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Resumo

Este trabalho, integrado ao projeto Vozes em (Dis)curso: estudo da produção de sentidos (Di 

Fanti, 2010), tem como objetivo analisar a construção de sentidos no gênero discursivo tira 

jornalística,  observando  como  se  dá  a  produção  do  humor.  Como  metodologia,  são 

analisadas, de modo individual e em cotejo, duas tiras jornalísticas de diferentes cartunistas, 

publicadas em jornais distintos, os quais se dirigem a diferentes públicos. Foram selecionadas 

para este fim tiras que abordam o mesmo tema com o propósito de analisar, sob o ponto de 

vista dialógico, considerando os elementos verbais e visuais, o funcionamento do discurso, o 

diálogo  de vozes  que  emerge  na  interação  com os  valores  sócio-históricos  e  as  posições 

valorativas  que circulam nos enunciados,  de modo a perceber  como se dá a produção de 

humor nas tiras selecionadas. A análise é baseada na teoria bakhtiniana (Bakhtin, 1997, 1998, 

2003; Bakhtin/Volochinov, 2004) que compreende ser o dialogismo o princípio constitutivo 

da linguagem, o qual pressupõe que todo discurso está em relação com outros discursos. Os 

gêneros  do  discurso,  nessa  perspectiva,  são  entendidos  como  formas  de  enunciados 

relativamente  estáveis,  que  possuindo,  ao  mesmo  tempo,  aspectos  reiteráveis  e  não-

reiteráveis,  garantem as  interações  sociais.  No  que  tange  à  constituição  dos  sentidos,  os 

estudos  bakhtinianos  consideram  a  importância  de  se  observar  as  relações  dialógicas 

(confronto, aliança, assimilação etc.) estabelecidas entre diferentes discursos. Nesse processo, 

é válido destacar que o signo ideológico não só reflete mas também refrata diferentes posições 

axiológicas,  imprimindo  novos  valores  e  significados  ao  discurso.  Espera-se  com  esta 

investigação  contribuir  para o entendimento  da produção do humor em tiras  jornalísticas, 

possibilitando o debate sobre a importância da compreensão responsiva ativa do leitor frente 

ao contexto refletido e refratado no movimento do discurso.
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