caso, há o uso de imagens 

(quadros, esculturas, vitrais) para exprimir o mistério cristão e despertar nos crentes 

as atitudes de fé e de resposta à atuação salvadora de Deus (ALDAZÁBAL, 2013, p. 

172 e 207). 

 É até curiosa a relação que a Igreja Católica tem com as imagens. No Antigo 

Testamento, as imagens eram proibidas, pelo perigo que havia do povo de Israel 
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cair na idolatria, não chegando Àquele cuja representação oferecia. Mas desde o II 

Concílio de Niceia e o IV de Constantinopla, há uma defesa da legitimidade das 

imagens no culto cristão,  

 
reconhecendo o seu valor pedagógico e comunicativo para a fé e 
para a celebração. Uma imagem sagrada (…) converte-se em 
mediadora da proximidade de Cristo e dos Santos e, ao mesmo 
tempo, de veneração e de fé dos cristãos. (ALDAZÁBAL, p. 172) 

 

 Já no Oriente, enquanto na Rússia há um maior destaque ao culto aos ícones 

(imagens) seguindo os ditames da Igreja Ortodoxa, os Iconoclastas eram os hereges 

que lutaram violentamente contra essas imagens. Mais tarde, durante a Reforma 

Protestante, a maior parte dos reformadores se opuseram à idolatria, o que 

transparece nas Igrejas neopentecostais (“evangélicas”) de hoje em dia, de certa 

forma herdeiras das Igrejas Reformadas. 

 Nas Igrejas protestantes, o mais comum é a total falta de representações 

religiosas no interior delas. Os Santos Católicos também não são cultuados nessas 

Igrejas. São igrejas “limpas”, com poucos ornamentos e adereços, o foco é na 

palavra de Deus recitada através do pastor, reverendo ou missionário da Igreja que 

a leva aos fiéis. 

 Isso poderia explicar, portanto, os problemas que têm alguns alunos que 

frequentam igrejas ditas evangélicas (ou neo-pentecostais) terem mais dificuldades 

para reconhecerem as representações apresentadas a eles. Já alunos com contato 

com a Igreja Católica (e espíritas ou de religiões de matrizes africanas), possuem 

uma afinidade maior com as representações religiosas nas imagens e têm esse 

processo facilitado. 

 Deixando o catolicismo de lado, por ora, na religião muçulmana, a 

representação do Profeta Maomé em imagens é proibida. Normalmente ele é 

representado com o rosto coberto com um véu. Chargistas dinamarqueses1 e 

também franceses2 sofreram a ira de extremistas islâmicos por conta de 

representações do Profeta em jornais e revistas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/breves/morre-cartunista-que-desenhou-controversa-
charge-de-maome/ 

2 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/01/tiroteio-deixa-vitimas-em-paris.html 
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2.1.4 Religião, religiosidades e símbolos religiosos 

 

Em seu livro As linguagens da experiência religiosa, José Severino Croatto já deixa 

claro desde a Introdução que  

 
Todas as culturas e todos os povos tiveram e têm uma expressão 
religiosa. Dizer “expressão” é falar de manifestações de ordem 
religiosa que têm seu vínculo na simbologia, na linguagem, na 
literatura, na arte, em rituais variadíssimos, nos corpos doutrinários, 
em modelos de vida. (…) Como toda experiência humana, ela 
também tende à comunicação e à socialização. Precisa “ser dita”; daí 
escolher tantos caminhos para realizá-la. (2010, p. 10) 

 

 Para Croatto, o ser humano tem a necessidade de se comunicar e de se 

relacionar. E é nesse campo das relações que entra a experiência religiosa, que é a 

relação com o transcendente. Para o autor, o sagrado é algo santo, separado, 

reservado – impregnado de alguma maneira por uma realidade transcendente. 

 Traz ele, também, (2010, p. 42) que: “Para entender a linguagem religiosa é 

necessário partir da experiência do sagrado que a própria linguagem quer 

comunicar”. E aqui está uma das maiores dificuldades dos professores que lecionam 

Ensino Religioso: como apresentar a experiência das diversas religiões? 

 Porém, o sagrado é uma relação entre Deus e o ser humano que se mostra 

nos gestos, palavras, objetos etc. O transcendente é inexprimível, mas precisa ser 

expresso e na tentativa de estabelecer essa comunicação é que se chega ao 

Símbolo. 

 O símbolo é a chave da linguagem inteira da experiência religiosa. Ele 

sustenta as outras linguagens (CROATTO, 2010, p. 81). Símbolo significa união de 

duas coisas, com uma parte remetendo à outra. 

 E se for considerado que  

 
o termo religião nos PCNs abarca aquilo que corresponde à história 
das religiões: símbolos, costumes, crenças, doutrinas, presença no 
mundo etc., apresentados sob o olhar neutro do cientista/professor: 
objetividade, estrutura lógica, verificabilidade. (g.n.) (REBLIN, 2009, 
p. 2) 

 

entende-se que é possível, sim, transmitir parte dessa experiência aos alunos nessa 

disciplina. 
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 Além disso, Reblin também faz a diferenciação entre religião e religiosidade, 

entendendo-se a primeira 

 
como a linguagem simbólica e a rede de símbolos sobre os quais o 
ser humano se deita, e a religiosidade como a relação do ser 
humano com essa linguagem e essa rede, i.e., a forma com que o 
ser humano interage constantemente com essa rede de símbolos, 
lidando com ela, nutrindo-se dela em sua vida diária. Religiosidade é 
religião em acontecimento. (REBLIN, 2009, p. 9) 

 

 Voltando às definições de Croatto com relação ao símbolo, ele traz como 

características principais que: o símbolo é polissêmico, pois uma mesma coisa pode 

significar diversos símbolos (mas no momento da manifestação do sagrado o 

símbolo apresenta apenas uma das várias significações que ele possa possuir). É 

também relacional e por isso se torna um fato social. O símbolo é permanente, posto 

que as coisas terão sempre a mesma representação simbólica através dos tempos, 

sendo também universal, uma vez que podem aparecer ao mesmo tempo e em 

lugares diferentes ou em épocas diferentes. O símbolo é pré-hermenêutico; ele 

exige interpretação. Essa interpretação difere de explicação, pois na primeira é a 

experiência que conta e não a elucidação. 

 

2.2 Quadrinhos e religião 
 

2.2.1 Histórico e breve classificação 
 

A relação entre as histórias em quadrinhos e religião é de altos e baixos. A partir dos 

anos 1930 a Igreja fazia parte do tripé de principais críticos às histórias em 

quadrinhos junto com professores e médicos (psiquiatras, pediatras) que viam nos 

quadrinhos influências negativas ao desenvolvimento das crianças, afastando-as de 

Deus, das melhores leituras e de bons comportamentos. 

 Porém, nos anos 1940, além do uso dos quadrinhos no esforço de guerra, 

tem início da utilização deles em matéria educacional e de transmissão de valores 

religiosos. Já nos anos 50, quando aquela perseguição atinge seu auge, surgem as 

quadrinizações de clássicos da literatura mundial. 

 No Brasil, a Série Sagrada da Editora Brasil-América Ltda. (EBAL), de Adolfo 

Aizen, foi o maior exemplo de transmissão de histórias e valores religiosos em 
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quadrinhos. Baseado em material lançado inicialmente na Itália, essas revistas não 

chegaram a ser um sucesso de vendas, mas serviram para aplacar, em parte, a fúria 

da Igreja com relação aos quadrinhos publicados por Aizen. 

 Antes de serem lançados passavam por uma aprovação de membros da 

Igreja e, depois, recebiam comentários elogiosos em revistas de paróquias e em 

artigos de jornal. Foram diversas edições contando histórias de santos da Igreja 

Católica, de Papas e quadrinizações de partes da Bíblia. A principal curiosidade 

está, como já dito, no fato de que Aizen era de família judia. 

 Ainda assim, os quadrinhos eram pouco utilizados pelas igrejas em geral para 

transmitir suas ideias e valores, que poderiam se utilizar muito mais da força dessa 

mídia em um processo de busca de novos fiéis, conforme entrevista dada pelo 

professor Waldomiro Vergueiro ao site Deus no Gibi (2008). 

 Contudo, existe material mais recente que faz um mapeamento de quadrinhos 

religiosos no Brasil. Amaro Xavier Braga Junior (2015, p. 171-190), e traz resultado 

de pesquisa sobre esse tipo de quadrinhos.  

  Ele identifica, inicialmente, quatro categorias ou matrizes religiosas dos 

quadrinhos estudados: a afro-brasileira (candomblé, umbanda e outras práticas 

menos expressivas); a kardecista (centros espíritas); a cristã (católica, protestante, 

pentecostal, neopentecostal); e esotéricas (mas que por ser um material muito 

esparso e abrangente, sem ser possível uma classificação apropriada, acabou 

sendo deixada de lado no restante da pesquisa). 

 Em números totais, e para essa pesquisa Braga Junior utilizou vários tipos de 

quadrinhos diferentes sejam revistas impressas, seriadas, fanzines, tiras em 

quadrinhos, webcomics etc. Os quadrinhos de natureza cristã são os mais 

proeminentes, com os quadrinhos de temática kardecista em segundo e de forma 

bem menos expressiva os relacionados às religiões afro-brasileiras. 

 De acordo com gráficos mostrados nesta pesquisa, a partir dos anos 2000 há 

um aumento considerável nas publicações de quadrinhos cristãos e, de acordo 

como Amaro Braga, isso se deve ao aumento da chamada vertente “evangélica”, 

das igrejas neopentecostais, que possuem uma maior prática do proselitismo, de 

busca de fiéis. 

 Em seguida ele faz comparações entre essas três vertentes religiosas e o tipo 

de quadrinho publicado: quadrinho vs. tira em quadrinhos; impressos ou online; 
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independentes ou por editora; produções seriadas ou edições únicas; e até sobre os 

gêneros das histórias publicadas (super-heróis, humor, terror, histórico e infantil). 

  Amaro Xavier Braga Jr. divide as produções de quadrinhos religiosos no 

Brasil em: 

 
a) aquelas que têm uma Produção Institucional, isto é, foram 
orientadas, financiadas e reguladas por instituições de cunho 
religioso ou por pessoas que assumiam cargos religiosos; 
b) aquelas cuja produção foi de Referência Fragmentada ou Neutra, 
onde o elemento religioso foi um elemento secundário acrescentado 
na produção sem destaque ou, simplesmente, sem vínculos 
institucionalizados declarados, por parte dos autores ou da editora;   
c) aquelas de Produção Satírico-Crítica, que ao inserirem o elemento 
religioso, objetivaram criticar a religião ou a religiosidade e/ou 
apresentaram visões negativas e/ou estereotipadas sobre o 
fenômeno religioso;  
d) e, por fim, existem as Produções Simbólico-Representacionais 
que são aquelas onde a essência religiosa pode ser percebida pelo 
leitor/pesquisador, mas sem que esta ligação seja declarada 
abertamente pelo produtor ou contenha traços evidentes de ligação 
religiosa. 

 

 Para fins dessa pesquisa de Braga, ele acabou desconsiderando a última 

dessas classificações por uma questão metodológica. 

 Por fim, ele apresenta alguns exemplos de usos de histórias em quadrinhos 

por religiosos, indicando que, mesmo tendo sido desprezados (e até perseguidos) 

por tanto tempo, os quadrinhos podem ser utilizados para a busca de fiéis, com 

religiosos percebendo a força dessa mídia de massa. 

 Ainda neste tópico de classificação de quadrinhos religiosos, existe a que foi 

feita por Iuri Andreas Reblin que, em uma abordagem na perspectiva da teologia e 

das ciências da religião, identifica que religião e histórias em quadrinhos se 

encontram principalmente de quatro maneiras (2014, p. 171): 

 
a) quadrinhos produzidos por instituições religiosas; 
b) quadrinhos com temas reconhecidamente e intencionalmente 
religiosos; 
c) quadrinhos com religião como ilustração contextual; 
d) quadrinhos como expressão das estruturas simbólicas e 
religiosas. 

