


APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO

Caro autor, educador, iconografista e editor:

Este PDF é o catálogo 2020 das tiras mais pedidas para licenciamento em materiais 
didáticos publicadas no blog http://tirasdidaticas.wordpress.com.
A ideia deste este pequeno livreto virtual é facilitar a consulta, planejamento, compar-
tilhamento, escolha e solicitacão, permitindo que autores e iconografistas tenham mais 
praticidade na pesquisa, sem precisar necessariamente navegar pelo blog.
Também serve para que este material possa ser repassado e difundido a outros profis-
sionais, quando acharem indicado.

Como autor, acredito que este tipo de material sempre pode ser aprimorado. Portanto, 
não deixe de apontar falhas, sugerir alterações ou mesmo ideias que melhorem as tiras. 
Inclusive muitas delas foram criadas sem finalidade didática inicial, mas acharam esse 
uso através das solicitações dos próprios autores e iconografistas, que viram no mate-
rial uma ferramenta eficiente de facilitação ou fixação de conteúdo.
Em agumas tiras, quando julgar relevante, haverá textos relativos ao tema abordado.



COMO ENVIAR A TIRA OU SOLICITAR LICENCIAMENTO

	 - Via blog:
Clicar no LINK	BLOG no título da tira. Você será enviado para o endereço dentro do 
catálogo do site. Copie e compartilhe o endereço via email com quem for do interesse 
ou faça solicitação direta de licenciamento no endereço custodio@custodio.net.
	 -	Via email:
Clicando na própria tira você será levado ao seu aplicativo de email (outlook ou equiv-
alente) já com o endereço da tira, endereço do autor e assunto do email. Complete ou 
modifique conforme achar necessário.
	 -	Via print screen:
Fotografe ou capture a tira na tela do seu computador, tablet ou celular, salve e depois 
envie para o email custodio@custodio.net.
	 -	Imagem de arquivo:
Caso você já tenha a imagem da tira por licenciamentos anteriores, basta anexá-la e 
enviar por email com dos dados de publicação, etc.
 - Após a solicitação e aprovação do valor de licenciamento, o autor enviará a 
tira em alta resolução e a nota fiscal de serviço. Se necessário, enviará contratos de 
cessão conforme o procedimento de cada editora.



DIREITOS AUTORAIS

Este é um material que serve para fins editoriais didáticos e será negociado um valor 
de licenciamento para uso comercial impresso e digital.
O licenciamento remunerado deste conteúdo é o que permite seu autor continuar pro-
duzindo novos materiais e fortalece o círculo de profissionalismo em todas as etapas 
da produção.
A parceria e a confiança mútua existente ao longo de muitos anos entre este autor e 
quase todas as grandes editoras e produtoras de conteúdos didáticos do país é motivo 
de satisfação profissional.  

USO LIVRE:
O uso destas tiras está liberado nas seguintes situações:
 - Leitura, projeção e discussão em conteúdos pontuais de sala de aula em esco-
las públicas, incluindo provas impressas; 
 - Trabalhos escolares impresssos ou projetados de alunos de escolas públicas e 
privadas;
 - Leitura e projeção e discussão em conteúdos pontuais de sala de aula de esco-
las privadas (não incluindo provas impressas ou virtuais).



PESQUISA DE CONTEÚDOS E TEMAS ABORDADOS

Como foi dito, muitas tiras não foram criadas com finalidade didática, mas encontra-
ram esse uso através da sensibilidade de autores e iconografistas.
Tiras criadas para um tema muitas vezes acham uso também em outros temas.
Algumas tiras apresentam mais de um nível de leitura, o que pode ser explorado pelo 
profissional mais atento. Por isso, a recomendação é a leitura de todo o conteúdo, 
assim o profissional pode ignorar a minha classificação e classificar conforme seu 
interesse ou adequação. Abaixo um resumo de assuntos abordados, que podem ser 
encontrados diretamente dentro do catálogo através do campo de “procura” (ou “ctrl 
F”) do seu leitor de PDF.

