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Poderoso Gangster 

Luiz Melodia 

 

Ó Deus, poderoso gangster, 

com as suas metralhadoras 

armadas de acontecimentos, 

com seus mil relógios 

marcando mil horas, 

milênios, 

mil eras... diferentes. 

Ai, dai-me o que fazer, 

preciso dos seus benefícios, 

mas não me peça para abandonar 

os vícios. 

Ai, quero estar junto a ti, 

por temor e por temer-me. 

Estou assustado, senhor, 

com o que estou vendo, 

com o que estou vivendo, 

com o que estou sonhando. 

Preciso de munição, 

preciso de munição. 

 

Charge de Allan Sieber, por ocasião do atentado ao jornal francês Charlie Hebdo em janeiro de 20152. 

 

                                                             
2 Fonte: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/cartunistas-homenageiam-mortos-no-ataque-

terrorista-com-charges.html>. Acesso: 01 dez. 2017. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

 

Análise de charges sobre a educação à luz da Semiolinguística 

e com apoio de pressupostos da Teoria das Representações 

Sociais, da Semiótica da imagem visual e dos quadrinhos, da 

Semântica e dos estudos do Humor. Aplicação de uma grade 

analítica, cuja estrutura abarca os diferentes níveis de 

construção linguageira desse gênero, suas relações 

paratextuais e efeitos de sentido pretendidos. 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa, cujas bases estão lançadas sobre a Teoria Semiolinguística de Análise 

do Discurso, tem por objeto analítico um conjunto de charges publicadas entre os anos 

de 2007 e 2015, que abordam o tema da educação brasileira por meio de um paralelo 

temporal entre o passado e o presente. Situada na fronteira entre arte e jornalismo e 

entre informação e opinião, a charge, enquanto gênero discursivo, constrói um 

acontecimento comentado verbo-visual, explorando mais intensamente o espaço de 

captação do que o de informação em seu contrato comunicativo midiático. O 

enunciador chargista, mais voltado, portanto, para o objetivo de atrair seu público, 

lança mão de estratégias específicas de apelo da emoção mais do que da razão, cujos 

efeitos pretendidos de humor e de pathos temperam a objetividade e a verbalidade 

predominantes nas publicações jornalísticas. A produção de tais efeitos se deve, por 

sua vez, à evocação de saberes diversos que permeiam as trocas comunicativas e 

sustentam sistemas coletivos de representações colocados em jogo no processo de 

semiotização do mundo da charge. Na ilustração caricatural da realidade educacional 

brasileira de ontem e de hoje, os textos em exame re-apresentam, assim, imaginários 

sociodiscursivos de forma implícita em sua composição, por meio de mecanismos 

linguísticos e discursivos diversos e interdependentes, cuja descrição constitui o 

objetivo principal deste estudo. A investigação se fundamenta, ainda, em 

pressupostos da Teoria das Representações Sociais, da Semiótica da imagem visual 

e dos quadrinhos, da Semântica e dos estudos do humor, que convergiram para a 

construção de uma grade analítica projetada para contemplar a complexidade desse 

discurso em que palavra e imagem dizem tanto com tão pouco. 

 

Palavras-chave: Semiolinguística. Charge. Imaginários sociodiscursivos. Verbo-

visualidade. Educação.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research, which is based on the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, 

has as an analytical object a set of cartoons published between the years of 2007 and 

2015, which addresses the theme of education by a temporal parallel between the past 

and the present. The cartoon as a discursive genre is situated on the edge between 

art and journalism and opinion, it makes a commented verbal-visual event, exploring 

more intensively the space of reception than the information in its communicative 

media agreement. The cartoon enunciator is more focused on attracting its audience, 

using specific appealing strategies of emotion rather than reason, which intended 

effects of humor and pathos balance objectivity and verbality predominantly in 

journalistic publications. The production of such effects is due to the evocation of 

diversified knowledge that pass through communicative exchanges and support 

collective systems of representations that prove the semiotization process of the world 

of cartoon. In the caricature illustration of the Brazilian educational reality of yesterday 

and today, the texts in question represent socio-discursive imaginaries in an implicit 

manner in its composition through linguistic and discursive methods that are 

interdependent, which description is the main purpose of this study. The investigation 

is also based on the Theory of Social Representations, the Semiotics of visual image 

and comic strips, the Semantics and the studies of humor, which directed towards the 

elaboration of an analytical grid designed to contemplate the complexity of speech in 

which word and image say so much with so little. 

