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Tudo o que há de sério na vida advém de nossa liberdade. Os 

sentimentos por nós nutridos, as paixões incubadas, as ações 

deliberadas, contidas, executadas, enfim, o que vem de nós e que é 

bem nosso, é o que dá à vida o seu aspecto às vezes dramático e em 

geral grave. Como transformar tudo isso em comédia? Para isso 

seria preciso imaginar a liberdade aparente como um brinquedo a 

cordões e que sejamos nesse mundo, como diz o poeta, “pobres 

marionetes cujos cordões estão nas mãos da Necessidade”. Não há, 

portanto, cena real, séria, e até mesmo dramática, que a fantasia 

não possa levar à comicidade pela evocação dessa simples imagem. 

(Bergson, 1978) 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

RESUMO 
 

 

 

ANTAS, Larissa Zanetti. A mulher nas tirinhas da Mafalda: uma análise discursiva da 

construção de humor. 2014. 116 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – 

Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

 

Este trabalho traz como finalidade uma reflexão sobre a mulher a partir da construção do 

discurso do humor das tirinhas da Mafalda, criadas pelo humorista gráfico argentino Quino 

(Joaquín Salvador Lavado Tejón), entre 1964 e 1973. Para isso, são analisados os 

enunciados das personagens Mafalda e Susanita, meninas que, apesar da mesma idade - 5 

ou 6 anos - pensam de maneira diferente em relação a diversos assuntos, entre eles a 

respeito da mulher na sociedade: enquanto Susanita sonha em se casar e ser mãe, Mafalda 

acredita que a mulher é chamada a ocupar novos lugares na sociedade. A análise se 

desenvolve à luz da concepção de discurso proposta por Maingueneau (1997; 2008), a qual 

é vista como prática discursiva, pois está formado por um componente social e outro 

textual. Além dessa noção de discurso, trabalha-se o conceito de gênero discursivo 

(BAKHTIN, 2011) a fim de pensar o tipo relativamente estável no qual esses enunciados 

se materializam: as tiras cômicas. Tomando como base uma das principais características 

do gênero em questão, o humor, pretende-se analisar como é constituída a comicidade em 

tiras que tematizam a questão da mulher. Para isso, serão observados os enunciados verbais 

e não verbais. Entendendo metodologia como processo (ESCÓSSIA, KASTRUP & 

PASSOS, 2009), não se parte de categorias predeterminadas a serem aplicadas na análise, 

pois se acredita que isso é realizado através do andamento analítico da pesquisa. O que se 

pôde observar é que as duas personagens remetem a formações discursivas diferentes e que 

possuem características bem marcadas, caricatas, que levam a refletir sobre as identidades 

femininas como uma construção (HALL, 2012) e que geram humor nas tiras. Além disso, 

notou-se que ora existiam categorias específicas que causavam a comicidade, como o uso 

de determinado vocabulário, a ironia, ora o não verbal provocava o sentido de humor nas 

tirinhas. Por meio do cômico é possível notar como a mulher nas tirinhas da Mafalda é 

retratada e, principalmente, constatar que não existe uma identidade única e fixa do gênero 

feminino. 

 

 

Palavras-chave: Discurso. Humor. Mulher. Mafalda. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

 
ANTAS, Larissa Zanetti. A mulher nas tirinhas da Mafalda: uma análise discursiva da 

construção de humor. 2014. 116 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – 

Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

 

Este trabajo presenta como finalidad una reflexión sobre la mujer a partir de la 

construcción del humor en las tiras de Mafalda, realizadas por el humorista gráfico Quino 

(Joaquín Salvador Lavado Tejón) entre 1964 y 1973. Para esto, se analizan los enunciados 

de las personajes Mafalda y Susanita que, a pesar de tener la misma edad -5 o 6 años- 

piensan de manera diferente con relación a diversos temas  respecto a la mujer en la 

sociedad: mientras Susanita sueña casarse y ser madre, Mafalda cree que la mujer debe 

ocupar nuevos lugares en la sociedad. Por lo tanto, este análisis se desarrolla desde la 

concepción de discurso propuesta por Maingueneau (2008; 1997), que la ve como práctica 

discursiva, ya que está formado por un componente social y otro textual. Además, se 

utiliza la noción de género discursivo (BAKHTIN, 2011) con el propósito de pensar el tipo 

relativamente estable en el cual estos enunciados se materializan: las tiras cómicas. 

Tomando como base una das principales características del género utilizado, el humor, se 

busca analizar cómo se constituye la comicidad en las tiras que tematizan la cuestión de la 

mujer. Desde una perspectiva de metodología como proceso (ESCÓSSIA, KASTRUP & 

PASSOS, 2009), no se pretende analizar categorías predeterminadas, se cree que esto se 

realiza por medio de la marcha del proceso analítico de la investigación. Lo que se observa 

es que las dos personajes remiten a formaciones discursivas diferentes y que ellas poseen 

características marcadas y como caricaturas, que llevan a reflexionar sobre las identidades 

femeninas como una construcción (HALL, 2012) y que generan humor en la tira. Además, 

se notó que ora existían categorías específicas que causaban la comicidad, como el uso de 

determinadas palabras, la ironía, ora el no verbal provocaba el sentido de humor en las 

tiras. Por medio de lo cómico es posible notar cómo se representa la mujer en las tiras de 

Mafalda y, principalmente, constatar que no hay una identidad única y fija del género 

femenino.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Desde o início do século XIX, com a organização do Movimento Feminista, as 

mulheres reivindicam seus direitos, uma posição mais atuante na sociedade, o rompimento 

com estereótipos que as reduzem a um papel de subordinação. Ainda hoje, algumas das 

frentes de luta das feministas permanecem as mesmas: salários iguais, a não coisificação da 

mulher, a não violência. 

Um dos movimentos atuantes é a “Marcha das Vadias”, que teve início em abril de 

2011, em Toronto, como forma de protesto contra o fato de alguns policiais canadenses 

pedirem que as mulheres não se vestissem como “vadias”, pois assim evitariam estupros. 

Esse movimento se espalhou pelo mundo, reivindicando proteção às mulheres e exigindo 

seus direitos.  

Em maio de 2012, um homem foi convidado a se retirar do avião após reclamar que 

este seria pilotado por uma mulher, a comandante Betânia Porto Pinto
1
. Irritado, disse que 

a companhia aérea tinha de comunicá-los sobre este fato com antecedência, para que os 

passageiros pudessem ter o direito de escolher se viajariam ou não. 

É a partir da percepção de que a luta por direitos e reconhecimento ainda 

permanecem atuais, que nasce a proposta de realizar uma pesquisa que tenha como foco a 

mulher. Sendo assim, pretende-se enfocar tal questão a partir dos enunciados das 

personagens Mafalda e Susanita. Estas pertencem às tirinhas da Mafalda, obra criada pelo 

cartunista argentino Quino (Joaquín Salvador Lavado Tejón), entre 1964 e 1973.  

As duas meninas possuem características diferentes: enquanto Mafalda representa a 

contestação de tudo o que há de errado no mundo, Susanita só pensa em se casar e em ser 

mãe. Ambas as personagens se apresentaram muito ricas para abordar o tema, pois se 

acredita que há nelas uma crítica aos posicionamentos tradicionais da mulher na sociedade.  

                                                           
1
 Tal incidente aconteceu no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, em 27/05/2012. A reportagem na 

íntegra se encontra em anexo 1. 
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Uma das motivações para a escolha desse material para análise foi o período no 

qual ele foi realizado, pois coincidia com um momento muito importante para a história 

das mulheres, o chamado boom do feminismo, ocasião na qual as mulheres se tornaram 

mais visíveis nos espaços públicos. No final dos anos sessenta e início dos anos setenta, a 

presença delas aumentou nas universidades e também nos empregos formais (PEDRO, 

2013). Mais adeptos ao Movimento Feminista surgiam, deixando de ser característico 

somente da classe média (LOURO, 1997). 

 O interesse em realizar um trabalho que tivesse esse eixo teve início na graduação, 

com a participação como ouvinte da disciplina Gênero e Sexualidade na escola
2
 e de 

leituras de teóricos que discursavam sobre a questão, como Louro (2000) e Bourdieu 

(2010). A partir das aulas, das discussões sobre gênero e sexualidade, surgiu a 

oportunidade de escrever um trabalho para ser apresentado no IX Congresso Internacional 

Fazendo Gênero
3
, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Inicialmente, este estudo estava centrado em questionar a visão da sociedade sobre 

a mulher através das tirinhas de Quino. Porém, no final da graduação, resolveu-se 

amadurecer essa ideia, buscando uma base teórica  para analisar discursivamente os 

enunciados das personagens que levavam a essa reflexão. 

  É a partir desse amadurecimento que nasce esta pesquisa, que busca refletir sobre a 

mulher presente nos enunciados das personagens citadas. Para tal, foi imprescindível levar 

em consideração o gênero discursivo no qual eles se materializam: as tiras cômicas. Sendo 

o humor uma das principais características desse gênero, o que se traz como problema de 

pesquisa nesta dissertação é como a construção do efeito risível nessas tirinhas leva a 

refletir sobre a problemática da mulher na sociedade. 

 Alguns teóricos, como Bakhtin (2013), apontam que existem concepções que veem 

no cômico uma forma de concepção de mundo, como o riso do Renascimento. De acordo 

com o autor, através dele se poderia pensar em questões de uma maneira que o sério não o 

faria. Em outras palavras, Almeida (1999) diz que este é formado sociohistoricamente, e, 

dessa maneira, seria uma fonte de percepção do mundo (ALMEIDA, 1999). Então, 

                                                           
2
 Essa disciplina é ministrada pelo professor Sérgio Aboud e oferecida como optativa para o curso de Letras 

da Universidade Federal Fluminense, pertencendo à grade curricular do curso de Educação Física da mesma 

Universidade.  
3
  O IX Congresso Internacional Fazendo Gênero foi realizado em 2010, no qual se apresentou um pôster sob 

o título “Relações de gênero e movimento feminista pelos olhos da menina Mafalda”, cujo o resumo está 

disponível em: http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/site/posteres. 
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acredita-se que, a partir da construção do humor das tirinhas selecionadas, pode-se refletir 

sobre o que se propõe, já que através dele se pode questionar problemáticas sociais. 

 Sendo assim, para desenvolver este estudo com base em perspectivas 

discursivo/enunciativas, partiu-se do pressuposto de que a linguagem e o mundo social 

estão imbricados, de que os enunciados estão em constante diálogo, e de que eles se 

organizam em gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011). Além disso, entende-se que o 

discurso é uma forma de ação sobre o outro, não sendo, portanto, uma simples 

representação do mundo. Assim, concebe-se discurso como prática social 

(MAINGUENEAU, 2008). 

 Tendo em vista o tema proposto, teóricos que abordam as questões de identidade, 

como Hall (2012), Woodward (2012) e Silva (2012), foram consultados. Segundo eles, a 

construção das relações de gênero e identidade se dá em um contexto sociohistórico, já que 

entendem que esta é concretizada na linguagem e se dá por meio da diferença. 

 Pode-se dizer que os estudos que abordam a temática da mulher são recorrentes, por 

trazer a tona assuntos que, como dito, ainda são muito atuais. Foram encontradas pesquisas 

que, além de apresentarem esse foco, voltam-se para um corpus similar ao desta pesquisa, 

refletindo sobre a mulher que se institui em gêneros discursivos como tiras e cartuns. 

Cabral (2010), a fim de pensar sobre a construção das identidades femininas, 

analisa seis cartuns da obra Todo Superadas, da cartunista argentina Maitena Burundarena, 

buscando relacioná-los com a educação e levando em consideração a linguagem verbal e 

não verbal do gênero. Para isso, divide sua análise em duas categorias, família e consumo, 

temas que para ela estão próximos ao seu fazer pedagógico, que seriam facilmente 

abordados em suas aulas de espanhol, além de serem temas citados nos documentos que 

regem a educação básica, os PCNs, por exemplo. Para Cabral (2010), o discurso, seja oral 

ou escrito, traz marcas da identidade do autor ou falante que registram, não só o seu 

posicionamento do mundo que o cerca, como também as influências que recebe desse 

mesmo universo ao seu redor (CABRAL, 2010). A partir da análise do corpus ela verifica 

que as figuras femininas representadas por Maitena apontam e reforçam as posturas sociais 

nos dois âmbitos pesquisados.  

Vivas (2005), também utiliza como material de pesquisa uma obra da argentina 

Maitena, Mulheres Alteradas, procurando focalizar o gênero “Literatura Mulherzinha”, 

desde um ponto de vista sociointeracional, a fim de refletir criticamente sobre como o 

imaginário feminino é construído a partir desse tipo de literatura. Trabalha com conceitos 
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como gênero/sexo, linguística feminista, discurso de opinião, levando em consideração o 

conceito de leitura como prática social. A partir de sua pesquisa linguística, social e 

histórica, ela percebe que a cartunista irá apontar para as feminilidades a partir de recursos 

de indiretividade que associam o deboche, a dissimulação e a ironia em seu discurso de 

opinião através do humor. 

 Galeano e Ramírez (2008), em um artigo, fazem uma leitura sobre as 

representações das mulheres nas décadas de sessenta e setenta, usando como corpus as 

tiras da Mafalda. Trata-se de um trabalho que se apresentou de grande importância para 

esta dissertação, pois, dentro de uma visão histórica, aponta características de vários 

personagens das tirinhas (Mafalda, Susanita, Raquel, Libertad e sua mãe, Manolo) que 

relatam os questionamentos, a visão e a posição da mulher na sociedade desta época. Seu 

trabalho aponta que a análise das tiras ajuda na percepção da dimensão dos papéis 

destinados a cada um dos sexos no contexto citado, além de reforçar a ideia de que, apesar 

do esforço para normatizar os comportamentos, sempre existiam aqueles que resistiam e 

lutavam contra as opressões.  

Cada uma dessas pesquisas, mesmo que embasadas em teorias diferentes das aqui 

utilizadas, auxiliou na percepção de que os estudos linguísticos que visam a uma reflexão 

sobre o discurso relacionado à mulher representam um tema importante, devido a sua 

recorrência em diversos campos do saber.  

Embora as tirinhas Mafalda já tenham sido utilizadas em outras pesquisas, a forma 

como aqui elas foram selecionadas, de maneira a contemplar o propósito desta dissertação, 

difere dos demais trabalhos apresentados. O objetivo principal desta pesquisa é, portanto, 

refletir sobre a mulher instituída nas tirinhas selecionadas a partir da construção do humor 

presente nos enunciados das personagens Mafalda e Susanita. 

Para tanto, tem-se como objetivos específicos: contextualizar  questões relativas à 

história delas, bem como o Movimento Feminista, além de discutir a concepção de 

identidade aqui utilizada. Ademais, julga-se necessário observar o gênero discursivo no 

qual os enunciados aparecem e, tomando uma de suas características, refletir sobre a 

linguagem não verbal a partir do conceito de discurso proposto por Maingueneau (2008). 

Esta dissertação, além de uma Introdução e das Considerações Finais, possui três 

capítulos. No primeiro, tomando a temática proposta pela dissertação, será realizada uma 

reflexão sobre o fato de o papel da mulher na sociedade ser construído socialmente e estar 

atrelado ao “ser mãe”. Em conjunto, será contemplado o propósito do Movimento 
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Feminista dos anos 60 e 70, momento no qual as mulheres começam a reivindicar, com 

maior vigor, o lugar delas na sociedade e a buscar a igualdade de direitos. Para fechar a 

discussão, se considerará o conceito de identidade como móvel e realizada a partir da 

diferença, a fim de pontuar que não existe uma única mulher: nem todas querem constituir 

uma família e nem todas acham necessária às lutas das feministas. 

O Capítulo 2 apresentará o embasamento teórico da pesquisa, no qual se discutirá o 

conceito de discurso proposto por Maingueneau (1997; 2008; 2011), além de refletir sobre 

a concepção de gênero discursivo (BAKHTIN, 2011). A partir dos dois teóricos, o que se 

procurará fazer é pensar nas características das tiras cômicas e, a partir daí, discutir sobre 

um de seus principais elementos, o humor. Para tanto, nesse momento serão trabalhadas 

teorias e concepções buscando uma reflexão que permita pensar no humor a partir da 

concepção de linguagem como discurso (MAINGUENEAU, 2008). 

No Capítulo 3, entendendo que a metodologia de uma pesquisa se dá através de um 

processo (ESCÓSSIA, KASTRUP & PASSOS, 2009), será relatado o passo a passo de 

como ela foi produzida. Em seguida, passa-se à análise, que está dividida em quatro partes 

que procuram pensar sobre como as características das personagens Mafalda e Susanita 

possibilitam abordar o eixo da dissertação: a mulher a partir da construção de humor. 

Esta pesquisa se pauta na importância em trazer problemas que são socialmente 

relevantes, que estão ligados ao uso da linguagem e ao discurso, mas não no sentido de 

finalizá-los por completo e, sim, de pensar em respostas teóricas que tragam ganhos a 

práticas sociais e a seus participantes, conforme afirma Rojo (2006).  
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1  CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES FEMININAS 

 

 

 

Mas antes de mais nada: o que é uma mulher? 

(Simone de Beauvoir) 

 

 

 

 Contemplar a mulher retratada nas tirinhas da Mafalda remete a uma reflexão sobre 

o posicionamento desta na sociedade. Parece que este sempre lhe foi imposto, afinal, toda 

mulher tem de brincar de boneca, tem de casar-se, tem de ter filhos. O que determina essas 

naturalizações?  

 Este capítulo pretende discutir sobre a mulher na sociedade, tratando de abordar 

algumas questões históricas, bem como mostrar a importância do Movimento Feminista. 

Acredita-se que discorrer sobre esse momento histórico é de suma importância para 

entender e perceber as modificações na maneira da mulher agir na sociedade, assim como 

compreender a situação enunciativa de produção das tiras selecionadas para a pesquisa.

 Também será discutida aqui a noção de identidade. Entendendo esta como 

construída socialmente e em constante mutação, é imprescindível essa discussão para que 

se perceba que não existe uma única identidade feminina. 

 

 

1.1  A mulher na sociedade e as lutas do Movimento Feminista 

 

 A luta por adquirir direitos e negar costumes que desrespeitam as mulheres 

causaram, e ainda causam, desconforto a uma sociedade que ainda parece seguir a ordem 

do patriarcado. Segundo Scott (2013), o patriarcalismo supõe uma submissão de todos que 

estariam sob o poder do pater familias, isso corresponde a filhos, parentes, dependentes, 

esposa: “Na ordem patriarcal, a mulher deveria obedecer a pai e marido, passando da 
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autoridade de um para a do outro através de um casamento monogâmico e indissolúvel” 

(SCOTT, 2013, p.16). Porém, de acordo com a autora, esses valores começam a ser 

questionados no século XX, embora a submissão e a dependência feminina ainda 

permaneceram durante um longo tempo, mesmo que de forma “maquiada”. 

É inegável que alguns costumes do patriarcalismo tenham sido vencidos. 

Atualmente se tem o direito ao estudo, ao trabalho, à escolha do companheiro. Entretanto, 

o que se percebe é que ainda hoje o homem parece ter mais voz entre as relações de poder, 

é o que Bourdieu (2010) denomina falocentrismo, termo utilizado para designar que o 

homem está no centro e tudo na sociedade se desdobra a partir de sua visão. 

Num corpo social que possui o homem como ponto central do poder, as mulheres, 

assim como todas as ditas minorias, sempre foram representadas como “sexo frágil”, o que 

também parece não ter mudado muito. Ainda hoje esse discurso é justificado por questões 

“naturais”, biológicas. Sabe-se que o corpo feminino é diferente do homem, fato  

indiscutível, porém a problemática está no caso de que o seu papel social sempre esteve 

restrito a essa “natureza” ou à moral imperante na época.  

Nesse contexto, atribuiu-se ao gênero feminino o papel de “ser mãe” e “educadora”, 

a tarefas que a remetiam ao mundo interno do lar. A ela cabia o cuidado e a educação dos 

filhos, a formação moral das crianças (SCOTT, 2013). A família seria a base da sociedade, 

ambas caminhavam juntas, e se uma ia mal, a outra a acompanhava. Portanto, era 

responsabilidade dos pais, principalmente da mãe, a educação dos cidadãos que a 

compunham (JINZENJI, 2010).  

Dentro dessa visão, a função da mulher estava não somente em ser mãe por razões 

biológicas, mas principalmente por questões de ordem pública, já que a ela cabia a 

responsabilidade de educar os cidadãos em sua primeira infância (JINZENJI, 2010). Além 

disso, cabia também a esta ser virtuosa, no sentido de que teria de ser casta, bonita, 

instruída, generosa. O dever de toda mulher, então, restringia-se ao que lhe era atribuído 

naturalmente pela sociedade: ser mãe, ou seja, “carregar no próprio corpo a esperança de 

outra vida” (GOELHER, 2003, p. 67). 

Ao afirmar que a função da mulher era a maternidade, impõe-se esse destino a ela. 

Parte-se do princípio de que é um caminho e desejo natural à condição feminina, como se 

todas almejassem ser mãe. Alves & Pintanguy (2007) afirmam que o “feminino” e o 

“masculino” são construções sociais, que envolvem as relações de poder e são aprendidas 

como naturais, afinal, desde a infância meninos e meninas aprendem como devem se 
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portar: meninas não sentam de perna aberta e meninos não brincam de boneca, sendo 

assim: 

 

O “masculino” e o “feminino” são criações culturais e, como tal, são 

comportamentos apreendidos através do processo de socialização que 

condiciona diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais específicas 

e diversas. Essa aprendizagem é um processo social. Aprendemos a ser homens 

e mulheres e a aceitar como “naturais” as relações de poder entre os sexos. 

(ALVES & PITANGUY, 2007, p. 55) 

 

O casamento também faz parte dessa naturalização: “Tal como a maternidade, o 

casamento é retratado como um acontecimento natural, como também são naturalizadas as 

relações, as tarefas, as expectativas e as satisfações de esposos e esposas” (GOELHER, 

2003, p. 79). Uma mulher que não casa, ou ainda, que não nutre esse desejo de formar uma 

família é vista como fora do normal, um ser incompleto que “fica para a titia”. 

Em contrapartida, nota-se que a função do homem é ser viril, sendo assim, ser pai é 

uma extensão dessa virilidade, mas não é algo que a determina. Para a mulher, ser mãe e 

ser esposa está associado intrinsicamente ao “ser mulher”: 

 

O “ser mãe e esposa” sobrepõe o “ser mulher” e converte a maternidade em um 

rito de consagração do eterno feminino, uma passagem que inicia a mulher no 

mundo adulto e na maioridade, em que o fracasso quase a obriga a desenvolver 

em sentimento de frustação. Ou de saudade culpada do que não pensou ou quis 

ou teve condições de gerar, criar, educar e proteger (GOELHER, 2003, p. 78). 

 

 A citação acima deixa claro que tudo o que se desvirtua desse ideal socialmente 

imposto à mulher é visto como condenável. Nota-se que a escolha por outro destino é 

negado, pois se parte do princípio de que é de sua natureza se constituir mulher a partir da 

formação de uma família. 

O que determina o desequilíbrio dessa identidade imposta é a educação, a inserção 

no mercado de trabalho, o que irá acarretar em algumas mudanças em seus 

comportamentos (LOURO, 1997). A partir do conhecimento de que ela, enquanto mulher, 

poderia ter o direito de ser mais do que lhe era imposto. 

Muitas mulheres tornaram-se figuras históricas por lutarem pela igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, pela liberdade, como Ann Hutchinson
4
, Olympe de 

                                                           
4
 Ann Hutchinson foi considerada uma das primeiras vozes femininas da história americana a pregar que 

homens e mulheres era iguais. Foi condenada, em 1637, ao banimento (ALVES & PINTANGUY, 2007). 
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Gouges
5
, Simone de Beauvoir

6
, Betty Friedan

7
. Algumas lutaram sem sucesso e acabaram 

condenadas por se “equipararem aos homens”, e outras se tornaram inspiração para o que 

se denominou de Movimento Feminista. 

Pode-se dizer que a mulher começa a ganhar voz a partir das reinvindicações e pela 

formação de movimentos sociais como o Movimento Feminista. Porém, algumas 

personagens surgem muito antes da formação de um movimento conciso, para reivindicar 

seus direitos, como é o caso de Abigail Adams. Esposa do líder da Guerra da 

Independência dos Estados Unidos, John Quincy Adams, escreve a este uma carta pedindo 

que sejam estendidos também às mulheres os reclames de direitos: 

 

...Espero que no novo Código de Leis...vocês se lembrem das mulheres e sejam 

mais generosos que seus antepassados. [...] Se não for dada especial atenção às 

mulheres, estamos resolvidas a nos rebelar e não nos consideraremos obrigadas 

a cumprir leis, diante das quais não temos voz, nem representação (apud 

ALVES & PINTANGUY, 2007, p. 31) 

 

 Em resposta, seu marido relata que não será incluído o sexo feminino na ideia de 

igualdade a ser definida pela Declaração de Independência: 

 

Quanto ao seu extraordinário Código de leis, eu só posso rir. Nossa Luta, na 

verdade, afrouxou os laços de autoridade em todo país. Crianças e aprendizes 

desobedecem, escolas e universidades se rebelam, índios afrontam seus 

guardiães e negros se tornam insolentes com seus senhores. Mas a sua carta é a 

primeira intimação de uma outra tribo, mais numerosa e poderosa do que todos 

estes descontentes [...] esteja certa, nós somos suficientemente lúcidos para não 

abrir mão do nosso sistema masculino. (apud ALVES & PINTANGUY, 2007, 

p. 31) 

 

Abigail Adams representa somente uma das mulheres que decidiram encarar os 

homens e lutarem por seus direitos. Esses protestos ganham maior visibilidade a partir da 

organização do Movimento Feminista, sendo que, no final dos anos sessenta e início dos 

anos setenta, representa o momento no qual ele ganha maior força.  

