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 O ser humano relaciona-se com a realidade por meio da linguagem. Esta 

possibilita ao homem apreender, transformar e modificar o mundo ao seu redor. Através 

desta, mais especificamente de enunciados únicos e concretos, o indivíduo em interação 

com o outro, nas várias esferas da atividade humana em sociedade, produz cultura. Esta 

se constitui como algo sempre renovável, atualizável e modificável segundo um 

contexto sócio ideológico.   

 A cultura de uma sociedade constitui-se de produtos da interação do homem 

com o outro (alteridade) e com a realidade no decorrer de sua vida. Esses são 

produzidos por eles sempre de forma ideológica. Desta forma cada aspecto e produto 

cultural é constituído de significados, provindos da atuação valorativa do sujeito na 

vida. Desta forma “todos os produtos de criação ideológica – obras de arte, trabalhos 

científicos, símbolos e cerimônias religiosas etc. – são objetos materiais e partes da 

realidade que circundam o homem.” (BAKHTIN/MEDVIÉDEV, 2012, p. 48) 

Surgem desta forma diferentes culturas, às quais se diferem uma em relação à 

outra, já que estas provém dessa interação entre sujeitos pertencentes a diferentes 

contextos sociais e ideológicos. Todavia a transmissão das culturas ocorre através do 

tempo e do espaço por meio dos enunciados produzidos pelos sujeitos. Todavia esses 

enunciados são marcados pela ideologia de seu momento de produção, sendo estes 

todos signos ideológicos 

As concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de 
espíritos ideológicos também não existem no interior, nas cabeças, nas almas 
das pessoas. Eles tornam-se realidade ideológica somente quando realizados 
nas palavras nas ações, na roupa, nas maneiras, nas organizações das pessoas 
e dos objetos, em uma palavra, em algum material em forma de um signo 
determinado. Por meio desse material eles tornam-se parte da realidade que 
circunda o homem. (BAKHTIN/MEDVIÉDEV, 2012, p. 48-49) 

 
 Segundo as ideias de Bakhtin (2011) por haver diversas situações sociais, 

também existem diferentes tipos de enunciados e estes se veiculam por meio dos 
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gêneros discursivos. Através desses últimos é que ocorre a produção e a transmissão de 

culturas entre diferentes sujeitos ideológicos, espaciais e temporais. 

 A educação constitui-se no conhecimento de diferentes culturas pelo indivíduo, a 

qual contribui, em um processo de alteridade, para a formação de sujeitos. Todavia o 

processo de ensino-aprendizagem pressupõe diferentes interações para o indivíduo 

como sujeito social: a relação do eu com o outro, do outro com o eu e do eu com o 

próprio eu.  

Na vida em sociedade, o homem atua, por meio de discursos, responsiva e 

responsavelmente, sendo esta atuação segundo a consciência da existência de si próprio 

e a do outro. Este último exerce influência sobre o ato do sujeito (eu) de duas maneiras 

diferentes, ou seja, o eu para o outro e o outro pra mim. No primeiro temos a atuação do 

eu a partir da consciência da existência de um outro que enxerga esse eu. Já no segundo, 

este ato ocorre a forma como esse outro é apreendido por esse eu. 

É por meio dessas diferentes formas de se relacionar que o ser humano 

estabelece contatos com diferentes culturas, atuando como sujeito ideológico em sua 

própria vida, produzindo cultura. 

Como já dito, esse contato com outras culturas e a produção desta pelo sujeito 

ocorre por meio de enunciados, gêneros, ao pensar que estes são constituídos de 

linguagem. Esses gêneros são variados segundo seu estilo, forma e composição. Essa 

interação entre sujeitos por meio de gêneros podem ocorrer em diferentes contextos 

sociais, econômicos, histórico e culturais, sendo cada uma dessas diferenciadas entre si 

e ideológicas. 