Aonde e onde; Auto e alto; Bem, Mal; Bom, Mau; Carlos Drummond de Andrade; Cartum; Clássicos; 
Comunicação; Conotativo e denotativo; Consumismo; Crase; Crítica Social; Ecologia; Educação; 
Epopéia; Escola; Fernando Pessoa; Gírias e expressões; Gostar de ler; Gramática; Haikais; Hipérbole; 
História; Interjeição; Interpretação de texto; Literatura; Locução pronominal; Machado de Assis; Metá-
fora; Objeto direto e indireto; Onde a aonde; Onomatopéia; Poesia; Polarização; Política de gênero; Por 
que (porque, porquê, por quê); Prosopopéia; Quadrinhos; Rato de Sebo; Semântica.



TIRAS MAIS
LICENCIADAS



Tecla SAP (diálogo entre gerações) - Referência: Rato69 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Bom, mau, bem, mal- 1 (Rath Vader) - Refer:  Rato87 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20RathVader%20MalBem%20Rato87&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato87_rathvader_malbem_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/08/rato69_sap_corr72.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato87_rathvader_malbem_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Tecla%20SAP%20Rato69&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/08/rato69_sap_corr72.jpg


Crase 1 - Referência: Rato83 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Crase 2 - Referência:  Rato08 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_crase_pq1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/08/rato84_crase2_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Crase1%20Rato83&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_crase_pq1.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Crase2%20Rato84&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/08/rato84_crase2_pq.jpg


Porques (todos os usos) - Referência: Rato88 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Por que:
a- Traz oculto “razão” ou “motivo”: Perguntas diretas – “Por que (razão, motivo) você está bravo, tio”?
Ou frases com ponto final que tragam ocultos “razão”, “motivo”- “Você sabe por que (razão, motivo) estou”.
b- Significa “pelo qual”, “pela qual”, “pelos quais”: “Vai ver, caíram no caminho por que você passou.”

Por quê:
Significa “Por qual razão?”, “Por qual motivo?”, mas vem antes de pontuação. “Sua boca está marrom… Por quê?”

Porque:
É uma conjunção (elemento invariável que liga duas orações) usado em respostas e explicações. Ele dá causa, motivo, justificativa 
ou explicação. “(Estou bravo) porque sumiram meus bombons.” “(A boca está marrom) porque a vida é cheia de mistérios ocultos”.

Porquê:
Sinônimo de “o motivo”, “a causa”. Sempre é antecedido por artigo (o, os, um, uns). “Ah… esse é o porquê.”

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Porques%20Rato88&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato88_porques_pq2.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato88_porques_pq2.jpg


Onde, aonde 1 - Referência: Betobol04 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Onde, aonde 2 - Referência:  Rato94 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/betobol04_onde1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato94_onde_aonde2_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Onde%20Aonde%20betobol04&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/betobol04_onde1.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Onde%20Aonde2%20Rato94&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato94_onde_aonde2_pq.jpg


Onomatopéia - Referência: Rato85 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Poesia, poesia Concreta - Referência:  Rato12 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Poesia%20concreta%20Rato12&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/12/rato12_concreta_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Onomatopeia%20Rato85&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato85_onomatopeia_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato85_onomatopeia_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/12/rato12_concreta_pq.jpg


Erudito e popular - Referência: Rato14 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Metáforas, expressões - Referência:  Betobol01 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Erudito%20rostinho%20Rato14&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2016/07/rato14_rostinho_bonito_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2016/07/rato14_rostinho_bonito_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/betobol01.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Expressoes%20%20metaforas%20betobol01&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/betobol01.jpg


Machado de Assis (ler clássicos) - Referência: Rato05 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Drummond, pedra no caminho - Referência:  Rato08 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/03/rato05_machado_classicos_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato08_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Machado%20%20Rato05&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato05_odeio_machado_72.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Drummond%20pedra%20Rato08&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato08_pq.jpg 


NOVIDADES
2020



Interjeição - Referência: Rato92 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Aliteração, epopéia, prosopopéia - Ref:  Rato97 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato92_interjeicao_72.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato97_hipo_prosopo_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Interjeicao%20Rato92&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato92_interjeicao_72.jpg 
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Aliteracao%20Epopeia%20Prosopopeia%20Rato97&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato97_hipo_prosopo_pq.jpg