                                                           
5
 Gouges escreveu o livro “Os direitos da mulher e da cidadã”, no qual propunha a inserção da mulher na 

vida política e civil, tanto aos direitos quanto aos deveres. Seus ideais serão seguidos durante o século XIX 

na luta pelo sufrágio. Gouges foi guilhotinada em novembro de 1973 por ter querido portar-se como um 

homem e ter esquecido as virtudes próprias do seu sexo (ALVES & PINTANGUY, 2007). 
6
 Uma das escritoras de referência para as feministas do século XX, escreveu o livro “O segundo sexo” em 

1940, que denunciava as desigualdades sexuais (ALVES & PINTANGUY, 2007). 
7
 Inspirada por Beauvoir, Friedan publica em 1963 “A mística feminina”, trabalho inspirado em depoimentos 

de mulheres da classe média que correspondiam ao ideal “rainha do lar”. Em seu trabalho a autora conclui 

que, mesmo representando o ideal imposto socialmente, elas não encontravam-se satisfeitas. Tal insatisfação 

a autora atribuiu ao papel tradicional da mulher (ALVES & PINTANGUY, 2007). 
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Assim sendo, ele se apresenta como um movimento social e político, e possui um 

peso muito importante e de essencial citação quando se aborda a luta da mulher para 

conquistar seus direitos. É importante dizer que não se trata de “marcar território”, mas 

representa desconstruir pensamentos e visões machistas, de homens e de mulheres, e lutar 

por liberdade e pela não descriminação. 

Embora existam várias filiações teóricas feministas, sendo algumas mais radicais 

que outras, o que se pode observar é que todas lutam pelo fim da opressão feminina e o 

reconhecimento de seus direitos: 

 

Em cada uma dessas filiações teóricas usualmente se reconhece um 

móvel ou uma causa central para a opressão feminina e, em decorrência, 

se constrói uma argumentação que supõe a destruição dessa causa 

central como o caminho lógico para a emancipação das mulheres. 

(LOURO, 1997, p.20) 

 

A chamada “primeira onda” do feminismo é marcada por manifestações para 

reivindicar o direto das mulheres ao voto. O sufragismo teve início nos Estados Unidos e 

na Inglaterra no final do século XIX, no qual mulheres de todas as classes se uniam para 

denunciar a exclusão feminina na esfera pública. Porém, é somente em 1920, nos EUA, e 

em 1928, na Inglaterra, que esta consegue adquirir o direito ao voto. 

No Brasil a luta se inicia em 1910, quando a professora Deolinda Daltro, do Partido 

Republicano Feminista, passa a reivindicar esse direito no Congresso Nacional.  Em 1919, 

Bertha Lutz funda a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, depois renomeada de 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que levantará com maior vigor essa 

bandeira. Diferente dos EUA e Inglaterra, o voto feminino no Brasil é alcançado 

paulatinamente nos estados, assim que, em 1932, quando Getúlio Vargas decreta a lei que 

estende o voto às mulheres, isso já vinha sendo exercido em alguns estados brasileiros 

(ALVES & PITANGUY, 2007). 

Louro (1997) ressalta que, nessa primeira etapa, as questões pelas quais se 

protestavam estavam diretamente atreladas aos interesses das mulheres brancas de classe 

média, e que os temas centrais de reivindicação diziam respeito ao estudo, ao ingresso em 

determinadas profissões, à organização familiar.  

 A partir da segunda metade dos anos sessenta e início dos anos setenta há um 

crescimento no número de manifestantes insatisfeitos com a discriminação, o 

silenciamento e a tradição machista. Como fonte de inspiração para seus fundamentos, 
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baseavam-se em autoras feministas como Simone de Beauvoir (1949), que afirmava que 

pela maternidade a mulher realizava seu destino fisiológico, porém, a função reprodutora 

não devia ser comandada pelo acaso, e sim pela escolha, além de Betty Fiedan, que 

também reivindica sobre a função da mulher na sociedade, dizendo que a insatisfação está 

exatamente no papel tradicional atribuído a esta (ALVES & PITANGUY, 2007): 

 

A partir da década de 60, o feminismo incorpora portanto outras frentes de luta 

[...] denuncia, desta forma, a mística do “eterno feminino”, ou seja, a crença na 

inferioridade “natural” da mulher, calcada em fatores biológicos. Questiona 

assim a ideia de que homens e mulheres estariam predeterminados, por sua 

própria natureza, a cumprir papéis opostos na sociedade [...] (ALVES & 

PITANGUY, 2007, p. 54-55) 

 

Entretanto, vale ressaltar que o fato de que existe  um movimento que propõe uma 

visão diferente daquela predominante na sociedade não significa que todos tenham aderido 

a ele. Isso consiste em dizer que nem todas as mulheres pensavam da mesma forma ou 

enxergavam como um fardo social estarem sujeitas ao matrimônio e a maternidade, por 

exemplo. Isso também significa dizer que esses acontecimentos e posturas sociais não 

tiveram um fim para que tivesse um novo começo. 

As frentes de luta do movimento feminista nesse período, de acordo com Alves & 

Pitanguy (2007), podiam ser agrupadas, de forma geral, em três grandes grupos: 

sexualidade e violência, saúde, ideologia e formação profissional e mercado de trabalho. 

Sobre a sexualidade e violência, está a denuncia à manipulação e à violência do 

corpo da mulher, tanto por agressão física quanto por meios que a coisifiquem como objeto 

de consumo. Além disso, havia reivindicações quanto ao direito de informação sobre 

métodos contraceptivos, masculinos ou femininos, como forma de obterem o direito de 

opinar sobre a maternidade e ao prazer sexual: “A virgindade, a castidade, a passividade 

sexual, a carga de tabus e preconceitos, constituem os principais elementos socializadores 

da sexualidade feminina.” (ALVES & PITANGUY, 2007, p.60). Além disso, o corpo da 

mulher estava sempre sujeito a orientações governamentais, restringindo ou expandindo a 

reprodução através de políticas demográficas. 

A saúde está diretamente ligada à frente sobre sexualidade. Representa a 

mobilização para que a mulher conheça o próprio corpo e, assim, tenha controle sobre suas 

funções, como menstruação, reprodução, controle de natalidade, relações sexuais, etc. Isso 

era realizado através de publicações, clínicas de saúde, grupos de autoajuda. 
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A frente de ideologia vai contra a ideia de que existe uma hierarquia de papéis 

sexuais, como se o homem fosse superior e a mulher inferior. O movimento feminista 

salienta que esse é um conceito que, mais do que simplesmente pautar-se em questões 

biológicas, representa uma ideologia que é passada desde cedo pelas famílias, escolas, 

meios de comunicação, religiões. Alves & Pitanguy (2007) ressaltam o fato de que as 

próprias mulheres possuem um papel importante nessa luta, enquanto mães, na transmissão 

desses valores machistas. 

Quanto à última frente apontada pelas autoras, a formação profissional e mercado 

de trabalho, as feministas lutam por adquirir o direito de assumirem cargos iguais aos dos 

homens, ascensão e aprimoramento no mercado de trabalho, salários iguais. Observa-se 

que nesse período o trabalho profissional da mulher se centrava em atividades como a de 

empregada doméstica, serviços de escritório, magistério, enfermagem, ou seja, carreiras 

nas quais ela teria a função de cuidar, atender, ensinar. Mesmo nas fábricas, eram 

destinadas a cargos que exigissem maior paciência, minúcia. 

Pode-se perceber que muitas dessas frentes de lutas ainda hoje permanecem em 

debate. De acordo com Pedro (2013), as poucas conquistas obtidas pelas ativistas 

feministas nunca parecem estar de fato asseguradas, e muito ainda há para ser feito e 

conquistado. Algumas conquistas conseguiram se firmar, como o acesso à saúde, à 

educação, porém outras, segundo Pedro & Pinsky (2013) estão ameaçadas de retrocesso e 

precisam de atenção, como o caso da violência doméstica
8
. 

Pedro (2013) ainda salienta que atualmente o espaço de divulgação de ideais 

feministas se dá através de meios como a internet, redes sociais, além de reuniões 

promovidas por ONGs. Afirma que organizações de passeatas para reivindicar direitos 

feministas já não são mais recorrentes, e que agora essa é uma prática do movimento gay, 

algo a ser contestado, visto a criação da Marcha das Vadias, como comentado no capítulo 

introdutório. 

O que se pode apontar é que a luta esteve, e ainda está, em afirmar que o que a 

sociedade impõe como o “normal” ou “natural” à mulher não deve ser um determinismo 

para constituí-la como tal. A autora afirma que talvez a maior conquista das mulheres com 

o Movimento Feminista dos anos sessenta e setenta tenha sido o reconhecimento de que: 

“existem outras maneiras de ser uma mulher para além das funções idealizadas de esposa, 

                                                           
8
 Vale ressaltar a criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), decretada em 2006 no Brasil, em defesa da 

mulher contra qualquer tipo de agressão. Representa um grande avanço para a proteção às mulheres, porém 

mostra que a violência contra a mulher ainda é um fator preocupante. 
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mãe e dona de casa” (PEDRO, 2013, p. 256). Sendo assim, não existe “uma mulher”, 

assim como não existe “um homem”. É nesse contexto  que se desdobra a próxima seção, 

na qual  se discute o conceito de identidade como algo que se constrói sociohistoricamente 

através da linguagem e da diferença. 

 

 

1.2  O conceito de identidade e mais reflexões sobre a mulher 

 

Tendo discorrido sobre pontos importantes na história da mulher, como a 

organização do Movimento Feminista e suas lutas, o que se procurará fazer agora é abordar 

a concepção de identidade.  

O que pôde observar é que as reivindicações estão em dar voz à mulher de maneira 

a ressaltar que ela não está mais somente destinada ao lar, cuidando de seu marido e de 

seus filhos. O que se busca é afirmar que se trata de adquirir poder de escolha sobre o seu 

destino e isso significa dizer que “ser mulher” não está somente intrínseco a “ser mãe” e 

“ser esposa”. 

Woodward (2012) aponta duas vertentes sobre a concepção de identidade, que irão 

dialogar entre si. Uma seria a que possui perspectivas essencialistas, que a vê como um 

conjunto fixo, cristalizado, estável, no qual cada grupo estaria pré-disposto a um modelo 

determinado. Desta maneira, se a pessoa nasce mulher, ela tem de se encaixar no padrão 

imposto pela sociedade que corresponderia a namorar, casar, ter filhos, nesta ordem e sem 

pular ou deixar de realizar qualquer um deles.  

É nesse contexto que o casamento e a maternidade funcionam como sendo 

formadores da identidade da mulher, como foi observado anteriormente. Esse destino se 

configurou como verdade através de argumentos biológicos, políticos e ideológicos. Dessa 

maneira, Woodward (2012) diz que o essencialismo: 

 

[...] pode fundamentar suas afirmações tanto na história quanto na biologia; por 

exemplo, certos movimentos políticos podem buscar alguma certeza na 

afirmação da identidade apelando seja à “verdade” fixa de um passado 

partilhado seja a “verdades” biológicas. (WOODWARD, 2012, p.15) 

 

Por outro lado encontra-se a vertente não essencialista, que se baseia numa noção 

que está focada na ideia de mudança e de instabilidade, nas características comuns e 

compartilhadas, na diferença. Dentro dessa dimensão, afirma-se que a identidade da 
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mulher se construiria a partir da diferença, das mudanças, e não seria algo estável e 

fechado. Sendo assim, e continuando no exemplo acima citado, a escolha de ser ou não ser 

mãe não determina sua identidade como mulher. Sendo assim: 

 

Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; que elas 

são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas 

não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e oposições que podem se cruzar ou ser antagônicos (HALL, 

2012, p. 108) 

 

De acordo com Hall (2012), entre as duas vertentes, existe uma relação de “rasura”, 

entendendo tal noção como todo conceito que já não serve para ser pensado, mas serve 

como base/discussão por não existir um outro como ponto de comparação. Dessa forma, o 

autor acredita numa visão desconstrutiva, na qual os conceitos não são criados para superar 

outros, e sim que esses “novos conceitos” são pensados a partir dos já existentes: “A 

identidade é um desses conceitos que operam ‘sob rasura’, no intervalo entre a inversão e a 

emergência: uma ideia que não pode ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas 

questões-chave não podem ser sequer pensadas” (HALL, 2012, p. 104). Há, portanto, uma 

relação de dependência entre as duas vertentes, no sentido de que uma caminha para 

construir e desconstruir a outra. 

Ao se pensar no gênero discursivo tiras cômicas e em seus personagens, pode-se 

notar que estes costumam apresentar características bem marcadas e fixas, muitas vezes 

caricatas, a fim de que o leitor seja capaz de reconhecer seus traços e hábitos ao ler uma 

única tira, é o que Ramos (2010) afirma ao dizer que o personagem funciona como uma 

bússola na trama narrativa da tirinha. Sendo assim, Mafalda e Susanita, as personagens em 

foco nesta dissertação, representariam uma identidade fixa, já que ambas possuem posturas 

bem marcadas e parecem representar caricaturas femininas. Dessa forma a questão seria: 

como realizar um trabalho que concebe identidade como mutável, construída, a partir de 

identidades fixas? 

Esse uso pode ser explicado pelo próprio conceito de rasura mencionado por Hall 

(2012), pois, utilizando essas identidades estáveis como base de discussão é possível 

refletir sobre a identidade feminina desde uma perspectiva não essencialista. Logo, nesta 

pesquisa, considera-se que a identidade é relacional, e que essa relação acontece, 

principalmente, pela marca da diferença. A ideia de diferença é fundamental, pois se 

entende que esta não é o oposto da identidade, e sim que possui um elo de dependência 

com ela. Essa marca é dada, segundo Woodward (2012), por meio de símbolos. Existe uma 
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relação entre a identidade do sujeito e o que ele usa. Assim, acredita-se que há 

determinados símbolos que irão servir para caracterizar o que ele representa ou está 

representando. Por exemplo, a roupa utilizada por Susanita, bem como o seu penteado 

ajudam a caracterizá-la. Na tirinha abaixo é possível notar que esta forma de se vestir e se 

pentear são semelhantes à forma como sua mãe está, o que é igualmente significativo para 

a construção da identidade da personagem: 

 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 253) 

 

Isso significa que a identidade é construída por meio da linguagem, o que implica 

dizer que ela estará em constante relação com as questões históricas e sociais: 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior e formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. (HALL, 2012, 

p. 109) 

 

É necessário entender, então, que a diferença em relação ao outro, é fundamental 

para a concepção da identidade. Algumas vezes isso se apresentará de forma marcada e 

outras vezes de maneira obscurecida, assim sendo, o que se pôde notar é que a diferença 

entre o homem e a mulher sempre foi muito marcada, por questões biológicas e/ou 

ideológicas. Dentro dessa mesma ótica, Woodward (2012) ressalta que a concepção da 

diferença é importante, pois a partir dela se pode compreender o processo de construção 

cultural da identidade, ou seja, é a partir dela que se pode entender a construção da 

identidade feminina. O que é importante salientar é que não necessariamente essa diferença 

é vista como algo negativo: 

 

A diferença pode ser construída negativamente- por meio da exclusão ou da 

marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou 
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forasteiros. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, 

heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora: é o caso dos 

movimentos sociais que buscam resgatar as identidades sexuais dos 

constrangimentos da norma e celebrar a diferença. (WOODWARD, 2012, p.51) 

 

 Silva (2012) ressalta que a identidade e a diferença são construídas mutuamente, 

não sendo algo pré-determinado ou natural, mas criadas a partir de aspectos culturais e 

sociais, e estabelecidas por meio de atos de linguagem. Além disso, afirma que a diferença 

sempre irá acontecer por oposições binárias: masculino/ feminino, heterossexual/ 

homossexual. Para questionar este binarismo é necessário perceber como as relações de 

poder atuam na afirmação da identidade: 

 

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que a sua 

definição- discursiva e linguística- está sujeita a vetores de força, a relações de 

poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não 

convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas 

são disputadas. (SILVA, 2012, p. 81) 

 

É essa relação de poder que acaba por evidenciar o porquê de algumas 

representações simbólicas se sobressaírem a outras, ou de ganharem determinados 

sentidos. Toda a representação é compreendida como um processo cultural, e é a partir dela 

que são estabelecidas as identidades individuais e coletivas, e é o que fornece possíveis 

respostas ao o que se é. É importante dizer que entre essas oposições binárias, que estão 

fundamentadas pelas relações de poder, não existe um contato de igualdade, sempre haverá 

uma que será mais valorizada que outra.  

A partir dessa concepção, é possível afirmar que a diferença entre homens e 

mulheres existe, e a problemática se encontra no fato de que essa diferença passou a ser 

vista de forma negativa a partir do momento no qual as mulheres se perceberam excluídas 

de diretos na sociedade. Irigaray (apud WOODWARD, 2012, p.53) aponta que as 

mulheres são construídas na sociedade como “outras”, sendo somente tudo aquilo que os 

homens não o são.  

Dessa forma, pode-se dizer que o que se reivindica não é acabar com a diferença, e 

sim é questioná-la. Sendo assim, a luta está em afirmar que não existe somente a mulher 

esposa e dona de casa, ou aquela dedicada à vida profissional. Pedro (2013) aponta que, até 

meados do século XX, acreditava-se que para se dedicar à profissão tinha que abdicar do 

casamento e da maternidade, porém hoje em dia o pensamento é diferente. O que se deseja 
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é o direito de escolha. A busca por igualdade diante das leis dos homens, nas quais todos 

somos cidadãos, independente de raça ou sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  DISCURSO, GÊNERO E HUMOR 
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O intuito de refletir sobre a mulher a partir da construção do humor é uma forma de 

pensar sobre as questões sociais através da linguagem. Como dito na introdução, julga-se 

importante uma investigação que pense nos problemas enfrentados pela sociedade, não a 

fim de apresentar uma resposta, mas sim de problematizá-los para que alternativas para tais 

contextos de usos da linguagem possam ser vislumbrados (MOITA LOPES, 2010). 

Este capítulo propõe apresentar os conceitos que dão suporte ao objetivo da 

pesquisa.  Para isso são utilizadas linhas teóricas linguísticas que perpassem por uma visão 

de discurso como prática social (MAINGUENEAU, 2011; 2008; 1997), e entenda língua 

não como um sistema, mas sim como tendo um componente histórico e social. 

Para melhor expor as concepções aqui utilizadas, optou-se por dividir o capítulo em 

três partes. A primeira busca-se pautar nas propostas de Dominique Maingueneau para a 

análise do discurso. Em seguida, haverá uma reflexão sobre o gênero discursivo no qual os 

enunciados das personagens Mafalda e Susanita se apresentam: as tiras cômicas. Por fim, 

será realizada uma reflexão sobre o conceito de riso e de humor.  

 

 

2.1 A noção de discurso por Dominique Maingueneau 

  

Muitas são as acepções atribuídas à palavra discurso. Segundo Maingueneau 

(2011), ela pode ser utilizada em muitas áreas, por exemplo, pode aparecer com sentido 

pejorativo (“tudo que ele disse foi só discurso”) ou pode caracterizar um uso restrito da 

língua, como: “discurso feminista”, “discurso polêmico”. Essa variação de sentidos faz 

com que seja essencial aclarar o que seria conceber a linguagem como discurso. 

Vale ressaltar que, a disciplina Análise do Discurso também possui um problema 

no que se diz respeito a sua conceituação, pois ela pode apresentar concepções diferentes e 

convergentes dependendo da linha teórica. De acordo com o autor, isso se dá dependendo 

da relação que se faz com as disciplinas que se tem como apoio. Isso significa dizer que a 

Análise do Discurso tem como característica a relação com vários outros campos de saber, 

“frequentemente, ‘as partes interessadas’ na AD pertencem a campos diferentes ao da 

Linguística” (MAINGUENEAU, 1997, p. 18). Seguindo essa noção, pode-se alegar que a 

Análise do Discurso pauta-se na linguística, porém não se limita a ela. 
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Dessa forma, para definir o que se entende por discurso, primeiramente, faz-se 

necessário explicitar o conceito de linguagem. Maingueneau (1997) diz que a linguagem 

somente faz sentido a partir da interação entre os sujeitos, em posições sociais ou em 

conjunturas históricas. A língua não é somente um sistema, ela possui sim um componente 

formal, porém também está atravessada por embates subjetivos e sociais. É por meio dela 

que se pode construir e modificar as relações entre os interlocutores, seus enunciados e 

seus referentes.  

Maingueneau (2008) aponta que, inicialmente, na dita “escola francesa da análise 

do discurso”, o discurso era concebido como uma “dispersão de textos, cujo modo de 

inscrição histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 15). Dizer que ele é determinado por um “espaço de 

regularidades enunciativas” significa que ele pertence a uma formação discursiva. Esse é 

um conceito emprestado de Foucault (2013), no qual, ao se fazer um estudo sobre 

enunciados, o autor diz que esses pertencem a um conjunto de regras anônimas e históricas 

que são determinadas num tempo e espaço e que definem as condições de exercício da 

função enunciativa.   

Sendo assim, essa concepção foucaultiana é acolhida pela análise do discurso 

francófona, na qual se afirma que a formação discursiva representaria um conjunto capaz 

de abrigar um grupo de enunciados determinados que se relacionam entre si, e seria essa 

relação que daria origem ao que se entende por discurso, de acordo com Maingueneau 

(2008). 

Para o autor, discurso não é dispersão de textos, “mas sim é um sistema de regras 

que define a especificidade de uma enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p. 19), dessa 

forma, ele não é um sistema estático. Visto que há uma dinamicidade na enunciação, a 

cada momento que o discurso é enunciado forma-se um novo discurso, ou seja, nada é dito 

pela primeira vez, conforme Bakhtin (2011) afirmava,  pois um enunciado está em 

constante diálogo com outro, em uma relação dialógica. 

O autor propõe, então, que o discurso seja concebido como prática discursiva, pois 

ele está formado por um componente social e outra textual. A noção de prática discursiva 

integra dois elementos: a formação discursiva (FD) e a comunidade discursiva. Afirmar 

que a ele pertence uma FD é dizer que a linguagem tem componentes linguísticos e 

históricos, ou seja, ela é interpretada “como conteúdo, como modo de organização dos 

homens e como rede específica de circulação dos enunciados” (CHARAUDEAU & 
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MAINGUENEAU, 2012, p. 396). Como dito anteriormente, ele possui um elemento 

formal e outro que é atravessado por questões subjetivas e sociais. 

Dizer que pertence a uma comunidade discursiva sinaliza não somente para a 

existência dos grupos de enunciados diversos pertencentes a uma mesma FD, mas também 

a tudo que esses grupos implicam no plano da organização material e modos de vida, ou 

seja, a relação entre eles. Sendo assim, a formação discursiva e a comunidade discursiva 

são conceitos inseparáveis, pois um se complementa no outro: “Em outros termos, os 

modos de organização dos homens e de seus discursos são indissociáveis; as doutrinas são 

inseparáveis das instituições que as fazem emergir e que as mantêm” (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2012, p. 108). 

Essa concepção de prática discursiva não define somente um conjunto de 

enunciados, mas ela se estende ao que Maingueneau (2008) chama de “prática 

intersemiótica”, que corresponderia ao plano pictórico, musical, etc. Em outras palavras, o 

sistema de restrições semânticas de um discurso não está ligado somente a elementos 

verbais, já que uma imagem, por exemplo, também pode ser entendida como parte de um 

discurso, e, portanto, seguiria as mesmas determinações. 

 Dessa forma, nas tirinhas, as imagens são fundamentais na construção de sentidos. 

Na tira abaixo é possível perceber que a postura da menina Susanita, separando o dedo que 

tocou no boneco negro, afirma a ideia de que a personagem seria preconceituosa, como a 

amiga Mafalda havia suspeitado. Sendo assim, a imagem, em conjunto com os elementos 

verbais, completa o enunciado: 

 

 

(Toda Mafalda, 1994, p.80) 
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 Esses textos
9
, nomenclatura adotada por Maingueneau (2008) para diferenciá-los 

dos enunciados verbais, também sofrerão restrições, seja do gênero discursivo da prática 

discursiva envolvida ou do conteúdo próprio de cada uma. Assim como são entendidos os 

enunciados, essas limitações se relacionam com o contexto histórico e com a função social 

dessa prática. 

Sendo assim, esse desdobramento conceitual é muito importante para a pesquisa, 

visto que o gênero discursivo no qual os enunciados das personagens Mafalda e Susanita 

aparecem, as tiras cômicas, também possuem imagens que irão contribuir para a 

construção de sentido do discurso de cada personagem. O propósito da investigação, 

entretanto, não focará em um desenvolvimento mais aprimorado dessa conceituação na 

análise das imagens, mesmo julgando que essa leitura seria interessante e que existam 

poucos estudos que utilizam os conceitos de discurso de Maingueneau para a análise de 

imagens
10

. 

Para se analisar o discurso, Maingueneau (2008) diz que se deve fazê-lo através do 

seu interdiscurso. Para melhor explicitar essa noção, Maingueneau (2008) o relaciona a três 

âmbitos: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. O universo discursivo 

seria o conjunto de todas as formações discursivas que interagem entre si. O autor afirma 

que este seria um conjunto finito, mesmo que não se possa ser apreendido em sua 

globalidade. O campo discursivo será a junção de discursos que possuem uma mesma 

função social, mas que divergem sobre o modo pelo qual ela deva ser preenchida. É 

importante mencionar que o fato de que haja uma relação entre os discursos não significa 

que isso acontece de maneira igual. Dentro desse campo é possível criar subconjuntos de 

formações discursivas, o que o autor intitula como sendo o espaço discursivo. 

Dessa maneira, o discurso é visto como heterogêneo, ou seja, sempre em relação 

com o Outro. Existe uma relação entre os enunciados, entre os discursos de uma mesma 

FD, e logicamente, entre outras FDs. Maingueneau (2008) cita, retomando a noção de 

Authier-Revuz (1998), que os linguistas utilizam duas formas para distinguir a presença 

                                                           
9
 Nesta pesquisa não se utilizará essa nomenclatura para falar sobre as imagens no momento da análise, 

apesar de encará-las com o sentido proposto por Maingueneau (2008). Sendo assim, usa-se o termo 

“enunciado não verbal” para designá-las, com a finalidade de diferencia-las  do texto verbal das tiras. Sendo 

a tira um gênero verbo-visual, constituído por elementos verbais e elementos imagéticos, entende-se, 

conforme Brait (2009), que o não verbal é. também, enunciado. 
10

 Merece menção o trabalho de Schuabb (2013), no qual, utilizando a Semântica Global de Maingueneau 

(2008), o pesquisador investiga a materialidade do discurso verbo-imagético presente no primeiro volume da 

edição brasileira do mangá Cavaleiros do Zodíaco (2000), tendo como foco as onomatopeias e as mímesis. O 

propósito é compreender como a relação entre esses elementos e os planos discursivos do estrato imagético 

colaboram na produção de sentidos. 
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desse Outro no discurso: por meio da heterogeneidade mostrada (que são manifestações 

explícitas do discurso outro no texto, como discurso direto, negrito, itálico) e de uma 

heterogeneidade constitutiva, independente de uma marcação explicita na superfície do 

texto. Esse Outro é percebido através da relação com o interdiscurso e a propósito da 

constituição de uma formação discursiva.  