É importante ainda ressaltar nesse momento que essa transmissão de diferentes 

culturas entre sujeitos de variados contextos ocorre através dos diferentes gêneros 

discursivos. Esse processo ocorre durante toda a vida do indivíduo em sociedade, sendo 

neste trabalho privilegiado um gênero muito constante e bastante polêmico entre os 

alunos. 

As tiras de humor são um gênero discursivo muito constante no dia-a-dia do 

estudante, principalmente daquele em contexto pré-vestibular. Presentes em sites de 

relacionamento, jornais, revistas, livros didáticos e avaliações, as tiras são utilizadas 

com diferentes propósitos. As tiras abordam temas cotidianos, culturais, satíricos entre 

outros. Pode-se dizer que os assuntos presente nelas referem-se aos diferentes âmbitos 



da atuação humana, havendo um infindável diálogo entre culturas, pontos de vistas e 

opiniões. 

A partir dessas considerações colocamos as tiras nesse trabalho  como um signo 

ideológico, pois essas permitem que, em seu interior, se travem conflitos 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/VOLOCHÍNOV, 2012, p.67) 

Estas muitas vezes são procuradas pelos alunos como uma leitura para 

entretenimento por possuírem humor, outras vezes são usadas pelos mesmos de modo a 

satirizar algum assunto ou momento vividos por esses em suas vidas particulares ou 

sociedades, sendo publicadas em redes sociais. Já há momentos em que os alunos 

preferem as tiras pelo pouco conteúdo verbal a ser explorado e a grande quantidade de 

texto não verbal. 

No entanto 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. 

Alguns alunos afirmam a preferência pelo trabalho com as tiras em questões de 

avaliação. Porém quando questionados, não afirmam ser os temas de vida e cultura ali 

tratados o  motivo de tal preferência, mas a configuração gráfica do gênero: curtos 

textos verbais e mais imagens. 

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

de um discurso de rejeição às tiras de humor  da Mafalda. Esta 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. 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 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.  

As tiras da Mafalda abordam aspectos da sociedade em que foram produzidas, 

como guerras e militarismo, todavia nem sempre especificam que estão se referindo aos 

aspectos culturais desse meio de sua produção. O aluno do século XXI muitas vezes não 

tem conhecimento desses acontecimentos e acaba por relacionar as críticas das tiras aos 

da sociedade em que está inserido. Isto se dá, pois como signo ideológico, o discurso 

das tiras entra em diálogo e conflito com o discurso dos alunos. Mesmo  aqueles que se 

mostram desinteressados à leitura destas possuem posicionamentos em relação aos 

discursos apresentados por elas, sendo estes algumas vezes expressos de maneira 

sincera, outras não. 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete 
e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 
apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos 
critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, 
justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos 
signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, 
encontra-se também o ideológico. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 32 e 
33) 

  
As tiras como signo ideológico apresentam pontos de vista que são colocados 

em conflito com o posicionamento axiológico que os alunos venham a assumir em 

relação à determinado aspecto da vida ali abordado. Todavia o aluno pertence a um 

contexto cultural e ainda pode ler aquela tira em contextos de leitura diversos, 

assumindo posições diferentes segundo cada contexto ideológico, social e cultural. A 

tira foi produzida no contexto cultural da argentina de 1970, em meio a militarismos 

mundiais, guerras e outros conflitos, no entanto é lida pelo aluno em um contexto 

cultural diferente. Essa relação do discurso da tira com o discurso do aluno de variados 

contextos altera-se. 

Ao pensarmos em alteridade, precisamos pensar no contexto cultural e no 

momento da vida. O posicionamento social do sujeito e a relação que ele estabelece 

com o discurso do outro se modifica segundo o momento dos quais os dois discursos 

falam. É importante ressaltar ainda que todos os discursos e cada posição social do qual 

o sujeito produz o discurso é ideológico. Cada um vai assumir uma posição axiológica 



(valorativa) em relação a determinado aspecto da vida. Esses posicionamentos em 

diálogos vêm alterar e formar culturas. 