 

 

Keywords: Semiolinguistics. Cartoon. Socio-discursive imaginary. Verbal-

visuality. Education. 
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1 ENTRE IMAGENS E IMAGINÁRIOS: CHARGE E EDUCAÇÃO 

 
Os indivíduos são motivados por seu desejo de entender um mundo cada 

vez mais não familiar e perturbado (Serge Moscovici).3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de Latuff 4 

 

No dia 21/08/2017, a mídia jornalística brasileira e as redes sociais davam 

destaque ao rosto ensanguentado de uma mulher que acabara de ser agredida. Era 

a professora de língua portuguesa Márcia Friggi, de 51 anos, que foi atingida por 

vários socos desferidos por um adolescente de 15, na sala da direção do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de Indaial, Santa Catarina5.  

Pouco antes dessa data, no Rio de Janeiro, outra docente vem a público 

denunciar uma agressão a sua dignidade: a professora Stela Guedes Caputo, da Uerj, 

que, como outros 15 mil servidores estaduais, estavam, desde 2016, há mais de três 

meses sem receber seus vencimentos e, ainda, o 13º salário do ano anterior6.  

As más condições de trabalho no campo do magistério em nosso país são 

conhecidas de longa data. Não obstante certo respeito por parte da sociedade por 

essa profissão, é cada vez mais comum ouvirmos relatos e notícias de agressões 

verbais e/ou físicas por parte de alunos e até de responsáveis contra os profissionais 

que atuam na escola. Manifestações públicas de docentes em greve, que reivindicam 

direitos diversos e ajustes salariais, não raro são marcadas por embates violentos 

protagonizados por policiais. A falta de valorização da carreira é também associada à 

                                                             
3 (2013, p. 91).  
4 Publicada no site de notícias Brasil 247, em 23/05/2014. Disponível em: <https://www.brasil247.com/pt 
/247/rio247/140841/Latuff-professor-é-profissão-em-extinção-no-Brasil.htm>. Acesso: 20 dez. 2017. 
5 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1913562-nao-sou-um-mostro-diz-
jovem-que-agrediu-professora-em-escola-de-sc.shtml>. Acesso: 25 set. 2017. 
6 Reportagem do site BBC/Brasil. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-
40795640 > Acesso: 6 dez. 2017. 
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questão dos salários, cujos valores, mesmo após a implementação de um piso 

nacional7, ainda têm grande defasagem em relação à remuneração de outros 

profissionais com a mesma formação. 

Há cerca de uma década, vivemos a experiência do magistério público em 

diversos níveis e participamos de toda essa conjuntura. O tema de nossa pesquisa 

surgiu, assim, da inquietação sobre esse universo antitético da educação, que, ao 

mesmo tempo em que goza de prestígio e respeito socialmente, também sente as 

consequências e os desafios de uma sociedade progressivamente violenta. Nesse 

sentido, percebemos que a imagem familiar do aluno presenteando seu professor 

carinhosamente na sala de aula, bem como tudo o que ela representa, vem sendo 

posta em xeque no contexto perturbado e conflituoso da atualidade brasileira.  

A opção pelo tema da educação é, portanto, uma maneira de refletir sobre 

nossa prática, sobre nós mesmos – professores – enquanto atores nesse cenário. 

Além disso, estabelece um diálogo com os resultados de uma pesquisa sobre o ethos 

do enunciador de atas escolares, desenvolvida anteriormente no curso de mestrado8, 

cujo objetivo principal foi descrever a construção discursiva de uma imagem 

“diplomática” do sujeito relator nesses textos tão comuns na rotina das escolas.  

Após a conclusão, intentávamos dar continuidade ao trabalho com esse corpus, 

procurando seguir, entretanto, um viés mais histórico, que pudesse comparar registros 

do passado com os atuais. Não sendo, contudo, viável encontrar textos de atas com 

idade suficiente para tal objetivo9, fomos impelidos a buscar outras fontes.  

Encontramos uma alternativa no discurso de algumas charges, publicadas 

atualmente em diversos meios, cujos desenhistas retratam um olhar pessoal e, ao 

mesmo tempo, coletivo sobre a educação de ontem e de hoje, empreendendo, eles 

mesmos, a comparação que buscávamos entre esses períodos históricos.  