Porém, a proposta do autor é ir além dessa divisão, pois existe uma relação entre os 

discursos independentemente de qualquer forma de alteridade marcada, já que a natureza 

deste é ser formado dentro de um interdiscurso: 

 

[...] podemos esperar ir além da distinção entre heterogeneidade “mostrada” e 

heterogeneidade “constitutiva”, revelar a relação com o Outro 

independentemente de qualquer forma de alteridade marcada. Não se terá de 

limitar a orientação “dialógica” apenas aos enunciados portadores de citações, 

de alusões etc..., já que o Outro no espaço discursivo não é em nada redutível a 

uma figura de interlocutor. (MAINGUENEAU, 2008, p. 37) 

 

Esta pesquisa propõe, portanto, pensar no discurso sob a ótica de Maingueneau 

(1997; 2008; 2011), acreditando que ele possui um componente linguístico e outro 

histórico, de que os enunciados pertencem a uma formação discursiva, e nesse sentido, a 

identidade de um discurso não está nas palavras e, sim, depende de uma coerência global 

que integra múltiplas dimensões textuais, como: vocabulário, intertextualidade, modos de 

coesão, entre outros. Sendo assim, para se entender o discurso das personagens das tiras da 

Mafalda é necessário não somente um estudo de seus enunciados verbais, mas também de 

toda linguagem não verbal que os acompanha. 

No momento da análise, um dos objetivos será a busca por esses enunciados outros 

que estão relacionados aos das personagens Mafalda e Susanita. Para isso, será necessário 

discorrer sobre algumas categorias linguísticas que podem aparecem nesses enunciados 

desde a perspectiva de Maingueneau (1997; 2008), dentre elas, a intertextualidade, o 

vocabulário e a ironia.  

Para refletir sobre intertextualidade, Maingueneau (2008) aponta para a existência 

de uma diferença entre esse conceito e intertexto de um discurso. Enquanto esse se refere a 

todos os fragmentos que são citados efetivamente dentro de um discurso, falar sobre 

intertextualidade é articular as possíveis relações intertextuais passíveis de ocorrer e que 

são permitidos pela competência discursiva. Intertextualidade, em linhas gerais, designa a 

capacidade de domínio das regras de uso da língua em diversas situações. 
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Para designar como funciona a intertextualidade, o autor diz que “todo campo 

discursivo define certa maneira de citar os discursos anteriores do mesmo campo” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 77), isso quer dizer, por exemplo, que a forma como as 

feministas falam sobre a mulher na sociedade não é a mesma forma que o discurso católico 

fala sobre Maria. Cada um possui suas particularidades e maneiras de realizar suas citações 

e conexões entre os discursos de suas formações discursivas. Além dessa equivalência na 

forma como os discursos citam outros dentro de um mesmo campo discursivo, existem 

também particularidades na relação que cada discurso constrói para si. Assim, 

Maingueneau (2008) determina intertextualidade interna a intertextualidade dentro do 

campo ao qual um determinado discurso pertence.  

Além dessa relação interna, o autor aponta que há também uma intertextualidade 

externa, que seria as relações entre outros campos discursivos. Isso aponta para o fato de 

que existe um constante diálogo entre todos os discursos, independente de eles serem 

citáveis ou não. 

A respeito do vocabulário, Maingueneau (2008) afirma que não se pode dizer que 

haja palavras que são pertencentes somente a um discurso específico. Não existe um léxico 

próprio do discurso feminista ou do conservador. O que pode ocorrer, de fato, são usos 

diferentes da mesma palavra dependendo de quem a use. Por essa razão, não seria 

pertinente o estudo de uma palavra isolada e fora de seu discurso, pois de nada tem valor 

dentro da concepção de língua aqui seguida. Entretanto, o autor aponta que: 

 

Em compensação, as análises lexicográficas elaboradas a partir do discurso 

mostraram claramente o interesse que a construção de redes fundadas na 

consideração das dimensões paradigmáticas e sintagmáticas e em uma 

combinação do aspecto quantitativo com aspecto qualitativo apresenta. 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 80) 

 

 Sendo assim, uma análise que visa a entender o vocabulário utilizado dentro de um 

discurso é, sim, válida, pois não busca entendê-lo por seu valor semântico. 

 Dentro desse contexto, pode-se dizer que existem algumas palavras, ou enunciados, 

que provocam um sentido de humor por um recurso chamado ironia. Segundo 

Maingueneau (1997), a ironia seria um caso de subversão, no qual o enunciador afirma um 

enunciado que na verdade ele rejeita. Esse distanciamento ocorre por diferentes modos: 

linguísticos, gestuais, situacionais, e é isso que a torna difícil de ser estabelecida em um 

texto, já que nesse nível não se tem recursos como a entonação e a mímica, por exemplo. 
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Dessa forma, torna-se imprescindível o uso de alguns recursos para que ela seja notada, 

como as aspas, o ponto de exclamação, as reticências. 

Esse fenômeno desempenha um valor tênue, que está aberto a leituras diversas, pois 

para sua compreensão é necessário que o interlocutor tenha domínio sobre o discurso 

irônico. Em outras palavras, se não está claro para o coenunciador que o enunciado é 

irônico, ele não consegue percebê-lo como tal. Portanto, é conveniente não esquecer que a 

ironia é um gesto dirigido a um destinatário, não uma atividade lúdica, desinteressada 

(MAINGUENEAU, 1997). 

 Essas marcas do discurso Outro, a intertextualidade, o vocabulário e a ironia, são 

utilizadas em alguns dos enunciados das personagens Mafalda e Susanita. Porém, no 

momento de realizar a análise não se centrará somente nelas, pois se acredita que cada 

tirinha apresenta particularidades próprias na sua forma de construção do humor, sendo, 

portanto, difícil de delimitar, a priori, as categorias linguísticas de análise.  

Como o objetivo da pesquisa é refletir sobre a mulher a partir da construção do 

humor das tiras selecionadas, considera-se que isso não seja uma problemática, visto que a 

análise se desenvolverá a partir de um processo, e não de busca por marcas linguísticas já 

predeterminadas. 

Sendo assim, e antes de dissertar sobre o que a pesquisa concebe como humor, o 

que se pretende é refletir sobre o gênero discursivo em questão a partir da visão de Bakhtin 

(2011).  

 

 

2.2  O gênero do discurso tira cômica sob a ótica de Bakhtin 

 

 Bakhtin (2011) desenvolve sua noção de linguagem centrando-se no conceito de 

enunciado. Contudo, para ele, a linguagem é concebida desde um ponto de vista histórico, 

cultural e social que inclui, para efeito de análise, a comunicação efetiva e os sujeitos e 

discursos nela envolvidos (BRAIT & MELO, 2012, p.65). Seus estudos, assim como foi 

dito sobre a AD de Maingueneau (1997; 2008; 2011), estavam centrados em entender a 

língua não como sistema, mas sendo formada a partir de componentes histórico-sociais. 

Em sua concepção, o autor afirma que toda a comunicação acontece a partir de 

enunciados proferidos, sendo que esses podem ser orais ou escritos e serão inseparáveis de 

um campo da atividade humana. Os vários tipos de enunciados, os quais são considerados 
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relativamente estáveis e que pertencem a um determinado campo, são os gêneros 

discursivos. Estes gêneros discursivos possuem como característica serem heterogêneos, 

pois podem abranger infinitas composições (BAKHTIN, 2011). 

Bakhtin (2011) aponta a diferença entre o que seriam gêneros primários e 

secundários. Os primeiros, considerados mais simples, integram os gêneros do cotidiano, 

por exemplo, o diálogo, ou seja, “são gêneros que se formaram nas condições da 

comunicação discursiva imediata” (BAKHTIN, 2011, p. 263). Os segundos, mais 

complexos, seriam formados pela incorporação e reelaboração de vários gêneros primários, 

nos quais estes perdem o caráter do cotidiano, por exemplo, o romance, o drama,  as 

pesquisas científicas.  

Machado (2012) ressalta que essa característica dos gêneros secundários não 

significa dizer que são refratários aos gêneros primários, pois nada impede que um texto 

cotidiano venha a fazer parte da esfera da ciência, da arte, da filosofia.  

Para Bakhtin (2011) então, os enunciados só podem ser descobertos e entendidos a 

partir dessa concepção de gênero: 

 

A diferença entre os gêneros primário e secundário (ideológicos) é 

extremamente grande e essencial, e é por isso mesmo que a natureza do 

enunciado deve ser descoberta e definida por meio da análise de ambas 

modalidades; apenas sobre essa condição a definição pode vir a ser adequada à 

natureza complexa e profunda do enunciado. (BAKHTIN, 2011, p. 264) 

 

Algumas características dos enunciados são importantes para serem ressaltadas. 

Estes são individuais, sendo assim, podem refletir a individualidade do falante, ou de quem 

o escreve. Porém, nem todo gênero discursivo é propício a essa individualidade, como os 

gêneros que requerem uma padronização maior, como textos jornalísticos, por exemplo.  

Bakhtin também aponta que determinados tipos de campos pedem a composição de 

determinados tipos de gêneros. Dessa forma, dentro desta linha teórica, se estamos falando 

sobre feminismo, pode-se esperar que determinados tipos de enunciados (com seus estilos, 

temas e composições relativamente estáveis) serão estabelecidos por determinados gêneros 

discursivos. Ou seja, sabemos que para falar deste assunto não se espera o uso de um 

gênero como receita ou lista de compras: 

 

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 

condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem 

determinados estilos. Uma determinada função (científica, técnica, publicística, 

oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva, 
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específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados 

tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente 

estáveis. (BAKHTIN, 2011, p.266) 

 

É importante apontar que Bakhtin afirma que nada é dito por este por primeira vez; 

como se o falante fosse um Adão mítico, dono de um enunciado virgem. Esta é a 

concepção de dialogismo, na qual todo enunciado dialoga com outro. O objeto do discurso 

do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela primeira vez objeto do discurso em 

um dado enunciado, e um dado falante não é o primeiro a falar sobre ele (BAKHTIN, 

2011, p.300). 

Outro ponto importante é que todo enunciado provoca uma ação. Bakhtin (2011) 

diz que ao ouvir o discurso o ouvinte tem uma atitude responsiva, pois ele pode concordar, 

discordar, ou até mesmo, usá-lo.  Assim, toda compreensão é passível de resposta, e é o 

que faz o ouvinte se tornar falante. Salienta que “cedo ou tarde, o que foi ouvido e 

ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento do 

ouvinte” (BAKHTIN, 2011, p.272). 

 Nessa concepção de discurso, parte-se do princípio de que o falante e o ouvinte se 

influenciam, no sentido de que os enunciados proferidos pelos sujeitos provocam sempre 

uma reação no ouvinte, antes mesmo que este tenha respondido: 

 

O próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão 

ativamente responsiva; ele não espera uma compreensão passiva, por 

assim dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas 

uma resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma 

execução. (BAKHTIN, 2011, p.272) 

 

Além disso, Bakhtin diz que ele possuirá uma intenção discursiva de discurso e 

uma vontade discursiva do falante, isso significa que é a partir da compreensão do 

enunciado que se dá o entendimento do que o falante possivelmente queria dizer. Essa 

vontade discursiva se inicia, antes de tudo, pela escolha de um gênero discursivo.  

A partir destas concepções bakhtinianas de enunciado e gênero discursivo, bem 

como da noção de discurso de Maingueneau (2011; 2008; 1997), tem-se o intuito de 

refletir sobre o gênero discursivo aqui em questão: as tirinhas cômicas. 

Segundo Iannone e Iannone (1994), a melhor definição do gênero discursivo 

História em Quadrinhos seria o que seu próprio nome já menciona: uma narrativa contada 

em quadros através de “imagem e texto”.  Tomando como base as teorias de Mangueneau 

(2008; 1997) pode-se dizer que essa definição não seria a mais apropriada, visto que a 
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imagem também é um texto, e esta poderia ser entendida como formando parte de um 

discurso. Por exemplo, a tira abaixo apresenta toda sua ação narrativa através de imagens 

que constroem o sentido da tira tal como uma série de enunciados verbais o faria: 

 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 319) 

 

 Sendo assim, optou-se por definir o gênero discursivo como uma narrativa que 

contêm enunciados verbais e não verbais, e que ambos possibilitam a construção dos 

sentidos das tirinhas de maneira equivalente. Algumas características são constantes: 

sequência ou tipo textual narrativo; personagens fixos ou não; narrativa que ocorrer em um 

ou mais quadrinhos, dependendo do gênero discursivo trabalhado; uso de imagens 

desenhadas. Além disso,  rótulo,  formato,  suporte e veículo de publicação podem dizer 

muitas informações e orientar a percepção do gênero em questão. 

 O que difere os quadrinhos de outras narrativas, como apontado, é a hibridização de 

enunciados verbais e não verbais, sendo que é possível o uso somente desta última, como 

foi visto na tirinha anterior. Segundo Ramos (2010), haveria três ordens de elementos para 

a manifestação desse não verbal nas tiras: icônicos (representação dos seres e objetos), 

plásticos (cor e textura) e contorno (linhas que envolvem as imagens, principalmente os 

balões), cada uma delas auxiliando na construção de sentido da tira. Isso pode ser 

observado na tirinha abaixo: 
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(Toda Mafalda, 1994, p. 321)  

 

 O uso, no primeiro quadro, de letras grandes com o ponto de exclamação, bem 

como a forma como é desenhado o balão do terceiro quadro, ajudam a construir o sentido 

da tirinha junto aos enunciados da Mafalda; o primeiro representando o susto ao ver o 

irmão Guille mexendo no vaso de flor e o outro chegando à conclusão de que seu discurso 

se aproxima ao de um adulto, sendo representado pelo balão menor, contendo pontos de 

reticência, e com o apêndice tremido. 

 Na pesquisa, o enunciado não verbal não será pensado a partir dessas três categorias 

mencionadas por Ramos (2010), pois se acredita que tal repartição não seja necessária: o 

que de fato importa é que ela é de suma importância para a compreensão da história que é 

narrada, não importando se são as expressões, a forma como está desenhado o balão ou as 

letras dos enunciados. 

 Outra característica dos quadrinhos, então, é o uso de balões, que servem para 

representar as falas ou pensamentos das personagens. A diferença na forma como desenhá-

los serve para mostrar ao leitor quando a personagem está enunciando, e de que forma o 

faz, e quando esta está pensando, como é possível observar na tira abaixo: 

 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 399) 

  

 Na tirinha, nos três primeiros quadros Mafalda aparece pensando, e isso é possível 

perceber pela maneira como o apêndice é desenhado: formado por bolhas. Porém, no 

último quadro, nota-se que a personagem enuncia, algo que fica claro também pela forma 

como o apêndice é desenhado, que é chamado de balão de fala (RAMOS, 2010). Há 

momentos que, por exemplo, para representar a entonação da personagem, esse é 

desenhado de outras maneiras, como na tira abaixo, na qual os três primeiros quadros 

apresentam um balão de fala representando um cochicho, e no último quadro ele é 
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desenhado com o contorno como se tivesse derretido, representando a tristeza de Mafalda e 

Guille: 

 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 321) 

 

 A utilização de recursos como esses faz com que alguns autores digam que há uma 

proximidade do gênero com a linguagem oral. Mendonça (2002) afirma que isso acontece 

por apresentar elementos paralinguísticos, que marcam através dos gestos e expressões do 

corpo, em conjunto com a escrita nos balões, a linguagem, e essa combinação procura 

reproduzir a oralidade da dia a dia.   

Mas uma vez, vale ressaltar que a linguagem não está presente somente naquilo que 

está escrito nos balões. Admitir isso seria afirmar que a linguagem é somente palavras, ou 

seja, um sistema de signos linguísticos. Como dito, a linguagem nos quadrinhos se dá não 

somente pelos enunciados verbais, como também através das expressões faciais, na forma 

dos balões, e até mesmo na maneira como estão desenhadas as letras dos enunciados.  

Quanto aos personagens, Ramos (2010) aponta que eles funcionam como uma 

bússola para a narrativa, no sentido de que parte dos acontecimentos são retratados pela 

maneira como os personagens se movimentam, a expressão que eles possuem durante os 

quadros. Ou seja, mais uma vez se afirma o quanto a linguagem não verbal se faz 

importante, podendo-se dizer que se apresenta imprescindível, já que, como dito, existem 

quadrinhos somente com imagens, porém o contrário não seria possível e representaria 

qualquer outro tipo de gênero discursivo que não este. 

Uma discussão importante a se fazer é em relação à nomenclatura para designar o 

gênero discursivo em questão. Segundo Ramos (2010) os quadrinhos representam um 

hipergênero, pois há diversos gêneros que possuem as mesmas características citadas 

acima, são eles: cartuns, charges, tiras cômicas, tiras cômicas seriadas, tiras seriadas, 
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histórias em quadrinhos. Seria, portanto, a “história em quadrinhos mais longa”, como 

chama o autor, que serviria como base a todos os outros gêneros.  

Essa variedade de gêneros se justifica, conforme Ramos (2010), por diversos 

motivos, como, por exemplo, o suporte no qual eles irão aparecer: 

 

A diversidade dos gêneros, nesse caso, está atrelada a uma série de 

fatores, como a intenção do autor, a forma como a história é rotulada 

pela editora que a publica, a maneira como a trama será recebida pelo 

leitor, o nome com o qual o gênero foi popularizado e que o tornou 

mais conhecido junto ao público. (RAMOS, 2010, p. 29) 

 

 Nota-se que são diversas as razões, e todas se apresentam como justificativas para 

essa pluralidade de gêneros, porém é um tema ainda complexo, que precisa de estudo mais 

aprofundado. O que se percebe é que há uma preferência em nomear tais gêneros pelas 

temáticas da história, como super-heróis, terror, infantil, humor, mangá, ficção científica, 

etc.  

 Mafalda representaria o que Ramos (2010) chama de tira cômica, gênero discursivo 

que possui como característica o fato de ser um texto narrativo curto, com dois ou mais 

quadros, apresentando personagens fixos ou não, e sempre apresentaria um final 

inesperado, ocasionando assim o humor. 

 Seria, portanto, esse efeito de sentido uma das características principais do gênero 

tira cômica. Apesar de Ramos (2010) apontar que é no final que o sentido de humor da tira 

acontece, acredita-se que o risível está em toda a tira, nos enunciados verbais e não verbais, 

e que existe sempre um elemento chave que funciona como um estopim, concretizando o 

sentido de humor, e é este que, geralmente, encontra-se no final da tira. 

 Sendo, portando, o objetivo da pesquisa refletir sobre a mulher a partir do humor 

nas tirinhas da Mafalda, o que se fará agora é um maior desdobramento desse conceito. 

 

 

2.3  O risível nas tirinhas 

 

 O que se pretende neste momento é desenvolver um aporte teórico que seja capaz 

de embasar a reflexão sobre a forma como o humor é construído de maneira a provocar o 

efeito risível nas tiras selecionadas para o corpus desta pesquisa. Para tanto, optou-se por 

iniciar contemplando alguns momentos históricos sobre o estudo do riso, pois se acredita 

na importância de salientar a diversidade das concepções sobre o cômico, e mostrar que 
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ora ele era concebido como algo positivo, ora como negativo. É fundamental ressaltar que 

se trata de apresentar um panorama histórico geral de forma a construir uma ideia global 

sobre o assunto. 

 Após esse apanhado, o que se pretende é discutir sobre três tipos de abordagens 

sobre o humor: a sociológica, a psicológica e a linguística. A escolha pelas três se deu por 

acreditar que a partir delas é possível refletir sobre o tema desde a perspectiva de língua 

aqui utilizada. Como o teórico escolhido, Dominique Maingueneau, não possui um estudo 

específico sobre o humor, o que se deseja realizar é uma leitura desse efeito de sentido a 

partir de sua compreensão de língua como discurso e dessas três possíveis abordagens. 

 

2.3.1  Algumas teorias sobre o humor 

 

 Observando a trajetória dos estudos sobre o riso, percebe-se constantes 

modificações na forma de encará-lo, ora este é visto como algo negativo, como na Idade 

Média, ora ele é visto como algo positivo, como no Renascimento (BAKHTIN, 2013).  De 

acordo com Alberti (2002), hoje o riso não é o da deformidade, como apontado por Platão 

na Antiguidade, mas sim do desconhecido, da surpresa, daquilo que subverte as 

concepções de mundo. Ferreira (2010) aponta que atualmente o único riso da deformidade 

aceito seria o da concepção de chiste tendencioso de Freud, no qual o autor afirma que 

existem tipos de chistes que possuem um fim específico, por exemplo, o de atacar 

diretamente uma pessoa. 

  Pode-se dizer que a referência mais antiga sobre os estudos do riso seria Platão 

(ALBERTI, 2002). Em sua obra Filebo (1987),  afirma que o riso seria um misto de prazer 

e de dor, e essa dor seria oriunda da inveja. Mencionando o dito do oráculo Delfos: 

“Conhece-te a ti mesmo”, diz que o risível seria um vício que se opõe a essa 

recomendação, pois quem não se conhece está sujeito à ilusão.  O riso seria, portanto, um 

erro, que é cometido tanto por aquele que ri, quanto por aquele que é objeto do riso, pois 

ambos demostram uma fraqueza. 

 Aristóteles, em A poética (1970), fala sobre a comédia, encarando o gênero como 

uma imitação de maus costumes, centrando-se no ridículo. O riso seria, portanto, visto 

como uma deformidade que não causa dor, nem destruição, diferente da ideia de Platão. 

Outra característica importante defendida pelo autor é que o riso seria típico somente o 



42 
 

homem: “O riso era considerado como o privilégio espiritual supremo do homem, 

inacessível a outras criaturas” (BAKHTIN, 2013, p. 59). 

Entretanto, enquanto deformidade, o riso era considerado um tipo de ação humana 

baixa, e seria o oposto ao trágico, por exemplo, que era relacionado ao nobre. Porém não 

seria qualquer baixeza, mas somente aquela que não causasse terror nem piedade 

(FERREIRA, 2010). Embora a concepção de Aristóteles seja positiva em relação à de 

Platão, pois para ele o riso é agradável, pode-se dizer que existe algo de depreciativo em 

sua teoria, visto que o cômico é realizado a partir do que ele chama de “ações humanas 

baixas”, na qual os personagens representam ações piores do que o público está 

acostumado. Porém não seria qualquer baixeza, somente aquela ligada ao defeito moral ou 

físico, ou seja, a deformidade. Por essa razão o filósofo afirma que seria um tipo de ação 

baixa e, portanto, não nobre. 

Já na Idade Média,  segundo Ferreira (2010), o riso, além de marcar uma relação de 

superioridade do homem em relação aos outros seres, passa a marcar também sua 

inferioridade em relação a Deus. Já que Deus não ri, e muito menos Jesus o fez, mesmo 

sendo homem, o riso passa a ser visto como pecado. Em contrapartida, nesta época é o 

sério que ganha destaque: “O tom sério afirmou-se como a única forma que permitia 

expressar a verdade, o bem, e de maneira geral, tudo que era importante, considerável.” 

(BAKHTIN, 2013, p. 63). Portanto, para estar próximo a Deus era preciso estar sério, e por 

isso que nas igrejas não se admitiam manifestações de alegria (BAKHTIN, 2013). Nota-se 

uma grande influência da igreja católica nessa época, como aquela que possuía a voz da 

autoridade e quem designava o que era certo e errado. 

Essa visão medieval vai sendo modificada aos poucos, como na “liberação” do riso 

pela igreja em determinadas festas do ano, as chamadas “Festas dos loucos”
11

,  até ser 

convertido no riso do Renascimento, o qual era entendido como algo positivo, que possuía 

uma função regeneradora, criadora: 

 

A atitude do Renascimento em relação ao riso pode ser caracterizada, de 

maneira geral e preliminar, da seguinte maneira: o riso tem um profundo valor 

de concepção de mundo, é uma das formas capitais pelas quais se exprime a 

verdade sobre o mundo na sua totalidade, sobre a história, sobre o homem [...] 

(BAKHTIN, 2013, p. 57) 

                                                           
11

 “As Festas dos Loucos” correspondiam às festas em celebração a Santo Estêvão, no Dia dos Inocentes, da 

Trindade e Ano Novo. Tal nome era dado porque quase todos os ritos dessa festa eram degradações de 

diversos ritos e símbolos religiosos, como a glutoneria, a embriaguez sobre o altar, gestos obscenos, 

desnudamento, etc. (BAKHTIN, 2013). 
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Alberti (2002) aponta o “Tratado do riso” (1579), de Laurent Joubert, como sendo 

uma das principais obras dedicadas ao estudo do tema. Nele há o conceito de riso como 

torpeza e ausente de piedade, porém, diferentemente do que mencionava Platão, não 

acarretaria na condenação daquele que ri. Além disso, o riso tem de ser adequado ao tempo 

e ao lugar, e principalmente, há de ser inesperado. 

 Em resumo, o tratado considera o riso também como algo positivo e que gera uma 

socialização, sem ser, entretanto, condenável como em Platão. Não se ri dos fracos, mas 

dos fortes que se desconhece. Mesmo seu objeto sendo torpe, o riso não pode causar mal, 

dano ou piedade. Além disso, o tratado afirma que o riso não seria uma forma de 

concepção de mundo, pois ele estaria ligado a coisas sem importância, o que diferencia da 

visão renascentista. 

 Já nos séculos XVII e XVIII, Ferreira (2010) aponta que há a existência de duas 

concepções sobre o riso: a da superioridade e a da incongruência. 