 

 A pesquisa de Reblin é calcada nas histórias de superaventuras e com 

relação a isso traz três aproximações possíveis entre religião e essas histórias: a) 
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Aproximação temática: com temas teológicos extraídos diretamente das narrativas; 

b) Aproximação metodológica: em que se identifica a formação de personagens e 

histórias a partir da construção de mitos; c) Aproximação ideológica: em que se 

percebe um ideal de vida projetado e compartilhado na narrativa (2014, p. 175). 

 Mas não são apenas nas superaventuras em que é possível encontrar 

material religioso em histórias em quadrinhos, como enumera Reblin, mas que 

 
As experiências religiosas e as teologias inserem-se nas histórias em 
quadrinhos à medida que servem aos propósitos da narrativa, quer 
sejam esses propósitos internos (atinentes ao enredo), quer sejam 
externos (atinentes aos interesses de seus autores ou aos propósitos 
da editora). Há uma variedade de produções que apresentam 
narrativas com temas religiosos, ou melhor, uma infinidade de 
histórias específicas de determinadas tradições ou confissões 
religiosas que são traduzidas em histórias em quadrinhos. (2013, p. 
65) 

 
 
  Porém, nem todas as histórias apresentam a teologia de forma explícita, às 

vezes ela aparece de forma mais sutil. Ainda assim, a maior parte das obras que 

não seja produzida por uma instituição religiosa ou não tenha intenção catequética 

“não apresenta em suas entrelinhas a teologia acadêmica ou eclesial, mas a teologia 

do cotidiano, calcada e constituída pelas experiências forjadas e vividas por quem as 

idealiza” (REBLIN, 2013, p.74, grifo nosso).  

 A chamada teologia do cotidiano se constrói a partir de “elementos ou 

elaborações provenientes de uma religiosidade popular, de um imaginário religioso 

coletivo, atrelado ao contexto social de onde e para onde a história se destina” 

(REBLIN, 2012, p. 153). 

 Então, pode-se dizer que  

 
a teologia do cotidiano não é uma nova teologia, nem outra corrente 
teológica, mas um termo formal que alude à percepção de uma 
teologia que se imiscui nos meandros da vida cotidiana; trata-se de 
uma teologia constituída pelo sujeito ordinário no dia a dia e 
expressa das mais diferentes maneiras. Em outras palavras, as 
pessoas em sua vida diária não “apenas” têm experiências e 
vivências religiosas, mas procuram elaborar para si e para outros, 
argumentativamente, o que essas experiências significam. (REBLIN, 
2012, p. 154) 
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 Ou seja, as histórias em quadrinhos, ao serem selecionadas para uso em sala 

de aula, não precisam necessariamente tratar de forma explícita de religião, de 

temas da teologia, tudo dependerá de como aquela história será analisada. 

  Este diálogo entre teologia e quadrinhos se dá a partir de três passos: a 

leitura do contexto da narrativa; a leitura do gênero da história narrada; e a 

investigação da deformação ou da reforma dos significantes religiosos empregados 

na narrativa (REBLIN, 2012, p.157). Assim 

 
Diante disso, quanto ao exercício pedagógico do Ensino Religioso, 
podem-se destacar duas abordagens: 1) As histórias em quadrinhos 
como leitura, crítica e análise e 2) As histórias em quadrinhos como 
construção de conhecimento tridimensional e interdisciplinar a partir 
de oficinas de quadrinhos em sala de aula. Quanto à primeira, trata-
se de uma abordagem hermenêutica das histórias, isto é, de 
exercícios de compreensão e interpretação da narrativa a partir de 
um olhar ao que a história expressa em termos simbólicos, gráficos, 
visuais, textuais, enfim, narrativos. Quanto à segunda, trata-se da 
realização de oficinas de quadrinhos como forma de apreensão, 
tradução e expressão de conteúdo. (REBLIN, 2013, p. 76) 

 

 Isso significa que o professor que vier a utilizar quadrinhos precisa conhecer 

intimamente não apenas da linguagem dos quadrinhos, seus elementos e principais 

características, mas também o teor do material que pretende apresentar aos alunos, 

de forma a poder discutir com eles sobre os assuntos naquele quadrinho tratados. 

 Uma possível forma de trabalho com os quadrinhos em sala de aula será 

detalhada no capítulo 3. 

 

2.2.2 Alguns títulos de quadrinhos que tratam de questões religiosas 
 

Essa é uma relação de histórias em quadrinhos que, de alguma forma, tratam de 

religião ou temas caros à teologia. Adianta-se que a religião aparece de forma 

explícita na maior parte delas, mesmo não tendo relação direta com alguma 

instituição religiosa. É uma relação de cunho pessoal, não definitiva, com breves 

comentários sobre cada obra, indicando como elas poderiam ser utilizadas em salas 

de aulas de Ensino Religioso no Ensino Fundamental II. Recomenda-se sempre a 

compra ou empréstimo de material original impresso publicado por editoras ou de 

forma independente pelos autores. Defende-se acesso a este tipo de material de 
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forma digital quando forem quadrinhos com raríssimas chances de serem publicados 

no Brasil ou raridades fora de catálogo. 

 

a) Outras representações de Deus 

 

Além das duas séries de tiras já objeto deste trabalho, outros quadrinistas também 

fizeram suas versões de representações de Deus. Para esta relação, citam-se 

alguns desses materiais: 

 
Figura 9 – Deus mulher e negra 

 
Fonte: ROCHA, Rafael Campos. Deus, essa gostosa. São Paulo: Cia. das Letras, 2012  

 

• Deus essa gostosa, de Rafael Campos Rocha, publicado primeiramente na 

internet (com tiras enviadas por email a uma lista de leitores), depois na 

revista Piauí, no jornal Folha de São Paulo e por fim no site Vice. Teve dois 

álbuns publicados, também, Deus essa gostosa, pela Companhia das Letras, 

de 2012 (Figura 9), e Deus aos Domingos, pela Veneta, de 2018. Nessa sua 

versão, Rafa Campos traz Deus como uma mulher, negra e libertária 

sexualmente. Em diversas entrevistas e comentários sobre sua personagem, 

o autor sempre enfatizou que ela foi criada dessa forma justamente para 

afrontar o mundo que vê Deus sempre no gênero masculino, caucasiano, 

velho, sisudo. Se Deus é onipotente, por que não ser uma mulher negra, fã de 

futebol, boxe e de lutar com jacarés? Até mesmo por conta da essência da 

personagem (libertária sexualmente) algumas das histórias, dos álbuns 
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principalmente, além de algumas das tiras, é preciso que o/a docente que 

queira utilizar tal material em sala de aula selecione bem o material, para não 

chocar os estudantes (há cenas de nudez, sexo e violência que podem não 

ser apropriadas àquela idade) e evitar problemas com pais desses alunos e 

com a gestão da escola. Contudo, principalmente as tiras da Folha de São 

Paulo podem ser utilizadas como análise de acontecimentos do período, 

como se fossem charges, na visão dessa Deus heterodoxa, mas também a 

própria ideia de Deus ser uma mulher negra já é passível de muita discussão 

em sala de aula. 
Figura 10 – Deus e Carnaval 

 
Fonte: Deus é brasileiro, Kikomics 

 

• Deus é brasileiro, de Kiko Garcia, o Kikomics, hoje em dia mais conhecido 

pelos seus quadrinhos de terror, chegou a lançar uma versão sua de Deus 

em 2013, onde o ser supremo vive no Brasil e tem como seu melhor amigo 

Lucinho (o Diabo, em pessoa). A caracterização de Deus de Kikomics é 

bastante parecida com a de Carlos Ruas em Um Sábado Qualquer (careca, 

de barba) e muitas das piadas já foram utilizadas tanto nas histórias de Deus 

da Laerte como nas de Ruas (como as relações de Deus com o Carnaval 

[Figura 10], por exemplo), com pequenas diferenças e um desenho preto e 

branco “sujo”, típico dos quadrinhos underground. Infelizmente é um material 

que foi distribuído de forma independente, não sendo mais impresso e pode-

se dizer que é uma raridade encontrá-lo. Ainda assim, sempre é uma 

indicação interessante. Existem imagens desse quadrinho na internet e o 

autor é relativamente acessível. 
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• A bíblia segundo o gato, do quadrinista francês Phillipe Geluck, foi publicado 

pela Editora Nemo, no Brasil em 2014. Nesta edição (Figura 11), de forma 

escrachada, o autor trata de diversos temas caros à religião (cristã/católica, 

no caso) tais como o surgimento do mundo, a criação do homem e da mulher, 

o dilúvio etc. Temas considerados tabus são objeto do quadrinho, como o 

aborto, relações homo afetivas, a subserviência do homem à religião, mas 

sempre com a intenção de trazer o humor, ainda que de forma politicamente 

incorreta. A questão mais polêmica, claro, seria que Deus, o ser onipotente 

criador do mundo, o universo e tudo o mais, é um gato, com todas as 

características inerentes a esse animal doméstico. Novamente, fica a ressalva 

de se fazer breve análise do material a ser apresentado antes de mostrar aos 

alunos. Alguns dos temas, da forma que foram discutidos pelo autor, podem 

ser controversos, então, sempre é preciso fazer essa análise prévia. 

 
Figura 11 – Deus-gato 

 
Fonte: GELUCK, Philipe. A Bíblia segundo o gato. São Paulo: Nemo, 2014 

 

• Yeshuah, de Laudo Ferreira (texto e desenhos) e Omar Viñole (arte-final), 

lançado em três partes originalmente entre 2009 e 2014, e em volume único 

em 2016 (Figura 12), pela Devir, traz a visão pessoal do autor sobre a vida e 

morte de Jesus Cristo, baseado nos evangelhos canônicos (Mateus, Marcos, 

Lucas e João) além de outros textos apócrifos e históricos. Diversos dogmas 

da Igreja católica são discutidos ao longo da obra, como a importância de 

Maria Madalena dentre os discípulos de Jesus, os irmãos consaguíneos do 

Messias, o fato de Maria de Nazaré ter ficado virgem até sua morte, dentre 
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outros. É retratado um Jesus mais humano, com falhas e dúvidas sobre sua 

missão. É uma obra que também pode ser como um grande disparador de 

discussão sobre o chamado Jesus histórico. Como será que ele era 

realmente? Por que é retratado sempre daquele jeito? Só podem existir textos 

aprovados pela Igreja? 

 
Figura 12 – Um Jesus histórico? 

 
Fonte: FERREIRA, Laudo; VIÑOLE, Omar. Yeshuah Absoluto. São Paulo: Devir, 2016 

 
Figura 13 – Texto bíblico underground 

 
Fonte: Robert Crumb (2009) 
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• Gênesis, adaptação do texto bíblico por Robert Crumb (Figura 13). Colocar a 

Bíblia e Robert Crumb na mesma frase pode soar muito estranho. Um dos 

“pais” dos quadrinhos underground nos Estados Unidos, com revistas 

recheadas de drogas, sacanagens, suas visões estranhas sobre as mulheres 

e sobre si mesmo, decide fazer a adaptação, ao pé da letra, do texto do 

primeiro livro da Bíblia, o Gênesis que trata da criação do mundo, dos seres 

humanos e algumas das histórias mais curiosas da Bíblia. A crítica dele é 

feita adaptando o texto tal e qual foi escrito, evidenciando as incongruências 

no texto sagrado. Além dos problemas com cenas de nudez e violência que 

aparecem na obra, existe a problemática de ser um quadrinho caro e talvez 

não tão acessível a professores, contudo, pode ser uma outra opção para 

discutir as simbologias que aparecem na Bíblia. 

 

b) Biografias e outras religiosidades: 

 
Figura 14 – Buda em Mangá 

 
Fonte: TEZUKA, Osamu. Buda – vol 11. São Paulo: Conrad, 2005. 

 

• Buda, de Osamu Tezuka. Em um mangá de 14 volumes, publicado 

primeiramente pela Conrad em 2005 (Figura 14) e depois, em 2021, pela 

JBC, agora em 8 volumes, o mais famoso mangaká faz sua versão da história 
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de Sidarta Gautama, o Buda, desde antes de seu nascimento e as 

implicações políticas e religiosas da região em que vivia até alcançar a 

Iluminação, tornando-se o Buda, iniciando sua trajetória como grande mestre 

repassando seus ensinamentos aos seus seguidores do Budismo. Considera-

se que o que Budismo não é exatamente uma religião, mas sim um modo de 

vida, contudo, os ensinamentos de Buda podem sim ser considerados como 

princípios de uma religião e ter a experiência de conhecer essa história em 

mangá, o quadrinho japonês, que tem uma dinâmica diferente principalmente 

nas cenas de humor e de ação, pode ser incrivelmente prazeroso aos alunos. 