Ao selecionarmos algumas peças que atendiam a esse critério – contrapondo 

cenas de um passado visto pelas lentes do presente e de um presente tal como é 

percebido e imaginado na atualidade –, observamos que os chargistas reproduzem e 

constroem representações sociais sobre o universo educacional, deixando evidente 

                                                             
7

 A Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, regula o piso salarial nacional dos profissionais do magistério 
público da Educação Básica. Em 2015, o valor vigente era de R$ 1.917,78. 
8 (CARDOSO, 2011). 
9 Em visita às escolas e setores de documentação da Secretaria de Educação de nosso município, 
constatamos que, lamentavelmente, os livros-ata não costumam ser guardados por muito tempo nas 
unidades escolares, sendo incinerados em um prazo máximo de cinco anos após o arquivo.  
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sua opinião e suas crenças sobre ele. Interessamo-nos, portanto, pela maneira como 

essas representações são construídas, levando em conta tantos recursos discursivos 

verbais e não verbais de que a charge lança mão em sua aparente simplicidade. 

Segundo Charaudeau (2010b), de modo geral, o discurso de informação é 

concebido como um espelho dos vínculos sociais. A “máquina midiática”, constituindo-

se como uma fábrica de informação, coloca-nos diante de um contrato comunicacional 

que não é apenas informativo, mas dá espaço a estratégias que atraiam o leitor a fim 

de construir a sua mise-en-scène de forma mais eficaz e, assim, fazer frente a sua 

concorrência.  

Sendo oriunda desse contrato comunicativo midiático duplamente marcado 

pelo interesse de informar e, ao mesmo tempo, de captar o leitor, a charge é um 

gênero textual que se situa no extremo mais opinativo dessa esfera de comunicação 

e procura produzir um acontecimento comentado, à semelhança do que ocorre nos 

editoriais e crônicas. Plenamente distante da objetividade e da imparcialidade que 

regem outros gêneros desse domínio, como a notícia, a charge tem na opinião a sua 

base, e se constrói exatamente a partir da exploração do que poderia ser negativo em 

outros contextos da mídia: a subjetividade e o exagero. Para Teixeira (2005), a charge 

representa um pouco de loucura no excesso de razão da comunicação cotidiana. 

Baseada na criação caricatural e comprometida com conhecimentos e imagens 

cristalizadas de determinados tipos sociais, a justificativa para o estudo das charges  

ancora-se em seu funcionamento como um registro claro de pontos de vista e 

imaginários de um determinado momento histórico. O chargista pode ser considerado, 

nesse sentido, um porta-voz da coletividade. Sendo assim, tanto quanto o processo 

de produção desse gênero, também a recepção deve-se apoiar nesse conhecimento 

compartilhado socialmente, o qual fica, na maior parte desses textos, implícito no que 

é dito e mostrado, configurando a sua “carga” de ideologia e opinião. 

Jodelet (2001) propõe que a comunicação cotidiana é a válvula de escape de 

nossos sentimentos disfóricos, suscitados por situações coletivas que nos causam 

ansiedade e intolerância. Representar e tematizar os seres e objetos do mundo por 

meio da linguagem nas trocas discursivas é um fenômeno natural das culturas, que 

insere tais seres e objetos em uma realidade escolhida e construída pelo homem e, 

por conseguinte, torna-os relevantes em sua consciência. Integrado a sistemas 

coletivos de representações, o mundo se abre a possiblidades e ganha fecundidade 

simbólica, passando a integrar os projetos intencionais dos sujeitos. Nesse sentido, 
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para Moscovici, “as representações coletivas ressaltam os fatos. Atraindo a atenção 

sobre estes, elas nos ajudam a vê-los melhor” (2001, p. 51).  

As charges, como todo texto, são movidas por essas representações ou 

imaginários sociodiscursivos, que se apoiam em saberes compartilhados socialmente 

e podem manifestar-se sob a forma de estereótipos. Ancorado nesses saberes, o 

chargista se coloca como um dramaturgo, transformando a notícia em uma 

consciência sobre ela (TEIXEIRA, 2005, p. 20). Sua intenção, como disse o cartunista 

francês Plantu, é chacoalhar as certezas do leitor (apud SALLES, 2014). 

Problematizando nosso tema, pensamos, então, nas seguintes questões de 

pesquisa: de que maneira são construídos os imaginários sociodiscursivos nas 

charges que retratam o passado e o presente da educação sob o viés do presente? 

Como é construída essa temporalidade, levando em consideração recursos verbais e 

não verbais de uma imagem fixa? Que imaginários essas construções discursivas dos 

sujeitos da educação podem revelar sobre a escola, o aluno e o professor? Haveria 

semelhança nas maneiras de representar esse universo na produção de cada um dos 

chargistas escolhidos, de modo a revelarem-se imaginários coletivos? E de que 

maneira tais construções podem suscitar efeitos de captação no leitor, levando-o a 

aderir ou não à proposta do sujeito enunciador? 