A Teoria da Superioridade seria associada ao riso malevolente. Segundo Alberti 

(2002), essa concepção seria oriunda da noção de riso de Hobbes (1979), que diz que 

diferentes tipos de riso manifestam sentimentos diversos no homem.  

 
Para Hobbes, o homem ri de suas ações ou graças (o que evidencia suas 

habilidades), das fraquezas dos outros (o que mostra suas próprias capacidades), 

ou dos ditos ou atos engraçados (o que assinala algum absurdo de outrem). 

(FERREIRA, 2010, p. 91) 

 

O riso geraria, então, um sentimento de superioridade para aquele que ri. Causando 

essa emoção, o riso dá uma sensação de poder ilusório, já que ele é realizado a partir da 

fraqueza do outro. Nota-se que essa noção se assemelha à ideia de Platão, que também via 

no risível uma forma de ilusão. De acordo com  Hobbes (1979), então, a ideia é que os 

verdadeiros homens de poder não precisam vangloriar-se das fraquezas dos outros, sendo 

assim, esse falso poder mostra, na verdade, a inferioridade daquele que ri:   

 

Isto acontece mais com aqueles que têm consciência de menor capacidade em si 

mesmos, e são obrigados a reparar nas imperfeições dos outros para poderem 

continuar sendo a favor de si próprios. Portanto um excesso de riso perante os 

defeitos dos outros é sinal de pusilanimidade. Porque o que é próprio dos 

grandes espíritos é ajudar os outros a evitar o escárnio, e comparar-se apenas 

com os mais capazes. (HOBBES, 1979, p. 25) 
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Dentro dessa mesma perspectiva de riso como algo negativo, Bergson (1983) 

desenvolve seus estudos a partir da análise de textos de comédia teatral. Para ele, o riso 

possui algumas características, dentre elas: ele é propriamente humano (o que retoma a 

algo mencionado por Aristóteles); é social; é uma espécie de inadequação, funcionando 

como um castigo para que é objeto dele; é acompanhado de uma insensibilidade, ou seja, é 

necessário um afastamento ou o que se tem é a emoção, que seria visto pelo autor como o 

inverso ao riso. 

Para Bergson (1983), há diversas situações que provocam o efeito risível, como a 

feiura, o disfarce, o exagero, a repetição, o trocadilho, o caráter. Em todas, o riso é 

entendido como um desvio, “uma espécie de trote social, sempre um tanto humilhante para 

quem é objeto do riso” (BERGSON, 1983, P. 65). 

Em contraposição tem-se a Teoria da Incongruência ou do Contraste, que está 

associada ao riso benevolente. Segundo Alberti (2002), essa noção traz como representante 

Hutcheson, que irá criticar a teoria da superioridade dizendo que há outras maneiras de rir 

sem ser ridicularizando ao outro. A ideia é que o risível estaria na tentativa de juntar como 

semelhante àquilo que é intrinsecamente diferente. Para o autor, existem três finalidades do 

riso: “o prazer e o relaxamento, a correção dos falsos entusiasmos ou das falsas grandezas, 

e a correção dos pequenos desvios.” (ALBERTI, 2002, p.142). 

No século XIX, o que irá prevalecer é essa concepção de riso como incongruência. 

Um dos representantes dessa época é Schopenhauer (2005), que diz que o riso advém da 

incongruência entre duas formas de representação pelas quais apreendemos o mundo, a 

abstrata, que está baseada em conceitos, e a intuitiva, que se funda na percepção e no 

entendimento dos objetos reais. 

 

De fato, o riso se origina sempre e sem exceção da incongruência subitamente 

percebida entre um conceito e os objetos reais que foram por eles pensados em 

algum tipo de relação, sendo o riso ele mesmo exatamente a expressão de 

semelhante incongruência. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 109) 

 

  O riso seria, em sua visão, um estado prazeroso, que advém dessa percepção da 

incongruência entre o pensado e a realidade objetiva, pois essa conscientização mostra as 

limitações do pensamento (ALBERTI, 2002). O autor ainda menciona que o contrário do 

risível é o sério, que traz em si a ideia da certeza de que as coisas são como elas pensam 

que são. Quanto mais esse ideal parece perfeito, mais propício está de ser revogada por 
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uma incongruência, e é por esse motivo que a passagem do sério para o riso pode 

apresentar-se tão fácil (SCHOPENHAUER, 2005). 

Na contemporaneidade o risível está, por muitas vezes, conectado à ideia de 

oposição entre ordem e desvio, “valorizando o não oficial e o não sério, que revelaria uma 

verdade que não é revelada pelo sério” (FERREIRA, 2010, p. 93). O riso é, portanto, 

apreendido como uma forma de compreensão do mundo e, a partir dele, pode-se entender e 

explicar aquilo que o sério que é capaz: 

 

O riso e o cômico são literalmente indispensáveis para o conhecimento do 

mundo e para a apreensão da realidade plena. Sua positivação é clara: o nada ao 

qual o riso nos dá acesso encerra uma verdade infinita e profunda, em oposição 

ao mundo racional e finito da ordem estabelecida. (ALBERTI, 2002, p. 12) 

 

Percebe-se, então, que desde a Antiguidade muitas foram as concepções que se 

desdobraram em torno da tentativa de classificar o que seria o riso. Percebe-se que os 

escritos de Platão e Aristóteles, mesmo não abordando o assunto de forma profunda
12

, 

impulsionaram as teorias que surgiram tempos depois. É interessante, então, notar que 

existe um diálogo entre elas, mesmo que seja para negar ou complementar uma ou outra. 

Percebe-se que o impasse e a diversidade entre as teorias sempre esteve em categorizá-lo 

como negativo ou como positivo, ora opondo-se ao sério, ora sendo passível de revelar ou 

falar de uma verdade que este não conseguiria. 

A partir dessa breve contextualização sobre a história do riso, o que se pretende é 

discutir sobre o conceito de humor. 

 

2.3.2  O humor na visão da sociologia, da psicologia e da linguística 

 

 São muitos os campos de saber que se dedicam a estudar o humor, o que faz com 

que existam diferentes formas de abordá-lo.  Nisso consiste a grande dificuldade para os 

estudiosos que se propõem a pesquisar o humor e a sua definição. Travaglia (1990) aponta 

essa complexidade e diz que para defini-lo seria preciso relacioná-lo ao riso, ou seja, à 

ação de rir. Portanto, essa ação seria o objeto do humor. 

Essa afirmação significa dizer que se trata de algo complicado de encerrar em um 

modelo predeterminado. Não existe uma “fórmula” para gerar o riso. Sabe-se que 

determinados fatores o ocasionam, mas se percebe que isso é determinado, muitas vezes, 
                                                           
12

 Sabe-se que o livro de Aristóteles, Poética II, tratava somente do gênero comédia, porém esse foi perdido 

restando somente a menção sobre o assunto no capítulo V de Poética I (ALBERTI, 2002). 
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sociohistoricamente. Sendo assim, o que se procurará realizar é apresentar três abordagens 

de áreas distintas sobre o humor, e a partir delas, e das teorias de Maingueneau (2008; 

1997), refletir sobre essa concepção. 

Segundo Travaglia (1990), para a sociologia o humor é determinado socialmente e 

historicamente, e seria possível, a partir dele, pensar nas questões sociais, como o tema das 

repressões, dos estereótipos, etc. Nesse ponto de vista, o humor teria como função revelar 

aquilo que está escondido na sociedade, de forma a gerar um tipo de libertação. Sendo 

assim, a partir dele se poderia pensar e discutir problemas sociais, como, por exemplo, o 

posicionamento da mulher na sociedade. Associando ao o que foi visto anteriormente, essa 

noção se assemelha à maneira como o riso no Renascimento e na contemporaneidade são 

entendidos: uma forma de concepção do mundo: 

 

Sabe-se que o humor desempenha na sociedade um papel social e político 

através de certas funções, uma das quais é básica: o ataque ao estabelecido, à 

censura, ao controle social, fazendo o humor o lugar de escapar à cultura (o que 

é social e também antropológico), e de mostrar outros possíveis padrões 

escondidos. (TRAVAGLIA, 1990, p. 59) 

 

Dentro da perspectiva psicológica, tem-se como representante fundamental Freud 

(1996). O autor disserta sobre os chistes, e, comparando-os aos sonhos, afirma que ambos 

são construídos no inconsciente e possuem como caráter ser breves. Porém, irão apresentar 

muitos pontos de divergência, dentre eles o fato de os chistes se formarem em um contexto 

social: 

 

Resta-nos fazer outra breve comparação entre os chistes e os, mais bem 

conhecidos, sonhos; podemos esperar que, afora a única conformidade já 

considerada, essas duas funções mentais dissimilares revelem apenas 

diferenças. Destas a mais importante consiste em seu comportamento social. 

Um sonho é um produto mental completamente associal; nada há nele a 

comunicar a ninguém [...] Um chiste, por outra parte, é a mais social de todas as 

funções mentais que objetivam a produção de prazer. (FREUD, 1996, p. 116-

117) 

 

 Sendo assim, outra característica do chiste para Freud (1996) é que ele provoca um 

sentimento de prazer no ouvinte: “No que concerne ao chiste, [...] se trata de uma atividade 

que visa derivar prazer dos processos mentais, sejam intelectuais ou de outra espécie.” 

(FREUD, 1996, p. 63). Além disso, ele aponta que o cômico através dos chistes se dará no 
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modo de sua entrega, sendo um processo de comunicação, e seria uma forma de ataque a 

algo que é imposto ao indivíduo.  

Tomando como base a teoria de discurso de Maingueneau (2008), pode-se dizer 

que o humor se realiza através da linguagem. E se essa apresenta um componente histórico 

e social, está ligada a uma formação discursiva e a uma comunidade discursiva, o humor 

não poderia ser determinado senão em um contexto sóciohistórico. Além disso, se a 

linguagem, segundo Bakhtin (2011), é uma ação que demanda uma atitude responsiva, não 

há como o humor não ocorrer em um processo de comunicação, ou, melhor dito, a partir de 

uma situação de enunciação. 

O que se constata, como foi dito inicialmente, é que a construção do humor varia de 

sociedade para sociedade, já que cada povo, com seus costumes socioculturais, tem suas 

próprias características. Além disso, Travaglia (1990) afirma que o humor acaba sendo 

visto como uma espécie de “revelador de verdades”, de algo que está silenciado 

socialmente. A partir de uma caricatura sobre algum político estaria a revelação que ele é, 

por exemplo, corrupto.  

Apontar que o humor parece carregar algo que está silenciado, remete a perspectiva 

de dialogismo de Bakhtin (2011) e ao conceito de interdiscursividade de Maingueneau 

(2008), pois se todo enunciado dialoga com outro, aqueles que estão carregados de 

comicidade também irão relacionar-se a outros, e, talvez, seja por essa razão que sejam 

capazes de causar um efeito risível. 

Travaglia (1990) menciona Raskin como sendo um dos representantes da 

abordagem linguística, dizendo que ele desenvolve uma crítica quanto à restrição do estudo 

linguístico sobre o humor nesse âmbito, que muito se restringia ao jogo de palavras, como 

trocadilhos. Segundo Raskin (1944) o humor seria naturalmente filosófico, psicológico e 

natural ao homem. O autor propõe um estudo formal do aspecto linguístico do humor 

desde uma perspectiva semântica, que para ele corresponderia não só em se centrar no 

léxico, mas também levar em consideração o conhecimento de mundo. Sendo assim, 

acredita numa análise na qual o humor seja visto de uma maneira mais profunda no que se 

diz respeito às pressuposições, implicações e implicaturas que ele promove.  

Raskin (1944) aponta para a existência de algumas construções que causam riso por 

questões de senso comum, por exemplo, piadas de políticos, piadas raciais. De acordo com 

ele, parece que essas construções ou estruturas são apreendidas de forma “natural”, como 

uma competência. Dessa forma, ele se propõe a analisar essas estruturas cognitivas, as 
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quais ele considera um script, como tentativa de agrupar os elementos que causam graça 

no texto. Como exemplo, cita textos que possuem palavras que funcionam como gatilhos 

para o riso, outras que geram ambiguidade e, por essas razões, seriam cômicas.  

Travaglia (1990) aponta que essa teoria não seria o suficiente para caracterizar um 

texto como sendo humorístico, pois não seriam somente os elementos linguísticos que 

classificariam um texto como cômico. O autor acentua que também a Análise do Discurso 

pode trazer importantes considerações sobre o humor, pois diz que ajudaria a refletir, 

através do plano histórico-social, sobre o estabelecimento do cômico por meio de 

preconceitos, por exemplo: 

 

Achamos também que a Linguística Textual e a Análise do discurso podem dar 

excelentes contribuições à pesquisa sobre o humor. Assim, por exemplo, as 

formações discursivas da Análise do discurso podem ajudar a explicar através 

do plano histórico-social certos fatos do humor-étnico tais como o 

estabelecimento cômico de certos pré-juízos e preconceitos [...] (TRAVAGLIA, 

1990, p. 62-63) 

 

Travaglia (1990) ressalta o fato de que há uma gama de assuntos linguísticos que 

podem ser estudados e que geram o humor, porém, chama atenção para o fato de que ele 

não se constrói apenas linguisticamente, e que todas as áreas que estudam o humor acabam 

por se convergirem ou sendo “contra face de algo multifacetado”, e assim seria impossível 

utilizar somente uma abordagem para investigar o humor. 

 O que pode ser percebido dentro dessa concepção linguística, a partir dos dois 

teóricos, é que o conceito de língua difere da noção trabalhada aqui nesta pesquisa. 

Travaglia (1990), ao apontar que o humor não se constrói somente por meio de elementos 

linguísticos, acaba por passar uma ideia de que os enunciados que geram humor estariam 

esvaziados de sentido, ou ainda, que somente os elementos verbais constituem os 

elementos linguísticos. Nota-se que eles possuem uma visão aproximada de língua como 

sistema, como se a linguagem não fosse algo construído também sociohistoricamente.  

Quando Raskin (1944) e Travaglia (1990) afirmam que há de se buscar em outra 

disciplina linguística, seja a semântica
13

, a análise do discurso ou a linguística textual, 

subentende-se que existe algo compondo o humor que não estaria presente somente na 

língua. Ao afirma-lo, os autores acabam por minimizar o caráter sócio-histórico da língua.  

Raskin (1944) tenta esboçar algo diferente, mas acaba detendo-se somente no estudo de 

estruturas linguísticas cognitivas. Não se trata aqui de negar o fato de que se devem levar 
                                                           
13

 Raskin (1944) aponta que seus estudos sobre o humor se centram na semântica. 
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diferentes abordagens em consideração para chegar a uma definição do que seria humor, 

como apontado por Travaglia (1990), muito pelo contrário. Porém, se trata de assinalar que 

o humor é construído sociohistoricamente porque a língua também o é. Isso é afirmar que o 

humor não está presente somente em elementos linguísticos, ele pode também existir nas 

imagens, no silêncio, etc. 

A partir dessas abordagens pode-se perceber que para entender o humor é 

necessário entender também a sociedade, bem como a sua história, e isso se faz por meio 

da linguagem. Para que o humor desperte o riso é preciso que haja uma identificação com 

algo que faz parte da cultura de um povo. Se há uma charge ironizando o atual governo, 

isso pode gerar graça para os brasileiros, porém pode não ter sentido para um espanhol. 

Indo mais além, é necessário que o humor advenha de um conhecimento compartilhado, 

pois se algum brasileiro não sabe sobre o atual governo, ele tampouco achará graça.  

Essa característica se aproxima ao que Maingueneau (2011) intitula de competência 

enciclopédica, que são conhecimentos que variam de acordo com a sociedade e com a 

experiência de cada indivíduo. Estes se tornam pontos de apoio para a compreensão dos 

enunciados, fazendo com que o leitor alcance um objetivo. Para o autor, isso seria obtido 

através dos scripts ou roteiros, que seriam ações estereotipadas, indispensáveis para 

interpretar textos nos quais algumas informações não aparecem explícitas. Isso pode ser 

exemplificado na tira a seguir: 

 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 529) 

 

 Para entender a tira é necessário que o leitor ative na memória o script relacionado 

a manifestações populares. Através dele é possível compreender o porquê de o globo 

terrestre estar representado de tal maneira, bem como perceber que para a personagem 

Susanita um protesto mundial seria um pesadelo, e para Mafalda, um sonho. 
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Possenti (2010) afirma que os textos humorísticos apresentam uma relação com os 

diversos tipos de acontecimentos. Ele defende que a linguagem e a história se relacionam, 

e que, nesses tipos de textos, é necessária a nomeação do acontecimento em questão para 

que haja o entendimento. Porém, o autor diz que existem alguns temas que são 

“imemoráveis”, pois causam riso quase que de forma natural, já que fazem parte da 

concepção de todos, como é o caso de piadas sobre a corrupção política, sobre certas 

profissões, sobre aspectos da sexualidade, ou relativos a questões institucionais, como a 

fidelidade conjugal (POSSENTI, 2010, p. 28).   

Dessa forma, para esta pesquisa, apreende-se essa concepção de humor como algo 

que é construído socialmente e historicamente, e que é por meio da linguagem que ele se 

concretiza. Acredita-se que uma característica fundamental a ser percebida seria a sua 

capacidade de explicitar algo que é silenciado socialmente, sendo, portanto, um dos 

possíveis fatores para a geração do efeito risível, bem como de uma reflexão sobre a 

mulher que é retratada nas tirinhas. O desafio seria, então, ver como a comicidade se 

realiza no corpus, e de que forma ela nos ajuda a refletir nas questões relativas à mulher na 

sociedade. O que se pode notar é que o humor ocorre através de diferentes meios: por 

ironia, por sátira, por piada, por comédia, por gozação, por exagero, por jogo de palavras. 

Cabe então observar de que forma ele se concretiza nas tirinhas selecionadas. 

  



51 
 

 

 

 

 

 

3  MULHER E HUMOR NAS TIRINHAS DA MAFALDA 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo analisar as tiras selecionadas com o intuito de 

abarcar o tema proposto pela pesquisa, bem como seus objetivos. Dessa forma, esta etapa 

foi dividida em quatro partes, que buscam contemplar as questões do humor e a temática 

da mulher. Antes de realizá-la optou-se por iniciar com uma breve reflexão sobre a noção 

de metodologia aqui utilizada para depois apresentar quais os caminhos utilizados para 

observar as tirinhas dentro do propósito da dissertação e com base nos teóricos 

anteriormente citados.  

  

 

3.1 Metodologia como processo 

 

 

Eis, então, o sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, 

implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas. 

(Escóssia, Kastrup & Passos, 2009) 

  

 Entendendo a linguagem como discurso, ou seja, como heterogênea, atravessada 

pela subjetividade, pertencente a uma formação discursiva e a uma comunidade discursiva 

(MAINGUENEAU, 2008), como realizar uma metodologia de pesquisa que a reduza e a 

prenda a etapas rígidas e preestabelecidas? Tomando como base o conceito de método 

como processo, utilizado em estudos cartográficos, esse não seria um momento de 

aplicação de fases, e sim de experimentação, de construção (ESCÓSSIA, KASTRUP & 

PASSOS, 2009). 

Sendo a língua, assim como o objeto da cartografia,  um “mapa móvel”, o que se 

propõe é uma metodologia que construa seus passos a partir do acompanhamento do 

objeto. Dessa forma, é o corpus desta pesquisa, junto ao objetivo escolhido, que irão 
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determina-la. Não se partirá, como dito no capítulo teórico, de categorias predeterminadas 

a serem aplicadas na análise, pois se entende que as próprias tiras cômicas que constroem o 

corpus da análise mostrarão o melhor procedimento para analisá-las. 

Os autores, Escóssia, Kastrup & Passos (2009), fazem uma diferença que vale ser 

pensada. Segundo eles, o que se busca não é exatidão em uma pesquisa, e sim precisão. 

Isso significa apontar para o fato de que o que se tem é um compromisso e um interesse 

com a implicação na realidade, na intervenção. Logo, trata-se de formular pistas para o 

entendimento desse objeto para que essa precisão seja obtida:  

 

As pistas que guiam o cartógrafo são como referências que concorrem para a 

manutenção de uma atitude de abertura ao que vai se produzindo e de 

calibragem do caminhar no próprio percurso da pesquisa - o hódos-metá da 

pesquisa. (ESCÓSSIA, KASTRUP & PASSOS, 2009, p. 13) 

 

 Dessa forma, busca-se entender as tiras aqui utilizadas, a seleção e a análise, desde 

uma perspectiva de construção.  

Como mencionado na introdução, a presente dissertação teve origem a partir de um 

trabalho realizado na graduação para a disciplina “Gênero e sexualidade na escola”. Essa 

matéria era oferecida ao curso de Letras, da Universidade Federal Fluminense, como 

optativa e pertencia à grade curricular do curso de Educação Física da mesma 

universidade. O interesse por buscá-la se deu na oportunidade de discutir sobre gênero 

(homem/mulher), sexualidade e identidade a partir de outra perspectiva, o que se julgou 

importante e relevante para a formação acadêmica. 

 A partir das discussões realizadas em aula surge o interesse de desenvolver uma 

pesquisa relacionada à mulher na sociedade dos anos sessenta e setenta. Desde o inicio era 

utilizado, para tal, as tiras da Mafalda, pois, com base na leitura do Livro 10 años con 

Mafalda (2009), pôde-se notar que o tratamento dado por Mafalda em relação à mãe ter 

deixado de estudar para formar uma família, bem como em relação à Susanita por essa 

querer ser mãe e casar-se, era de rechaço. A partir disso se buscou mais sobre a obra, 

quando foi criada e quem era o seu autor. Em paralelo se procurou pesquisar sobre a 

mulher nesse período, principalmente as questões acerca do Movimento Feminista.  

 As informações relacionadas à obra de Quino se apresentaram muito importantes, 

pois se acreditava que dialogavam com os pensamentos feministas do final dos anos 

sessenta e início dos anos setenta. A simultaneidade temporal entre a criação da Mafalda 
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(1963-1974) e o maior momento de efervescência do movimento feminista, foram um 

incentivo para sua utilização na construção do corpus. 

 Na graduação, esse trabalho foi realizado para apresentação no “IX Congresso 

Internacional Fazendo Gênero”, e se tinha como aporte teórico autores que falavam sobre 

gênero/identidade, como Scott (1995), Borsa & Feil (2008), Orsolim (2002) e Bourdieu 

(2010). Do livro citado, 10 años con Mafalda (2009), foram selecionadas 11 tirinhas, de 

um total de 664. Elas possuíam como assunto central a personagem Mafalda contra as 

escolhas feitas pela geração da sua mãe, ou tentando convencer sua amiga Susanita de que 

“ser mãe” não era a único destino da mulher. 

 Ao término da graduação, tomando como base teorias linguísticas, esta pesquisa 

começou a ser repensada, já que se tinha o objetivo de desenvolver um pré-projeto de 

mestrado. Para tanto, permanecia a ideia inicial que era a de pensar sobre a mulher na 

sociedade, porém o foco estava na análise dos enunciados das personagens Mafalda, 

Susanita e Raquel. Sendo assim buscou-se teóricos como Bakhtin (2011) e Maingueneau 

(2008; 2011). 

 A partir da reformulação do tema e do objetivo geral, o que se procurou fazer foi 

refletir sobre quais seriam os objetivos específicos desta pesquisa, e a importância 

acadêmica de se tratar esse assunto. 

 Algumas leituras foram muito importantes para essa trajetória e esse novo olhar que 

estava sendo lançado para um trabalho que já havia sido iniciado. A primeira busca foi por 

entender o que seria enunciado e discurso, e encontrar uma linha que adequasse ao que 

estava sendo proposto, que era pensar na linguagem desde uma perspectiva social. Além 

disso, buscou-se a noção de gênero discursivo, para entender como funcionava o gênero 

tirinhas. Portanto, as concepções utilizadas de enunciado, gênero discursivo e discurso 

foram de teóricos como Bakhtin (2011) e Maingueneau (1997; 2008; 2011). 

 Com base nessa leitura teórica inicial, o que se procurou realizar foi retornar ao 

corpus que havia sido escolhido ainda na graduação, a fim de um maior conhecimento e 

tentativa de uma primeira seleção. Buscando ampliar o material escolhido, optou-se por 

não mais usar o livro 10 años con Mafalda (2009), e se adotou o livro Toda Mafalda 

(1994), pois esse reúne toda a obra de Quino com Mafalda e sua turma, o que corresponde 

a tirinhas, charges, desenhos soltos, cartazes usados em campanhas, postais. Para a 

realização da pesquisa selecionou-se somente as tiras, o que corresponde a um total de 

2013 textos. 
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 Dessa releitura, foram selecionadas 73 tirinhas, dentre as 2013, cujo tema central 

girava em torno de questões relativas à mulher, e que tinham as personagens Mafalda, 

Susanita e Raquel. Dessa primeira seleção realizada, o que se procurou fazer foi uma 

divisão dessas tiras em três temas: família, trabalho e mulher.  

Essa classificação foi pensada para que somente um desses temas fosse escolhido 

para realizar a análise da pesquisa. Porém, essa proposta de separação se apresentou 

bastante delicada, pois nem sempre era possível dividi-las nessas temáticas, já que em 

muitos casos elas se confundiam. Sendo assim, procurou-se fazer uma nova releitura de 

todo o livro, a fim de rever essa primeira seleção e observar se a divisão nos temas 

propostos seria válida ou não.  

O que se pôde notar é que algumas tirinhas, que antes não haviam sido escolhidas, 

poderiam fazer parte do corpus, e se confirmou que dividi-las entre família, trabalho e 

mulher, não seria adequado para a pesquisa, pelo motivo apontado anteriormente. Dessa 

forma, realizou-se uma segunda seleção e o total de tirinhas selecionadas passou de 73 para 

100, sendo os critérios para tal os mesmo apontados para a primeira seleção. 