 

• Kardec, de Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa. Publicado pela Barba Negra 

(Figura 15), em 2011, conta a história de Alan Kardec, filósofo francês  que 

codificou o Espiritismo mais praticado no Brasil. É dele a autoria de livros 

seminais ao Espiritismo como O Evangelho segundo o espiritismo e O livro 

dos espíritos, por exemplo. Neste quadrinho, que mostra a vida dele de forma 

romanceada, é mostrado como ele desenvolveu suas pesquisas, tornando-se 

um dos “pais do espiritismo”. 

 
Figura 15 – Sobre o pai do Espiritismo 

 
Fonte: FERREIRA, Carlos; ROSA, Rodrigo. Kardec. Porto Alegre: Barba Negra, 2011 

 

• Aventuras do Khalil, de Malika Dahil. A quadrinista marroquina radicada no 

Brasil produz essa série de tiras e gibis (Figura 16) para a Federação das 
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Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS) – que visa dar suporte às 

comunidades islâmicas no país e falar sobre o islamismo aos não 

muçulmanos – onde conta histórias de um garoto muçulmano indicando como 

as pessoas devem se portar de acordo com preceitos do Corão. Além de tiras 

publicadas no Facebook da Fambras, também é possível baixar álbuns do 

personagem no site da associação. O personagem lembra um pouco o visual 

de Armandinho, outro personagem infantil muito conhecido, com tiras 

produzidas por Alexandre Beck, mas em Khalil vê-se claramente uma 

conotação religiosa, apresentando aspectos da religião muçulmana. 

Quadrinho muito acessível, podendo facilmente ser utilizado em sala de aula, 

seja digitalizado ou impresso, contribuindo muito para desmontar ideias 

preconceituosas relacionadas aos muçulmanos. 

 
Figura 16 – Quadrinhos contra a islamofobia 

 
Fonte: Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS) 

 
• Habibi, de Craig Thompson. O autor de Retalhos, obra sobre um adolescente 

com formação cristã que sofre por amor, agora escreve sobre dois órfãos 

vivendo num país fictício islâmico, tendo como pano de fundo histórias vindas 

das 1001 Noites e do Corão, livro sagrado do Islamismo. Conforme artigo de 

Erico Assis, que foi tradutor da obra (2020, p. 127-136), a crítica à obra ficou 

dividida entre os elogios à arte esplendorosa baseada na arte muçulmana e 

questionamentos se o material foi respeitoso e fiel nas representações de 
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questões daquela religião. O próprio autor deixou claro que tudo não passa 

de um “contos de fadas (...) que [tem] reverência e respeito perante aspectos 

da fé islâmica, mas perpassa o álbum uma ideia de brincadeira.” (ASSIS, 

2020, p. 130). Ainda que o autor não tenha a intenção de mostrar elementos 

dessa religião de forma acadêmica, ele realmente foi respeitoso com o 

material utilizado, apresentando diversos aspectos da cultura muçulmana, 

trechos do Corão, comparando com passagens da Bíblia, inclusive. Os 

principais problemas dessa obra, no entanto, são cenas de nudez e violência 

que aparecem no quadrinho, além do preço, que pode ser um impeditivo para 

uso dos alunos; ainda assim, é fácil de ser encontrado no catálogo da 

Quadrinhos na Cia, desde 2012 (Figura 17). 

 
Figura 17 – “Contos de fadas” islâmicos 

 
Fonte: THOMPSON, Craig. Habibi. São Paulo: Quadrinhos na Cia., 2012 

 
• Orixás, de Alex Mir (roteiro) e diversos artistas (desenhos) e Contos dos 

Orixás, de Hugo Canuto. Tanto a primeira série (atualmente com cinco 

volumes) (Figura 18) como a segunda (Figura 19), baseiam-se em histórias 

da mitologia africana (iorubá, principalmente) e apresentam os orixás em 

histórias de amor, guerra, justiça e até da criação do mundo. Considerando 

que os orixás são cultuados nas religiões afro-brasileiras, vê-los 

representados nesses quadrinhos como heróis mitológicos pode ajudar a 

desmistificar a ideia errônea que eles são demônios por não serem o Deus 

cristão. Em última instância, esse material serve para entender aspectos da 



	   72	  

cultura africana e como eles explicam o mundo de acordo com a mitologia 

dos povos desse continente. Alguns volumes da série Orixás foram 

selecionados pelo Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE) com 

quadrinhos sendo distribuídos em escolas públicas; então, são relativamente 

acessíveis.  

 
Figura 18 – Série Orixás 

 
 

 

Fonte: MIR, Alex et al. Série Orixás 
Figura 19 – Orixás super heróis 

 
Fonte: CANUTO, Hugo. Contos dos Orixás. Salvador: Edição do autor, 2017 

 



	   73	  

c) Quadrinhos de grande público 

 

Os quadrinhos dos selos Vertigo e Black Label, destinados a um público maduro, da 

DC Comics (a editora que publica Superman, Batman e Mulher Maravilha, por 

exemplo), tratam de diversos temas mais complexos e religião não poderia ficar de 

fora. Logicamente, por se tratarem de quadrinhos para leitores mais velhos, muitos 

deles não são possíveis de serem trabalhados em sala de aula no Ensino 

Fundamental, porém diversos deles trazem questionamentos e ideias no mínimo 

interessantes apenas já em suas sinopses de modo a fomentar discussões em 

aulas. Alguns exemplos de séries e mini séries são: 

 
Figura 20 – Preacher 

 
Fonte: ENNIS, Garth; DILLON, Steve. Preacher – vol. 1 (reimp.). São Paulo: Panini, 2020 

 
• American Virgin, de Steven T. Seagle (roteiro) e Becky Cloonan (arte). Conta 

a história do filho de uma tele-evangelista, virgem – como diz o título da série 

– que passa por diversas provações no mundo profano, Série essa que não 

foi publicada no Brasil, até o momento, podendo ser encontrada apenas por 

meios alternativos para leituras de quadrinhos, ou seja, quadrinhos 

digitalizados, traduzidos, diagramados e disponibilizados na internet, em geral 

de forma não autorizada pelos produtores originais, popularmente conhecidos 

como scans. 
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• Mistério Divino, Grant Morrison (roteiro) e Jon J. Muth (arte). Mini-série que 

foca na morte de um diretor de uma trupe teatral que estava ensaiando uma 

peça que falava da morte de Deus. A sensação que fica é de que o próprio 

Deus, senhor do universo, faleceu. Infelizmente uma obra já esgotada e sem 

muita chance de ser republicada no Brasil. 

• Preacher, Garth Ennis (roteiro) e Steve Dillon (arte). Série com 66 números, 

encadernada em diversos volumes (Figura 20), que também deu origem a 

uma série de TV. Não é, com toda certeza, um quadrinho que possa ser 

levado para a sala de aula no Ensino Fundamental, mas a premissa da 

história pode suscitar algumas discussões interessantes: um pastor do meio-

oeste dos Estados Unidos recebe o poder da Voz de Deus e é perseguido por 

enviados do Céu e por uma organização mlitar-religiosa que se dispõe a tudo 

para trazer o Apocalipse à Terra, com a volta do Messias. 

• Punk Rock Jesus, Sean Murphy (texto e desenhos), mini-série (Figura 21). 

Conta a história de um garoto que seria um clone de Jesus Cristo e tem sua 

vida, desde a concepção, filmada e registrada em um reality show da 

televisão. Ocorre que ele não tem interesse em espalhar a palavra de Deus e 

prefere se divertir cantando músicas de punk rock. O fato de Sean Murphy ter 

formação católica (mas ter deixado seu passado religioso para trás), fez com 

que essa obra tivesse grande interesse, além das críticas que recebeu de 

conservadores religiosos, inclusive no Brasil. 
Figura 21 – Clone de Jesus roqueiro 

 
Fonte: MURPHY, Sean. Punk Rock Jesus. São Paulo: Panini, 2018 
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Diversos outros títulos poderiam ainda ser listados e comentados aqui, tais 

como Hellblazer, Sandman, Lúcifer, Os Invisíveis, em que temas como Céu x 

Inferno, anjos e demônios, religiões e mitologias diferentes são discutidas em suas 

inúmeras edições, porém, como já foi dito, a dificuldade de se trabalhar com esse 

material em sala de aula faz com que eles não sejam melhor apresentados nesta 

relação aqui, sendo apenas brevemente citados. 

 
Figura 22 – O demônio católico 

 
Fonte: SMITH, Kevin et al. Demolidor: o diabo da guarda. São Paulo: Panini, 2019 

 
Ainda dentro desses quadrinhos de grande público existem alguns super-

heróis que possuem relação com religiões, por questões pessoais, sendo que esse 

aspecto religioso faz parte da essência do personagem ou se encaixa em algumas 

histórias deles. Alguns exemplos de personagens que podem ser trabalhados são:  

• católicos – Demolidor (Figura 22) e Noturno, da Marvel Comics (editora que 

publica as histórias do Homem Aranha, X-Men e Vingadores, por exemplo) e 

a Caçadora, da DC Comics; 

• judeus (Figura 23) – Coisa, Kitty Pride, Soprano, Wiccano,  Cavaleiro da Lua, 

Sasquatch e Magneto, todos da Marvel;  

• muçulmana – Kamala Khan (Figura 24), a nova Miss Marvel, da Marvel, 

também.  
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Figura 23 – Heróis judeus da Marvel Comics 

 
Fonte: Marvel Comics (circa 2016) 

 
Figura 24 – A jovem Ms. Marvel muçulmana 

 
Fonte: Marvel Comics (2016) 

 

  Em todos esses casos, a religião aparece de forma praticamente explícita, 

mas, como já disse Reblin, a religião não precisa estar explícita, “o religioso ou o 

teológico (ou o simbólico e o discurso sobre o sentido último da existência) pode 

estar presente nos elementos que perfazem a narrativa e a estética”, elementos que 

podem “indicar não só anseios religiosos de uma coletividade, como expor as 
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crenças e os anseios individuais de seus autores” (REBLIN, 2010, p. 20, 21). A 

maior parte do trabalho de Iuri Reblin, inclusive, trata da relação dos quadrinhos de 

super-heróis e a religião, seja na forma explícita, seja quando elementos religiosos 

aparecem na figura do mito dos super-heróis ou em suas ações. 

 

d) Quadrinhos institucionais (de Igrejas constituídas), catequizantes: 

Seguindo a lista de ordem pessoal, citam-se aqui dois exemplos de um universo 

muito maior de quadrinhos produzidos em nome de Igrejas constituídas, cristãs em 

sua maior parte, católicas ou evangélicas e que são facilmente encontrados como 

material de catequese ou de evangelização das crianças e jovens. Suas tiragens são 

enormes e sua distribuição é gratuita seja de forma presencial, seja pelo correio. 

Independentemente do teor das histórias contidas nesses quadrinhos, elas podem 

facilmente ser objeto de discussões nas aulas de Ensino Religioso. 

 
Figura 25 – Smilinguido 

 
Fonte: Smilinguido n. 64. Editora Luz e Vida, 2009 

 
• Smilinguido em Quadrinhos. Talvez o mais famoso personagem de uma HQ 

infantil com esse intuito religioso evangelizador aqui no Brasil (Figura 25). A 

formiguinha que em suas histórias traz mensagens bíblicas mostrando como 

as pessoas devem se comportar é hoje personagem visto não apenas em 

quadrinhos, mas também em filmes, objetos de decoração, roupas etc. 

