
Arte e Justiça 

Mafalda, a Contestatária 

 

Ridendo castigat mores. É também a rir que se corrigem os costumes. Uma frase tão ancestral 

quanto significativa da importância que o “rir” sempre assumiu na história da arte 

universal, repleta de diferentes obras com um cunho humorístico inigualável em qualquer 

uma das sete artes. O humor é uma ferramenta poderosa nas mãos do artista e tem mais 

impacto no observador. Dá ao artista o poder de criticar através da ironia, de acusar os 

males através da sátira e, mais profundamente, gera um efeito quase catártico no artista e 

no observador. Porque também o humor, como nos mostra a história, foi e continua a ser 

uma valiosa arma para evidenciar e criticar a injustiça social.  

De todas as mais modernas manifestações de arte, uma se destaca pela forma particular 

como se conjuga por excelência com a vertente humorística: a banda desenhada. Um 

verdadeiro “híbrido” entre a terceira e a sexta arte (pintura e literatura) que começa a 

ganhar de forma cada vez mais consensual a designação de nona arte. A banda desenhada 

permite ao artista não só a criação do enredo mas também a própria expressão visual que 

lhe atribui, o que lhe permite, no campo humorístico, caprichar nas graças que transmite 

através da combinação do elemento visual com o elemento escrito. 

 A série de banda desenhada que aqui se vai analisar é, porventura, uma das obras de artes 

mundiais com um cunho humorístico e satírico mais vincado e simultaneamente dirigido de 

forma constante à denúncia das calamidades sociais do seu país e aos vícios ancestrais do 

resto do mundo: Mafalda. O seu criador, Quino, fez da personagem infantil (aluna do 

ensino primário) um autêntico repositório de críticas às mais variadas injustiças que via 

ocorrer no seu país e em todo o mundo. 



Mafalda é uma criança com um espírito intrinsecamente contestatário e com uma 

percepção aguda dos problemas da vida em sociedade absolutamente invulgar para alguém 

da sua idade. A sua maneira de ser contrasta frontalmente com a personalidade dos seus 

pais e dos restantes adultos, retratados quase sempre com uma atitude ignorante ou 

conformista e complacente com a corrupção da classe política, com as acentuadas 

desigualdades sociais e com os demais problemas a que Mafalda assiste no dia-a-dia. 

Tecem-se críticas às relações entre pais e filhos, nomeadamente quanto à “soberania” que 

os pais pretendem exercer sem sentirem a necessidade de se justificar. 

 

É na inversão dos papeis que reside o grande conteúdo humorístico da obra: as crianças, 

todas de tenra idade, falam e por vezes pensam e raciocinam como verdadeiros adultos. 

Abordam assuntos como a guerra, o progresso da exploração espacial, a corrupção, a 

política e as ideologias e a justiça, entre muitos outros; exprimem as suas opiniões e 

formulam juízos de valor de forma matura e informada, contrastando com a ingenuidade e 

com o desinteresse que os adultos revelam na forma como são retratados por Quino. 



 

É através deste aparente contrassenso que Quino aponta o dedo à fonte das injustiças que 

se verificam a nível mundial: o conformismo da população e a falta de iniciativa para lutar 

contra os problemas que se lhes deparam. São muitas as calamidades denunciadas nesta 

banda desenhada ora de forma directa e crua, ora de forma mais dissimulada e complexa. 

Porém, é também através das crianças que se criticam as atitudes e a injustiça que parte de 

toda a sociedade: a desigualdade entre as classes, o sentimento de superioridade dos mais 

favorecidos perante os mais necessitados e o direito a que aqueles se arrogam de manter os 

seus privilégios sem qualquer preocupação social ou de desenvolvimento. 

 

Tendo em conta o clima mundial de Guerra Fria que se vivia à altura da obra em questão, 

são também feitas inúmeras alusões à tensão entre o capitalismo e o comunismo e a 

exaltação que se verificava entre estes dois polos numa época tão conturbada. Nesta senda, 

retrata-se inúmeras vezes o sectarismo cego e desinformado, uma crítica que mantém toda 

a actualidade nos dias de hoje. 



 

 

 

 

 

Como se tem demonstrado, as crianças são utilizadas 

como um meio satírico para dirigir as suas várias críticas e 

expressar os seus pontos de vista acerca da sociedade 

global, mas não só. É justamente quanto a estas que 

Quino exprime a sua mensagem mais profunda. Não 

defende apenas a melhoria das condições “físicas” e 

materiais na vida das crianças; mais do que isso, Quino 

pretende abalar a ideia profundamente enraizada em 

praticamente todas as culturas de que os jovens não 

sabem nem devem saber pensar por si próprios; que são 

necessariamente ingénuos e devem 

obedecer a tudo o que lhes é dito sem 

questionar a razão ou a autoridade dos 

superiores. De uma forma global e 

frequentemente subentendida, defende 

o verdadeiro livre desenvolvimento da 

personalidade da criança, apelando a 

uma educação mais aberta e que 

procure desde cedo valorizar as ideias 

dos jovens, incentivando o gosto pela 

cultura, pela troca e debate de ideias e pelo estímulo ao raciocínio e ao espírito crítico. 

Nisto reside a verdadeira mensagem que o autor pretende passar, entre muitas outras ideias, 

ao longo das suas tiras humorísticas e pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mafalda” é uma de 

muitas obras do 

universo da banda 

desenhada que 

demonstram as 

virtualidades didáticas que este segmento artístico pode revestir. Tal como Quino é apenas 

um de imensos artistas que usaram este meio para transmitir aos leitores de todas as idades 



a sua mensagem, os seus valores e as suas ideias sobre a (in)justiça no mundo. Neste texto 

ficam apenas algumas imagens expressivas da forma como a brincar se dizem verdades. E, 

por vezes, verdades bem duras de se ouvir. Especialmente vindas dos nossos “mais novos”, 

que podiam ser ouvidos atentamente pelos mais velhos. 
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