Acreditou-se interessante organizar essas 100 tiras dividindo-as em temas 

protagonizados pelas personagens personagem: Susanita, Mafalda, e Raquel. Considerava-

se que essa organização seria importante para entender melhor as características de cada 

uma das personagens, bem como a relação entre elas, o que facilitaria o desenvolver da 

análise. Segue abaixo a organização utilizada: 

 

 

 

 SUSANITA (total: 62 tirinhas) 

1- Susanita como estereótipo de “mulher fútil” (14 tirinhas) 

2- Susanita sobre a mulher e a sociedade (13 tirinhas) 

3- Susanita e seus sonhos: ter um esposo e filhos (35 tirinhas) 

 

 MAFALDA (total: 37 tirinhas) 

1- Mafalda e seus pensamentos sobre a mulher, família e trabalho (17 tirinhas) 

2- Mafalda e os embates com a sua mãe Raquel (20 tirinhas) 

 

 RAQUEL (total: 1 tirinha) 



55 
 

Essa separação visava, como mencionado, ajudar no momento da análise, pois se 

esperava que ela servisse como uma forma de caracterização das três personagens. Além 

disso, nesse momento, pensou-se em utilizar como categoria linguística a ironia, já que se 

acreditava que o modo como a Mafalda contesta os acontecimentos da sociedade, bem 

como as outras personagens, por muitas vezes, seria sob forma irônica. 

Porém, o que se pôde notar é que tanto essa divisão, como os critérios usados para a 

primeira e segunda seleção, e a escolha dessa categoria de análise traziam algumas 

questões: qual foi o critério utilizado para essa separação? Seria o objetivo de separá-las 

dessa forma realmente válido? O que fez aumentar em 27 tirinhas o número total do 

corpus? Será que realmente foram utilizados critérios iguais no primeiro e segundo 

momento de seleção? Será que essa é a categoria correta a ser utilizada? 

 Para sanar essas dúvidas, com o intuito de tornar essa seleção mais criteriosa, 

optou-se por realizar uma catalogação temática das 2013 tirinhas presentes no livro. Nessa 

catalogação se tinha: o número da tira, o tema, os personagens em qual página  estava, 

como é possível ver no exemplo a seguir
14

: 

 

 

 

 

 O propósito dessa catalogação era tornar mais cautelosa e justificar a escolha do 

corpus definitivo. Porém, pôde-se perceber uma dificuldade em tematizar algumas tirinhas, 

pois algumas traziam diversos temas inseridos. Como exemplo, tem-se a tirinha abaixo que 

                                                           
14

 Toda a catalogação se encontra no Anexo D. 
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não traz somente o fato da Mafalda não gostar de sopa, e sim uma questão política e 

ideológica: 

 

 

( Toda Mafalda, 1994, p. 55) 

 

Sendo assim, notou-se que, no final, buscar um tema para cada uma das tiras não 

resolvia os questionamentos. Dessa forma, essa etapa falhou quanto ao seu objetivo inicial, 

porém ajudou a ter uma visão geral da obra, uma percepção mais precisa das características 

de cada personagem do Quino. Além disso, pôde-se perceber que a ironia não era uma 

categoria tão recorrente como se esperava, pelo contrário, era um recurso utilizado poucas 

vezes. Dessa forma, a catalogação acabou por ser de fato proveitosa e válida para chegar a 

uma seleção definitiva, mesmo não sendo da forma como se esperava no início.  

 A partir da catalogação, optou-se por utilizar como critério a construção do corpus 

primeiramente pelas personagens, e não pela temática, como tinha sido feito no início. Ou 

seja, optou-se por deixar de trabalhar com a personagem Raquel, e elegeu-se usar somente 

as personagens Mafalda e Susanita. Isso ocorreu por se julgar, nesse momento, mais 

interessante analisar o discurso das duas personagens da mesma geração que, no entanto, 

apresentam posicionamentos contrários, ou seja, possuíam formações discursivas distintas 

em embate.  

Ademais, como se notou que a ironia não seria uma categoria linguística válida para 

a análise dos enunciados, optou-se por analisar o humor. Essa escolha se deu por essa ser 

uma das características que marca o gênero discursivo tiras cômicas. Sendo essa uma das 

características dominantes do gênero, o que se questiona é como se constrói o humor nas 

tiras selecionadas, e como, a partir de sua qualidade de expor aquilo que é silenciado 

socialmente, pode-se refletir sobre a mulher. 

 Assim sendo, para abarcar o novo critério e os novos objetivos, buscou-se o total de 

tirinhas que possuíam somente as personagens Mafalda e Susanita. Das 2013, 164 
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contavam somente com as duas personagens (Anexo E). A partir desse total alcançado, 

buscou-se selecionar todas as que tangenciavam o tema sobre a mulher na sociedade, como 

por exemplo, aquelas que traziam o embate: dedicar-se ao marido/filhos ou seguir carreira? 

Dessa forma, chegou-se a um total de 38 tirinhas
15

, o que corresponde ao corpus definitivo 

a ser analisado nesta pesquisa.  

No momento da análise, essas 38 tirinhas serão enumeradas, no entanto, vale 

ressaltar que essa enumeração não seguiu nenhum critério rígido. Algumas tirinhas que não 

fazem parte desse corpus poderão ser utilizadas quando necessário como forma de 

exemplificar ou enriquecer alguma discussão. Estas tirinhas “extras” fazem parte do grupo 

das 126 tiras restantes da Mafalda e Susanita. Sendo assim, optou-se por nomear as 38 tiras 

como “corpus central”, e essas outras como “corpus periférico”. Além disso, algumas 

tirinhas tratam de assuntos semelhantes, sendo assim, essas tirinhas serão sinalizadas e 

postas no Anexo B. 

 

 

3.2 Mafalda e Susanita em análise 

 

 Para analisar as tiras selecionadas, utiliza-se como foco a questão do humor em 

conjunto com a reflexão sobre a mulher. Sendo assim, elas serão observadas a fim de 

discutir sobre a figura da mulher a partir da construção do cômico, e, portanto, não existirá 

uma categoria linguística única de análise.  

 Procura-se observar não somente os enunciados verbais que levam a essas 

reflexões, mais também os não verbais, visto que a construção de sentido do gênero tirinha 

é formada a partir do verbal e das imagens presentes. Para isso, será utilizado o estudo de 

Schuabb (2013), no qual o autor categoriza as imagens do gênero história em quadrinhos 

em diversos planos: dos balões de fala, da cognição leitora, da composição espacial (da 

cena), do enquadramento (da cena), da fisionomia (dos personagens), do gestual (dos 

personagens), da iluminação (da cena), das linhas de movimento, das metáforas 

imagéticas, do modo de coesão (intercenas), da ocorrência (dos elementos), da perspectiva 

(da cena), da referenciação, da sequenciação, da tipografia. Sendo assim, se buscará 

observar quais desses planos podem ser vistos nas tirinhas selecionadas e refletir no que 

eles colaboram para a discussão do objetivo proposto pela temática da pesquisa. 

                                                           
15

 Dentre as 126 restantes, os temas são variados: escola, dia das mães, pobreza, preconceito. Todas elas se 

encontram em anexo. 
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 A análise, então, encontra-se dividida em quatro partes. A primeira tem como 

objetivo apontar as características psicológicas e ideológicas das personagens, pois se 

acredita relevante traçar o perfil de cada uma a fim de que se confirme que as duas 

apresentam posturas diferentes, assim como foi mencionado em momentos anteriores. A 

segunda tem como propósito ressaltar o que foi apontado na primeira parte, mostrando que 

em algumas tirinhas a diferença entre as duas meninas se dá numa contraposição de ideais 

em relação à coletividade e à individualidade. Na terceira, pautando-se no tema sugerido 

por esta pesquisa, haverá uma análise de algumas tirinhas em que as personagens 

mencionam diretamente enunciados que abordam o papel da mulher na sociedade. Sabe-se 

que todo o corpus foi construído a partir dessa temática, porém se perceberá que nessas 

tiras, em especial, as meninas discutem sobre essas questões de maneira mais específica. 

 Todas essas seções serão trabalhadas a fim de cumprir o objetivo da pesquisa que é 

refletir sobre a mulher presente nas tirinhas a partir da construção do humor, sendo assim, 

em todas, o foco também estará em analisar os efeitos de sentido do humor. Para tanto, a 

quarta parte funciona como um apanhado de tudo o que foi notado durante a análise das 

tirinhas, em relação ao humor e  as características das personagens. 

 

3.2.1  Mafalda X Susanita: duas formações discursivas em embate 

 Como mencionado em muitos momentos, Mafalda e Susanita apresentam perfis 

diferentes. Para dar início à análise das tirinhas selecionadas, optou-se por uma tentativa de 

traçar as características de cada uma das personagens. Trata-se de demostrar essa diferença 

desde o início aqui mencionada, a partir dos teóricos utilizados. 

Na tirinha abaixo, as duas meninas aparecem conversando: 

 

     Tirinha 1: 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p.75) 
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A temática gira em torno dos planos para o futuro da menina Susanita. Esta 

descreve, de forma cadenciada, tudo o que deseja conquistar em sua vida: casar, ter filhos, 

comprar uma casa muito grande, um carro, joias e, por fim, ter netos. Ao terminar sua 

descrição e dizer que sua vida será assim, pergunta a opinião da Mafalda, que por sua vez, 

responde que o planejamento de sua amiga parece “un escalofón” (o que remete a uma 

comparação de sua vida a degraus). 

Segundo Schuabb (2013), o plano do gestual corresponde a toda codificação de 

sentido originada dos gestos dos personagens: mãos braços e cabeça.  É possível notar que  

Mafalda permanece, praticamente, na mesma posição do inicio ao fim.  Observa-se que a 

forma como ela se encontra, sentada e com as mãos repousadas sobre os joelhos, 

permanece exatamente igual, ela só move a cabeça, no terceiro quadro, para começar a 

dizer o que pensa. Acredita-se que essa aparente estabilidade, junto ao enunciado verbal 

por ela proferido, constroem o sentido de não concordância com o que a amiga está 

dizendo, já que ela termina utilizando uma metáfora para ridicularizar o plano de vida da 

amiga. 

No plano da fisionomia, no qual a codificação semântica se dá pela expressão facial 

das personagens (SCHUABB, 2013), nota-se que Mafalda inicialmente aparece sem a 

boca, e nos dois últimos quadros, com o desenho dela triste. Já Susanita, apesar de estar 

sempre sentada e segurando a sua boneca (plano do gestual), ela abre os braços (segundo 

quadro), sorri, arregala os olhos e, no último quadrinho, aparece também sem o desenho da 

boca.  

Ao observar essa ausência, pode-se dizer que isso pode simbolizar uma não 

concordância em relação a algo, já que durante a tira ambas as personagens são desenhadas 

assim em momentos que elas discordam daquilo que a outra diz. Nesse sentido, é através 

dessas expressões, tanto da Mafalda quanto da Susanita, que é possível entender o 

posicionamento de ambas as personagens a respeito do assunto que está sendo abordado.  

Partindo-se do princípio de que a imagem é pensada como discurso, como apontado 

por Maingueneau (2008), pode-se afirmar que os gestos das personagens, bem como as 

expressões faciais, relatam, junto aos enunciados verbais, as opiniões de ambas. Ou seja, a 

linguagem não verbal é também fundamental para a construção de sentido da tira. 

Ramos (2010) menciona que os personagens funcionam como uma bússola na ação 

narrativa, ou seja, eles são referência para indicar o rumo da história; nas tirinhas essa ação 

seria transmitida pelo rosto e pela movimentação dos personagens. Sendo assim, as 
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imagens se tornam o pilar desse gênero discursivo, já que os enunciados verbais, em alguns 

casos, podem não aparecer. 

Em relação ao que Susanita diz sobre seu futuro, nota-se uma característica 

importante da personagem. Quando ela enuncia nos dois primeiros quadros: “Primero voy 

a ser una señora, ¿no? Después voy a tener hijos. Luego compraré una casa grande, 

grande, grande y un auto muy lindo y después joyas y luego tendré nietitos”, observa-se a 

repetição e o uso de adjetivos como “grande”, referindo-se a casa, e “muy”, referindo-se a 

carro, o que aponta para um caráter grandioso nos desejos da menina. Além disso, observa-

se que a escolha da palavra “señora”, ao invés de usar, por exemplo, “casar”, atribui uma 

importância desse momento para ela. Está inserido o pensamento de que essa mudança de 

estado seria o grande momento da vida de uma mulher, o qual se torna socialmente 

importante.  

Nota-se que, ao comentar sobre o que Susanita diz, Mafalda utiliza como recurso a 

ironia, o que provoca efeito risível na tira. Segundo Maingueneau (1997), a ironia seria um 

tipo de subversão que o enunciador faz com a própria enunciação. Ela poderia ser 

classificada como um caso de polifonia, porque o enunciador, usando suas palavras, finge 

uma voz ridícula que pronuncia de forma séria aquilo que não concorda. Isso é percebido 

pelo coenunciador através da entonação, ou da mímica, no momento em que ele enuncia. 

Ou seja, é um enunciado pelo qual se afirma aquilo que não se acredita de fato, e, pode-se 

dizer, que ao fazer isso, o enunciador provoca o riso, como é o caso dessa tirinha. 

Assim sendo, quando Susanita pergunta “¿Te gusta” e Mafalda responde “sí”, 

pode-se dizer que ela está sendo irônica, já que na sequencia ela aponta um defeito que 

desqualifica o planejamento de vida da amiga. Nota-se que a ironia se confirma tanto pelo 

o que é dito por Mafalda, “el único defecto... es que eso no es una vida ¡es un escalafón!”, 

como através da maneira como a personagem está desenhada, com a boca para baixo e as 

mãos repousadas sobre os joelhos. Observa-se também que nesse enunciado o uso de 

exclamação, quando a menina qualifica o projeto de vida da amiga, reforça mais uma vez a 

ironia do seu “sí”, pois nesse momento ela mostra, através de uma metáfora, a sua opinião. 

É interessante notar que essa frase é quebrada pelas reticências e está distribuída 

entre o penúltimo e o último quadro. Essa pausa, além de preparar o leitor para o desfecho 

inesperado da tira, também sugere uma entonação que poderia estar ligada à ironia presente 

no enunciado. 

Agora, considere a tira abaixo na qual a temática sobre o futuro permanece: 
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         Tirinha 2 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 225) 

 

 Na tira a personagem Susanita descreve como será sua história ao lado de um 

industrial muito rico, que possuirá um avião particular e morrerá em um acidente aéreo, 

deixando-a viúva. Como na tirinha 1, seus planos giram em torno de conseguir um marido 

rico, ter uma situação de vida pertencente a uma classe social mais elevada, algo que 

também aparece em outras tiras, como na 29 (ANEXO B). Sendo assim, mais uma vez é 

apontada como característica da personagem Susanita um desejo de pertencer a uma classe 

social elevada. 

 Observa-se que a personagem Susanita é exagerada, algo que se pode notar não 

somente pelos enunciados verbais, como também a partir das imagens. No plano da 

fisionomia, é possível ver que a forma como a personagem é desenhada, com uma boca 

enorme e triste no momento em que chora, junto às expressões da Mafalda, mais uma vez 

sem boca, mostra o exagero de Susanita e a perplexidade da Mafalda em relação ao que a 

amiga diz.  

Outro detalhe a ser apontado é o balão glacial (RAMOS, 2010) que é utilizado para 

simbolizar o choro. Segundo Schuabb (2013), o plano dos balões de fala, o sentido daquilo 

que está escrito dentro do balão é codificado a partir do desenho de sua linha. Sendo assim, 

a onomatopeia “buááá”, que já significa choro, é reforçada com a utilização de um balão 

glacial, mostrando a intensidade e o exagero desse chorar. Além disso, a forma como esse 

enunciado está escrito (plano da tipografia), maior e quase ocupando metade do terceiro 

quadro, também é um fator que auxilia nesse efeito de sentido. No quarto quadro o balão é 

desenhado com menos pingos e a letra da outra onomatopeia, “snif”, está menor, 

representando o momento que ela está parando de chorar. 



62 
 

Todos os gestos que acompanham esse choro, mãos no rosto, bem como o 

deslocamento feito pela personagem, mostrando que ela balança a cabeça, e limpa o choro 

com o vestido, ajudam o leitor a formar essa cena feita pela menina. Em contraponto, a 

quase não movimentação da Mafalda corrobora para mostrar, mais uma vez, sua 

perplexidade diante do que acontece. 

Analisando agora os enunciados verbais e tomando como base o conceito de 

dialogismo de Bakhtin (2011), no qual o autor aponta para a existência de um diálogo entre 

os enunciados, pode-se dizer que há uma aproximação entre o que a personagem Susanita 

diz e o enunciado que afirma que a mulher deveria se casar com um homem rico, pois essa 

seria uma maneira da mulher ter mais facilidades, conforto. Está também subjacente a ideia 

da mulher como um “ser frágil” que depende do homem, logo, se ele possui boas 

condições financeiras é sinal que proverá melhor sua esposa e família. 

Em contraponto a esse ideal, aparece a opinião da Mafalda que nega o futuro 

escolhido por sua amiga. Diferente da tirinha 1, essa negação é realizada através do 

silêncio da personagem. É exatamente a postura exacerbada de Susanita junto à reação da 

Mafalda que dá o efeito risível na tirinha. Segundo Bergson (1983) o exagero é um dos 

fatores que geram riso, tanto que durante muito tempo foi diretamente associado como 

significação de riso. 

O fato de a menina ser tão engajada nos seus desejos de arranjar um marido acaba 

por transformá-la em uma personagem alienada, e muitas vezes absurda, algo que é visto 

em outras tirinhas do corpus: 28, 29, 31, 33, 34 e 35 (ANEXO B). 

Na tirinha abaixo, nota-se que o cômico se faz presente na forma como Susanita 

encara os questionamentos da Mafalda: 

 

         Tirinha 3 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 97) 

 



63 
 

 Na tirinha Mafalda questiona o desejo de ser mãe e dona de casa da amiga, e afirma 

que a mulher é chamada a ocupar lugares cada vez mais importantes na sociedade. Nesse 

momento, passa por elas uma senhora acima do peso e que, notando seus trajes, pode-se 

dizer que pertence a uma classe social mais elevada. Ao observar isso, Susanita diz que ela 

começará um regime contra a importância.  

 Pode-se perceber que no plano da fisionomia, como na tirinha 1 e 2, Mafalda é 

desenhada no ultimo quadro sem a boca, o que, ao analisar a narração dessa e das outras 

histórias, indica que  é um recurso que pode ser utilizado para mostrar uma não aceitação 

ou perplexidade  ao que está sendo dito. O que se pode verificar é que é uma reação 

característica não somente dessa personagem, visto que no terceiro quadro, ao passar a 

mulher, Susanita também apresenta a mesma feição. 

Valendo-se do conceito de intertextualidade de Maingueneau (2008), que o vê 

como todas as relações intertextuais que a competência discursiva determina como 

legítima, é possível apontar que na tirinha 3 há uma intertextualidade entre aquilo que a 

personagem Mafalda enuncia e o discurso feminista dos anos sessenta e setenta, no qual as 

feministas lutavam por seus direitos e reconhecimento na sociedade.  

É interessante notar que “importante” e “importância” é empregado de maneira 

diferente pelas duas meninas. Enquanto a primeira se refere a um posicionamento 

importante da mulher na sociedade, a segunda, de forma cômica, introduz a opinião da 

personagem. Vê-se claramente o que Maingueneau (2008) diz a respeito do vocabulário, 

afirmando que pode ocorrer a utilização de forma diferente da mesma palavra dependendo 

de quem a use. Sendo assim, a palavra não deve ser percebida somente pelo seu valor 

semântico, mas compreendida dentro de um discurso.  

Nota-se que o riso é provocado pelo uso do termo “regime”, que funciona como um 

elemento surpresa para o leitor, dando um desfecho inesperado para a tira, que é o 

momento que há a percepção de que os conselhos da menina Mafalda não serviram de 

nada para Susanita. Na tirinha 4 aparece, mais uma vez, Mafalda questionando o 

posicionamento da amiga em relação aos seus planos: 
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         Tirinha 4 

 

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p.311) 

 

 Nessa tirinha Mafalda questiona Susanita se ela acredita que passar o dia todo 

arrumando a casa é viver, e, com uma pergunta retórica (“¿Por qué no?”), argumenta que 

sua avó fez isso a vida inteira e tem 83 anos. Mafalda, então, responde que “si vivir es 

durar, prefiero una canción de ‘los Beatles’ a un long play de ‘Los Boston Pop’s’”
16

. 

O efeito de humor na tira também ocorre no final, quando Mafalda realiza a 

comparação entre viver e os grupos musicais, o que funciona como algo inesperado, 

levando o leitor ao riso. Diferente das outras tiras, esse elemento surpresa não é dado 

através de um enunciado proferido por Susanita, e sim por Mafalda. 

 Percebe-se que no plano da fisionomia,  no segundo quadro, ao escutar Susanita dar 

sua opinião, a personagem Mafalda é desenhada sem a boca, o que pode indicar uma 

reprovação ao que está sendo dito. Em contraponto, atenta-se para o fato de que Susanita 

tem os olhos arregalados e olhando para o infinito e com um esboço de um sorriso, o que 

pode indicar que ela acredita naquilo que enuncia. 

 Outro detalhe interessante a ser analisado é a concepção que cada uma possui sobre 

viver. Enquanto para uma significa qualidade de vida, para a outra significa viver muito. 

Mas uma vez, o mesmo vocábulo é utilizado com concepções diferentes, pois pertencem a 

formações discursivas diferentes. Ocorre também uma intertextualidade a partir da 

referência e comparação da vida às canções dos Beatles e dos Boston Pop’s. Isso mostra 

que o importante para Mafalda não é o quanto a vida dura, e sim aquilo que se faz e se 

aproveita dela, enquanto Susanita permanece presa ao que a sociedade estipula como sendo 

o papel da mulher, ou seja, a mulher possui como função cuidar da casa e da família, e o 

faz durante toda a sua vida. 

                                                           
16

 Orquestra musical de canções pop’s. 
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Observa-se que mesmo Mafalda tentando convencer a amiga de que a mulher não 

está destinada a esse futuro, e incentivá-la a desejar outras coisas, ela não tem sucesso, pois 

Susanita sempre chega a conclusões superficiais e dá nova cara aos mesmos desejos, algo 

que pode ser também observado nas tirinhas 5 e 6. 

 

          Tirinha 5 

 

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p.75) 

 

 Na tirinha 5 a menina tenta explicar a Susanita que os tempos mudam, e que não há 

problema em querer ser mãe, já que, além disso, a mulher também pode contribuir para o 

progresso e fazer coisas importantes. Nota-se que ao dizer isso, nos dois primeiros 

quadrinhos, a Mafalda é desenhada com os braços abertos (plano do gestual), olhos 

arregalados (plano da fisionomia), dando uma sensação de euforia da personagem ao 

enunciar. Observa-se também que há um deslocamento, aproximação e recuo, na forma 

como cada quadro é desenhado. Isso é chamado por Schuabb (2013) de plano do 

enquadramento, que são movimentações realizadas pelo autor a fim de destacar algo para o 

leitor. Nessa tira, acredita-se que esse zoom dado no segundo quadro foi realizado para 

mostrar a euforia da personagem Mafalda ao afirmar que a mulher deve contribuir ao 

progresso e fazer coisas importantes. Mas uma vez é possível observar que a imagem é 

fundamental para a compreensão total do que está na tira. 

 Quando, ainda no segundo quadro, Susanita concorda com a menina, esta aparece 

com os olhos arregalados, olhando para o infinito e com esboço de um sorriso no rosto, 

assim como aconteceu anteriormente na tirinha 4 no momento que ela falava sobre sua 

avó. Porém, pode-se dizer que na tirinha 5, além de ser uma postura de concordância, essa 

feição também indica que ela chega a uma conclusão sobre o que Mafalda diz. 

A tirinha é finalizada com Susanita dizendo que ela aprenderá a jogar bridge, um 

jogo de cartas, e Mafalda assustada com a conclusão que a amiga chega. Ao notar sua 
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reação, ela pergunta se por acaso as senhoras importantes não jogam bridge, ao passo que 

Mafalda somente pensa “Dios Mío”, indicando reprovação àquilo que a menina disse. 

Outra vez aparece Mafalda sem o desenho da boca, reforçando a ideia de que ela não 

concorda com o que a outra personagem diz.  

Percebe-se que, de tão absurda, a personagem Susanita passa a ser cômica. Segundo 

Bergson (1983) o riso pode ser encarado como deformidade, pois se ri dos defeitos dos 

outros, daqueles que não se tem, ou não se quer ter aproximação. “Podemos, pois, admitir 

que vida de regra são mesmos os defeitos alheios que nos fazem rir- cabendo acrescentar, 

sem dúvida, que esses defeitos nos fazem rir em razão de sua insociabilidade[...]” 

(BERGSON, 1983, p. 67). Assim sendo, esse conceito traz a questão de que somente se ri 

daquilo que não se tem proximidade, pois se há uma identificação o risível não ocorre. 

Apesar de não se concordar com a visão de riso como algo negativo que a teoria de 

Bergson (1983) apresenta, bem como se acreditar que a palavra “deformidade” carrega 

esse sentido negativo, portanto, não sendo muito apreciada, pode-se dizer que o que torna 

Susanita cômica é o fato dela possuir vários defeitos, o que termina por convertê-la em 

absurda. Os defeitos que ela reúne e que a caracteriza, tal como alienação, preconceito, 

inveja, que poderão ser percebidos durante a análise, são todos condenáveis socialmente. 

Isso pode ser visualizado nas tiras abaixo: 

 

 

           Tirinha 6 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 80) 

 

 A personagem Mafalda contesta o fato de Susanita querer ser mãe, e pergunta se ela 

não deseja seguir nenhuma “carrera”
 17

, algo que também é assunto em outras tiras, como 

nas 22 e 24 (ANEXO B). No plano da fisionomia, é possível visualizar que nesse primeiro 

                                                           
17

 Em espanhol “carrera” pode significar carreira ou corrida. 
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quadro ambas as personagens aparecem com um semblante triste, algo que muda no 

segundo quadro, quando Susanita diz perceber que essa não é uma má ideia. A expressão 

da menina Mafalda irá mudar, ficando sem boca, quando ela nota que a outra personagem 

interpreta “carrera” como corrida e não como profissão. Dizendo, no último quadrinho 

que a amiga é pior que sopa
18

. 

 É perceptível que a personagem Susanita não interpreta o que Mafalda lhe 

aconselha como algo para mudar seu raciocínio, ou seja, ela utiliza da sugestão da amiga 

para desenvolver ainda mais a sua ideia de ser uma senhora “socialmente importante”. 