Ligado à Editora Luz e Vida e criado por Márcia D’Haese e Tadeu 

Grzybowski em meados dos anos 1980, tem seus fãs até hoje. 
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Figura 26 – Devotos Mirins (de N. S. Aparecida) 

 
Fonte: Devotos Mirins – 171. Aparecida: Editora Santuário 

 

• Devotos mirins. Revista catequizante ligada ao Santuário de Nossa Senhora 

Aparecida/SP, distribuída gratuitamente no Santuário ou enviada por correio 

a “devotinhos” do Brasil (e do mundo) todo (Figura 26). Além de breves 

histórias baseadas em preceitos do Evangelho, possui atividades e 

brincadeiras para as crianças, alem de, atualmente possuir vídeos/desenhos 

no Youtube, que podem ser acessados por links indicados no gibi. O gibi 

conta com tiragens enormes (para um gibi brasileiro), custeadas pelo apoio 

dos fiéis católicos. 

 

e) Estúdios falando de Deus  

 

Para finalizar este panorama, é preciso mencionar algumas edições produzidas por 

encomenda a estúdios de quadrinhos, como a Mauricio de Sousa Produções (MSP) 

ou mesmo a Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, em que são apresentados 

temas como o Espiritismo, histórias de santos, etc (Figura 27). Autores como Luis 

Hu Rivas escrevem sobre questões ligadas ao espiritismo que são desenhadas 

pelos artistas da MSP ou por Carlos Ruas. São materiais de fácil acesso, disponíveis 

inclusive em lojas virtuais de grandes magazines além de livrarias católicas e 

espíritas. 
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Figura 27 – Estúdios falando de Deus 

 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado com Allan Kardec. Ed. Petit, 2018/Turma da Mônica. 

Oração de São Francisco. São Paulo: Editora Ave Maria, 2017 
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2.3 O processo de mediação pelos quadrinhos na sala de aula 

 

A escola não serve apenas para se ensinar conteúdos e adquirir competências, mas 

é um local de socialização fundamental já que lá é possível a troca de valores e 

experiências entre pessoas de faixas etárias diferentes, com bagagem cultural 

variada, aumentando a percepção do mundo de forma diferente da que apenas o 

convívio família ou as mídias possibilitariam. Nesse sentido, 

 
A escola traduz um campo de relações sociais onde, ao mesmo 
tempo em que se produzem conhecimentos, também se produzem 
os sujeitos que nela atuam, se instituem modos de ser, pensar, sentir 
e agir. Ela é um espaço privilegiado de produção das identidades 
sociais, uma vez que ali se produzem atitudes, valores e 
preconceitos (MOREIRA, 2005, p. 146). 

 

  A escola tem como função, também, criar a identidade dos sujeitos, 

ensinando-os a entender a sociedade em que vivem e como se portarão em relação 

a ela. Assim, todas as coisas que são repassadas e vistas na escola são reflexo do 

que ocorre fora do espaço escolar, como, por exemplo, o Mercado de trabalho. 

Assim, 

 
Identificada com aparência e projeção subjetiva, o que a convertia 
em obstáculo estrutural do conhecimento. Ligada ao mundo do 
engano, a imagem foi, por um lado, assimilada como instrumento de 
manipulação, de persuasão religiosa ou política, e, por outro, expulsa 
do campo do conhecimento e confinada ao campo da arte. (MARTIN-
BARBERO, 2014, p. 88) 

 

  Desse modo, ele indica uma proximidade entre a imagem e o conceito de 

subjetividade e arte, como se fosse uma “coisa menor” em relação à produção de 

conhecimento, comparado com a escrita. Martin-Barbero (2014) continua e frisa que 

existiram, e existem ainda, sociedades e culturas em que o livro e a escrita não 

tiveram um papel fundamental, mas não é por isso que se pode dizer que foram/são 

povos com menos reflexões sobre o mundo ou sem pensamentos complexos; é 

visível, portanto, que essa relação entre a cultura escrita e o conhecimento é uma 

construção social, sobretudo, ocidental. 

  Portanto é importante entender a maneira como é feita essa mediação pelo 

educador, já que impor a um aluno uma determinada representação que seja 
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considerada como a correta, torna automaticamente inválidas todas as outras 

possibilidades de interpretação, o que muitas vezes é feito sem uma postura crítica 

relacionando aquela que seria a leitura “correta” com um padrão hegemônico 

vigente, tornando-o mais natural (SIERPINSKI, 2017). 

  É por isso que, para essa mediação correta acontecer, é preciso uma vivência 

e maiores relações com a cultura, o que terá papel preponderante para a formação 

do olhar desses alunos. Nesse caso, 

 
Para Vigotski (1996), o desenvolvimento do olhar humano é mediado 
pela linguagem. É fruto do jogo entre os diferentes planos do 
desenvolvimento humano, de modo a estabelecer uma relação 
dialética entre as dimensões biológica e social. Ainda que o olhar 
esteja determinado pelos planos ontogenético e filogenético, a 
experiência social é decisiva. O funcionamento do olho como órgão 
dos sentidos é mediado pela cultura do olhar, que faz o sujeito 
imergir, a partir da linguagem, nos padrões de percepção 
constituídos de uma experiência perceptiva organizada das 
informações no campo visual. Assim, pode-se aceitar, por exemplo, 
que um esquimó veja inúmeras nuances de branco que não foram 
nomeadas no repertório dos moradores dos países tropicais. 
(AUGUSTO, 2014, p. 44) 

 

  Apesar de não ser possível afirmar com toda certeza quais as relações entre 

determinada imagem e o repertório e intenções de seu autor, isso não chega a ser 

um empecilho para a análise, pois 

 
(…) se persistirmos em nos proibir de interpretar uma obra sob o 
pretexto de que não se tem certeza de que aquilo que 
compreendemos corresponde às intenções do autor, é melhor parar 
de ler ou contemplar qualquer imagem de imediato. Ninguém tem a 
menor ideia do que o autor quis dizer, o próprio autor não domina 
toda a significação da imagem que produz. Tampouco ele é o outro, 
viveu na mesma época ou no mesmo país, ou tem as mesmas 
expectativas… Interpretar uma mensagem, analisá-la, não consiste 
certamente em tentar separar o que é pessoal do que é coletivo. 
(JOLY, 2014, p. 44) 

 

  Dessa forma, é lógico pensar que o contexto social em que os alunos estão 

inseridos está relacionado com a forma como eles entenderão as imagens e 

linguagens a que forem apresentados, existindo uma gama de repertórios que eles 

podem adquirir com o tempo, e que, de acordo com o repertório do autor, também é 

possível identificar mais de uma interpretação para aquele material. 

 E para isso o papel do professor é essencial. Como disse Freinet (1973, p. 
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55), “A arte deles [professores] é a de empanturramento e condicionamento, e 

também da mediação suscetível de tornar assimiláveis as noções ingeridas” (grifo 

nosso). Assim como descreveu Paulo Freire em seu Pedagogia da Autonomia, 

 
Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da 
paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente 
não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar 
certo. Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, 
mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado 
de frases e de ideias inertes do que um desafiador. (1996, p. 29) 

 
 O professor, portanto, ao fazer esse papel de mediador entre o conhecimento 

e o aluno precisa também ensinar o aluno a aprender, a conseguir pensar sozinho, 

de forma crítica, para melhor entender o mundo que o cerca. 
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Capítulo III – Mãos à obra 
 

3.1 Identificando relações entre as tiras e as competências de Ensino Religioso 
 

3.1.1 A BNCC e as habilidades e competências de Ensino Religioso para o 
Ensino Fundamental II (6o ao 9o anos): 
 

Conforme tabelas a seguir (Tabelas I, II, III e IV), são indicadas as habilidades a 

serem trabalhadas com os alunos nas aulas de Ensino Religioso no Ensino 

Fundamental II, ou seja, do 6o. ao 9o. ano, conforme a BNCC preconiza.  

  Selecionou-se este recorte escolar por alguns motivos: as próprias 

habilidades e competências que são mais abrangentes e filosóficas e podem ser 

melhor trabalhadas com os alunos; a idade um pouco mais elevada dos alunos (dos 

11, 12 anos aos 14, 15 anos, aproximadamente), o que facilitaria o uso do material 

selecionado; a correlação com outras disciplinas que também estudam as histórias 

em quadrinhos seja como gênero textual (como em Língua Portuguesa), seja como 

produção e fruição artística (em Artes), propiciando um trabalho inter/transdisciplinar. 

 As tabelas, assim como em todas as disciplinas indicadas na BNCC são 

divididas em Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e as Habilidades 

propriamente ditas acompanhadas de seus códigos que indicam para qual período 

se destina aquela habilidade (Ensino Fundamental ou Médio), ano, disciplina e 

habilidade 
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Tabela I – 6o. ano 

Unidades Temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

 

Tradição escrita: registro 

dos ensinamentos 

sagrados 

(EF06ER01) Reconhecer o papel da 

tradição escrita na preservação de 

memórias, acontecimentos e 

ensinamentos religiosos. 

(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a 

diversidade de textos religiosos escritos 

(textos do Budismo, Cristianismo, 

Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, 

Judaísmo, entre outros). 

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Ensinamentos da tradição 

escrita 

(EF06ER03) Reconhecer, em textos 

escritos, ensinamentos relacionados a 

modos de ser e viver. 

(EF06ER04) Reconhecer que os textos 

escritos são utilizados pelas tradições 

religiosas de maneiras diversas. 

(EF06ER05) Discutir como o estudo e a 

interpretação dos textos religiosos 

influenciam os adeptos a vivenciarem os 

ensinamentos das tradições religiosas. 

 

Símbolos, ritos e mitos 

religiosos 

(EF06ER06) Reconhecer a importância 

dos mitos, ritos, símbolos e textos na 

estruturação das diferentes crenças, 

tradições e movimentos religiosos. 

(EF06ER07) Exemplificar a relação entre 

mito, rito e símbolo nas práticas 

celebrativas de diferentes tradições 

religiosas. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. 

 



	   85	  

Tabela II – 7o. ano 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Manifestações 

religiosas 

Místicas e 

espiritualidades 

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as 

práticas de comunicação com as 

divindades em distintas manifestações e 

tradições religiosas. 

(EF07ER02) Identificar práticas de 

espiritualidade utilizadas pelas pessoas 

em determinadas situações (acidentes, 

doenças, fenômenos climáticos). 

 Lideranças religiosas 

(EF07ER03) Reconhecer os papéis 

atribuídos às lideranças de diferentes 

tradições religiosas. 

(EF07ER04) Exemplificar líderes 

religiosos que se destacaram por suas 

contribuições à sociedade. 

(EF07ER05) Discutir estratégias que 

promovam a convivência ética e 

respeitosa entre as religiões. 

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Princípios éticos e valores 

religiosos 

(EF07ER06) Identificar princípios éticos 

em diferentes tradições religiosas e 

filosofias de vida, discutindo como 

podem influenciar condutas pessoais e 

práticas sociais. 

 

Liderança e direitos 

humanos 

(EF07ER07) Identificar e discutir o papel 

das lideranças religiosas e seculares na 

defesa e promoção dos direitos 

humanos. 

(EF07ER08) Reconhecer o direito à 

liberdade de consciência, crença ou 

convicção, questionando concepções e 

práticas sociais que a violam. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. 
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Tabela III – 8o. ano 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

 
Crenças, convicções e 

attitudes 

(EF08ER01) Discutir como as crenças e 

convicções podem influenciar escolhas e 

attitudes pessoais e coletivas. 

(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, 

manifestações e tradições religiosas 

destacando seus princípios éticos. 

 

Doutrinas religiosas 

(EF08ER03) Analisar doutrinas das 

diferentes tradições religiosas e suas 

concepções de mundo, vida e morte. 

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Crenças, filosofias de vida 

e esfera pública 

(EF08ER04) Discutir como filosofias de 

vida, tradições e instituições religiosas 

podem influenciar diferentes campos da 

esfera pública (política, saúde, 

educação,economia). 

(EF08ER05) Debater sobre as 

possibilidades e os limites da 

interferência das tradições religiosas na 

esfera pública. 

(EF08ER06) Analisar práticas, projetos e 

políticas públicas que contribuem para a 

promoção da liberdade de pensamento, 

crenças e convicções. 

 
Tradições religiosas, 

mídias e tecnologias 

(EF08ER07) Analisar as formas de uso 

das mídias e tecnologias pelas 

diferentes denominações religiosas. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. 
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Tabela IV – 9o. ano 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

 

Imanência e 

transcendência 

(EF09ER01) Analisar princípios e 

orientações para o cuidado da vida e 

nas diversas tradições religiosas e 

filosofias de vida. 

