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Projeto de pesquisa 

                                                                                              

                                                                           Jessica de Castro Gonçalves 

  

Nível: Mestrado 

Indicação de orientadora: Luciane de Paula 

Linha de pesquisa: Estrutura, Organização e funcionamento discursivos e textuais 

 

Humor com des-sabor:  

uma análise das tiras da Mafalda no contexto pré-vestibular 

 

 Justificativa 

 

 Este projeto propõe um estudo das tiras da Mafalda como gênero discursivo 

constante no dia-a-dia do estudante brasileiro. Presentes em sites de relacionamento, 

jornais, revistas, livros didáticos e avaliações, as tiras são utilizadas com diferentes 

propósitos. Todavia, é possível perceber que elas se tornam objetos de afetos e desafetos 

por partes dos jovens brasileiros, dependendo do contexto em que aparecem. Usadas 

pelos próprios jovens quando querem apresentar algum ponto de vista crítico acerca de 

um dado tema, as tiras passam a ser alvo de crítica desses mesmos adolescentes quando 

aparecem em instrumentos avaliativos no contexto educacional, especialmente, em 

aulas de redação e interpretação de textos, simulados e vestibulares. 

 Entre os alunos, especialmente os vestibulandos, tem sido frequente a aparição 

de um discurso de rejeição ao gênero tiras de humor, em particular, às tiras da Mafalda, 

não pelas tiras em si, mas pelo uso realizado com elas em provas. Estes, afirmam serem 

as questões que envolvem o ato de interpretar essas tiras as responsáveis pelo mau 

desempenho em provas, inclusive as de língua portuguesa. Entretanto, as tiras, ao serem 

desvinculadas do contexto do vestibular, não são avaliadas da mesma maneira pelos 

estudantes, pois são citadas, em outros contextos, como textos agradáveis, 

principalmente, pelos alunos do ensino fundamental II, não impregnados do discurso do 

vestibular. Os próprios alunos que dizem não gostar dessas tiras, quando desejam 

defender uma posição crítica e questionadora, em sites de relacionamento, por exemplo, 

contraditoriamente, utilizam-nas para fazê-lo. Logo, parece-nos que a questão não se 
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refere aos textos em si, mas, com mencionamos anteriormente, ao uso voltado a provas 

que o ambiente escolar faz desse gênero. Logo, a rejeição se refere à avaliação. 

 Ao observarmos a relação dos alunos com esse tipo de texto, ficamos motivados 

a investigar acerca dos fatores que acarretam esse desafeto nos alunos do ensino médio 

em relação ao gênero tira de humor, dado que, muitas vezes, afirmam não compreender 

o texto e não encontrarem o efeito de humor nele presente. Para isso, delimitamos o 

corpus a ser pesquisado numa das tiras mais utilizadas no ambiente escolar e, por isso, 

uma das mais citadas pelos alunos e a partir das quais percebemos o problema aqui 

mencionado: as tiras da Mafalda.  

 Essa pesquisa torna-se relevante por se propor a interpretar os discursos das tiras 

a serem analisadas como corpus delimitado específico deste projeto; e também por se 

propor a investigar a postura dos alunos frente a esses textos, relacionados ao contexto 

da avaliação escolar (em especial, voltada ao vestibular). Acreditamos, com isso, poder 

contribuir com os estudos de gêneros discursivos e seu uso na educação. A teoria que 

fundamentará nossa pesquisa, como nos propusemos a pensar nos gêneros discursivos, 

será a dos estudos do Círculo Bakhtin, Medvedev, Volochinov. 

A nossa proposta é a de pesquisar quais são os elementos que conferem 

dificuldades à leitura, interpretação e aceitação desse gênero pelos alunos, bem como 

por que isso ocorre. Para isso, focalizamos nossa pesquisa nos estudantes do terceiro 

ano do ensino médio de uma escola da rede privada de Tupã. O trabalho também visa 

analisar como o aparecimento desse gênero ocorre e a forma como essas tiras são 

trabalhadas em sistemas de avaliação; bem como as questões dos vestibulares e do 

Enem podem ou não contribuir para uma rejeição dos alunos pré-vestibulandos ao 

gênero. Em outras palavras, este estudo visa discutir as formas de abordagem do gênero 

tiras no ambiente escolar em situações avaliativas. 