Assim, é possível notar que uma das características da Susanita é essa supervalorização do 

status. Todos os seus desejos estão de alguma forma ligados à riqueza, a aparência. É isso 

que é ser importante para ela, como foi visto na tirinha 3, na 5 e agora na 6; e esse é um 

posicionamento que pode ser chamado de fútil, se comparado a postura da amiga Mafalda.  

 Nas tirinhas abaixo, o posicionamento de ambas é mais uma vez demostrado a 

partir da forma como cada uma interpreta o mundo: 

 

 

 

(Corpus periférico. Toda Mafalda, 1994, p. 76)  

 

(Corpus periférico. Toda Mafalda, 1994, p. 92) 

                                                           
18

 Mafalda faz essa comparação com a sopa para indicar algo negativo, pois esta é a comida que a 

personagem mais odeia. 
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Na primeira Mafalda mostra a amiga uma foto de um foguete, mencionando o 

quanto é emocionante ter em mãos o futuro. Porém Susanita diz que se parece com foto de 

um batom e, ao observar a chateação da outra, pergunta se ela não se emociona com esse 

futuro: usar batom. A tira se torna cômica novamente pelo fato de as duas pensarem de 

forma diferente, e, principalmente, por causa da alienação da Susanita. 

  Na segunda tirinha, e dentro dessa mesma perspectiva, as duas meninas aparecem 

contando o que cada uma planeja fazer quando for grande. Enquanto Susanita planeja ter 

muitos vestidos, Mafalda pensa em ter muita cultura. Ao escutar isso, a amiga a questiona 

se uma pessoa é presa por sair de casa sem cultura, e insinua que se sair sem vestido isso 

pode ocorrer, dando a entender que ter muitos vestidos seria mais importante que ter 

cultura. O final é inesperado, provocando riso, pois, mesmo tendo perdido a razão e 

batendo na amiga, Mafalda admite que o argumento dela tem fundamento, pois de fato, se 

uma pessoa sair na rua sem vestido ela será presa, ao passo que sem cultura não acontecerá 

nada. 

 Nas duas tirinhas Susanita reproduz um perfil de mulher que somente se importa 

com futilidades. Nota-se que a personagem possui uma identidade fixa, representando a 

mulher burguesa que somente pensa em casar-se, ter um marido rico, ter filhos, joias, 

status, boa aparência, tudo de forma exagerada. A personagem, por muitas vezes, têm 

posturas preconceituosas, como mostra a tira a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Corpus periférico. Toda Mafalda, 1994, p. 80) 
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 Na tirinha acima, Mafalda mostra o boneco negro que ganhou de sua mãe. Quando 

questionada sobre a cor dele, Mafalda pergunta a Susanita se esta possui preconceitos 

raciais. Mesmo afirmando que não, no final da tira a menina se retira dizendo que irá lavar 

o dedo que havia posto no boneco. O plano gestual é bem interessante na tira, pois Susanita 

separa o dedo indicador que pôs no boneco negro e assim fica até o final da história, 

momento no qual ela afirma que irá lavá-lo. Essa ação só corrobora para uma postura 

preconceituosa da menina. 

 Nota-se que, em todas, a construção do risível parece estar tanto na forma como 

Susanita se porta, sempre preocupada com questões fúteis, como também através da 

personagem Mafalda, por ser extremamente engajada com as questões do mundo ou por 

suas reações silenciosas que mostram uma não aprovação ou concordância com o que sua 

amiga diz. 

 O que se pode observar é que as características das personagens se constroem a 

partir dessa oposição de ideias que existe entre as duas. E é possível notar que, muitas 

vezes, a personagem Mafalda não necessita enunciar sua opinião para que se entenda o que 

ela pensa sobre. Como dito, é através do silencio que ela se posiciona como contrária a 

Susanita, conforme pode ser visto na tira abaixo: 

 

          Tirinha 7 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p.303) 

  

Na tirinha acima Susanita conta o seu sonho de ser uma estrela do cinema e da 

televisão, porém ela encontra um empecilho para seu sonho: a instabilidade conjugal que 

uma atriz pode possuir. É interessante atentar para a forma como a personagem fala sobre a 

durabilidade do relacionamento das atrizes, como se fosse algo ruim para mulher. A 

negação a esse estilo de vida é percebida quando ela conclui que o melhor é ter um marido 

fixo, filhos e ser dona de casa.  
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 É o último quadro que provoca o riso no leitor, quando ela percebe que nunca será 

famosa, depois de imaginar um noticiário sobre sua vida doméstica e perceber que isso 

seria inviável. Sua tristeza e conclusão funcionam como um elemento surpresa, pois é o 

momento que Susanita volta à realidade por ela mesma. 

Duas ideias chamam atenção nessa tira: a de que uma pessoa famosa não possui um 

relacionamento estável, e a de que quem segue os padrões ditos pela sociedade nunca será 

uma “estrela”. Observa-se uma carga de preconceito pela profissão de atriz, quando esta é 

descartada pelo pensamento de que são mulheres que se casam e divorciam diversas vezes. 

Nota que a personagem usa recursos linguísticos de negação diversas vezes para frisar o 

posicionamento contrário a esta postura, mostrando que isso não seria correto: “No me 

gusta nada...NO!”. 

Percebe-se que durante toda a tira Mafalda permanece em silêncio, ora sendo 

retratada com a boquinha triste, ora sem boca, e no final com somente um pontinho 

desenhado. O mesmo acontece na próxima tirinha: 

  

           Tirinha 8 

 

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 323) 

 

 Na tirinha, Susanita relata seu sonho de ser mãe, dizendo que isso é o único que ela 

pede na vida. Depois de um minuto de silêncio, o intervalo de um quadro, ela volta a falar 

sobre outros desejos que ela tem, como se tivesse justificando o fato de não tê-los 

pronunciados antes, como um apartamento, uma geladeira, uma máquina de lavar e uma 

televisão, e afirma que pedirá tudo para o seu marido, pois ela não é boba.  

O interessante e o que provoca riso é que tudo que ela enumera no último quadro 

são bens materiais, e, ao justificar-se e ressaltar que não é tola, ela os atribui como se 

fossem também do interesse da Mafalda. É como se todas as mulheres almejassem esses 



71 
 

mesmos bens, todos do âmbito doméstico, e que fosse o marido o responsável pela compra 

deles.  

Percebe-se que Susanita chega a uma conclusão inesperada e absurda, como foi 

visto na tirinha 6, e pode ser visto em outras tira que também trazem como assunto os 

filhos que ela deseja ter, como nas tiras 26, 27 e 37 (ANEXO B). Esse comportamento da 

menina ressalta sua característica exagerada, alienada, bem como o contraste de 

pensamento entre as duas meninas, já que na maioria delas, Mafalda reage na mesma 

forma, com silêncio. 

 Na tira 9, assumindo uma postura diferente, a menina resolve verbalizar aquilo que 

ela pensa: 

 

 

      Tirinha 9 

 

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 315) 

 

 Na tirinha Susanita pergunta a Mafalda se sua mãe ficou apaixonada pelo salva-

vidas da praia e, irritada por ela não entender a pergunta, afirma que eles são muito 

bonitos, chamando-a de estúpida. Ao perceber o aborrecimento da menina, Mafalda diz 

que notou a presença dele, porém não prestou atenção na beleza, pois enquanto ele salva 

algumas vidas, milhões de bombas são produzidas. No meio de sua frase, Mafalda percebe 

que Susanita não está mais presente. É interessante notar que nesse momento que Mafalda 

começa a elucubrar há um zoom no quadro (plano de enquadramento), e é exatamente essa 

movimentação que faz com que o leitor não perceba o momento em que Susanita vai 

embora, além de apontar para o fato de que Mafalda estava muito concentrada nos seus 

pensamentos sobre o que ela estava falando. 

 O cômico se encontra na forma como Mafalda começa a falar sobre as questões do 

mundo, os problemas sobre as bombas, algo que não tem relação nenhuma com o que a 
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amiga estava perguntando. Nota-se que ela fala para si mesma e não respondendo a sua 

amiga, algo que pode ser notado pela sua expressão, fitando o nada e com o dedo na boca 

(plano da fisionomia e do gestual). O elemento chave e que funciona como estopim para 

acarretar o riso é o fato de Susanita ir embora sem que a amiga perceba, mostrando que 

tampouco ela tem paciência para as elucubrações da amiga. 

 Fica claro que as meninas não compartilham das mesmas ideias. Enquanto Susanita 

está interessada em saber se a mãe da Mafalda se apaixonou pelo salva-vidas, a outra se 

preocupa com questões mais sérias, como a fabricação de bombas. A ausência da Susanita 

no último quadro demonstra que ela não se interessa em saber o que se passa no mundo. 

Essa falta de importância também pode ser notada na tirinha abaixo, na qual ela reprime a 

amiga por esta somente pensar em política. Observa-se, mais uma vez, que as duas 

personagens femininas possuem opiniões e conhecimentos completamente opostos: 

  

 

 

(Corpus periférico. Toda Mafalda, 1994, p. 481) 

 

  

 Na tirinha, Susanita reclama do fato de Mafalda somente falar sobre política. 

Observa-se que ela é a todo momento enfática, o que pode ser observado pelos pontos de 

exclamação em quase todos os enunciados verbais, e também pela linguagem verbal, com 

o cenho franzido, língua para fora, mãos na barriga e apontando para a amiga (plano da 

fisionomia e do gestual). Observa-se, também, que no segundo quadro ela imita Susanita, o 

que pode ser percebido pelo uso das aspas: 

 

Ao colocar palavras entre aspas, o enunciador, na verdade, apenas chama a 

atenção do coenunciador para o fato de estar empregando exatamente as 

palavras que ele está aspeando; salientando-as, delega ao coenunciador a tarefa 

de compreender o motivo pelo qual ele está chamando assim sua atenção e 
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abrindo uma brecha em seu próprio discurso. (MAINGUENEAU, 2011, p. 1 60-

161) 

 

 Utilizando a denominação de Maingueneau (2011), comprova-se que nesse segundo 

quadro Susanita reproduz um discurso que não é o dela de modo a enfatizar que se trata de 

algo que ela não concorda, ou não gosta de ouvir. 

Como na maioria das outras tirinhas, Mafalda não enuncia verbalmente, porém, 

observando suas expressões para o globo terrestre e depois de costas para Susanita, pode-se 

dizer que ela se entristece com os comentários da menina, e no final ela parece perplexa 

com a comparação feita.  

Assim sendo, o que pôde ser notado é que é a partir do silêncio, dos seus 

questionamentos e de suas tentativas de convencimento que Mafalda constrói sua 

identidade nas tirinhas; assim como Susanita compõe a dela com sua superficialidade, seu 

preconceito, sua futilidade, seus desejos de casar-se com homem rico e ter filhos. O 

curioso nessa tira é que mesmo o assunto não sendo do âmbito familiar, a personagem 

acaba por utilizar um vocabulário que remete a este, o que também é possível perceber nas 

tirinhas 25 e 32 (ANEXO B). Esse uso acaba gerando um efeito risível.  

Pôde-se observar que a construção dessas duas personagens é bem caricata, e essa é 

uma das características do gênero discursivo em questão. Funciona como uma forma de o 

leitor, ao ler somente uma tirinha, seja capaz de traçar o perfil da personagem. E é a partir 

desses dois estereótipos que é possível haver um diálogo com o discurso proposto pelo 

Movimento Feminista do início dos anos sessenta e final dos anos setenta.  

 Mafalda e Susanita representam  identidades fixas e, a partir delas, é possível 

refletir sobre as identidades femininas presentes naquela época, e principalmente, observar 

que não existe apenas uma identidade feminina, visto que estas possuem como 

característica essencial estarem em constante mutação(WOODWARD, 2012). Isso é 

possível, pois, por meio da observação desses estereótipos femininos, as identidades 

estáveis são postas em discussão e assim se pode pensar nas identidades móveis em 

construção do mundo social. Ou seja, é possível pensar sobre a mulher e o fato de não 

existir “uma mulher”, e sim várias, cujos perfis são determinados sociohistoricamente, 

através da diferença e das relações de poder (HALL, 2012). 

O que foi possível notar é que mesmo pertencendo à mesma geração, as duas 

meninas apresentam perfis femininos completamente diferentes,  o que também corrobora 

para confirmar a ideia de que não existe uma única identidade feminina. A diferença entre 
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elas está presente na forma como cada uma interpreta o mundo. Utilizando o conceito de 

Foucault (2013) de formação discursiva, pode-se dizer que os enunciados de Mafalda e 

Susanita pertencem a formações discursivas diferentes, já que elas mobilizam enunciados 

que se contrapõem. Esse será um conceito retomado na próxima seção. 

 

3.2.2  Coletivo X Individual: apontando mais diferenças 

 

 Como foi possível perceber, a postura das meninas Mafalda e Susanita em relação 

ao mundo é diversa. Independente da temática da tira, as características de ambas afloram, 

reforçando o perfil de cada uma. As tirinhas a seguir foram agrupadas nesta seção, pois se 

pôde notar que o humor nelas construído aponta para características interessantes das duas 

personagens: enquanto uma pensa sobre as questões relevantes ao mundo, a outra somente 

pensa em si própria. 

 Na tirinha abaixo, Mafalda questiona a amiga sobre o mundo: 

 

           Tirinha 10 

 

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p.71) 

 

 A tira 10 traz Mafalda perguntando a Susanita se ela acredita que elas vivem em um 

mundo complicado, ao passo que a menina dá uma resposta simples e genérica, dizendo 

que este é simples, pois se trata de um mundo de pais e filhos. Nota-se que Mafalda fica 

estarrecida e sem palavras com a resposta da amiga, o que pode ser visto no quadro 3: 

olhos arregalados e boca com desenho de triste (plano fisionomia). E, com a mesma 

expressão, Mafalda termina dizendo que Susanita a faz sentir-se uma velha. 

Inicialmente, o que se pode perceber é que, por detrás dessa interrogação no 

primeiro quadro, há a afirmação de que para Mafalda o mundo é, sim, complicado. Esse 

posicionamento conversa com o seu perfil contestador, já que a personagem principal 
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sempre aparece questionando as pessoas e o que ocorre no mundo, tentando convencê-las 

de que a forma como as coisas estão não é bom, que algo tem que mudar, como foi visto 

anteriormente. 

Já Susanita, com a sua resposta, verdadeira, porem genérica, mais uma vez mostra 

que seu universo gira em torno do tema familiar, e em muitos casos ela interpreta o mundo 

a partir dessa visão. Exemplos desse feito são as tirinhas abaixo, nas quais, mesmo não 

possuindo esse tema de família, ela utiliza um vocabulário que remete a tal construção 

social
19

: 

  

 

(Corpus periférico. Toda Mafalda, 1994, p.467) 

 

 A personagem traz vocabulários que a princípio não seriam pertencentes ao assunto 

em questão, ocasionado a comicidade da tirinha. Nela Susanita conta, de forma dramática, 

que sua prima Mabel, em plenas férias de verão, teve que tirar o apêndice. Percebe-se que 

ela utiliza o verbo “enviudar” para mencionar isso. O uso dessa palavra é muito 

significativo, além de gerar riso na tira, demonstra que a menina somente enxerga o mundo 

a partir desse universo familiar que é tão almejado por ela, sendo assim, esse uso confirma 

o perfil característico da personagem.  

 O mesmo acontece na tira abaixo, que anteriormente foi mostrada: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Como dito anteriormente, na análise da tirinha 9, as tiras 25 e 32 também trazem essa característica. 
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(Corpus periférico. Toda Mafalda, 1994, p. 481) 

 

 Na tirinha, ao reclamar que a amiga só fala sobre política e começa a imitar o 

discurso da amiga. No fim, ela qualifica Mafalda como “nora” da política, funcionando 

como um insulto a ela. É interessante, então, observar que a palavra “nora” está carrega de 

um sentido negativo, o que remete à crença de que o relacionamento entre nora e sogra não 

seria bom. Esse é um tema abordado também na tirinha 11, porém é algo recorrente em 

outras tiras, como na 30 e 36 (ANEXO B): 

 

           Tirinha 11 

   

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 396) 

  

Percebe-se que Susanita se encontra maravilhada se imaginando como mãe de um 

menino, pensa nele crescendo e se tornando médico. Porém, ela se põe irada ao imaginá-lo 

apresentando uma mulher para ela e dizendo que está apaixonado. No final, aparece 

Mafalda olhando a cena dela pisoteando o seu boneco e não entendendo nada. 

 O que se observa, então, é que, enquanto Mafalda aparece sempre questionando, 

muitas vezes como uma adulta, assuntos do mundo adulto, a personagem Susanita somente 

pensa sobre esses assuntos a partir de uma ótica superficial, machista, e muitas vezes os 

relaciona ao universo familiar.  
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Mais uma vez fica claro que as meninas possuem posicionamentos discursivos 

diferentes, elas utilizam argumentos diversos para falar sobre o mundo, como acontece na 

tira 12, na qual fica clara que a preocupação da Susanita não é com o mundo: 

 

          Tirinha 12 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 100) 

 

  

Na tirinha 12 Mafalda pergunta a Susanita se ela sabe que dentro de 30 anos os 

habitantes da terra serão de sete milhões. Ao saber dessa informação a menina se põe 

muito preocupada se os seus filhos caberão no mundo, algo que pode ser notado, além da 

maneira como ela está desenhada, olhos arregalados, boca triste e mãos levadas ao rosto 

(plano da fisionomia e do gestual), como também na forma como seu enunciado é escrito, 

com letras maiores que os enunciados da Mafalda (plano da tipografia). 

 O cômico da tira está na alienação da menina Susanita que, diante de uma 

preocupação da Mafalda a respeito da superpopulação, só pensa em si mesma,  se seus 

sonhos serão possíveis ou não. Em conjunto encontra-se a reação da amiga, espantada e 

impaciente com a pergunta da amiga, que ajuda a construir o efeito risível da tira. 

 Como nessa tirinha, na tira 13 Susanita também aborda um assunto no qual sua 

preocupação está voltada somente para o seu desejo de ser mãe: 
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           Tirinha 13 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 83) 

 

 Na tira, Mafalda pergunta por que a menina se encontra preocupada. Ao responder 

que é pelo controle de natalidade, Mafalda inicia uma justificativa e, ao chamar o controle 

de natalidade de “éso”, Susanita se põe irritada afirmando que ela quer ser uma mãe 

“descontrolada”. Nota-se que, ao enunciar, ela é desenhada reproduzindo essa afirmação 

com o corpo, batendo com o pé no chão, com as mãos fechadas e trazendo seu braço para 

junto ao corpo (plano gestual). 

 A oposição entre controle e descontrole é o que gera riso na tirinha. Nota-se que 

Susanita se descontrola ao falar que quer ser uma “madre descontrolada”, fator que 

representa um elemento surpresa na tira, criando um final inesperado para esta. A reação 

da Mafalda no último quadro é também interessante, pois mostra que ela se põe assustada 

com a atitude da menina. 

 Na tirinha 14 já não é mais Susanita que se põe a pensar sobre algo, e sim Mafalda 

que conta uma tese de um sociólogo:   

 

       Tirinha 14 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 269) 
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 Mafalda relata que um sociólogo disse na TV que a humanidade possui muitas 

dúvidas sobre seu futuro, Susanita concorda com essa posição, pois ela também tem 

dúvidas, como saber onde ela irá cumprimentar seus amigos em seu casamento, no saguão 

ou na festa em sua casa. Em seguida a menina pergunta se o sociólogo havia mencionado 

algo do tipo, ao que Mafalda diz que ele muito “burramente” não havia tocado no assunto.  

 Novamente é possível notar que a forma como cada uma interpreta os assuntos é 

diferenciada. Susanita só pensa no seu futuro como esposa, e na tira Mafalda usa a ironia 

como recurso para demonstrar que ela acha um absurdo a amiga relacionar as dúvidas que 

a humanidade possui, mencionadas pelo sociólogo, com dúvidas tão superficiais. Isso pode 

ser assim interpretado a partir do conceito de ironia como sendo um enunciado que afirma 

aquilo que o enunciador quer negar (MAINGUENEAU, 1997). E é esse recurso que 

provoca um efeito risível na tira. 

A tirinha 15 é mais um exemplo de que a Susanita compreende o mundo a partir 

dos seus desejos de ser esposa, mãe: 

 

          Tirinha 15 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, 455) 

 

 

 Na tira, aparece Mafalda lendo um jornal no qual traz o assunto sobre o celibato 

sacerdotal. Ao ler, a menina pergunta a Susanita o que esta pensa sobre o casamento com 

padres, e se ela se casaria com algum. Automaticamente a menina imagina uma situação na 

qual ela teria que pregar os botões das batinas, algo que lhe daria muito trabalho. Porém ao 

dar sua opinião a Mafalda, ela se mostra respeitosa ao celibato e aos dogmas cristãos. 

Nota-se que ela é desenhada de forma a convencer a amiga desse seu posicionamento, com 

os olhos fechados e as mãos unidas junto ao corpo. Essa contradição mostrada ao leitor 

gera riso no final da tira. 
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 Como nas outras tirinhas aqui apresentadas, percebe-se que Susanita possui uma 

atitude alienada, reproduzindo, por muitas vezes, enunciados conservadores, 

posicionamento esse que será exatamente o contrário da personagem principal. É possível 

notar que, ao observar as temáticas das tirinhas analisadas até o momento, as duas possuem 

um discurso adulto, porém cada uma o utiliza a partir de um ponto de vista diferente, 

apontando, mais uma vez, para o fato de as duas pertencerem a  formações discursivas 

diferentes.   

 Além disso, pode-se afirmar que esse é um fator que as torna cômicas, pois mesmo 

sendo meninas com idades entre 5 e 6 anos, elas não possuem discursos de criança. 

Segundo Bergson (1983) isso seria uma espécie de inversão, que seria tudo aquilo que 

representa o mundo às avessas, como é o caso de uma criança com uma forma de se 

posicionar no mundo ou de interpretá-lo como um adulto. Essa inversão gera riso por ser 

algo que não se espera. O mesmo fenômeno é chamado por Possenti (1998) de “humor de 

criança”, no qual ele diz que dar à criança uma voz que não seria a dela é uma forma de 

circular discursos que não podem ser ditos por algum motivo, funcionando então como 

uma estratégia.  

Observa-se que alguns recursos linguísticos foram usados para demarcar as 

características das personagens bem como a relação que elas têm com o mundo, como a 

ironia, o uso de determinados vocabulários, o exagero, o aumento das letras. Além disso, 

essas marcas foram acrescidas de sentido com a linguagem não verbal: a maneira como 

elas foram desenhadas, suas expressões, seus gestos. Sendo assim, os enunciados verbais e 

não verbais constroem o efeito de sentido da tira e, logicamente, o sentido de humor que 

esta carrega. 

 Verificou-se também que as meninas são representadas de forma 

caricata/estereotipada, ou seja, suas características são bem marcadas e exageradas, 

representando identidades fixas. Como visto, essa é uma característica do gênero 

discursivo tirinhas, e trata de fazer com que o leitor consiga traçar os elementos 

característicos de um personagem em uma só leitura. 

 Nessa seção, mais uma vez se nota que os enunciados das duas meninas remetem a 

formações discursivas diferentes, enquanto Mafalda pensa sobre o mundo, suas mazelas e 

o que pode ser feito para que isso mude, Susanita se mostra egocêntrica, sempre 

interpretando os assuntos a partir de seus anseios pessoais. A diferença entre as duas 

aponta para uma discussão sobre a mulher e  deixa clara a possibilidade da existência de 
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mulheres que pensavam de forma diversa, mesmo pertencendo à mesma geração. Isso 

evidencia que ambos os perfis femininos podiam ser encontrados, e ainda podem, e 

justifica o fato de, mesmo representando estereótipos, pode-se refletir sobre o conceito de 

identidade como algo que está em constante mutação. Isso será discutido a seguir na 

análise de tirinhas que, de maneira mais direta, falam sobre a mulher e o seu 

posicionamento na sociedade. 

 

 

3.2.3 Revolucionária X Conservadora: a mulher na sociedade sob o olhar das 

personagens 

 

 Como foi possível notar nas análises anteriores, em muitos momentos, mesmo que 

de forma indireta, é possível observar um diálogo entre os posicionamentos das meninas 

Mafalda e Susanita e posturas conservadoras e/ou feministas. Apesar de todo o corpus ser 

pautado numa temática que se refere à mulher, constatou-se que algumas tiras trazem, de 

forma mais direta, o assunto. Dessa forma, optou-se por analisá-las separadamente, porém 

sem deixar de lado a questão do humor, já que é o que norteia a pesquisa. 

Na tirinha abaixo aparece Susanita discutindo com Mafalda a questão do 

Movimento pela libertação da mulher: 

 

           Tirinha 16 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p.497) 

 

 Na tirinha, Susanita traz em pauta o tema dizendo que o movimento seria uma 

invenção incabível, já que em sua opinião não seria uma forma de escravidão viver 

cozinhando, lavando, passando roupa e arrumando a casa para o esposo. Além disso, no 

terceiro quadro, afirma que, se a mulher não gosta do seu marido, ela não tem o direito de 

se sentir livre e abandoná-lo, primeiro porque seria atentar contra a família, base da 
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sociedade, e depois porque ela estaria perdendo a vantagem de ter sempre ele às mãos para 

lhe amargar a vida sempre que lhe dê vontade.  

 A partir dos enunciados da Susanita é possível observar vários enunciados outros 

que eram propostos pelo Movimento Feminista dos anos 60 e 70. Nota-se que no primeiro 

quadro a personagem propõe o tema já se posicionando contra, e, enquanto isso, durante 

toda tira Mafalda não pronuncia e nem discute com a menina, permanecendo em silêncio, 

porém com as expressões faciais bem marcadas (plano da fisionomia): desenho da boca 

triste ou ausente, como no último quadro, e olhos fixos.  

 Alguns desses enunciados ditos por Susanita são interessantes de serem explorados. 