(EF09ER02) Discutir as diferentes 

expressões de valorização e de 

desrespeito à vida, por meio da análise 

de matérias nas diferentes mídias. 

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 
Vida e morte 

(EF09ER03) Identificar sentidos do viver 

e do morrer em diferentes tradições 

religiosas, através do estudo de mitos 

fundantes. 

(EF09ER04) Identificar concepções de 

vida e morte em diferentes tradições 

religiosas e filosofias de vida, por meio 

da análise de diferentes ritos fúnebres. 

(EF09ER05) Analisar as diferentes 

ideias de imortalidade elaboradas pelas 

tradições religiosas (ancestralidade, 

reencarnação, transmigração e 

ressurreição). 

 

Princípios e valores éticos 

(EF09ER06) Reconhecer a coexistência 

como uma atitude ética de respeito à 

vida e à dignidade humana. 

(EF09ER07) Identificar princípios éticos 

(familiares, religiosos e culturais) que 

possam alicerçar a construção de 

projetos de vida. 

(EF09ER08)Construir projetos de vida 

assentados em princípios e valores 

éticos. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. 

 

 É visível, portanto, que as grandes áreas temáticas a serem trabalhadas 

nesse Período escolar são as “Manifestações Religiosas” e as “Crenças religiosas e 

filosofias de vida”. A primeira trata das diversas “manifestações religiosas, e a 

compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e denominações 
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religiosas e as distintas esferas sociais” (BRASIL, 2018). Já em “Crenças religiosas 

e filosofias de vida”, fala-se de diversos aspectos das diferentes 

tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, em particular sobre os mitos , o 

que é/são divindade(s), crenças, tradições orais e escritas, ideias de imortalidade 

(vida e morte) e valores éticos. 

 

3.2 Estratégias de como utilizar as tiras selecionadas em sala de aula 
 
3.2.1 Quadrinhos em sala de aula 

 

Ao longo deste trabalho já se falou sobre a relação de quadrinhos e educação. 

Sobre as perseguições que os quadrinhos sofreram desde os anos 1940/50 quando 

eram detratados por padres e educadores que viam neles um material que não só 

afastavam as crianças e adolescentes de Deus, mas também das boas leituras 

como os clássicos da literatura, por exemplo. 

 Porém, há mais de 40 anos essa visão sobre os quadrinhos e a educação 

tem se modificado. Assim já demonstrara Roberto Elísio dos Santos (2003, p. 1-2) 

que 

 
De acordo com o pedagogo Azis Abrahão (MOYA, 1977, p. 147), ao 
lado da instrução formal, rígida, há um aprendizado indireto, que 
também permite a aquisição de conhecimento e que pode ser 
realizado concomitantemente à instrução direta. Neste sentido, 
ressalta Abrahão, a História em Quadrinhos, "como veículo de 
aprendizagem para as crianças, não só é capaz de atingir uma 
finalidade instrutiva (ensino direto ou central), pela apresentação dos 
mais diversos assuntos e noções. Mais do que isto, e principalmente, 
consegue preencher uma finalidade educativa (ensino concomitante), 
por um desenvolvimento, que produz, de ordem psico-pedagógica, 
isto é, dos processos mentais e do interesse pela leitura". 

  

E ele continua explicando que não apenas a leitura (e o incentivo a ela) seria 
a maior possibilidade de uso de quadrinhos em sala de aula, mas que 

 
trata-se de "um material que pode suscitar a reflexão, a pesquisa e a 
criação" (MICHEL, 1976, p. 137) e não meramente a leitura 
descompromissada. (...) Temas da atualidade ou de natureza 
histórica, ética ou científica podem ser discutidos a partir da leitura 
de uma determinada História em Quadrinhos. (Santos, 2003, p.5) 
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É o que propõe esta pesquisa com a utilização das tiras cômicas de Laerte e 

Ruas como, principalmente, disparadores de uma discussão acerca dos conteúdos a 

serem trabalhados nas aulas de Ensino Religioso. 

Para tanto, são necessários alguns requisitos do docente que queira fazer 

esse trabalho. Primeiramente, conhecer bem o conteúdo a ser trabalhado e, por 

isso, diz-se que os professores estão sempre estudando, se atualizando. Em 

seguida, desejando trabalhar com histórias em quadrinhos, não é necessário ser um 

expert nesse tipo de mídia, conhecendo toda sua história, seus principais 

personagens e autores e os variados tipos de quadrinhos existentes no mundo, mas 

é preciso conhecer um pouco mais que o básico sobre a linguagem dos quadrinhos, 

sobre os elementos que compõem essa arte tão peculiar que utiliza textos e 

imagens para transmitir seu conteúdo. 

Assim, o que seria o mínimo a ser conhecido pelo docente? É preciso 

identificar em um quadrinho seus principais elementos característicos, quais sejam: 

os requadros (ou vinheta, ou quadros, a menor divisão de um quadrinho); os balões 

(que é como os personagens das histórias “falam”); as linhas cinéticas (que indicam 

os movimentos dos personagens); as onomatopéias (representações visuais e 

escritas dos sons que aparecem nos quadrinhos); a sarjeta (ou calha, que são os 

espaços entre os requadros e que são completados pelo leitor durante sua leitura). 

Nem todos os quadrinhos possuem, necessariamente, todos esses elementos 

ao mesmo tempo. Além disso, eles sofrem variações de acordo com o tipo de 

quadrinho onde eles estão, estilo dos autores, suporte onde são publicados etc. Mas 

é preciso que quem estiver lecionando saiba identificá-los quando aparecerem, até 

para apresentá-los aos alunos. 

É preciso conhecer também, ainda que de forma superficial, os diversos 

suportes onde os quadrinhos podem ser publicados. Há desde as revistas vendidas 

em bancas de jornal (além dos próprios jornais), passando pelos álbuns e livros 

vendidos em livrarias, até os quadrinhos publicados na internet, digitais. Cada tipo 

de quadrinho possui características próprias que os diferem dos demais, mas todos 

eles são quadrinhos! 

Por fim, é necessário sempre se lembrar que quadrinhos não são uma leitura 

apenas para as crianças. Assim, deve-se sempre fazer leituras prévias do material 

que se deseja trabalhar em sala de aula para adequar corretamente o quadrinho a 

ser trabalhado com a turma de alunos, como já dito no item 2.2. Mesmo nas tiras do 
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material selecionado nesta pesquisa, existem algumas que não são 

necessariamente apropriadas para crianças do Ensino Fundamental, seja pela 

linguagem (palavrões, palavras chulas) seja por fazer alusão à violência ou ao sexo. 

Em muitos casos, como as tiras pertencem a um espaço/tempo específico, é 

necessária uma contextualização do material apresentado, indicando quem são os 

personagens que nela aparecem, a qual situação se referem etc. 

Muitas crianças, nos últimos anos, foram apresentadas à leitura com os 

quadrinhos. Diz-se que muitas delas chegaram a ser alfabetizadas com os 

quadrinhos, principalmente com os quadrinhos da Turma da Mônica de Mauricio de 

Sousa. Assim, é de se supor que praticamente todas as crianças e adolescentes 

conheçam todos esses elementos e principais características dos quadrinhos – e 

normalmente, conhecem. Porém, a análise de um quadrinho (e das tiras aqui 

indicadas) não está vinculadas apenas à uma rasa leitura desse material. 

Assim, explica Roberto Elísio dos Santos:  

  
Para que a compreensão desta manifestação artística seja possível, 
é preciso identificar os elementos pertinentes à linguagem 
quadrinhográfica. Na visão de Eco (1979, p. 144-145), estes 
elementos “compõem-se numa trama de convenções mais ampla, 
que passa a constituir um verdadeiro repertório simbólico” facilmente 
percebido e decodificado pelo público, que foi se acostumando com 
este repertório e as normas que regulam seu uso ao longo da 
evolução dos quadrinhos. (...)O leitor, por sua vez, os assimilou e 
passou a relacioná-los com a narrativa: sua presença tornou-se tão 
natural quanto o texto dos diálogos ou o estilo do desenho adotado 
pelo artista. (2003, p. 8) 

 

 De modo a ficar ainda mais claro, Paulo Ramos ensina que 

 
O sentido é construído por uma sucessão de etapas, inferidas pelo 
estudante durante a leitura. O aluno deve necessariamente ler signos 
verbais escritos, como a fala representada nos balões, mas também 
signos de ordem visual, caso dos desenhos (e da cor, caso fosse 
relevante para o sentido). (2009, p. 200) 

 

 E enfatiza ainda que “há uma tendência de o ensino brasileiro ignorar os 

elementos visuais presentes nas produções textuais. (...) É necessário acostumar e 

estimular os estudantes a ler também as imagens.” (Ramos, 2009, p. 200). 
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3.2.2 Uma Possível metodologia para as aulas de Ensino Religioso 

 

O processo de leitura dessas tiras selecionadas seguirá o que já foi dito por Paulo 

Ramos e Barbara Postema. O primeiro cita Juan Acevedo dizendo que: “’a leitura 

dessas histórias pressupõe um ato complexo de abstração e de síntese por parte do 

leitor’” (2011, p. 143). Já a segunda diz que utilizou uma abordagem vagamente 

semiótica como metodologia de análise dos quadrinhos e que se baseia “na noção 

de leitura como um processo de construção de significado de vários tipos de signos 

e no pressuposto de que os signos são evocados e empregados nos quadrinhos.” 

(2018, p. 19). 

 O método de leitura de um quadrinho (ou no caso aqui em específico, tiras) 

definido por Paulo Ramos inicia-se com o material apresentado por Umberto Eco em 

seu seminal trabalho Apocalípticos e Integrados,3 onde constam algumas das 

primeiras análises de quadrinhos a partir da semiótica. “O pesquisador italiano se 

baseava na contextualização do texto e na descrição dele” (Ramos, 2011, p. 143). 

Qualquer outra informação além disso, teria que se partir da descrição. 

 Além de Eco, Paulo Ramos cita (2011, p. 145) trabalhos de duas outras 

autoras, Lucrecia D’Aléssio Ferrara e Martine Joly4, que também tratam do contexto, 

que criaria uma expectativa de leitura, para depois explicar os elementos presentes 

na cena. 

 Para Ramos 

 
Nas palavras de Joly, “a noção de expectativa na recepção de uma 
mensagem é absolutamente capital. E, é claro, está intimamente 
ligada ao contexto. Ambas as noções condicionam a interpretação da 
mensagem e completam as noções de instruções de leitura.” 
5Acrescentaríamos que a percepção da tira cômica envolve um 
conhecimento sobre o gênero, que também cria expectativas e 
interfere no processo de leitura. (2011, p. 145) 

 

 Ou seja, quando se fala do contexto, é preciso saber não apenas sobre o 

assunto e os personagens retratados na tira ou no quadrinho, mas também o gênero 

no qual aquele quadrinho se encaixa e o que esperar dele. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 2001 (citado no original) 
4 FERRARA, Lucrecia D’Alessio. Leitura sem palavras. São Paulo: Ática, 2001 / JOLY, Martine. 
Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 2005 (citadas no original) 
5 JOLY, 2005, p. 61 (citada no original) 
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 Complementando essa referência que Ramos trouxe: para Ferrara, (2011, p. 

145) o leitor tem um papel importante ao ter de compreender o texto não-verbal e ela 

propõe uma técnica de leitura que pode ser resumida assim: a) uma 

contextualização socioeconômica e histórica do texto lido; b) identificação de qual é 

a dominante do texto, um elemento central aos demais; c) observação e 

comparação (analogia a outros elementos) do objeto lido. 