 O presente projeto volve os olhares para algumas tiras de humor da Mafalda 

(personagem criada pelo desenhista e humorista argentino Joaquín Savador Lavado 

Tejon, conhecido como Quino) , voltadas para a temática denominada “mundo”. 

 Mafalda ficou conhecida como a “pequena contestadora”, dada a sua 

característica crítica, reflexiva e questionadora. Ela, uma criança argentina criada nos 

anos 60/70, em plena ditadura militar, indaga a sociedade (da época? Acreditamos que 

haja muito da atualidade nas tiras de Quino). Mafalda faz isso por meio do 

questionamento acerca das atitudes dos demais personagens com quem ela se relaciona: 

pais, professores, amigos (Susanita, Manolito, Felipe, Liberdade, Miguelito), seu irmão 
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caçula (Guile) entre outros. Estes representam, de certa forma, um microcosmo social e 

da humanidade como um todo. Ela fala sobre a guerra do Vietnã, o descaso dos homens 

em relação aos outros e a mecanização do próprio homem.  

A personagem Mafalda tornou-se tão popular que, de certa maneira, simboliza a 

cultura argentina – em Buenos Aires, podemos comprar não apenas os livros da 

Mafalda, mas também bonecas e demais jogos (jogo da memória e quebra cabeças, por 

exemplo) e objetos (como bottons, imãs de geladeiras, porta copos, entre outros), bem 

como há um local de turismo em que existe, numa calçada de Buenos Aires, uma 

escultura da Mafalda num banco de praça para foto e ainda ela se tornou desenho de 

animação, passada na TV argentina e disponível na internet. Isso ocorreu por ela ser 

admirada por muitas pessoas, de diversas idades e grupos sociais - escritores como Júlio 

Cortázar e Umberto Eco são alguns nomes que, publicamente, confessaram 

encantamento por essa “pequena contestadora”, bem como um enorme público em todo 

o mundo, a ponto de o próprio autor ter reconhecido que seu sucesso como humorista e 

desenhista foi resultante da publicação das tiras da Mafalda.  

 Entre os jovens brasileiros, há um processo de amor e ódio relacionado à 

Mafalda. Ao mesmo tempo em que alguns a admiram, citam e leem bastante, outros (ou 

até esses mesmos), em situações escolares, passam a odiá-la. Percebemos intuitivamente 

esse processo por conviver com adolescentes e jovens. Notamos que a contrapartida à 

admiração aparece, principalmente, entre os alunos do Ensino Médio por, 

eventualmente, manifestarem desafetos em relação às tirinhas dessa personagem, dadas 

as dificuldades de interpretação no ambiente tenso de avaliação (Vestibular/ENEM). 

Vários consideram a personagem a responsável pelo seu mau desempenho em provas.  

Várias são as hipóteses levantadas por nós relacionadas a esse desafeto: a 

linguagem, a estrutura do gênero, as ideologias vinculadas às leituras da Mafalda e o 

próprio fato dessas serem tão comuns em avaliações. A nossa premissa é a de que isso 

ocorra devido, principalmente, a esse último fator. Por isso, este projeto está voltado às 

dificuldades de interpretação da Mafalda em ambiente de avaliação escolar.   

 

Objetivos 

 

 Os objetivos que orientam a realização deste trabalho são: 

 

Objetivo geral 
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 Investigar se há e analisar quais são os fatores que dificultam a 

interpretação do gênero discursivo tiras de humor por alunos do terceiro 

ano do ensino médio, em ambiente de avaliação. 

 

Objetivos específicos 

 

 Refletir sobre o gênero tira de humor e seu uso em ambiente escolar; 

 Analisar as tiras da Mafalda delimitadas como corpus deste projeto; 

 Investigar o ato responsivo dos alunos frente a essas tiras e o trabalho dos 

docentes com as mesmas no ambiente escolar. 