Nota-se que no segundo quadrinho, quando ela começa a argumentar o motivo de o 

movimento pela libertação da mulher não ser algo positivo, ser apenas mais uma invenção, 

ela se pergunta se seria escravidão viver cozinhando, lavando, passando roupa e arrumando 

a casa para o marido, ao passo que ela mesma responde com um “NO” em caixa alta em 

com ponto de exclamação. Partindo-se do conceito de negação polêmica, no qual Ducrot 

(1987) afirma que sempre existe um enunciado positivo em contraposição ao que se 

enuncia negativamente, pode-se dizer que, ao enunciar que viver para cuidar da casa e do 

marido não é uma escravidão, há por detrás um enunciado que diz que afirma que seria 

uma escravidão. Pode-se dizer que, não negar essa afirmação ela reforça a seu posição 

sobre a libertação da mulher. 

  Dentro dessa mesma lógica, no terceiro quadrinho a personagem utiliza o mesmo 

recurso, faz-se uma pergunta e responde negativamente. No trecho  “y si no lo querés, 

¿tienes derecho a sentirte libre y abandonarlo? Tampoco.”, o “tampoco” também pode ser 

analisado sob o conceito de negação polémica, já que carrega em si o discurso que afirma 

que a mulher é livre, e assim sendo tem o direito de não estar com uma pessoa que não ama 

somente por normas sociais. 

 Observa-se que para argumentar o motivo de a mulher não poder deixar o marido se 

não o ama, a menina reproduz discursos patriarcais que afirmam que a família é base da 

sociedade, e que mulher possui nela um papel importante, já que seria mãe e esposa de um 

cidadão. Uma boa sociedade era aquela que possuía cidadãos virtuosos, portanto a mulher 

teria uma função de grande valor, pois a ela cabia gerar estes cidadãos (JINZENJI, 2010); 

assim, uma mulher abandonar o lar ou deixar de realizar as tarefas que lhe são atribuídas 

iria contra a família, logo, contra a sociedade. 
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 O fato de, no final, a personagem dizer que se a mulher não gosta do marido, ela 

tem a possibilidade de lhe amargar a vida sempre que tenha vontade, é igualmente 

significativo e é o que irá ocasionar no efeito risível, pois reproduz uma visão machista que 

diz “que haveria de se ter cuidado com a mulher”, pois esta é, ou pode ser a qualquer 

momento, ardilosa, traiçoeira. Enunciados esses que circulam popularmente e que, segundo 

Goellner (2003), seria uma faceta dessa passividade construída em torno da mulher 

submissa ao homem: 

 

[...]por trás dessa capacidade ilimitada de amar que algumas mulheres 

parecem sustentar, há um jogo de espelhos através do qual ela, ao mesmo 

tempo que protege, abriga e compreende o companheiro, alimenta-se 

dele, apropriando-se um pouco mais de sua masculinidade para se 

fortalecer e também tirar benefício de si própria. (GOELLNER, 2003, p. 

81) 

 

 Portanto, a comicidade se constrói na tira a partir, mais uma vez, da postura absurda 

da Susanita. Ao reproduzir enunciados machistas ela demonstra duas visões sobre a 

mulher: a que é submissa e a que se beneficia dessa condição. Porém o leitor não espera 

que ela irá apresentar essa última, apropriando-se dessa visão machista, já que seria uma 

postura condenável socialmente, o que acaba despertando o riso. 

 Jinzenji (2010) relata que no século XIX “virtude” era entendida como o exercício 

dos deveres morais, civis e religiosos. Segundo a autora, naquela época o que se constituía 

como bom, era a mulher que fosse virtuosa, pois esta poderia influenciar marido e filhos a 

“decência pública”, visto que ela era a responsável pela educação da primeira infância, 

logo, isso seria bom para a sociedade. 

 

Nesse contexto, a mulher virtuosa, fosse como esposa ou como mãe, 

traria benefício público, pois se lhe atribuía o poder de exercer sua 

influência sobre o marido e os filhos, produzindo “decência 

pública”(JINZENJI, 2010, p. 173).  

 

Dessa forma, tudo aquilo que fugia a esta virtuosidade era visto como anomalia, 

como o divórcio, por exemplo.  

Em algumas tirinhas, como as três que se seguem, Susanita traz uma discussão 

interessante que é a possibilidade de a mulher ter mais de um marido ou namorado, algo 

que não seria cabível às “mulheres virtuosas”. 
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          Tirinha 17 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 425) 

 

 Na tirinha, as duas meninas estão jogando xadrez quando Susanita pergunta a 

Mafalda se a mulher deve trocar de marido se, logo depois que ela se case, apareça outro 

homem que ela goste mais. Impaciente, Mafalda responde que ela não sabe (a partir do 

plano do gestual, - dela batendo com a mão na perna e olhando para cima, acredita-se que 

ela tampouco quer saber a resposta, pois isso não interessa a ela.), e Susanita volta a pensar 

e argumenta, no último quadro, que elas pertencem a uma geração de consumo, dando a 

entender que largar o marido para ficar com outro seria justificável. Nota-se que a reação 

da Mafalda é de não acreditar que a amiga está fazendo essa comparação, já que aparece 

com os olhos arregalados e o desenho da boca triste. 

  Na tirinha 18 Susanita volta a essa temática, porém se perguntando sobre 

relacionamentos antes do casamento. Observa-se que a postura de desinteresse da 

personagem Mafalda é a mesma da tira 17. 

 

          Tirinha 18 

 

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 457) 
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 Acima, mais uma vez, Susanita tenta encontrar argumentos para justificar os 

possíveis namorados anteriores ao casamento. Aqui ela os intitula como “experiências 

piloto” e termina constatando que esse argumento só será plausível se o seu marido se 

convencer com essa linguagem tecnológica.  

Quanto à imagem dessa tira, pode-se perceber que inicialmente aparece Susanita 

pensando, séria, e Mafalda lendo uma revista; no segundo quadro a menina parece esboçar 

um sorriso, enquanto a outra continua lendo a revista. Quando Susanita enuncia, Mafalda 

parece não entender sobre o que a amiga está falando, algo que é concretizado pelo sinal de 

interrogação no balão de pensamento, até que no último quadro, ela é desenhada olhando 

para o lado e para cima com a língua pra fora e a boca como se estivesse triste (plano 

gestual), indicando que ela se irrita com o que Susanita está falando. 

Mais uma vez, Mafalda indica que esse tipo de questionamento não interessa a ela, 

e novamente aparece o embate que Susanita se encontra refletindo sobre entre os novos 

costumes de sua geração em contraponto as visões conservadoras que ela carrega, algo que 

também pode ser observado na tirinha 19: 

 

 

           Tirinha 19 

 
(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 518) 

  

 

Na tirinha, Susanita se mostra preocupada com a quantidade de namorados que a 

mulher poderá ter, e se pergunta de que forma se lidará com isso. São interessantes os 

verbos usados “cuidar” e “fumar” em contraste. No segundo quadro ela utiliza o verbo 

“cuidar” para falar dos possíveis namorados, como uma forma de argumentar os motivos 

que levam as mulheres a terem mais de um relacionamento. Já no final, faz uma alusão a 
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ação de fumar para implicar se a possibilidade de namorar vários significa namorar 

qualquer um. 

Nota-se que Mafalda, como em outras tirinhas, não enuncia verbalmente. No 

segundo quadro a menina fita a amiga, depois no final ela olha para frente e tem a boca 

triste como Susanita (plano gestual). Diferente de outras tiras, Mafalda não faz caras de 

repreensão à amiga, ela somente a escuta, mostrando uma possível imparcialidade diante 

do assunto. Tendo analisado o perfil de cada uma bem como outras tiras que possuíam o 

mesmo tema (tirinhas 17 e 18), acredita-se que essa aparente neutralidade significa um não 

compartilhamento de ideias. O fato de as duas terminarem com o desenho de uma boca 

triste não estaria indicando tristeza pela mesma razão, supõe-se que Susanita esteja assim 

devido aos seus questionamentos, e Mafalda devido a não compartir dos mesmos 

pensamentos da amiga. 

Verificou-se que as três tiras anteriores representaram um momento de transição em 

relação à quebra de alguns paradigmas, como o fato de a mulher poder ter mais de um 

namorado, algo que inquieta a personagem Susanita. Sendo seu maior sonho se casar, e 

mesmo tendo afirmando anteriormente a ideia de que a mulher não é livre para abandonar 

um marido mesmo se não o ame, como na tirinha 16, ela se põe em dúvida. 

 É exatamente essa inquietação e a insistência em discutir com Mafalda um assunto 

que não lhe interessa que torna as tirinhas 17, 18 e 19 cômicas. Nas três Susanita usa como 

recurso a comparação para falar sobre esses possíveis outros namorados, na 17 ela compara 

com o consumismo, na 18 com a tecnologia e na 19 ao fumo. Todas essas são comparações 

inusitadas, representando o inesperado para o leitor, ocasionando, portanto, no riso. 

 Percebe-se que em todas as tirinhas analisadas até agora Susanita se mostra 

alienada. Como já dito, de tão absurda ela se torna cômica, e essa graça está também no 

fato de ela não se perceber como tal. Susanita não julga sua própria postura, mesmo 

quando ela reflete sobre algo por influência da Mafalda, ela sempre acaba reafirmando sua 

posição, como acontece na tira que se segue: 
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           Tirinha 20 

 

(Corpus central, Toda Mafalda, 1994, p. 299) 

 

 Susanita se põe indignada por ter pessoas que dizem que a mulher é inferior, e 

Mafalda explica que isso acontece porque as mulheres sempre são vistas realizando tarefas 

domésticas. Ao escutar isso a menina afirma que a mulher é feita para isso, e aquela que 

não cozinha, não passa roupa, não lava, não limpa a casa, é menos mulher. Mafalda, por 

sua vez, contra argumenta perguntando à menina se uma mulher que tem empregada é 

menos mulher, ao passo que Susanita argumenta que o status é diferente daquilo que a 

mulher está designada a fazer, o que ela intitula como “mujerez”.  

 O efeito risível da tirinha se encontra no argumento utilizado por Susanita para 

justificar seu posicionamento. Ao utilizar “mujerez” ela cria uma palavra que qualifica as 

obrigações da mulher, e esse feito se torna o desfecho inesperado da tira quando 

comparado ao status. 

 Pode-se dizer que a tira levanta três questionamentos. O primeiro é o fato de a 

personagem Mafalda dizer que a mulher é inferior por se dedicar somente aos afazeres 

domésticos, algo que dialoga com os ideais do movimento feminista, que priorizava essa 

“saída de casa” da mulher, pois essa atitude demonstrava uma independência, a luta pela 

liberdade e pelo reconhecimento social. Por outro lado também se questiona o fato de que 

só são mulheres as que sabem realizar essas tarefas domésticas, algo que permanece no 

imaginário de muitos até os dias de hoje, afinal, que mulher nunca escutou um “já pode 

casar” depois elaborar com eficácia alguma tarefa doméstica? 

 Outro questionamento está na diferença entre “mujerez” e “status”. Nota-se que ter 

condições financeiras que possibilita a capacidade de contratar uma empregada não 

significa que a mulher pode ser dissociada do seu papel social: cuidar dos filhos, marido, 

casa. Esse enunciado condiz com o ideal burguês que, mesmo indicando uma 
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“independência” da mulher, reforçava que o papel conservador desta dentro da família 

patriarcal, como aponta Goellner (2003): 

 

A educação da mulher, o mercado de trabalho feminino, a redefinição do 

papel social das esposas da elite, se por um lado são necessários a esta 

nova visão social, por outro, são considerados como uma ameaça ao 

núcleo familiar. [...] Assim, [...] reforça-se a ideia do casamento e da 

reprodução como indispensáveis à preservação da higiene social e da 

ordem pública. (GOELLNER, 2003, p. 25) 

 

 Dessa forma, nota-se que Susanita representa um lugar diferente da Mafalda nesse 

momento de transição, ou como já mencionado, remetem a formações discursivas 

diferentes. Enquanto Mafalda já toma para si ideais que se assemelham às diretrizes do 

Movimento Feminista dos anos sessenta e setenta, quando afirma que a mulher está 

chamada a ocupar lugares mais importantes, que a mulher não tem que ser vista somente 

em tarefas domésticas, a outra pertence a um posicionamento conservador e que existe 

concomitantemente com esses “novos ideais”, visto que os dois perfis de mulher podiam, e 

podem, ser encontrados.  

 Logo, o que se pode observar, utilizando o conceito de intertextualidade 

(MAINGUENEAU, 2008), que aponta para as possíveis relações intertextuais passíveis de 

ocorrer e que são permitidas pela competência discursiva, e a partir do conceito de 

dialogismo de Bakhtin (2011), é que os enunciados das personagens mantém um diálogo 

com enunciados feministas, machistas e, em alguns casos, preconceituosos. 

A última tirinha a ser analisada deixa claro que as duas meninas pertencem 

posicionamentos diferentes, ou como foi dito, a formações discursivas distintas: 

 

           Tirinha 21 

     

(Corpus central. Toda Mafalda, 1994, p.146) 
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 Na historinha, Susanita diz a Mafalda que ela tem razão, que ela não pode ser uma 

mulher como suas mães, que se conformaram em aprender corte e confecção, pois a 

geração delas é diferente, é a geração da técnica, da era espacial, da eletrônica, e, por tanto, 

quando ela for grande, ela comprará uma máquina de costura, já que ela adora a 

cibernética. Nota-se que para enfatizar aquilo que ela enuncia verbalmente, há uma 

movimentação na forma como elas são desenhadas a cada quadro: primeiro há uma 

aproximação, depois é como se o leitor tivesse olhando para elas de baixo. Isso faz parte do 

que Schuabb (2013) chama de plano de enquadramento. Acredita-se que isso mostra a 

euforia da personagem e cria uma expectativa no leitor, como se a personagem tivesse de 

fato mudando de opinião. 

Nota-se, nos primeiros três quadros, que a personagem Susanita parece felizmente 

entender os questionamentos da amiga acerca da mulher não estar somente ligada às 

tarefas domésticas, e isso faz esboçar um sorriso e uma satisfação na menina Mafalda. 

Porém isso é rompido quando no final a personagem nota que a amiga não mudou sua 

forma de pensar, ela apenas usa dos enunciados da Mafalda para continuar e dar cara nova 

aos mesmos pensamentos. É exatamente essa quebra de expectativa que gera o humor na 

tirinha. 

 Assim sendo, mesmo quando as duas personagens dialogam sobre o mesmo tema, 

elas tomam posturas diferentes sobre eles. Susanita sempre interpreta o mundo a partir de 

enunciados conservadores, enquanto que a Mafalda utiliza de enunciados feministas, 

libertários. Pode-se dizer que, ao observar os enunciados de cada uma, o silenciamento da 

Mafalda, as distorções realizadas por Susanita, não existe um diálogo entre as duas 

personagens, no sentido de que uma não é capaz de entender a outra, dessa forma, Mafalda 

se cala e Susanita continua a especular sobre seus planos de casar e ser mãe. 

 

3.2.4 Conclusões de análise: o humor nas tiras 

 

 Após a análise das tiras, foi possível observar que Mafalda e Susanita são duas 

personagens antagônicas. A personagem principal da obra de Quino se mostra 

questionadora, preocupada com os problemas do mundo, defensora de ideias 

revolucionárias. Já Susanita é egocêntrica, exagerada, preconceituosa, fútil, alienada. 

Todas essas características se manifestam na forma como cada uma interpreta o mundo e 

na formação discursiva delas. 
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 Ambas as personagens se apresentam muito engajadas em suas causas. Como foi 

possível ver, mesmo com o seu silêncio Mafalda deixa claro que o seu posicionamento não 

é o mesmo que o da amiga. Nota-se que ela acredita tanto na sua forma de ver o mundo 

que ela não se propõe a discutir com Susanita, e, tampouco, se sente ameaçada pela forma 

de pensar da amiga. Assim também acontece com Susanita, ela não muda a sua postura 

independente do que Mafalda fale. 

 Pode-se dizer, então, que não há um diálogo entre as duas meninas, no sentido de 

que, mesmo elas apresentando pensamentos conflitantes, elas não realizam, na maioria das 

vezes, enfrentamentos diretos, uma ignora o jeito de agir da outra. Mesmo que Mafalda, 

por vezes, tente fazer com que Susanita mude de opinião, ela termina desistindo, pois 

percebe que isso não ocorrerá. O que sim existe é uma impaciência entre as duas por 

sempre escutarem o mesmo discurso uma da outra: 

 

               Tirinha 38 

 
(Corpus central. Toda Mafalda, 1994, p. 439) 

  

 

É possível dizer que o pilar da comicidade das tirinhas selecionadas para esta 

pesquisa está na personalidade de cada uma. De tão alienada Susanita se torna cômica, e de 

tão “adulta” Mafalda se torna engraçada. Como dito, essa racionalidade foi notada 

principalmente pelos gestos e expressões de repreensão ao que a amiga dizia. Assim como 

apontado por Ramos (2010), parte dos elementos da ação narrativa em uma tirinha é 

realizada através das expressões faciais e dos movimentos do corpo, sendo assim, são 

elementos essenciais para o sentido da tirinha. 

 Observou-se que o não verbal presente nas tirinhas possui uma lógica dentro da 

formação discursiva de cada personagem, no sentido de que, por exemplo, o silêncio da 

Mafalda não é o mesmo que o de Susanita: 
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(Corpus central, tirinha 1) 

 

Até mesmo as roupas que elas vestem, seus penteados, são significativos para o 

discurso que cada uma possui. É o que Woodward (2012) aponta sobre as identidades, na 

qual estas seriam formadas a partir da linguagem e de símbolos. Porém, pode-se entender, 

de acordo com a proposta de Maingueneau (2008), que esses símbolos, na verdade, 

também constituem a linguagem. 

 Pôde-se perceber que a construção das duas personagens é extremamente 

exagerada, caricata, e isso é cômico. Segundo Bergson (1983) o exagero provoca tanto riso 

que muitos autores definiram o definiram por ele. Logicamente, não é somente esse 

excesso que provoca o efeito risível nas tiras, esse aspecto está ligado a outro fator que 

também representa um pilar da comicidade nas tirinhas: o discurso adulto. 

 Ao ler e analisar as tiras, claramente se percebe que ambas não pensam e não agem 

como crianças, ambas possuem um engajamento de duas adultas. Segundo Possenti (1998), 

esse seria um recurso para enunciar discursos que, se enunciados de outra forma, sofreriam 

restrições, o que ele intitula de “humor de criança”. O autor diz que, dentre as personagens 

infantis, Mafalda é a que melhor representa isso: 

 

Das personagens infantis correntes, o melhor exemplo desta característica 

do humor de criança é certamente Mafalda, menina cujo discurso 

claramente nada tem de infantil. Não só sabe mais sobre política e outros 

temas adultos do que se imagina que uma criança saiba, como, 

principalmente, sabe sobre eles mais que a maioria dos adultos. 

(POSSENTI, 1998, p. 143) 

 

 

 Vale ressaltar que o discurso da Susanita se torna adulto pelo fato dela se preocupar 

demasiadamente com sua futura vida de casada. Seus desejos ultrapassam sonhos infantis, 
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e, a partir da análise, pode-se dizer que ela muitas vezes retrata a mulher burguesa de 

classe média de forma caricata. 

 Em conjunto com esses pilares, pode-se perceber alguns recursos específicos em 

cada tirinha que a transformam em cômica. Foi visto que é por meio da linguagem que o 

humor se concretiza, e esse efeito de sentido pode acontecer por diversas formas, incluindo 

algumas categorias linguísticas, como a ironia, a imitação, a comparação, o exagero. Nesta 

pesquisa notou-se que ora existiam categorias específicas e ora era a própria maneira  

como elas enunciavam que o sentido de humor se construía nas tirinhas.  

 Dentre as categorias linguísticas, pôde-se notar uma presença significativa de 

determinadas palavras (verbos, adjetivos, substantivos) de maneira inesperada, o que 

acabava por gerar a comicidade nas tirinhas. Muitas delas foram inventadas pela 

personagem Susanita, como “enviudar” (p.74), “mujerez” (tirinha 20), e se notou que a 

maioria estava relacionada ao universo familiar, apontando para uma característica da 

personagem e tornando, como dito, a tira engraçada. 

 Como mencionado por Maingueneau (2008), a palavra em si não constitui uma 

unidade de análise pertinente, pois não há sentido em analisá-la separadamente. Porém, o 

mesmo não ocorre quando analisada a fim de entender o sentido que ela possui em um 

determinado discurso. Isso se dá pela própria forma de como se concebe a compreensão de 

um enunciado, que não é somente entendido por seu significado estrito, e sim, acredita-se 

que ele demanda saberes diversos: 

 

Compreender um enunciado não é somente referir-se a uma gramática e a 

um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, 

raciocinar, construindo um contexto que não é um dado preestabelecido e 

estável. [...] O que se quer dizer é que, fora de contexto, não podemos 

falar realmente do sentido de um enunciado [...] (MAINGUENEAU, 

2011, p. 20) 

 

 Portanto, acredita-se que essas palavras são importantes para a compreensão dos 

enunciados das personagens e não são palavras vazias de significado. Quando na tirinha 13 

Susanita enuncia que ela quer ser “una madre descontrolada”, o adjetivo “descontrolada” 

ganha um sentido específico dentro da formação discursiva a qual ela pertence, assim 

como quando ela diz que Mafalda parece ser a “nuera de la política” (p. 74) ou quando se 

questiona sobre a possibilidade de ter mais de um namorado, perguntando se poderão ser 

chamados de “experiencias piloto”. Ao serem utilizadas em entradas outras que não as 
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comuns, elas ganham sentido outro. Dessa maneira, considera-se que além de indicar o 

cômico na tira, essas palavras apontam para a personalidade da personagem. 

 Outro recurso recorrente, como dito por Ramos (2010; 2013), é o final inesperado 

que provoca humor. Esse risível é desencadeado por algum elemento surpresa, sendo que 

este geralmente se encontra no final da tira. Algumas tirinhas o efeito de humor é dado na 

sequência de toda tira (tirinhas: 23, 28, 32, 35, 37- todas se encontram no Anexo B), 

porém, em todas há um dispositivo final que conclui essa comicidade.  

 A partir da análise, pôde-se visualizar também que o riso nas tiras ocorre porque 

esses elementos presentes nos enunciados, bem como as posturas das meninas, remetem a 

enunciados outros. É a partir da teoria do dialogismo de Bakhtin (2011) que é possível 

dizer que, como o humor é realizado através da linguagem, ele carrega enunciados outros e 

por essa razão é capaz de provocar riso. O leitor compreende o cômico através do diálogo 

que pode ser percebido nos enunciados verbais das personagens, bem como através do não 

verbal e do próprio silêncio. 

Através do cômico foi possível perceber como a mulher nas tirinhas da Mafalda é 

retratada, e principalmente, constatar que não existe uma identidade da mulher. Por meio 

de personagens que possuem características bem marcadas se tem a possibilidade de 

refletir sobre identidades que não são fixas. Existem Mafaldas, Susanitas, mulheres que são 

Mafaldas e Susanitas, e as que não são nenhuma das duas, e isso só é possível porque as 

identidades são socialmente construídas e estão em constante mutação. Como dito por Hall 

(2012), as identidades: 

 

Têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da 

história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós 

somos, mas daquilo no qual nos tornamos. Têm a ver não tanto com as 

questões “quem nós somos” ou “ de onde nós viemos”, mas muito mais 

com as questões “quem nós podemos nos tornar”, “como nós temos sido 

representados” e “como essa representação afeta a forma como nós 

podemos representar a nós próprios”. (HALL, 2012, p. 109) 

 

 Sendo assim, o fato de Mafalda e Susanita pertencerem à mesma geração não as faz 

crianças iguais, e é dessa forma que as identidades são construídas:  
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(Corpus periférico. Toda Mafalda, 1994, p. 513) 

 

 A tirinha acima deixa claro que as duas meninas possuem identidades diferentes e, 

por esse motivo, elas estão em constante atrito. Na maioria das vezes, como visto, Mafalda 

permanece em silêncio diante das posturas da menina, mas em outros momentos ela a 

confronta, como é no caso dessa tirinha, quando no terceiro quadro ambas trocam insultos. 

Pode-se concluir dizendo que o que torna as personagens engraçadas não é somente o fato 

de elas remeterem a formações discursivas diferentes, mas também por, mesmo sendo tão 

diferentes, serem amigas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A proposta desta pesquisa esteve pautada no intuito de, a partir dos enunciados das 

personagens Mafalda e Susanita, refletir sobre a mulher com base na construção de humor 

das tiras cômicas selecionadas. Para tanto, optou-se por realizar um capítulo de 

contextualização que abordasse um pouco sobre a história da mulher, pautasse sobre o 

Movimento Feminista e que discutisse a concepção de identidade, atentando para o fato de 

que esta é uma noção que indica multiplicidade. 

 A fim de realizar esta pesquisa à luz das propostas de Maingueneau (1997; 2008; 

2011) para análise do discurso, buscou-se produzir um capítulo teórico que sinalizasse a 

concepção de discurso adotada pelo autor. Além disso, notou-se imprescindível falar sobre 

o gênero discursivo o qual os enunciados das personagens Mafalda e Susanita se 

materializam: as tiras cômicas. Para isso foi utilizado o conceito de gênero de discurso de 

Bakhtin (2011) e, para a discussão específica em relação às tiras, Ramos (2010). Sendo 

uma das principais características das tirinhas o humor, optou-se por fazer um apanhado 

histórico-teórico de sua concepção, a fim de refletir sobre a construção do cômico e como é 

possível, através dele, pensar sobre as questões referentes à mulher na sociedade. 

 Entendendo metodologia como processo, procurou-se descrever como se deu a 

construção da dissertação, desde o início até a análise do corpus. Foi possível observar que 

o propósito desta  estava em observar a figura da mulher nas tirinhas selecionadas a partir 

da construção do cômico. Para isso foram examinados não somente os enunciados verbais 

nas personagens, como também os não verbais. Portanto, teve-se aporte teórico de 

Maingueneau (1997; 2008; 2011), Bakhtin (2011). Buscou-se não restringir a análise à 

procura de categorias linguísticas específicas, e sim optou-se por observar quais planos 

ajudavam a pensar sobre o objetivo proposto pela pesquisa. 