Considerando-se o campo temático descrito e os critérios de seleção do objeto 

de estudo, o objetivo geral desta pesquisa é, pois, investigar, pelo viés da 

Semiolinguística, os mecanismos linguísticos e discursivos empregados por alguns 

chargistas contemporâneos na construção verbo-visual de imaginários sobre a 

educação que eles projetam ter existido no passado, em comparação com a que 

testemunham existir na atualidade. Como objetivos específicos, destacam-se: 

 

i) compreender a construção das charges como gênero discursivo no domínio do 

discurso midiático, descrevendo o contexto e os modos de organização de seu 

discurso verbo-visual e as estratégias discursivas empregadas pelo chargista; 

 

ii) investigar os mecanismos verbo-visuais de expressão dos imaginários 

sociodiscursivos no corpus, tendo em vista seu apelo ao humor, à ironia, aos 

conteúdos implícitos – pressupostos e subentendidos – e às relações palavra-

imagem;  
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iii) examinar as representações construídas sobre o universo da educação na verbo-

visualidade dos textos em foco, observando a produção de efeitos de humor e de 

pathos articulados aos interesses de captação do enunciador chargístico; 

 

iv) estruturar uma grade metodológica de leitura de charges, que evidencie os níveis 

de construção do gênero, contemplando seus mecanismos linguístico-discursivos e 

os possíveis efeitos de sentido deles decorrentes. 

 

Tendo em vista os objetivos apresentados, apoiamo-nos no pressuposto de 

que, sendo uma unidade verbo-icônica, o texto que se constrói nas charges sustenta, 

na dupla natureza de sua linguagem10, a (re)construção de imaginários 

sociodiscursivos por meio do emprego de diversos recursos linguístico-discursivos, 

que atuam de modo simultâneo e harmônico na produção de seus efeitos de sentido. 

Postulamos, então, a hipótese central de que, na organização sintética do corpus 

escolhido, estarão em jogo recursos de natureza verbal e visual que darão 

sustentação a um contraponto entre o universo passado da educação brasileira, 

descrito a partir de um olhar saudosista positivo, e o universo presente, organizado 

em torno de referências mais negativas e dramáticas. 

Nesse sentido, tal oposição seria ancorada em um apelo à tópica patêmica da 

antipatia e simpatia, sustentando, ao mesmo tempo, efeitos visados de humor e ironia 

como resultado da predominância de estratégias de captação do chargista. Ao mesmo 

tempo, também pressupomos que haveria semelhanças nas produções dos diversos 

autores selecionados quanto às representações, imaginários e estereótipos que 

(re)produzem sobre os sujeitos da educação no país, o que poderia caracterizar um 

imaginário coletivo. 

A partir do critério cronológico estabelecido para a escolha de nosso objeto de 

estudo, o corpus analisado constituiu-se de 15 charges de 11 autores diferentes, que 

circularam entre os anos de 2007 e 2015 em veículos jornalísticos impressos e digitais 

diversos, em várias partes do país. Para fins de análise, os textos foram divididos em 

dois conjuntos principais, com base em sua estrutura – única ou organizada em dois 

                                                             
10 Barbieri (2017, p. 19) considera a existência de uma linguagem própria dos quadrinhos, que 
estabelece relações de inclusão, geração, convergência e adequação com outras linguagens, como a 
narrativa, a caricatura, a poesia e o cinema. 
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quadros sequenciais – e nas temáticas abordadas pelos chargistas, a saber: 

remuneração do professor, infraestrutura escolar e violência. 

Assim sendo, passamos a descrever as partes em que se organiza esta 

pesquisa, por capítulos, além desta seção introdutória:  

No capítulo dois, procedemos a um pequeno histórico sobre a carreira do 

magistério no Brasil, com ênfase em aspectos que incidem sobre a construção de uma 

imagem social dessa profissão. 

 No capítulo três, desenvolve-se a fundamentação teórica da pesquisa a partir 

de sete eixos que identificamos como pontos basilares para o estudo do corpus: 

primeiramente, abordamos a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso e seus 

conceitos principais, que alicerçam toda a investigação; em segundo lugar, 

descrevemos o gênero textual charge e um breve percurso desse tipo de humor 

gráfico no Brasil; em terceiro, trataremos da linguagem não verbal e suas relações 

com o verbal, dialogando com a semiótica visual e os estudos dos quadrinhos; em 

quarto, trataremos dos conteúdos implícitos – pressupostos e subentendidos – e sua 

exploração nas charges; no item 3.5, traremos uma descrição das categorias que 

compõem a trilogia aristotélica – logos, ethos e pathos, com foco neste último; em 

seguida, exploraremos o conceito de representação social e sua relação com os 

imaginários sociodiscursivos, que têm papel central em nosso projeto; e, por fim, no 

item 3.7, refletiremos sobre a essência da charge jornalística: o humor. 