 

Fundamentação teórica 

  

Os conceitos teóricos que embasam este estudo são as noções desenvolvidas 

pelo conhecido no Brasil como Círculo de Bakhtin, já que este possui como objetivo a 

investigação do processo de interpretação das tiras de humor, bem como o seu uso em 

avaliações escolares e o ato responsivo dos alunos diante desse gênero discursivo. 

 Segundo o Círculo é das diferentes situações sociais que emergem as formas de 

interação verbal. Essas compreendem todos os tipos de atividades desenvolvidas pelo 

homem. Elas envolvem o uso da linguagem, o qual é multiforme e se faz por meio de 

enunciados concretos e únicos. Há diversas situações sociais, por isso também existem 

diferentes tipos de enunciados e estes veiculam-se por meio dos gêneros discursivos. 

 Segundo Bakhtin, os gêneros surgem segundo as necessidades de uma época e 

sociedade. Apesar dos enunciados serem únicos e concretos, cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos de gêneros: 

 

“A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades  da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo.” (BAKHTIN, 2011, p. 262) 

 

Os estudos do Círculo compreendem os gêneros discursivos como relativamente 

estáveis, pois, ao mesmo tempo em que eles se agrupam em tipos, com características 

arquitetônicas específicas; não possuem formas fixas fechadas, mas sim características 
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que se modificam e se renovam. Como a língua, os gêneros são fechados e abertos e se 

constituem nesse e desse diálogo. Além disso, os gêneros também se caracterizam, 

segundo Bakhtin, como primários ou secundários, de maneira a não existir uma 

hierarquia, mas sim um estudo que analisa os gêneros que surgem primeiro e aqueles 

que se constroem a partir dos primários. Os gêneros primários possuem um contato 

maior com a realidade, enquanto os secundários são a elaboração destes.  

O gênero “tira de humor” pode ser considerado secundário, porque parte de 

situações cotidianas, mas possui um acabamento com elaboração (o tom de humor com 

crítica e questionamento social que leva o leitor à reflexão; bem como o trabalho com a 

linguagem verbal e não-verbal). As tiras em análise podem ser consideradas 

secundárias, pois refletem e refratam a realidade, bem como permitem que, em seu 

interior, se construa o conflito entre discursos diversos com a presença de vozes sociais 

em diálogo, o que exige elaboração, uma vez que “cada palavra se apresenta como uma 

arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 

contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da 

interação viva das forças sociais.” (BAKHTIN, 2004, p.66) 

 A tira é, do ponto de vista da citação acima, signo ideológico, pois além de 

apresentar uma visão de mundo, compõe-se como um espaço para diálogos entre 

realidades diversas. Nas tiras da Mafalda, averiguamos pontos de vista de discursos 

distintos, sendo seus sentidos construídos em embate. Segundo Bakhtin, por trás dos 

atos de fala estão fios ideológicos e a palavra torna-se um espaço de tensão entre 

diálogos diversos. A palavra constitui-se, portanto, como signo ideológico. 

Ao estudar o ato dos alunos diante das tiras da Mafalda, pensamos a leitura 

como uma prática social. Se todas as atividades humanas são constituídas pela 

linguagem, segundo as concepções do teórico russo, o ato de ler, como prática social, é 

um processo em que o sujeito relaciona-se com diferentes semioses. Ao pensarmos 

nessa relação entre aluno e texto, poderemos contribuir com uma reflexão sobre o 

processo de formação do leitor, que se forma a partir da relação com outros discursos. 

Para que consigamos analisar à luz da teoria as tiras delimitadas (que se encontra 

anexas a este projeto), o corpus pede que utilizemos na pesquisa proposta, o conceito de 

sujeito. De acordo com os preceitos do Círculo de Bakhtin, o sujeito é um ser social 