 O que foi possível observar é que as personagens remetem a formações discursivas 

diferentes, e isso é notado a partir de suas enunciações. Tanto os enunciados verbais quanto 

os não verbais indicam que elas possuem opiniões diversas em relação a muitos assuntos, 

inclusive o que diz respeito ao papel da mulher na sociedade. Através do plano da 
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fisionomia, pôde-se, muitas vezes, perceber o posicionamento da Mafalda em relação ao 

que a Susanita dizia, já que em muitas tiras ela não enunciava verbalmente. Através do seu 

silenciamento a personagem principal negava a atitude e a forma de pensar da amiga.     

 Por meio dos planos do gestual e da fisionomia foi possível observar o quanto 

Susanita é exagerada, e isso é igualmente significativo, pois constitui a personagem e 

colabora para acarretar o humor na tira. As duas meninas são construídas de formas 

caricatas: Mafalda é extremamente racional para sua idade e Susanita, alienada, 

preconceituosa, fútil, egoísta. Esses exageros acabam atuando como uma das causas da 

comicidade nas tiras. 

 Outros fatores também contribuem para o cômico, como o discurso adulto que 

ambas possuem, o final inesperado, o uso que alguns recursos linguísticos como a ironia, o 

vocabulário. O que foi possível perceber é que todos esses meios apontavam para o fato de 

que as duas meninas possuíam maneiras de pensar diferentes. Sendo assim, afirma-se que a 

comicidade nas tirinhas está no fato de elas possuírem formações discursivas diferentes e, 

dessa forma, não existir um diálogo entre elas.  

É através dessas personagens fixas e das diferenças que existem entre elas, notadas 

por meio do humor, que se observa como se constrói a figura da mulher no corpus. Foi 

possível observar uma intertextualidade nos enunciados analisados com as causas 

feministas do final dos anos sessenta e início dos anos setenta: a luta pelo direito de 

escolha, por alcançar direitos iguais no mercado de trabalho e nos estudos (ALVES & 

PITANGUY, 2007). Pode-se dizer que a personagem Mafalda representa, em muitos 

momentos, a voz feminina que clama pelo direito de ter uma vida profissional, de não ser 

presa ao destino de ter que ser esposa e mãe. Em contraponto, Susanita ainda permanece 

com o ideal de que a mulher nasce para se casar e ter filhos, ou seja, destino o qual as 

feministas queriam a todo custo negar, pois representava colaborar com o argumento de 

que esse seria o destino “natural e único” a mulher. O que se pôde contemplar é que é 

possível observar esse dialogismo a partir da tentativa de convencimento da Mafalda ou de 

seu silenciamento em resposta aos enunciados da Susanita.  

Acreditava-se que as duas personagens representavam uma crítica ao 

posicionamento tradicional da mulher na sociedade. O que se nota é que essa crítica é, sim, 

possível, desde o momento em que se analisa a diferença de pensamentos entre as duas 

meninas e se conclui, como mencionado, que elas remetem a formações discursivas 

diferentes. A partir do embate de ideias entre elas é admissível pensar nos questionamentos 
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feministas em contraponto aos conservadores, assim sendo, é possível observar uma voz 

que remete às feministas e outra que representa a mulher submissa e, claramente, machista. 

 Através dessas duas personagens é possível pensar sobre o conceito de identidade 

como diferença, com construída sociohistoricamente, em constante mutação e dada através 

da linguagem (HALL, 2012). As tirinhas mostram duas caricaturas de mulheres que 

pertencem à mesma geração, e, mesmo assim, representam ideais completamente 

diferentes. Isso corrobora para a afirmação de que não existe uma única mulher, assim 

como não existe um único homem. E claro, não existe somente Mafaldas e Susanitas, mas 

a partir delas se pode pensar nas identidades femininas. 

 Desde o princípio, o que se buscou foi realizar uma pesquisa na qual, através dos 

estudos discursivos, pudesse abordar uma temática que oferecesse uma relevância social. A 

escolha por falar sobre a mulher aponta para o fato de que a mulher ainda sofre 

preconceitos e violência por representarem o dito “sexo frágil”. 

 Segundo Bourdieu (2010), a sociedade é falocentrisca, o que significa que as 

construções sociais são determinadas a partir da visão do homem, que aparece no centro 

das relações de poder.  Enquanto o homem é destinado a ser o provedor, viril, a mulher é 

estimulada a ser a princesa. Em Uberlândia foi fundada a Escola de princesas
 20

, cujo 

objetivo está não somente em ensinar a meninas entre quatro a quinze anos a ter etiqueta, 

mas também fazer com que aprendam “valores morais e sociais” que auxiliem no 

“desenvolvimento de uma pessoa”. Afinal, a mulher precisa ser ensinada a não se “vestir de 

maneira vulgar” ou a não usar batom vermelho quando se é criança.  

O que se pode perceber é que ainda existe a ideia de que o portar-se bem, a 

gentileza e a doçura é inerente à mulher, algo que deve ser preservado, estimulado, para 

que esta não perca aquilo que o “mundo moderno tira delas”. Há de se criar Susanitas que 

saibam passar, lavar, cozinhar, comportar-se diante dos outros como “verdadeiras damas” 

(o que, aliás, falta na personagem de Quino), porque, afinal, uma mulher que não saiba 

fazer isso é “menos mulher”. 

 Como dito, as tirinhas foram realizadas entre 1963 e 1974, mas parecem que 

dialogam perfeitamente com reportagens como essas de 2013. É possível notar o quanto a 

sociedade permanece machista e pode-se dizer que muitos desses discursos ainda circulam 

na sociedade, mascarados ou não. Como dito por Mafalda, a mulher foi e é chamada a 

ocupar lugares cada vez mais importantes na sociedade, e parece que existe um tipo de 

                                                           
20

 A reportagem na íntegra se encontra no Anexo C. 
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medo de que estas “se percam”, que o mundo moderno as faça perder sua gentileza e 

doçura. 

 Sendo assim, acredita-se que esse é um tema que traz questões que ainda devem ser 

muito debatidas, refletidas, questionadas, e por todas as áreas do saber. As tiras cômicas, 

ao utilizarem sua mais essencial característica, o humor, podem levar o leitor a pensar 

sobre temas de grande relevância e importância social. A comicidade provoca um efeito 

que vai mais além do que a ação de rir: é um convite a contemplar e indagar o mundo, e 

Mafalda desempenha essa função muito bem. 

  



99 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

ALBERTI, V. O riso e o risível na história do pensamento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2002. 

 

ALMEIDA. F. A. Linguagem e humor- comicidade em Les Frustrés de Claire 

Bretécher. Niterói: EdUFF, 1999. 

 

ALVES. B. M. & PITANGUY, J. O que é feminismo. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

 

ARISTÓTELES. Arte retórica e Arte poética.Tradução Antônio Pinto de Carvalho. 

Edições de Ouro, 1970. 

 

AUTHIER-REVUZ, J. Palavras Incertas: as não-coincidências do dizer. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 1998. 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Editora Martins Fontes, São Paulo: Martins 

Fontes 2011. 

 

_________. A cultura popular na idade média e no renascimento- O contexto de 

François Rabelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2013. 

 

BEAUVOIR, S. de. O segundo sexo. Tradução de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1949. 

 

BERGSON, H. O riso- ensaio sobre a significação do cômico. 2ªed. Rio de Janeiro: 

Zahar Ediores, 1983. 

 

BOURDIEU, P. A dominação masculina. Tradução: Maria Helena Kühner. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

 

BRAIT, B. & MELO, R. de. Enunciado/Enunciado concreto/ Enunciação. In: BRAIT, 

B. Bakhtin: conceitos chaves. São Paulo: Contexto, 5ª ed., pp. 61-78, 2012.  

 

______. A palavra mandioca: do verbal ao verbo-visual. Bakhtiniana: Revista de Estudos 

do Discurso, v. 1, p. 142-160, 2009. 

 

CABRAL, D. G. Identidades femininas em Todo Superadas. 8 de setembro de 2010. 90 

f. Dissertação. Universidade Federal Fluminense, 8 de setembro de 2010. 

 

CHARAUDEAU, P. & MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. 

Coordenação da tradução Fabiana Komesu. São Paulo: Contexto, 3ª ed., 2012. 

 



100 
 

DUCROT, O. O dizer e o dito.  Revisão técnica da tradução Eduardo Guimarães. 

Campinas, SP: Pontes, 1987. 

 

ÉSCOSSIA, L. da., KASTRUP, V. & PASSOS. E. Pistas do método da cartografia- 

pesquisa intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

 

 

FERREIRA, C. dos S. Intertextualidade e temporalidade nos quadrinhos: um estudo 

da charge. 240f. Tese. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2010. 

 

FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Tradução Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 8ª ed. Rio de Janeiro: Imago, 2013, v. VIII. 

 

FREUD. S. Os chistes e sua relação com o inconsciente. In: Obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud: edição standart brasileira.  

 

GALEANO, A.I.I. & RAMÍREZ, R. H. As representações da mulher nas décadas de 60 

e 70 nas tiras da Mafalda. In: VII Seminário de Pesquisa em Ciências Humanas, 2008, 

Londrina. Anais VII Seminário de Pesquisa em Ciências Humanas. Londrina: 

Universidade Estadual de Londrina, 2008.  

 

GOELLNER, S. V. Bela, maternal e feminina- Imagens da mulher na revista 

Educação Physica. Ijuí: Ed. Unijuí, 2013 

 

HALL, S. Quem precisa de identidade? In: Silva, T.T. da. Identidade e diferença: uma 

perspectiva dos estudos culturais. 11 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, pp. 2012. 

 

HOBBES, T. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. 

Tradução João Paulo Monteiro, Maria Beatriz Nizza da Slva. São Paulo: Cultural. 2ª ed, 

1979. 

 

IANNONE, L.R. & IANNONE, R. A. O mundo das histórias em quadrinhos. São 

Paulo: Moderna, 1994. 

 

JINZENJI, M. Y. Cultura impressa e educação da mulher no século XIX. Belo  

Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

 

LOURO, G. L. Gênero e sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

 

MACHADO, I. Gêneros discursivos. In: BRAIT, B. Bakhtin: conceitos chaves. São 

Paulo: Contexto, 5ª ed., pp. 61-78, 2012.  

 

MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. Tradução Cecília P. de Souza-

e-Silva, Décio Rocha. São Paulo: Cortez, 6ª ed., 2011. 

 

________. Novas Tendências em análise do discurso. Tradução Freda Indursky;. 

Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 3ª edição, 1997. 

 



101 
 

________. Gênese dos discursos. Tradução Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 

 

MENDONÇA, M. R. de S. Um gênero quadro a quadro: a história em quadrinhos. In: 

DIONISIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel & BEZERRA, Maria Auxiliadora 

(orgs.). Gêneros textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 

 

MOITA LOPES, L. P. da. Uma linguística aplicada mestiça e ideológica: interrogando 

o campo como linguista aplicado. In: MOITA LOPES, L. P. da. Por uma linguística 

interdisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, pp. 13-42, 2006. 

 

PEDRO, J.M. O feminismo de “segunda onda”. In: PEDRO, J. M. & PINSKY, C. B. 

(orgs). A nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

PLATÃO. Diálogos. Tradução e notas de José Cavalcante de Souza, Jorge Poleikat e João 

Cruz Costa. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

 

POSSENTI, S. Humor, língua e discurso. São Paulo. Contexto, 2010. 

 

__________. Os humores da língua. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998. 

 

QUINO, J. S. L. Toda Mafalda. Buenos Aires. Ediciones de las flores. 14ª ed., 1994. 

 

_________. Diez años de Mafalda. Buenos Aires. Ediciones de las flores. 25ª ed., 2009. 

 

RAMOS, P. A leitura dos quadrinhos. SP: Contexto. 1ª ed., 1ª reimpressão, 2010. 

 

_________. Humor nos quadrinhos. In: RAMOS, P. & VERGUEIRO, W. Quadrinhos 

na Educação (orgs). 1.ed. 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

RASKIN, V. Semantic Mechanisms of humor. D. Dordrecht, Holand: Reidel Publishing 

Company, v. 24, 1944. 

 

ROJO, R. H. R. Fazer linguística aplicada em perspectiva sócio-histórica: privação 

sofrida e leveza de pensamento. In: MOITA LOPES, L. P. da. Por uma linguística 

interdisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, pp. 253-276, 2006. 

 

SCHOPENHAUER, A. O Mundo como vontade e representação, Iº Tomo. Tradução 

Jair Barbosa. São Paulo: Unesp, 2005. 

 

SCHUABB, R. Articulação e codificação de sentidos no estrato imagético de histórias em 

quadrinhos japoneses. Jul. 2013. 133f. Dissertação. Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Jul. 2013. 

 

SCOTT, A. S. O caleidoscópio dos arranjos familiares. In: PEDRO, J. M. & PINSKY, 

C. B. (orgs). A nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

SILVA, T. T. da. A produção social da identidade e da diferença. In: Silva, T.T. da. 

Identidade e diferença: uma perspectiva dos estudos culturais. 11 ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, pp. 2012. 



102 
 

 

TRAVAGLIA, L.C. Uma introdução ao estudo do humor pela linguística. DELTA- 

Revista de documentação de estudos em Linguística Teórica e Aplicada, ISSN/ISBN: 

01024450. São Paulo. v.6, n.1, p. 55-82, 1990. 

 

WOODWARD, K. Identidade e Diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: 

Silva, T.T. da. Identidade e diferença: uma perspectiva dos estudos culturais. 11 ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes,73-102, pp. 7-72, 2012. 

 

VIVAS, M. A. Literatura mulherzinha: a construção de feminilidades nas tirinhas da 

série Mulheres Alteradas de Maitena. Nov. 2005, 169f. Dissertação. Pontifícia 

Universidade Católica do estado do Rio de Janeiro, nov. 2005  
 

 

 

 

  



103 
 

 

 

 

ANEXOS 

  



104 
 

 

 

 

ANEXO A -Reportagem 1: citada na introdução 

 

Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2012/05/mulher-piloto-diz-que-expulsou-

passageiro-por-seguranca-de-voo.html 

Acesso: 30/12/2013 

 

27/05/2012 21h58 - Atualizado em 27/05/2012 22h03 

Mulher piloto diz que expulsou 

passageiro por segurança de voo 
Passageiro fez comentário após saber que uma mulher pilotaria o avião. 

Caso aconteceu no Aeroporto de Confins, na Grande BH. 

Do G1 MG, com informações do Fantástico 

151 comentários 

 

A piloto Betânia Porto Pinto tem quase 20 anos de carreira, e mais de nove mil horas de voo. E pela 

primeira vez determinou que um passageiro do avião que comandava se retirasse após um 

comentário. “Ele afirmou que faria uma reclamação para companhia, para informar quando fosse 

uma mulher comandante, para ele ter a opção de não embarcar”, contou a piloto ao Fantástico. 

A piloto explicou que ordenou a retirada do passageiro por uma questão de segurança. “Se acontece 

qualquer coisa, uma rajada, se acontece uma turbulência, que ele sinta desconfortável e entra em 

pânico, ele pode colocar um avião com 100 pessoas inteiro em pânico dentro da aeronave”, diz. A 

Polícia Federal foi chamada para retirar o passageiro. 
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A situação, até então inusitada para Betânia, aconteceu no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 

em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 18. O voo da Trip ia para 

Palmas, com escala em Goiânia. Ao saber que o avião seria pilotado por uma mulher, um passageiro 

comentou que, se soubesse que era uma comandante, não teria embarcado. "Ele não me xingou". 

Para ela, o passageiro comentou que iria voar só porque precisava. 

Depois de quase uma hora de confusão, a piloto contou que os outros passageiros ficaram irritados 

com a atitude do homem. “Ele ficou mais alterado, veio aqui para frente, começou a fazer discurso, 

os passageiros se alteraram com ele, falaram com ele que era para ele resolver a vida dele e descer”, 

lembrou Betânia. 

Um empresário testemunhou tudo. “Levou uma vaia e desceu tranquilo, sorridente, como se nada 

houvesse acontecido. Um preconceito que eu nunca vi igual”, conta Paulo César de Oliveira. 

O passageiro saiu do avião acompanhado por um delegado e dois agentes da Polícia Federal. Ele 

não embarcou em nenhum outro voo da companhia. O bilhete continua em aberto. O Fantástico 

tentou falar com Jeferson Jaime Cassoli. Por telefone, conversamos com a esposa dele. “Ele não 

quer falar. Ele ficou extremamente chateado com o que aconteceu. Nunca tinha acontecido isso”, 

disse. 

Mercado feminino 

Mulheres no comando de aviões representam menos de 2% dos mais de 17 mil pilotos que atuam no 

Brasil, mas esse número está crescendo. De 2003 a 2011, as licenças de piloto para mulheres 

aumentaram de 43 para 230. 

“Quando uma mulher se apresenta no mercado com as mesmas credenciais de um homem para uma 

função, mesmo assim, ela tem que provar muito mais que ela é competente”, analisou a socióloga 

Maria Rosa Lombardi. 

E não é só na aviação civil que elas estão presentes. 

“Chegar aqui para mim, com certeza foi o meu sonho”, disse a tenente Joyce de Souza. A tenente é a 

primeira mulher a comandar um Hércules, um gigante da Força Aérea Brasileira (FAB). 

“Às vezes você ouve brincadeira, aquelas de sempre, 'ainda bem que não faz baliza, não tem poste'. 

Mas preconceito, desconfiança séria, achar que você não é capaz, eu tenho muita satisfação de dizer 

que eu não passei por essa situação”, disse. Ela comanda uma tropa de homens. 

“O fato de ter uma mulher no comando da aeronave é um orgulho para tropa paraquedista”, disse 

um dos comandados pela tenente. 
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Anexo B - Tirinhas citadas na análise 

 

 

Tirinha 22 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 98) 

 

 

 

Tirinha 23 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 445) 

 

 

Tirinha 24 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 212) 
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Tirinha 25 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 103) 

 

 

 

 

Tirinha 26 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 77) 

 

 

 

Tirinha 27 

 

(Toda Mafalda, 1994, p.79) 
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Tirinha 28 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 273) 

 

 

 

 

Tirinha 29 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 421) 

 

 

 

Tirinha 30 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 402) 
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Tirinha 31 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 334) 

 

 

 

Tirinha 32 

 

(Toda Mafalda, 1994, 429) 

 

 

 

Tirinha 33 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 148) 
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Tirinha 34 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 341) 

 

 

 

 

Tirinha 35 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 231) 

 

 

 

Tirinha 36 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 521) 
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Tirinha 37 

 

(Toda Mafalda, 1994, p. 267) 
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Anexo C - Reportagens 2 citada nas considerações finais 

 

 

Reportagem sobre a “Escola de princesas” 

 

Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2013/07/escola-de-princesas-em-

uberlandia-supera-expectativas-de-professora.html 

Acesso: 27 de agosto de 2013 

 

 
  

07/07/2013 16h17 - Atualizado em 07/07/2013 16h24 

Escola de princesas em Uberlândia 

supera expectativas de professora 
Em menos de seis meses de criação a escola já atendeu 400 meninas. 

Projeto ensina princípios morais, sociais, etiqueta e comportamento. 
Fernanda ResendeDo G1 Triângulo Mineiro 

50 comentários 

Professora realizou o sonho de ter a própria escola  

(Foto: Nathalia de Mesquita/Arquivo Pessoal) 

Um lugar que chama atenção logo na entrada. Em Uberlândia existe uma casa que do lado de 

dentro mais se parece com um palácio, pois existem coroas, sapatos, vestidos brilhantes e ambientes 

dignos de uma princesa. A descrição é a mesma encontrada nos contos de fada, mas a fábula saiu 

dos livros e entrou em uma escola. O projeto que leva o nome de “Escola de Princesas” foi 

http://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/cidade/uberlandia.html
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idealizado pela professora e psicopedagoga Nathália de Mesquita Rosa de Souza e, em menos de 

seis meses de criação, já atendeu a 400 meninas. 

A escola é um projeto criado para levar às meninas de quatro a 15 anos valores e princípios morais e 

sociais, e não somente etiqueta ou comportamento. A ideia veio depois de um sonho que a 

professora teve. “No meio do ano passado eu cheguei a sonhar com a escola. No sonho consegui ver 

todos os ambientes, os móveis e até meninas vestidas com uniforme. Achei que era algo bem 

improvável de acontecer, mas mesmo assim comentei com o meu marido e decidimos colocar as 

ideias no papel e concretizar a fantasia”, contou. 

Tenho dois filhos, dois príncipes. Não tive nenhuma princesa, mas sempre 

tive a vontade de estar com elas. Hoje posso me dedicar e repassar 

ensinamentos para que as meninas não deixem de perder a doçura e a 

gentileza que às vezes o mundo moderno tira delas" 

Nathália de Mesquita, professora 

Desde esse dia, Nathália começou a aprofundar os estudos sobre princesas, tanto as fictícias quanto 

as reais. “Comecei a estudar as princesas para mostrar às meninas que elas são pessoas humanas 

como nós, com personalidade, qualidades e defeitos, com obrigações e deveres”, contou a 

professora. 

Foram meses de dedicação e várias bibliografias pesquisadas. Com o projeto pronto, ela  apresentou 

a um amigo empreendedor e ganhou ainda mais apoio para fazer o sonho acontecer. 

A vontade fez com que ela adquirisse uma casa e transformasse o lugar em um cenário onde as 

meninas pudessem ter a certeza que eram verdadeiras princesas. 
 

 

Escola tem vários ambientes, dentre eles um salão de beleza (Foto: Fernanda Resende/G1) 

Em dezembro do ano passado, com tudo pronto, ela criou uma turma e fez um teste. Para sua 

surpresa, viu o projeto sair do papel. A escola teve abertura oficial em janeiro deste ano. “Quando 

mexemos com sonhos, o mundo das Princesas é algo fascinante e encantador”, confessou. 



114 
 

Para alguns, se tornar uma “princesa” pode ser sinônimo de futilidade, mas esse termo passa longe 

da intenção de Nathália. No local as meninas aprendem a fazer atividades que vão desde pregar um 

botão em uma roupa até como se comportar à mesa. Segundo a professora, a ideia é transmitir 

conhecimentos para a vida e não apenas para uma ocasião. “Ensinamos a arrumar a cama, lavar a 

louça, cozinhar, a respeitar os pais, a se maquiar e se vestir sem ser vulgar, entre outras ações que 

ajudam no desenvolvimento de uma pessoa. A intenção não é mudar a essência da pessoa e sim 

agregar conhecimentos”, ressaltou. 

Na escola é possível fazer cursos que variam de um dia a três meses. Os materiais são cedidos pela 

professora e tudo que as meninas produzem no local pode ser levado para casa. Questionada sobre 

as expectativas, Nathália afirmou que já superou as iniciais e que está feliz com os resultados 

conquistados até o momento. “O projeto tomou uma proporção que eu não esperava em tão pouco 

tempo. Pelo que eu e meu marido pesquisamos não há nenhuma escola no mundo que oferece o que 

nós oferecemos. É algo inédito. Já recebi ligações de várias cidades do Brasil pedindo para que eu 

instale uma filial no local. Mas ainda é cedo para pensar nisso, mas para tudo existe uma 

possibilidade”. 

 

Mais de 400 meninas já passaram pela Escola de Princesas (Foto: Nathalia de Mesquita/Arquivo Pessoal) 

As aulas funcionam no período da manhã e da tarde. Para se dedicar ao projeto, Nathália deixou os 

17 anos que atuou na educação de lado e apostou em seu sonho. “Tenho dois filhos, dois príncipes. 

Não tive nenhuma princesa, mas sempre tive a vontade de estar com elas. Hoje posso me dedicar e 

repassar ensinamentos para que as meninas não deixem de perder a doçura e a gentileza que às 

vezes o mundo moderno tira delas”, contou. 

A professora tem vários parceiros que contribuem para o desenvolvimento das meninas, dentre eles 

nutricionistas, psicólogos e educadores físicos. Em janeiro e em julho, nos períodos de férias 

escolares, a Escola de Princesas oferece a colônia de férias, com duração de uma semana para cada 

turma. No local, também é realizado festas de aniversário tematizada nos finais de semana. Os 

preços dos serviços prestados pela Escola variam de R$ 60 a R$ 1.200. 
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Aprendizado que se leva para casa 

 

Valentina posa ao lado da mãe Fernanda Dias 

(Foto: Fernanda Resende/G1) 

Valentina Guimarães Assis, de 11 anos, é uma das princesas da escola. Ela está matriculada desde 

fevereiro e afirmou ao G1 que se sente feliz participando do sonho de Nathália. “Aqui é como a 

minha segunda casa. Aprendo a fazer várias coisas, inclusive cupcakes”, contou com um sorriso 

nada tímido. 

A menina já captou os primeiros ensinamentos. Ela sabe se comportar diante dos outros, sabe o 

momento de falar, brincar e ouvir. Na mesa, ela se mostra uma verdadeira dama e ainda sabe 

repassar o que aprendeu, apesar da pouca idade. “Não pode colocar os braços na mesa quando está 

comendo, nem mastigar rápido e com a boca aberta. É importante também utilizar o guardanapo 

para limpar os cantinhos da boca. Tem um jeitinho certo de pegar na xícara e até de se maquiar. 

Batom vermelho é para gente grande”, ensinou a pequena. 

 

A mãe de Valentina, Fernanda Dias Guimarães, não esconde o orgulho pela filha e afirmou que 

embora seja pouco o tempo que ela frequenta a escola, já apresenta bons resultados. “Valentina não 

arrumava a cama e agora é um exemplo. O engraçado é que ela aprende coisas que nem eu mesmo 

sabia. Gosto de vê-la empolgada e empenhada em ser uma pessoa melhor”, disse. 

 

Fernanda Dias contou que Valentina descobriu sozinha a escola e que ela só foi conhecer o local por 

insistência da filha. “Moramos perto da escola e eu nunca tinha reparado na existência dela. 

Valentina chegou um dia falando do local e depois de muito pedir, acabamos indo conhecer. 

Ficamos encantadas com o local e ainda mais com a proposta. Não era somente uma escola de 

etiqueta”, concluiu. 

  

Informações adicionais: 

Fanpage da escola: https://www.facebook.com/escoladeprincesas 

Site: http://escoladeprincesas.net/  
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Anexo D e E- Catalogação e Todas as tiras com Mafalda e Susanita 

 