 

 “Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma 
consciência individual e uma outra. E a própria consciência individual está 
repleta de signos. A consciência só se torna consciência quando se impregna 
de conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no 
processo de interação social. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 34). 
 

 
 Nessa interação entre sujeito aluno e o discurso das tiras da Mafalda é 

importante considerar  a relação existente entre a vida e a cultura. Quando presentes em 

redes sociais esse gênero discursivo interage com um sujeito com postura diferente 

daquele em interação no contexto da sala de aula e das avaliações. Além disso, a 

interação entre os diferentes sujeitos alunos (diferentes eu’s) é variada entre elas 

mesmas dentro de cada esfera social. Dependendo do processo de aculturamento vivido 

pelo aluno no decorrer do ensino fundamental e médio, a formação do discurso diante 

das tiras da Mafalda será marcada por um ato mais ou menos comprometido. 

 Ainda é importante ressaltar que o sujeito das redes sociais é diferente dos 

sujeitos diante das avaliações e do contexto da sala de aula. Nas redes sociais o aluno se 

coloca como um sujeito disposto a construir um perfil, uma imagem de crítico, culto ou 

muitas vezes de protesto. O outro para o qual aponta o discurso do sujeito das redes 

sociais e que define seu discurso é diferente do outro para o qual aponta o discurso do 

sujeito aluno. “Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de 

orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo 

dispõe de sua própria função no conjunto da vida social.” (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2012, 

p. 33). 

 Na constituição do discurso do aluno está presente o outro que pode punir, 

reprovar e corrigir. A figura do professor ou do corretor da prova é o outro que vai 

interferir na constituição do discurso do aluno. Desta forma as interpretações 

apresentadas pelos alunos e as opiniões sobre as tiras ficam mecanizadas ou 

simplesmente são de desinteresse e desgosto, em função dessa relação entre o eu e o 

outro. Já nas redes sociais esse outro assume uma influência diferente, mesmo que haja 

a ideia de um julgamento por parte dos outros que lerão e curtirão ou não sua publicação  



Afinal, compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de 
outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta 
a um signo por meio de signos. E essa cadeia de criatividade e de 
compreensão ideológicas, deslocando-se de signo em signo para um novo 
signo, é única e contínua: de um elo de natureza semiótica (e, portanto, 
também de natureza material) passamos sem interrupção para um outro elo 
de natureza estritamente idêntica. . (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 34) 
 
 

 A relação entre o discurso da Mafalda e o sujeito aluno é alterada segundo o 

contexto, sendo esta aquela que pune quando em avaliações, mas aquela que promove 

sua imagem como crítico quando em redes sociais.  

 Ao pensar que todo ato é responsivo e responsável, o aluno é sempre 

responsável pelo seu discurso, no entanto assume posições valorativas em relação às 

tiras em contextos avaliativos e nas redes sociais. A interpretação desse gênero nas 

provas ocorre segundo uma obrigação ou verdadeiro desinteresse sem que ele articule o 

discurso da Mafalda com outros discursos. O aluno é consciente da posição que assume 

e da responsabilidade frente ao professor. 

 É importante dessa forma, considerar que a produção de um discurso sempre 

ocorre em uma relação de alteridade. Cada enunciado aponta para a realidade a partir de 

uma posição social em diálogo com outras posições sociais. O discurso do eu é sempre 

influenciado pelo próprio eu e pelo(s) outro(s), sofrendo modificações segundo os 

diferentes contextos socioculturais. 

 O aluno como sujeito nas redes sociais produz um discurso diferente do aluno 

como sujeito no contexto de avaliações em sala de aula. O outro precisa ser considerado 

na leitura de outros discursos de variadas culturas. A cada relação com os outros de 

diferentes culturas o sujeito aluno produz diferentes discursos. Dessa forma novos atos 

culturais vão sendo formados em diálogo com outros contextos e culturas. 
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