“um agente, um organizador de discursos, responsável por seus atos e responsivo ao 

outro” (BRAIT, p. 24, 2012). Este é considerado situado e participativo, não biológico e 

empírico, mas inserido em uma realidade sócio-histórica. 
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O sujeito é constituído por língua e linguagem. Afinal, só se torna sujeito em 

relação a outros sujeitos, não havendo o acabamento da constituição do ser. Daí a 

importância de verificarmos o posicionamento dos alunos diante dos discursos das tiras 

da Mafalda, pois investigaremos, dentre outras questões, como eles se constituem no ato 

de responder àqueles discursos. O ato de leitura das tiras é abordado como formador do 

aluno como sujeito social. Ao analisar as respostas dos alunos aos discursos presentes 

nas tiras da Mafalda, utilizaremos como fundamentação teórica o conceito de ato 

desenvolvido pelo Círculo de Bakhtin. Todo ato é responsivo e responsável. Responsivo 

por ser uma resposta ao discurso proferido por outro (no passado ou no futuro) e 

responsável por ter uma responsabilidade sobre o que foi e será dito. Os seres 

envolvidos em um processo de comunicação não podem ser desconsiderados. Todo 

falante é ativo, inclusive na escuta; e 

 

“Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado linguístico 

do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-lo. Essa posição responsiva do ouvinte se forma 

ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início , às 

vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante” (BAKHTIN, 2011, 

p. 271) 

 

 Segundo Bakhtin, toda compreensão é prenhe de resposta e o ouvinte é também 

um falante. A compreensão passiva dos sentidos discursivos ouvidos é apenas um 

momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena que se atualiza na 

fala. Para o Círculo, o próprio falante espera uma atitude responsiva ativa do ouvinte. 

Afinal, todo falante é um respondente em maior e menor grau. Ele não é o primeiro 

falante do universo e pressupõe não só o uso da língua que usa como também a pré 

existência de enunciados. Daí o caráter dialógico da linguagem.  

 

Metodologia 

 

 A pesquisa em ciências humanas lida com discursos produzidos por sujeitos que 

são sociais, inseridos em determinados lugares sociais e culturais. Esses discursos 

constituem o objeto de estudo do pesquisador, pois, ao mesmo tempo em que o 

pesquisador lida com esse sujeito, que é social e produtor de discursos singulares, 

segundo as concepções bakhtinianas, ele busca uma relação entre dados e informações 
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coletadas e os conceitos teóricos acumulados, tentando colocar o sujeito e o seu 

discursos na condição do objeto de sua pesquisa.  

 Ao pensar na presente pesquisa como um trabalho que envolve o estudo de 

tirinhas e a leitura e interpretação destas pelos alunos, sob a ótica dos estudos de 

Bakhtin, a metodologia a ser usada é aquela que considera o pesquisador como aquele 

que se direciona para o outro para tentar compreender o discurso por ele produzido. 

 Amorim (2001) discute a relação entre pesquisa e alteridade. A presente 

pesquisa se instaura a partir do discurso dos alunos e coloca-os, mais do que como 

objeto de estudo, como nosso outro. O pesquisador e o aluno possuem um lugar 

diferente de construção do saber e a alteridade move a pesquisa. Essa diferença de 

lugares entre pesquisador e aluno é essencial para o desenvolvimento e produção do 

conhecimento. Por isso, o conceito de exotopia de Bakhtin é fundamental, já que no 

presente estudo é importante que o pesquisador saia do seu lugar de conhecimento e 

coloque-se no lugar do aluno estudado e, depois, retorne ao seu lugar. Com a visão 

desses diferentes lugares, produz um novo conhecimento, mais complexo. Segundo 

Amorim, é importante captar algo do modo como o sujeito vê para, depois, o 

pesquisador assumir o lugar exterior e, dali, configurar o que vê (AMORIM, p. 14). 

Este projeto compreende uma pesquisa de caráter bibliográfico, envolvendo os 

escritos do Círculo de Bakhtin e as tiras de humor da personagem Mafalda selecionadas 

como corpus desta pesquisa, retiradas da seção “Assim vai o mundo” da obra 10 anos 

com Mafalda (2010). O corpus é composto por onze tiras (encontram-se em anexo) que 

possuem como temática a crítica, feita por Mafalda, à humanidade e ao mundo frente 

aos conflitos ocasionados pelo ser humano. Essas tiras foram escolhidas por serem, de 

certa forma, atemporais, o que não exige dos alunos um conhecimento específico mais 

aprofundado acerca do contexto histórico da Argentina ou da Ditadura Militar vivida 

nos anos 60/70, momento em que Mafalda foi produzida. 