No capítulo quatro, traduzimos os pontos nodais das reflexões teóricas 

desenvolvidas em procedimentos metodológicos. Descrevemos nesse espaço, 

portanto, os critérios de seleção e constituição do corpus, bem como os princípios que 

norteiam a análise, levada a cabo no capítulo cinco. 

Finalmente, no capítulo seis, apresentamos as conclusões do estudo, 

seguidas pelas Referências e pelos Anexos – que contêm, basicamente, o contexto 

de publicação dos textos do corpus. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2 ESBOÇANDO O CENÁRIO: BREVE PERFIL HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de Amorim 

 

Não sendo esta uma pesquisa sobre o fenômeno da educação em si mesmo, 

não é nosso objetivo fazer, nesse item, um levantamento exaustivo de fatos e 

comentários históricos – projeto que, por si só, constituiria uma tese. Nossa intenção 

é trazer alguns dados de pesquisas dedicadas ao tema, que possam nos ajudar a 

compreender a imagem da educação que circula socialmente nos discursos 

cotidianos, inclusive, os da mídia e dos chargistas. 

Avaliando a crise da educação no mundo moderno, a filósofa alemã Hannah 

Arendt (2005) a define como um problema político de primeira grandeza, inerente ao 

papel que esse segmento desempenha na América muito mais do que em outros 

lugares, dado o fluxo migratório intenso que marcou a história desse continente. 

Nesse sentido, explica que a crise educacional envolve muitos aspectos para além da 

simples constatação de que “o Joãozinho não sabe ler”; é um fenômeno correlato de 

uma crise maior de todas as instituições políticas e sociais da modernidade. 

Nesse contexto, pensar o cenário problemático da educação brasileira implica 

levar em conta a questão da democratização do ensino para uma população crescente 

e heterogênea. Data do fim século XVIII a implantação de um ensino público oficial no 

Brasil, como resultado das chamadas reformas pombalinas11. Tais medidas, 

ancoradas nos ideais iluministas que inauguravam a modernidade, destinaram-se a 

                                                             
11 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o Marquês de Pombal, foi primeiro-ministro do rei 
de Portugal, D. José I. Foi o grande gestor das ideias iluministas no país e na colônia do Brasil, 
instituindo rigorosas reformas no ensino (ARANHA, 2006, p. 175). 
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suplantar o modelo humanístico e dogmático de ensino vigente, ministrado pela 

Companhia de Jesus para as elites da colônia. Era o primeiro passo em direção ao 

ensino laico e estatizado, cujos desdobramentos vivemos na atualidade. 

Entretanto, o desafio de democratizar a educação na realidade colonial envolvia 

uma sociedade exclusivamente agrária e analfabeta, que não via uma necessidade 

na existência de escolas e cuja minoria tinha acesso a um ensino precário. Embora a 

instrução primária e gratuita a todos os cidadãos já fosse constitucional em 1824, só 

a partir do início do século XX, com a Era Vargas e o desenvolvimento pautado na 

industrialização, os esforços pela ampliação do acesso à educação ganharam força 

(ROSA, 2015). 

Desde então, o debate em torno de uma educação para todos e não apenas 

privilégio das elites foi acirrado entre setores conservadores e progressistas, 

culminando em diversos termos legais. A Constituição Federal de 1988, finalmente, 

definiu a educação como um “direito de todos e dever do Estado e da família”, 

resguardados os princípios de igualdade de acesso, permanência e garantia de um 

padrão de qualidade. Como consequência de políticas públicas ensejadas pela Carta 

Magna, a taxa de atendimento da educação básica, que era de cerca de 9% em 1920, 

chegou a atender a 97% da população no final dos anos 90 (op. cit., p. 170). 

Após a universalização do ensino, a qualidade passou a ser a grande questão 

educacional no final do século XX. Instrumentos legais diversos12 instituíram e 

regulamentaram a elaboração de planos de carreira, cargos e salários e de um piso 

nacional para os profissionais do magistério, atrelando ao investimento, contudo, a 

necessidade de avaliação do rendimento escolar, concretizada pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

São inegáveis os ganhos das diversas políticas públicas herdadas desse 

período no sentido de reduzir o analfabetismo, aumentar as taxas de aprovação e 

diminuir os índices de abandono escolar. Contudo, os dados coletados por meio do 

Saeb vêm revelando um déficit progressivo na aprendizagem dos estudantes 

brasileiros e uma taxa preocupante de analfabetismo funcional – em 2002, era de 

26%, o equivalente a 32,1 milhões de pessoas com mais de 15 anos e menos de 4 

anos de estudo completo (ARANHA, 2006, p. 347). Em 2016, esse percentual era de 

                                                             
12 Refere-se, aqui, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), à Resolução do 
CNE/CEB (2/2009), ao Parecer CNE/CEB (9/2009) e à Lei do Piso (11.738/2008). 
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aproximadamente 7,2%, o correspondente a 11,8 milhões de analfabetos na faixa 

etária citada13. 