 Com isso, conclui Ramos: 

 
[esse método] parte de uma análise dos aspectos contextuais para, 
depois, deter-se na explicação verbal dos elementos da cena 
narrativa presentes em cada um dos quadrinhos. São propostas que 
vão ao encontro dos princípios do sociocognitivismo interacional, 
bases do processo de circulação do texto. (2011, p. 145) 

 

 Já para Barbara Postema: 

 
Os quadros (ou vinhetas), nos quadrinhos, deveriam ser vistos de 
forma sintagmática, como unidades criando uma estrutura maior. 
Internamente, a unidade do quadro sustenta todos os códigos visuais 
mais importantes, entre eles o código icônico, assim como os 
códigos de expressão facial, gestual, de perspectiva, e outros. As 
imagens dentro dos quadros se tornam unidades de significação 
discretas que devem ser abordadas e decodificadas uma de cada 
vez. (2018, p. 20) 

 

 Postema baseia sua teoria na semiótica e na semiologia, seguindo os passos 

de Ferdinand de Saussure e C. S. Peirce, sendo que o primeiro criou teorias “sobre 

como as palavras trazem significado” (2018, p. 30). Mas ela sugere também os 

trabalhos de Roland Barthes para análise dos signos visuais6. 

 Ela diz ainda que os quadrinhos formam um sistema complexo e que os 

leitores devem fazer o trabalho de interpretação de todos os signos contidos numa 

história em quadrinhos e que ainda que para isso sejam exigidas inúmeras 

estratégias para interpretá-los, “deve-se ter em mente a coerência global de como os 

sistemas de códigos se inter-relacionam.”(2018, p. 31). Os sistemas de códigos dos 

quadrinhos citados por Postema advém dos estudos de Thierry Gresteen. 

 Traz ainda que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Dentre as obras de Barthes citadas por ela estão: Elementos de semiologia, São Paulo: Cultrix, 
2006; Mitologias, Rio de Janeiro: Difel, 2002; Image-Music-Text, Nova York: Hill and Wang, 1977; e 
S/Z, Oxford: Blackwell, 1990 
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As imagens de quadrinhos, com frequência, trazem elementos 
pictóricos que desempenham funções de inúmeros códigos 
diferentes de uma vez e ao mesmo tempo. Esses elementos trarão 
significado simultaneamente e de múltiplas maneiras. (2018, p. 32) 

 

 Por isso, voltando ao método elaborado por Paulo Ramos, tendo já entendido 

o contexto do quadrinho, feita uma primeira leitura do quadrinho e identificados os 

elementos comuns, é preciso ler e analisar cada componente do quadrinho, uma 

vinheta (quadro) por vez, percebendo tanto os elementos visuais como verbais e 

como eles se relacionam, comparando quadro a quadro e entendendo o desfecho 

inesperado da tira (que na maioria dos casos traz o humor). 

 

3.2.3 Relacionando as tiras com as habilidades 

 

Dando sequência à parte mais prática deste trabalho, neste ponto serão 

selecionadas pelo menos uma tira (ou tipo de tira) para cada habilidade (ou conjunto 

de habilidades) já indicando como pode ser feito o trabalho em sala, fazendo uma 

breve análise da tira em questão, com as discussões possíveis que viriam daquela 

tira, em relação à habilidade indicada. 

 A ordem das tiras selecionadas seguirá a ordem das habilidades ano a ano, 

conforme a BNCC, que serão agrupadas na medida do possível, representadas por 

uma única tira. É preciso lembrar que as habilidades são bem abrangentes em 

muitas das vezes, podendo abarcar diversas interpretações e significados. Uma 

mesma tira, também, poderia ser utilizada para várias habilidades diferentes. 

  Existem habilidades que não foram localizadas dentro do material 

selecionado (os cinco livros do corpus). Nenhuma tira pôde ser identificada que 

fosse correspondente, por exemplo, a como o estudo dos textos religiosos 

influenciam a vivenciar os ensinamentos, e também tiras relacionadas às questões 

dos direitos humanos, especificamente, e sobre princípios éticos e projeto de vida. 

 O primeiro grande tema de Ensino Religioso que aparece no 6o. ano é a 

questão das tradições escritas ([EF06ER01] Reconhecer o papel da tradição escrita 

na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos). A maior 

parte das religiões do mundo não necessariamente possui livros sagrados, em que 

se baseiam seus dogmas, história e ensinamentos. Isso cabe principalmente às três 
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religiões monoteístas do mundo: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, também 

chamadas de “religiões do livro”. 

 A Torá, a Bíblia e o Corão são os livros sagrados dessas religiões. São 

nesses livros que são indicados os dogmas que os fiéis devem seguir, o que é 

pecado ou não, enfim, as normas de comportamento àquela comunidade. Para 

essas religiões, tudo está baseado nesses livros e, por isso, é tão importante manter 

esses textos vivos, preservando memórias, acontecimentos e ensinamentos 

religiosos.  

 Não que não existam textos escritos que formem uma base de outras 

religiões ou filosofias de vida, mas a tradição delas é muito mais oral do que escrita, 

ao se transmitirem os ensinamentos e normas de conduta, tais como no Hinduísmo, 

Budismo, religiões de povos da meso-américa ou de povos nórdicos. 

 Já nas religiões dos livros, o material dos textos sagrados não pode ser 

mudado, nem, teoricamente, interpretado de maneiras diferentes, mas essa é das 

coisas que os autores das tiras selecionadas mais fazem em seus trabalhos, através 

do humor, reimaginando algumas cenas e comportamentos de seres divinos. 

 
Figura 28 – Até tu, Jesus? 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: A infância de Cristo. São Paulo: Ed. do Autor, 

2017 
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 Nesta tira (Figura 28), Ruas mostra que Jesus era humilde, tal e qual ele é 

apresentado nos Evangelhos na Bíblia, exceto quando chegava o pão de queijo, 

quando brigava inclusive com seus discípulos, por mais e mais dessa iguaria. 

 No primeiro quadro em que fala que Jesus era humilde é possível identificá-lo 

no meio da cena pela sua caracterização tradicional, com barba e cabelo comprido, 

túnica branca com uma faixa vermelha. A mesa posta com pão e cálices, remete à 

última ceia, onde Jesus faz a promessa de estar sempre com seus discípulos desde 

que sempre dividissem o pão e o vinho. Discípulos esses que devem ser os demais 

personagens da cena. Jesus de olhos fechados e com as mãos na mesa também 

denotam que eles estariam em uma oração, tal qual ocorre antes do consumo de 

todo alimento por ele. 

 Já no segundo quadro, a cena muda completamente. O local é o mesmo da 

cena anterior, mas o comportamento dos personagens se altera pela presença de 

uma tigela com pães de queijo, comida típica de Minas Gerais e muito apreciada por 

praticamente todas as pessoas.  

  A piada da tira é incluir uma iguaria como o pão de queijo na Jerusalém da 

época de Jesus, comida essa não existente naquele tempo, claro, demonstrando 

que apenas a presença dela fazia com que Jesus deixasse de ser humilde, 

deturpando completamente o Jesus que é apresentado nos Evangelhos tradicionais, 

que é sempre mostrado como uma pessoa calma, tranqüila e humilde. 

 Essa tira, em especial, assim como algumas outras que serão apresentadas a 

seguir, traz a possibilidade da discussão sobre imutabilidade dos textos religiosos 

através dos tempos e também da falta de informações que alguns deles possuem, 

com esses momentos e informações reimaginados pelos dois autores. 

 
Figura 29 – Surgimento da vida 

 
Fonte: LAERTE. Deus segundo Laerte. São Paulo: Olho d’água, 2000. 
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 Laerte faz isso muito bem como no exemplo acima (Figura 29). Vê-se duas 

pessoas nuas ligadas a uma máquina. Uma outra pessoa puxando uma alavanca, 

falando que “No comunicado à imprensa vamos chamar isto de ‘sopro da vida’!”. 

 Analisando mais a fundo, imagina-se que o ser que está manipulando a 

máquina seria Deus. Pelas suas vestes, o triângulo com um olho sobre a cabeça, 

barba comprida. As pessoas ligadas à máquina seriam os primeiros seres humanos 

(Adão e Eva?). E a pessoa que escuta com atenção a Deus e escreve o que ele diz 

seria um santo, vide seus trajes e uma auréola sobre a cabeça. 

 O sopro da vida a que se refere Deus na tira é o mesmo que aparece na 

Bíblia logo em seu primeiro livro, o Gênese, onde é dito que o homem foi criado do 

barro e ganhou vida após um sopro de Deus. A inferência que deve ser feita com 

relação à tira é perceber que essa máquina lembra a do Dr. Victor Frankenstein ao 

criar o seu Monstro e que utilizou da energia de um relâmpago para dar vida à sua 

criatura. E, por fim, o comunicado à imprensa citado, seria o livro sagrado, já que a 

criação do ser humano aparece tanto na Torá, como na Bíblia, como no Corão. 

 Essa tira pode muito bem ser utilizada para discutir sobre a diversidade dos 

textos religiosos escritos ([EF06ER02] Reconhecer e valorizar a diversidade de 

textos religiosos escritos (textos do Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, 

Islamismo, Judaísmo, entre outros)). Praticamente todas as religiões possuem suas 

versões de criação dos seres humanos, o mito de criação do mundo, inclusive 

escritos. Laerte, nesse caso, trouxe uma versão de como acha que pode ter sido a 

criação dos seres humanos. E quem saberia ao certo? Quem estava lá? 

 O Deus representado tanto por Laerte como por Ruas é o Deus das religiões 

monoteístas. Mesmo assim, cada uma delas considera que a sua versão é certa e é 

assim que vêem as coisas ao lerem seus livros sagrados, além dos textos sagrados 

serem modos de viver ([EF06ER03] Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos 

relacionados a modos de ser e viver.)  (Figura 30): 
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Figura 30 – Ele me ama 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: A infância de Cristo. São Paulo: Ed. do Autor, 

2017. 
 

 Nessa primeira parte da tira, vê-se representantes dessas religiões 

monoteístas. Percebe-se que no primeiro quadro é um padre católico; no segundo é 

um judeu; e no terceiro um muçulmano. As vestimentas deles denotam isso: o padre 

com seu colarinho branco (a clérgima), o judeu com seu chapéu (quipá) e cabelo 

comprido, e o muçulmano com turbante (keffiyeh) e barba. Todas caracterizações 

estereotipadas, mas funcionais para verificar-se de quem se tratam.  

  Todos os personagens da tira estão lendo um livro, provavelmente seus 

respectivos livros sagrados. E todos eles dizem “Ele me ama!”, se referindo a Deus, 

com certeza. Se Deus ama a todos eles da mesma forma, isso não deveria ser um 

problema, exceto se cada religião quisesse Deus apenas para ela. É o que se vê na 

segunda parte dessa tira (Figura 31): 

 
Figura 31 – Briga por Deus 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: A infância de Cristo. São Paulo: Ed. do Autor, 

2017. 
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 Nessa segunda parte da tira, os representantes das religiões brigam entre si, 

em nome de Deus, e isso fica claro pela fala de Deus. O deus de Carlos Ruas é 

representado sempre dessa forma: um homem mais velho, de barbas brancas, com 

essa túnica laranja, sem outros adornos como auréola ou triângulo sobre sua 

cabeça. 

 Oras, se os textos sagrados trazem as formas de comportamentos, de 

ensinamentos e modos de viver, verifica-se, de acordo com essa tira, que 

representantes das religiões com mais seguidores no mundo não estão cumprindo 

com o que lhes foi ensinado, brigando entre si, em busca da exclusividade de Deus. 

 A maior parte das críticas de Ruas nas suas tiras são sobre como são 

deturpados os conceitos das palavras de Deus, como é o caso a seguir (Figura 32): 

 
Figura 32 – Mau uso da palavra de Deus 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: A infância de Cristo. São Paulo: Ed. do Autor, 

2017. 
 

  Em quatro quadros, Ruas faz sua critica à forma como alguns líderes 

religiosos fazem uso da palavra de Deus e que traz claramente uma discussão da 

habilidade correspondente ([EF06ER04] Reconhecer que os textos escritos são 

utilizados pelas tradições religiosas de maneiras diversas.). Ele pede, inicialmente 

para um ser humano propagar sua palavra, que assente positivamente. Deus se 

distrai com alguma coisa e quando vê o humano de novo, ele está rico sobre uma 

Igreja e Deus briga com o seu seguidor que não fez como deveria ter feito o que lhe 

foi pedido. 