Advérbios (todos os tipos) - Referência: Rato88 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Nesta tira estão todos os tipos de advérbios.
Advérbios de:

Afirmação: certamente.
Dúvida: talvez, possivelmente.
Exclusão: salvo.
Inclusão: também.
Intensidade: muito, pouco.
Lugar: ali, lá, acima, etc.
Modo: bem, mal, rapidamente, etc.
Negação: nunca.
Ordem: primeiramente.
Tempo: ontem, amanhã, cedo, tarde, nunca, etc.

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Adverbios%20Rato95&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato95_adverbios_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato95_adverbios_pq.jpg


Hipérbole - Referência: Rato96 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Auto e alto - Referência:  Rato90 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato96_hiperbole_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato90_avestruz_auto_alto_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Hiperbole%20Rato96&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato96_hiperbole_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Auto%20Alto%20Rato90&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato90_avestruz_auto_alto_pq.jpg


Locução pronominal - Referência: Rato93 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Polarização, política de gênero - Referência:  Rato29 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato93_locucao_pronominal_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato29_genero_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Locucao%20Pronominal%20Rato93&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato93_locucao_pronominal_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Celular&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai03.jpg


Sentido conotativo, denotativo, metáfora 2- Ref: Betobol10 - clique na tira p/ enviar email ou-  LINK	BLOG

Sentido conotativo, denotativo, metáfora - Ref:  Betobol08 - clique na tira p/ enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/betobol10_conota_rdz.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/betobol08_conotativo_rdz.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Locucao%20Pronominal%20Rato93&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/rato93_locucao_pronominal_pq.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Conotativo%20denotativo%20banheira&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2019/12/betobol08_conotativo_rdz.jpg


ACERVO DE
TIRAS, HAIKAIS 

E CARTUNS



Fernando Pessoa (heterônimos)- Referência: Rato77 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Fernando Pessoa (tudo vale a pena) - Ref:  Rato79 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/03/rato77_ferrato.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato79.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20FernandoPessoa%20heteronimos%20Rato77&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/03/rato77_ferrato.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Ferrato%20Pessoa%20vale%20a%20pena%20rato79&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato79.jpg


Bom, mau, bem, mal-2 (todos os usos) - Refer: Rato88 - clique na tira p/ enviar email ou-  LINK	BLOG

1- bom e mau.
Adjetivo- dá qualidade a um substantivo (“lobo mau”, “bom de disfarce”, “lado bom”, “mau hálito”)

2- bem e mal.
Podem ser:
a – advérbio: modificam um verbo: (“enxerga mal” ou bem)
b- substantivo: (“meu bem”, “meu mal”, “entre o bem e o mal”)
c- conjunção temporal: (“mal chegou”)
d- advérbio de intensidade: (“bem gostoso”)

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20LoboMau%20MauMal%20Rato86&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato86_lobomau_pq3.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/11/rato86_lobomau_pq3.jpg


Guerra e Paz (leitura)- Referência: Rato07 - clique na tira para enviar email ou-  LINK	BLOG

Gostar de ler - Referência:  Rato30 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato07_guerrapaz.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato30_livro_ter_que_ler_72.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Guerra%20e%20paz%20Rato07&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato07_guerrapaz.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20gostar%20ler%20Rato72&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato30_livro_ter_que_ler_72.jpg


Objeto direto, indireto, transitoriedade verbal - Ref: Rato93 - clique na tira para email ou-  LINK	BLOG

1- Verbo transitivo direto + objeto direto.
“Joguei um objeto direto”.

2- Verbo transitivo indireto + objeto indireto.
“Jogou de forma indireta”

3- Verbo bitransitivo (objeto indireto + indireto).
“Jogar a culpa no bitransitivo”

4- Verbo intransitivo.
“Onde me jogaram”.