 O estudo compreende também uma pesquisa de campo envolvendo alunos do 

ensino médio. O público que compõe esse corpus é uma turma do terceiro ano do 

ensino médio de uma instituição privada de ensino. Esta pertence ao Colégio Adventista 

de Tupã, do período matutino. A turma é composta por 12 alunos pré-vestibulandos que 

(pressupomos) possuem uma maturidade de interpretação mais refinada e um contato 

maior com esse discurso de rejeição em relação às tiras da Mafalda, produzido por eles. 

Escolhemos essa delimitação, por já possuirmos contato com a turma e termos 

facilidade de acesso à escola, bem como de possibilidade de realização da pesquisa.  
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 A pesquisa compreende variadas etapas:  

 Primeiramente, pretendemos descrever os alunos e suas impressões sobre as tiras 

da Mafalda. Esta descrição também compreende uma relação dos conceitos do Círculo 

de Bakhtin e as tiras pré-selecionadas, encontradas no anexo. 

Quanto à pesquisa de campo, a coleta de dados será realizada da seguinte forma: 

a realização de uma entrevista com os alunos sobre a opinião deles acerca das tiras da 

Mafalda, suas dificuldades e seus sentimentos em relação a elas. Essas entrevistas serão 

transcritas e colocadas no corpus do trabalho. Após esse momento, haverá um trabalho 

de interpretação com as tiras selecionadas, em que os alunos realizarão, por escrito, sua 

interpretação. Essa parte interpretativa ocorre de forma a comparar e analisar as 

interpretações dos alunos e do professor, em comparação com o discurso proferido 

pelos alunos na entrevista previamente realizada. 

O objetivo dessa atividade é verificar possíveis dificuldades de interpretação. 

Nesse momento, investigaremos os atos responsivos dos alunos frente às tiras da 

Mafalda num ambiente menos rígido de avaliação escolar – o que também iremos 

analisar. As entrevistas visam uma reflexão sobre possíveis formas de ensino. Quanto à 

pesquisa bibliográfica, nós descreveremos e analisaremos os dados coletados. 

 

Plano de Trabalho e Cronograma de Execução 

 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido no período de 26 meses (de 

janeiro de 2013 a fevereiro de 2015), com as atividades a serem realizadas em quatro (4) 

semestres, conforme descrito a seguir: 

 

. Janeiro – Junho de 2013: Cumprimento de créditos em disciplinas, aperfeiçoamento do 

projeto, embasamento teórico e pesquisa de campo – primeira parte; 

. Julho – Dezembro de 2013: Embasamento teórico, análise contextual, análise do 

corpus, cumprimento de créditos, relatório parcial das atividades realizadas e pesquisa 

de campo – segunda parte; 

. Janeiro – Junho de 2014: Finalização da análise do corpus, escrita da dissertação e 

exame de qualificação; 

. Julho de 2014: Reformulação da dissertação após a banca da qualificação realizada; 

. Agosto – Janeiro de 2015: Revisão final da escrita, entrega da dissertação e do 

relatório final das atividades desenvolvidas; 
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. Fevereiro de 2015: Defesa da dissertação. 

.  

Além disso, nós nos comprometemos a participar, com apresentação de trabalho, 

de, pelo menos, quatro (4) eventos expressivos da área por ano no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa e a apresentar os resultados da mesma em forma de 

publicação de artigos em periódicos indexados da área e de capítulos de livros.    

Estão previstos nesse cronograma, encontros semanais de orientação. 

Claro que essas atividades não serão realizadas de maneira estrutural, como 

descritas acima. Por isso, para a melhor visualização do plano de trabalho, segue o 

cronograma de execução em que as atividades aparecem contempladas por etapas, em 

todo o processo, de maneira dialógica: 

 

Etapas 1º Sem 2º Sem 3º Sem Jul 2013 4º Sem Fev 2014 

       

Embasamento teórico X X X  X  

Contextualização  X     

Créditos em disciplinas X X     

Análise do corpus X X X  X  

Relatório Parcial  X  X   

Exame de Qualificação   X X   

Relatório Final      X 

Defesa da dissertação      X 

Créditos em Eventos X X X  X  

Orientação X X X X X X 

Pesquisa de Campo X X     
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