Em comparação com outros países, os resultados de 2015 do Programme for 

International Student Assessment (PISA)14 também comprovam que os estudantes 

brasileiros que estão completando o Ensino Fundamental têm conhecimentos 

insatisfatórios de leitura, matemática e ciências. Tal avaliação fornece, ainda, dados 

socioeconômicos importantes, apontando, por exemplo, que 43% dos nossos 

estudantes se situam entre os 20% mais desfavorecidos na escala internacional.  

Além disso, o PISA mostrou que é baixa a escolaridade dos pais brasileiros – 

menos de 15% têm diploma universitário contra 37% da média internacional – e que 

o gasto do governo com um aluno entre seis e 15 anos no Brasil equivale a menos de 

50% do que se investe em outros países da OCDE (OCDE/BRASIL, 2016). 

Tais índices negativos convergem para a constatação de que a escola brasileira 

não dá conta, como deveria, do atendimento de quem passou e passa por ela. Ao 

mesmo tempo, evidenciam aspectos políticos e sociais que estão em jogo no processo 

de democratização e aumento da qualidade do ensino para além da mera ampliação 

na oferta de vagas que, tardiamente, ocorreu no Brasil. 

Em um estudo sobre os desafios da profissão docente, Gatti e Barreto (2009) 

apontam que o grande salto no número de matrículas da educação básica em 40 anos 

no Brasil é diretamente proporcional à importância da docência no ranking de 

ocupações: em 2006, a carreira ocupava a terceira posição, correspondendo a quase 

3 milhões de postos de trabalho, sendo mais de 80% no setor público.  

Em que pese a importância e o prestígio social dos mestres, uma pesquisa do 

Instituto Paulo Montenegro (2010) aponta a contradição que representa esse 

profissional mitificado e fustigado pela mídia, alvo de discursos que ora o vitimizam, 

ora o paternalizam: 

 
Nem culpados nem inocentes, os educadores consubstanciam um processo 
extremamente complexo que envolve a constituição do modelo vigente de 
formação de professores: a democratização do país e da escola pública, a 
estruturação corporativa do funcionalismo público, a demanda por novas 
formas de organizar e transmitir conhecimento, entre outros fatores de 
dimensão histórica (p. 18). 

                                                             
13 Dados da Agência de Notícias do IBGE: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencianoticias/201 
3-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-
do-brasil-possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo.html > Acesso 10 mar. de 2018. 
14 A avaliação do PISA produz indicadores comparativos para a discussão da qualidade da educação 
em 34 países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
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De acordo com pesquisa de Fleuri (2015, p. 63), que compilou dados de 

diversas pesquisas recentes sobre o perfil do professor da educação básica brasileira, 

assim se resume o profissional que atua nessa carreira: 

 
[...] a categoria dos docentes brasileiros é constituída por um público 
eminentemente feminino, adulto, casado, com família nuclear, de classe 
média baixa. [...]. A maioria foi formada e atua no sistema público de ensino. 
Embora mais da metade tenha contrato de 40 horas e trabalhe em uma só 
escola, há um número significativo que trabalha em mais de uma escola e 
que tem sobrecarga de trabalho. Contudo, a grande maioria se dedica quase 
exclusivamente à atividade em sala de aula. Apesar de a metade estar pouco 
ou nada satisfeita com as condições profissionais, a maioria opta por se 
manter nesse exercício profissional. 
 