 A prancheta que Deus utiliza na tira, indica que ele está fazendo anotações 

sobre os comportamentos humanos, estaria testando os humanos. A bronca que dá 

ao final ao humano encarregado de propagar sua palavra, mostra que ele não gosta 

de lideres religiosos que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro com isso, 
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critica direta do autor aos tantos pastores de Igrejas Evangélicas que mais se 

preocupam com os dízimos dos fiéis do que em viver decentemente de acordo com 

a palavra de Deus. 

 Fechando o conteúdo do 6o ano e questões relativas aos textos sagrados, 

existem as habilidades que tratam dos mitos, ritos, símbolos e textos nas diferentes 

crenças e nas práticas: (EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, 

símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos 

religiosos. e (EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas 

práticas celebrativas de diferentes tradições religiosas. 

 Cada religião possui seus mitos. São esses mitos que dão origem aos ritos e 

que repetidamente são usados símbolos daquela religião. Esses ritos mostram na 

prática o que os mitos dizem na teoria. E é participando desses ritos que os fiéis têm 

mais força na sua fé e na sua prática diária ao seguir os dogmas da sua religião. 

 Essa próxima tira (Figura 33), também em duas partes, mostra uma 

discussão entre três deuses sobre a origem dos seres humanos: o deus maia, Odin 

e Deus. Cada um deles, de acordo com suas tradições, mostra como criou os 

primeiros humanos. A ideia do Criacionismo é amplamente defendida por religiosos, 

negando as ideias científicas. O que é preciso deixar claro aos alunos, sempre, é 

que cada cultura, cada religião, baseia seus ensinamentos nesses mitos de criação. 
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Figura 33 – teoria da evolução? 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: buteco dos deuses. São Paulo: Nova Sampa, 

2016 
 

 O curioso da tira é que eles são confrontados por Charles Darwin, cientista 

britânico que desenvolveu a teoria da evolução que diz que os seres humanos 

vieram de um ancestral comum aos macacos e, como ele fala na tira, ele possui 

evidências que comprovam essa teoria (que são fósseis de hominídeos comparando 

com o de macacos, indicando alguma relação e uma evolução). Interrompidos por 

Darwin, os deuses combinam entre si alguma coisa. Ou seja, com relação a isso 

chegam a um acordo. 
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Figura 34 – Darwin, vá pro Inferno! 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: buteco dos deuses. São Paulo: Nova Sampa, 

2016 
 

 A tira mostra que existem diversos mitos de criação, que de acordo com as 

várias culturas, os seres humanos foram criados de formas diferentes (milho, 

madeira, lama, no caso dessa tira). E os deuses em questão, discutem entre si 

sobre qual seria a maneira correta de criar os seres humanos. Mas quando são 

confrontados pela ciência, na pessoa de Darwin e sua teoria da evolução, se unem, 
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enganam o cientista e o mandam para o Inferno, para ser castigado pelo Diabo 

(Figura 34). 

 Será que os mitos dessas religiões trariam essa mensagem? Será que essa 

deveria ser a prática diária dos membros dessas religiões? Essa seria a discussão 

que essa tira poderia levar para a sala de aula. Sem contar a questão do respeito 

entre as diversas interpretações de mundo que as religiões trazem às pessoas e às 

pessoas que nelas acreditam. 

 Partindo para as habilidades do 7o ano os principais assuntos trabalhados 

nesse ano são as práticas de comunicação com as divindades; acerca dos líderes 

religiosos; princípios éticos em diferentes religiões e conduta pessoal; e, por fim o 

direito à liberdade de consciência, crença, convicção.  

 
Figura 35 – Agradecimento 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: buteco dos deuses. São Paulo: Nova Sampa, 

2016. 
 

  Nessa tira (Figura 35) vê-se um fiel cristão, outro de matriz africana e mais 

ainda, um hindu. Todos eles agradecendo sucessos que conseguiram com ajuda 

divida, com Deus, Oxalá e Ganesha. Enquanto o cristão reza dentro de uma Igreja, o 

de matriz africana e o hindu fazem seus agradecimentos a céu aberto e com 

oferendas a seus deuses. Ao mesmo tempo, os deuses reunidos ao redor do mundo 

contabilizam quantos sucessos conseguiram realizar no dia, como numa 

competição. Independente da “competição” entre os deuses, é preciso respeitar as 

formas de comunicação com o divino de cada religião: (EF07ER01) Reconhecer e 

respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações 

e tradições religiosas. 
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Figura 36 – Santa Edwiges 

 
Fonte: LAERTE. Deus segundo Laerte. São Paulo: Olho d’água, 2000. 

 
 A principal forma de comunicação com as divindades (deuses e santos) é 

através da oração, às vezes com oferendas também. Na tira selecionada (Figura 

36), o fiel aparece preocupado com sua dívida que possui com a Máfia e faz uma 

oração à Santa Edwiges, de forma direta e muito rápida. É provável que a forma 

como a oração foi feita foi muito forte a ponto da estátua da Santa tombar no último 

quadro, esse é o desfecho humorístico da tira. 

  Essa tira é um bom exemplo para a habilidade (EF07ER02) Identificar 

práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações 

(acidentes, doenças, fenômenos climáticos). A partir dessa situação é possível 

discutir em quais momentos as pessoas apelam ao divino e como o fazem. 

  
Figura 37 – seja mais como os profetas 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: A infância de Cristo. São Paulo: Ed. do Autor, 

2017. 
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  Ruas faz outra tira contra os maus líderes religiosos e deixa isso ainda mais 

explícito na tira a seguir fazendo uma comparação (Figura 37) 

Enquanto na parte de cima da tira estão personalidades religiosas como 

Jesus, Maomé (o profeta do Islamismo, facilmente reconhecível pelo véu que cobre 

seu rosto – já que não pode ser representado) e alguém que poderia ser um líder 

hindu ou budista, talvez até mesmo Buda em sua representação indiana; abaixo, são 

mostrados líderes religiosos como pastores de Igrejas evangélicas, sobre suas 

igrejas e montanhas de dinheiro. 

 É curiosa essa comparação que Ruas faz com Jesus, Maomé e Buda, pode-

se dizer assim, com os pastores evangélicos, afinal, para todos os efeitos, esses 

pastores seguiriam os ensinamento de Cristo, não de Maomé, tampouco de Buda. 

Mas é possível entender o que ele quis mostrar com essa generalização, sobre o 

uso errado da palavra de Deus (ou de uma filosofia de vida) para ganhar dinheiro.      

  Essa tira serve como exemplo de duas habilidades que tratam de questões 

parecidas: (EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes 

tradições religiosas e (EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram 

por suas contribuições à sociedade. E com elas trazer a discussão de como deve 

(ou deveria) ser um bom líder religioso. 

 Toda religião tem seus princípios éticos e regem a conduta pessoal de quem 

a segue. Laerte, então, não fica atrás ao mostrar isso (Figura 38) 

 
Figura 38 – Aviso divino 

 
Fonte: LAERTE. Deus segundo Laerte. São Paulo: Olho d’água, 2000. 

 
 Nessa tira, Deus chama seu anjo Gabriel e pede para ele explicar aos seres 

humanos como funciona o mundo, sob a ameaça de um novo dilúvio. 

 O dilúvio a que Deus se refere é aquele que aparece no Antigo Testamento, 

ainda no primeiro livro, o Gênesis, que Deus teria mandado à Terra para varrer toda 
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a corrupção e maldades dos seres humanos, sendo que sobreviveriam a esse 

dilúvio apenas Noé, sua família e um par de cada animal da Terra que ele teria 

abrigado em uma arca de madeira. Dilúvio que teria durado 40 dias e 40 noites, 

afogando e destruindo a tudo e todos. 

 Assim, o recado que o Deus de Laerte quer que Gabriel passe aos humanos 

é que tenham um comportamento correto ou poderão sofrer outro dilúvio e ser 

exterminados. Isso teria a ver com a habilidade (EF07ER06) Identificar princípios 

éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, discutindo como podem 

influenciar condutas pessoais e práticas sociais. É possível, a partir dela, entender 

como a ética funciona em cada religião e como isso poderia influenciar na vida das 

pessoas. 

 A questão da liberdade de consciência, crença ou convicção é uma das bases 

da disciplina de Ensino Religioso. A possibilidade de cada pessoa ter a sua religião, 

a sua crença, de acordo com o que acredita é essencial para que as aulas ocorram 

de forma tranqüila. Inclusive se um aluno não tiver religião nenhuma. ([EF07ER08] 

Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando 

concepções e práticas sociais que a violam.) 

 E esse é o assunto da tira seguinte que mostra Deus bravo com uma situação 

ocorrida com Buda e estátuas dele. 

 
Figura 39 – Crianças famintas 

 
Fonte: LAERTE . Deus 2: a graça continua. São Paulo: Olho d’água, 2002. 

 
Essa é uma clássica tira que precisa de uma contextualização (figura 39). 

Deus, nela, está comentando com Buda sobre as estátuas deste que foram 

destruídas por grupos muçulmanos no Afeganistão em 20017. Eram algumas das 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 https://www.publico.pt/2001/03/09/culturaipsilon/noticia/taliban-destroem-por-completo-a-cabeca-do-
maior-buda-do-mundo-14016 



	   106	  

maiores e mais antigas estátuas com representações de Buda, datando de 

aproximadamente 500 anos antes de Cristo. 

Buda significa “aquele que alcançou a Iluminação”. O Budismo é uma filosofia 

de vida baseada nos ensinamentos de Sidarta Gautama, um ex-príncipe indiano que 

se afastando da sociedade alcançou a Iluminação e mostrou que todas as pessoas 

podem alcançá-la se assim o desejarem, seguindo seus passos. 

Nas tiras de Laerte, Buda é representado como um ser pacífico, calmo, 

sempre de olhos fechados, meditativo. Nessa tira em questão, ao longo dela toda 

ele não se altera com a notícia ruim que Deus lhe traz. Mas mostra sua humanidade 

ao final com uma lágrima.  

As estátuas de Buda que existiam há 2500 anos viraram pó em segundos 

após serem colocados explosivos nelas. Podiam não ter nenhum significado para os 

muçulmanos afegãos, mas tinha para os budistas além de serem patrimônio 

histórico da humanidade. Depois desses ataques, muçulmanos também destruíram 

tempos e ruínas8 relacionados a outras religiões no Iraque e Síria, , inclusive objetos 

em museus9, pelo simples fato de serem de outras religiões que não a deles. 

Dando continuidade às habilidades, agora já nas do 8o ano, voltam a ser 

comentadas sobre atitudes pessoais e coletivas seguindo crenças religiosas e 

filosofias de vida; serão tratados temas como concepções de mundo, vida e morte; 

como pode haver interferência religiosa na esfera pública; e sobre o uso das mídias 

pelas religiões. 

  Assim como toda religião possui suas ideias da origem dos seres humanos, 

do universo e tudo o mais, cada religião possui também sua convicção sobre a 

morte. Há religiões que acreditam em reencarnação, nas quais o espírito de uma 

pessoa pode reencarnar em outro ser vivo em um processo de evolução espiritual 

ou de limpeza de kharma. ([EF08ER03] Analisar doutrinas das diferentes tradições 

religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte.) 

A ideia de Céu ou Inferno também varia em cada uma das religiões, como é o 

caso da tira seguinte (Figura 40): 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/01/13-locais-historicos-destruidos-pelo-
estado-islamico.html 
9 https://veja.abril.com.br/mundo/estado-islamico-destroi-estatuas-milenares-em-museu-do-iraque/ 
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Figura 40 – Cadê minhas virgens? 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: buteco dos deuses. São Paulo: Nova Sampa, 

2016. 
 

Nessa tira em questão, o primeiro quadro mostra a onomatopéia “Boom”. 

Como já foi dito, as onomatopéias são representações gráficas e visuais dos sons 

nos quadrinhos. Essa, claramente, transmite a ideia de explosão. Isso se confirma 

no quadrinho seguinte, quando se vê um homem-bomba (há explosivos grudados 

em seu corpo) de frente a Luciraldo, o Diabo. As explosões se repetem e deixam o 

Diabo ainda mais bravo a ponto de xingar o muçulmano. Sabe-se que ele xinga 

pelos símbolos gráficos presentes no balão que comumente nos quadrinhos 

substituem palavrões. 