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20ObjetoDireto%20VerboTransitividade%20Rato91&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2018/01/rato91_objeto_direto_pq.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2018/01/rato91_objeto_direto_pq.jpg


Eu, mim, para mim, para eu - Ref: Rato89 - clique na tira para email ou-  LINK	BLOG

Trocadilhos, mau e mal - Referência:  Rato45 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Trocadilhos%20MauMal%20Rato45&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato45_trocadilho_mau_72b.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Eu%20Mim%20Rato89&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/12/rato89_mim_pq1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2017/12/rato89_mim_pq1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato45_trocadilho_mau_72b.jpg


Pequeno Príncipe, leitura-1 - Ref: Rato31 - clique na tira para email ou-  LINK	BLOG

Pequeno Príncipe, leitura-2 - Referência:  Rato32 - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Pequeno%20Principe1%20Rato32&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/07/rato32.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20Pequeno%20Principe1%20Rato31&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/07/rato31.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/07/rato31.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/07/rato32.jpg


Esquecer, se esquecer de - Ref: Betobol05 - clique na tira para email ou-  LINK	BLOG

Consumismo- Referência:  Olegario brindes - clique na tira para enviar email ou LINK	NO	BLOG

mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20H�bitos%20consumo%20Brindes&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/060_olegario_brindes_esqueci_red.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20tira%20BetoBoleiro%20acidente%20betobol05&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/03/betobol05_esqueca_pq-1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/03/betobol05_esqueca_pq-1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/060_olegario_brindes_esqueci_red.jpg


Haikai- Nada peixe- clique no haikai
para email ou-  LINK	BLOG

Haikai- Autodefinição- clique no haikai
para email ou-  LINK	BLOG

Haikai- Caminhão de mudança- clique no 
haikai para email ou-  LINK	BLOG

Haikai- Mondrian- clique no haikai
para email ou-  LINK	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/nada_paixe.jpg?
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Nada%20Peixe&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/nada_paixe.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2018/10/haikai01.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Auto%20definicao&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2018/10/haikai01.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/caminhao_mudanca.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Caminhao%20mudanca&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/caminhao_mudanca.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/mondrian_letras1.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Mondrian&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/mondrian_letras1.jpg 


Haikai- Celular- clique no haikai
para email ou-  LINK	BLOG

Haikai- “Difício”.- clique no haikai
para email ou-  LINK	BLOG

Haikai- História-boato- clique no haikai
para email ou-  LINK	BLOG

Haikai- Pombos- clique no haikai
para email ou-  LINK	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai03.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Celular&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai03.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai04.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai04.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai05.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Historia%20boato&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai05.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai07.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Haikai%20Pombos&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2020/01/haikai07.jpg


Cartum- Salva-vidas (água)- clique no cartum
para email ou-  LINK	BLOG

Cartum- Escola-violência- clique no cartum
para email ou-  LINK	BLOG

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/cartum_agua_custodio.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Cartum%20Falta%20de%20agua&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/cartum_agua_custodio.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/07/custodio02_72.jpg
mailto:custodio@custodio.net?subject=Licenciamento%20Cartum%20Escola&body=https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2015/07/custodio02_72.jpg


Fo
to

: P
au

lo
 V

ita
le

Custódio (José Custódio Rosa Filho) é paulistano de 1967.
Gosta de dizer que é um “caçador de ideias”.
Caçando ideias, virou cartunista, profissão que transforma ideias em desenhos, textos e, às vezes, em livros.
No momento são nove, entre humor, biografia histórica/ficção em quadrinhos e literatura infantil. Dois deles foram 
publicados na Itália, o que prova que boas ideias podem ir muito longe.
Há mais de uma década licencia suas tiras, haikais e cartuns para editoras didáticas de todo Brasil.
Neste processo, fez do seu personagem Rato de Sebo uma ferramenta de mergulho em interessantes caminhos pela 
gramática e literatura, sempre buscando doses de humor e surrealismo.
Como um caçador de ideias, Custódio já ganhou prêmios em várias atividades: cartuns, charges, desenhos anima-
dos, tiras de quadrinhos, graphic novels, literatura infantil, mas segue procurando novas ideias que valham a pena 
serem caçadas.
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