A pesquisa do Instituto Paulo Montenegro (2010), analisada por Fleuri (op. cit.), 

revela que a maioria dos professores tem consciência de sua importância social, mas 

sente que a sociedade não valoriza a carreira, o que impacta negativamente o seu 

desempenho. O IPM também mostrou que, embora a maioria dos docentes se mostre 

satisfeita com a profissão, 34% se dizem insatisfeitos em relação aos benefícios e 

29%, em relação à remuneração. A título de exemplo, vejamos a comparação de 

carreiras apresentada por Gatti e Barretto (op. cit., p. 248): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Quadro 1 – Rendimento mensal médio de profissões diversas em reais 
(PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2006) 

 

Outro ponto importante a destacar é que o “amor à profissão” é o que motiva 

53% dos entrevistados pelo IPM a dar aulas, fato que está ligado à representação da 

docência como “vocação” ou “missão”. Segundo Gatti e Barretto (op. cit., p 239), essa 

concepção está associada à gênese histórica da profissão e incide não apenas nas 

dimensões materiais dos sistemas educacionais, determinando as dificuldades 

enfrentadas pela categoria em sua luta por salários, mas também atinge a própria 

mentalidade dos professores, suas identidades e suas práticas. 
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Além da questão salarial, a pesquisa de Fleuri (2015) também aponta queixas 

dos docentes em relação ao aluno, visto de modo ambíguo: para dois quintos dos 

sujeitos das pesquisas citadas, é tido como um agente positivo; para um quinto, como 

agente negativo. A falta de disciplina é o ponto principal dessa crítica. Ademais, um 

terço dos professores se sente exposto diariamente à violência associada à 

convivência com o uso de drogas refletido no comportamento dos estudantes. 

Em estudo específico sobre a atratividade da carreira docente, Gatti (2010) 

salienta dois outros aspectos que incidem diretamente sobre um estereótipo negativo 

da profissão: a alteração do papel do professor, tendo em vista que a escola vem 

deixando de ser o espaço privilegiado de acesso ao conhecimento e meio de 

ascensão econômica e social para certas camadas da população; e a baixa 

seletividade da formação, cujos cursos vêm recebendo um perfil cada vez menos 

preparado de alunos, o que gera a crença de que “qualquer um pode ser professor”. 

No contexto de crise dos paradigmas da modernidade, como vimos, a 

educação no Brasil se configura como um espaço de muitas tensões e contradições, 

que nos deixam perplexos e desorientados por vezes. Nesse sentido, é natural tomar 

uma atitude nostálgica de valorização do passado, a fim de ajustar o real 

incompreensível a categorias conhecidas e objetivas, ancoradas em nossas crenças 

e valores pessoais mais positivos.  

Entretanto, segundo Arendt (op. cit.), os momentos de crise nos oferecem 

oportunidades de fazer cair as máscaras e de destruir pressupostos, forçando-nos a 

buscar novas repostas para velhas questões. É uma instância que, não obstante 

confirmar a gravidade de uma situação, oportuniza o pensamento crítico sobre ela. 

A nosso ver, o trabalho do chargista, no contexto midiático, se apoia 

exatamente nesse princípio de renovação por meio do jogo criativo e crítico com os 

imaginários que circulam nos discursos, a fim de reforçá-los ou contestá-los. No caso 

específico de nosso corpus, trata-se de transformar a gravidade das questões 

educacionais em acontecimento comentado, traduzindo as representações 

partilhadas subjetivamente, por meio de diversos recursos discursivos verbo-visuais, 

que nos compete investigar a partir de agora. 
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3 ENQUADRAMENTOS TEÓRICOS PARA O ESTUDO DAS CHARGES 

 
[...] o não-senso da charge não é falta, mas excesso, ele significa que, nela, 

há sentidos demais (Luiz Guilherme Teixeira).15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de Reginaldo Moreira16 

 

Desde o primeiro contato com nosso objeto de estudo, ao projetarmos as 

etapas iniciais desta pesquisa, vimo-nos diante do desafio de abarcar sua grande 

complexidade verbo-visual manifesta em um texto tão sintético. Ao longo deste 

capítulo, apresentaremos, então, os pontos teóricos que consideramos 

imprescindíveis à abordagem desse gênero discursivo, levando em consideração os 

objetivos traçados inicialmente. 

 

3.1 A Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso: ciência em confluência  

 

Este item está destinado ao desenvolvimento das bases da teoria que sustenta 

esta pesquisa: a Semiolinguística. Abordaremos primeiramente o lugar da 

Semiolinguística nos estudos da Análise do discurso; em seguida, descreveremos, 

mais cuidadosamente, os termos que servem de fundamento a essa teoria, e que, 

como tal, ancoram toda a proposta aqui desenvolvida: o ato de linguagem, o contrato 

de comunicação, os sujeitos e suas máscaras discursivas, o processo de 

semiotização do mundo e a competência linguageira. 

A Análise do Discurso (AD) pode ser concebida, de maneira ampla, como uma 

abordagem linguística voltada para a investigação do discurso. Tendo-se tornado uma 

                                                             
15 (2005, p. 78). 
16 Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/humor-politico/greve-dos-professores/>. Acesso 
27 set. 2017.  
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vertente teórica bastante aberta e heterogênea, atualmente a AD agrega diferentes 

perspectivas e metodologias para o estudo dos mais diversos corpora e fenômenos 

de produção discursiva, dando relevo a aspectos de natureza enunciativa, histórica e 

interativa, mas apoiando-se no viés linguístico.  