Nova explicação de contexto: para os muçulmanos (e o homem-bomba em 

questão seria um muçulmano pelas suas roupas e sua intenção) no Paraíso deles os 

homens seriam recebidos por diversas mulheres virgens que fariam de tudo para 

agradá-lo. Isso, claro, se você fizesse algo de bom na sua vida. 

A fala do Luci vai de encontro a essa crença. Muitos homens-bomba tomam 

esse caminho achando que ao “matarem os inimigos do Islã” irão para o Céu e 

serão recebidos por suas virgens. Pelo contrário, vão para o Inferno. A graça da tira 
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está no fato de, mesmo no Inferno, o homem-bomba continuar puxando a corda que 

ativa suas bombas, se explodindo, com a intenção de ir ao seu Paraíso, mas só 

serve para deixar o Luci mais bravo. 

  Dentre as várias criticas de Ruas, está a relação entre religião e Estado (no 

sentido de governo), uma mistura que pode ser explosiva ([EF08ER05] Debater 

sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradições religiosas na 

esfera pública). (Figura 41) 

 
Figura 41 – Péssima mistura 

 
Fonte: RUAS, Carlos. Um Sábado Qualquer: A infância de Cristo. São Paulo: Ed. do Autor, 

2017. 
 

É uma tira praticamente autoexplicativa em que a mistura entre Igreja e 

Estado não funciona. 

Ao longo da história da humanidade, em muitas vezes a relação entre religião 

e governos foi muito próxima. Tem-se diversos casos de governantes que eram 

vistos como seres divinos e que deveriam ser cultuados como deuses, que 

desrespeitá-los seria pecado. Porém, principalmente desde o final do século XVIII 

com o Iluminismo, busca-se a separação da Igreja do Estado. Não se queria acabar 

com a Igreja num geral, ou com as religiões. Não. A liberdade religiosa, de crença, 

era aceitável aos olhos dos Iluministas. O que não poderia ocorrer era a imposição 
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de uma religião aos cidadãos, que o governo fosse feito com base em uma religião, 

a qual o legitimaria, como diziam os ideólogos franceses (CHAUÍ, 1980, p. 76).  

Um governante pode ter sua religião, sua crença, mas essa crença não pode 

influenciar suas decisões com relação ao povo ao qual ele governa, até porque, nem 

todos os cidadãos daquele pais seguem a mesma religião que seu governante. Isso 

é o que se diz de um país ser laico, ou seja, não existir uma religião oficial no país, 

que dite como todos os habitantes devem fazer suas coisas e que todas as crenças 

sejam respeitadas, até aqueles que não possuem crença alguma. 

  Finalizando os temas do 8o ano, tem-se o uso de mídias pelas religiões. 

([EF08ER07] Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes 

denominações religiosas.) Mesmo em um mundo cada vez mais informatizado, 

adesivos nos carros ainda são de muita utilidade (Figura 42): 

 
Figura 42 – Concessionária? 

 
Fonte: LAERTE . Deus 2: a graça continua. São Paulo: Olho d’água, 2002. 

  

Deus está na Terra e lê adesivos que o citam em diversos carros. A ironia 

estaria no fato de que os adesivos dos carros indicariam que Deus seria o dono 

deles, ou que Deus estaria vendendo-os. Mas eles servem para mostrar a quem os 

lê que a pessoa dona daquele carro é uma pessoa religiosa, ou ao menos essa é a 

intenção das Igrejas que vendem esses adesivos.  

 Cada uma das falas nos adesivos remete a uma denominação religiosa, com 

isso, claramente, as Igrejas fazem propaganda de suas ideias e divulgam-se de 

forma rápida e eficaz cidades afora. Seria possível discutir em sala quais os slogans 

mais comuns das Igrejas que os alunos conheçam. E também se conhecem outras 

mídias bastante utilizadas pelas Igrejas. 

 Finalizando essas análises com as habilidades do 9o ano em que temas cada 

vez mais filosóficos e subjetivos. Princípios e orientações para o cuidado da vida, 
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além de diferentes expressões de valorização e do desrespeito à vida são os 

primeiros grandes assuntos indicados; segue-se com os sentidos de viver e de 

morrer e concepções de vida e morte e a ideia de imortalidade e, por fim, atitudes 

éticas e projeto de vida. 

 Para as ideias de concepções de vida e morte ([EF09ER03] Identificar 

sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas, através do estudo 

de mitos fundantes.), Laerte trouxe uma tira com uma questão que divide a 

humanidade há séculos: anjos têm sexo? (Figura 43): 

 
Figura 43 – Anjos têm sexo? 

 
Fonte: LAERTE. Deus segundo Laerte. São Paulo: Olho d’água, 2000. 

 

 A discussão sobre o sexo dos anjos é algo que assola a humanidade há 

muitos anos. Não há na Bíblia, por exemplo, explicações detalhadas sobre o gênero 

dos anjos, se são do sexo masculino ou feminino. Diz-se que em alguns estudos 

dentro do judaísmo tentam responder melhor essas questões, mas não vem ao caso 

no momento.  

  Independentemente se anjo tem sexo ou não, existe a crença de que quando 

o ser humano morre e fez o bem em vida ele vai ao Paraíso, onde se torna um anjo 

de Deus. Essa é a base dos anjos de Laerte, inclusive. É possível ver isso até no 

personagem Anjinho da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa. 

 A piada da tira é um desses anjos querer ser Diabo. E se for considerado que 

Lúcifer era um anjo que teria se revoltado contra Deus e iniciado uma rebelião e 

como punição teria sido mandado ao Inferno onde castigava os condenados...quem 

sabe esse anjinho seja o Diabo ainda em sua forma angelical. 

 Com essa habilidade, retorna-se à discussão do que ocorreria com as 

pessoas após elas morrerem, de acordo com a vida vivida na Terra. 

 Já para a habilidade (EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o 
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cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida, escolheu-se 

uma das mais tocantes tiras de Laerte (Figura 44): 

 
Figura 44 – Ombro 

 
Fonte: LAERTE. Deus segundo Laerte. São Paulo: Olho d’água, 2000. 

 

 Não é logicamente uma tira de humor (assim como diversas outras de 

Laerte). É mais uma tira reflexiva. A mulher procura por Deus para que Ele resolva 

um problema que ela teve, pergunta se poderia ser evitado e Deus diz que nada 

poderia ser feito. Mas se Deus é onipotente e não podia resolver o problema, o que 

mais poderia ter feito? Oferecer o ombro de consolo. 

 A religião não serve apenas para pedir (nem tampouco agradecer), mas 

também tem como função um suporte à vida das pessoas. Muitas pessoas que têm 

uma religião relatam que sentem esse suporte divino ao fazerem suas orações, ao 

participarem de seus ritos religiosos, ao irem a seus templos ou lerem seus livros 

sagrados. Logicamente que é algo muito pessoal e muito difícil de ser explicado em 

sala de aula (na verdade, a sensação de religiosidade é das coisas mais difíceis de 

serem transmitidas nas aulas de Ensino Religioso), mas talvez com essa tira isso 

possa ficar mais fácil. 

 A última tira selecionada para esta análise fala da seguinte habilidade: 

(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à 

vida, por meio da análise de matérias nas diferentes mídias, também de Laerte 

(Figura 45): 
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Figura 45 – Até o Diabo com medo 

 
Fonte: LAERTE . Deus 2: a graça continua. São Paulo: Olho d’água, 2002. 

 

 Nesta tira, Deus e o Diabo assistem televisão e dizem sentir medo. Abaixo da 

tira, entre parênteses, um paratexto “(eram os atentados de setembro...)”, referência 

aos atentados de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. 

 Deus é onipotente, mas até mesmo Ele, segundo a tira de quadrinhos, sofre 

com as coisas aqui da Terra. Os ataques às Torres Gêmeas é um desses casos que 

O deixou com medo, pois não sabia o que viria depois daquilo. Agora, tratando de 

valorização e desrespeito à vida, é muito forte a fala do Diabo quando até mesmo 

ele fica com medo dessa situação, e não de um jeito engraçado, preocupado 

mesmo. 

 As crianças que estão hoje em dia no Ensino Fundamental II não vivenciaram 

o caos provocado por aquele acontecimento. Recrudescimento das medidas 

alfandegárias, investigações para entender como aquilo aconteceu, o contra-ataque 

dos Estados Unidos àqueles que teriam cometido o ataque terrorista e a sensação 

de insegurança que começou a pairar no mundo do início de uma guerra entre 

povos muçulmanos contra o Ocidente. Essas eram as preocupações de Deus e do 

Diabo na tira. 

 Hoje, pode-se dizer que muitas medidas foram exageradas à época, que a 

guerra contra a Al-Qaeda não surtiu os efeitos desejados, tampouco depois a guerra 

contra o Iraque, levando apenas a desestabilização política daquelas regiões e ao 

aumento da islamofobia no mundo. 
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Considerações Finais 
 

 Foi uma boa jornada a elaboração desta pesquisa e a escrita desta 

dissertação. Passando pela história dos quadrinhos e das tiras, material onipresente 

nas pesquisas de quadrinhos, mas que aqui se justifica dando base ao trabalho, pois 

pensa-se este trabalho como futuro manual para o uso de quadrinhos em Ensino 

Religioso. 

 Em seguida, tratou-se do humor, tendo em vista o tipo do material principal 

selecionado: as tiras cômicas. Logo depois, foi brevemente apresentado o corpus a 

ser utilizado e seus autores. 

 A disciplina de Ensino Religioso é por muitas vezes confundida com Religião, 

disciplina essa que existe nas escolas confessionais, ligadas a religiões instituídas. 

De modo a sanar essas dúvidas e acabar com essa confusão, foi mostrado um 

histórico do Ensino Religiosos desde a Constituição de 1988 até a Base Nacional 

Curricular Comum, a BNCC, que a incluiu como uma área de conhecimento, como 

uma disciplina de oferecimento obrigatório e matrícula facultativa. Além disso foi 

apresentado um pouco das problematizações que podem ser feitas com relação a 

essa disciplina. 

 Os quadrinhos trazem representações o tempo todo e o processo de 

interpretação desse material passa pelo conceito de Representação, conhecimento 

esse que é mediado pelos professores em sala de aula que auxiliam seus alunos a 

alcançarem uma maior visão de mundo, interpretando-o de maneira mais global, 

inclusive com a ajuda dos quadrinhos. 

O uso de quadrinhos em sala de aula deve ser feito com responsabilidade. O 

docente que for utilizar também precisa estar acostumado à linguagem dos 

quadrinhos e, principalmente, conhecer o material que vier a utilizar.  

É preciso, primeiramente, apresentar esse tipo de linguagem aos estudantes, 

verificando o conhecimento prévio deles sobre esse tipo de material e o quanto 

conhecem sobre. Nem todas as escolas possuem quadrinhos em suas bibliotecas 

ou têm uma gibiteca. No caso específico de Ensino Religioso, diversos quadrinhos 

só podem ser utilizados com algumas explicações mais detalhadas sobre a obra e 

os conceitos que aparecem nela, mas é possível supor que todos os quadrinhos 
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indicados ao longo do trabalho possam ser usados, no mínimo, como disparadores 

de questões envolvendo as habilidades e competências de tal disciplina. 

Contudo, além de servirem como iniciadores dessas discussões a serem 

tratadas nas aulas, tais quadrinhos podem servir tanto como ilustração desses 

assuntos mas também como críticas a questões desenvolvidas nas aulas, 

comparando formas de representação, história de religiões, formas de apresentação 

de dogmas, símbolos e ritos sagrados, entre outros. 

Sabe-se que de acordo com o corpus selecionado, nem todas as habilidades 

de Ensino Religioso foram contempladas com uma tira relacionada, porém, o 

universo das tiras, principalmente da série Um Sábado qualquer, é muito mais amplo 

e pode ser que outras tiras cumpram esse papel. 

O importante, para o profissional que quiser utilizar esse material é fazer uma 

boa seleção do material a ser utilizado, seguindo os ditames da BNCC para Ensino 

Religioso. 

Assim, a melhor forma de trabalhar com esses quadrinhos será de acordo 

com o planejamento do professor, das turmas com as quais ele trabalhar, pois as 

possibilidades de usos são incrivelmente variadas. 
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