Maingueneau (1997, p. 17), defende que é a filiação linguística da AD, de modo 

privilegiado, mas não exclusivo, que lhe confere maior eficácia na apreensão dos 

processos discursivos, o que não significa que os textos analisados não possam servir 

a outras abordagens. Cada versão da AD guarda o traço interdisciplinar que lhe 

permite o diálogo não apenas com outras vertentes de estudos linguísticos, mas 

também com outras áreas do conhecimento, como a História, a Antropologia, a 

Psicologia, o Direito, entre outras. 

No conjunto de múltiplas análises do discurso, Patrick Charaudeau (1992, 

2008b, 2010a) elabora sua Teoria Semiolinguística a partir do entendimento do 

discurso como “agir comunicacional” e dos sujeitos como protagonistas da linguagem, 

atores que colocam em cena os atos de linguagem baseados em um projeto de fala 

intencional. Tendo incorporado ideias de Bakhtin, Benveniste, Grice e Austin, entre 

outros, Charaudeau afirma que, afora diferenças ligadas à natureza do objeto de 

estudo, à concepção de sujeito e ao tipo de corpus adotado, há uma finalidade comum 

a todos os pesquisadores da área: identificar a estrutura das trocas sociais mediadas 

pela linguagem verbal e, assim, compreender a organização das relações sociais e a 

instauração de vínculos entre os interlocutores (CHARAUDEAU, 2010a, p.3).  

Sob o olhar agregador e interdisciplinar próprio da AD, o autor dá ênfase ao 

conceito de linguagem como um fenômeno multidimensional, que comporta uma 

dimensão cognitiva, considerando o fato de ser ela o resultado de operações mentais 

complexas que dão origem a suas estruturas; uma dimensão psicossocial, que diz 

respeito à natureza comunicativa da linguagem, pela qual é portadora de valor de 

troca e de influência; e uma dimensão semiótica, ligada à questão representacional 

do signo no jogo entre forma e sentido. A perspectiva semiolinguística é, pois, para 

Charaudeau, uma maneira de problematizar o discurso, investigando-o a partir dos 

aspectos psicossociolinguageiros da construção do sentido.  

A problemática psicossocial a que o autor se refere está apoiada sobre os dois 

pilares que sustentam a Teoria Semiolinguística – o sujeito e a situação 

sociocomunicativa: 
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Precisamos [...] de uma teoria do “sujeito do discurso” e uma teoria da 
“situação de comunicação”: do sujeito do discurso porque ele se encontra no 
centro do processo de produção e interpretação do ato de linguagem e é, em 
parte, condicionado pela situação de comunicação; da situação de 
comunicação porque é ela que estrutura o ambiente de linguagem pertinente. 
Essa dupla teoria deve ser propriamente uma teoria da linguagem, ou seja, 
nem sociológica nem psicológica, e que não impeça de integrar elementos de 
ordem sociológica e/ou psicológica (op. cit., p. 4). 
 

 Uma das bases apresentadas por Charaudeau no excerto supracitado 

representa a particularidade da Semiolinguística em relação a outros vieses de análise 

do discurso: o papel central dado aos sujeitos, atribuindo-lhes uma intencionalidade 

que os impele a se colocarem na chamada mise-en-scène discursiva, o jogo 

comunicativo de representações.  

Nessa perspectiva, o sujeito entra no jogo discursivo e empreende uma 

aventura, uma aposta no Outro, como definiu o autor, lançando mão dos diferentes 

recursos disponíveis na língua em prol de estratégias elaboradas para alcançar seus 

objetivos. É um ponto de vista que supera uma concepção de sujeito inconsciente e 

assujeitado, tornando-o autor e responsável pelo seu dizer, não desprezando, 

contudo, as influências que este possa sofrer do meio social e cultural.  

Quanto à problemática de natureza linguageira, é preciso considerar a questão 

representacional da linguagem verbal, que se assenta sobre a ideia das línguas como 

sistemas cujas unidades se articulam a partir de regras próprias, construindo uma 

interface forma-sentido. Vejamos, então, que o autor ressalta seu interesse por uma 

“teoria da linguagem”, isto é, cujo foco está voltado para o elemento linguístico 

presente e palpável nas práticas sociais, o qual apoiará as interpretações do analista 

do discurso, conferindo-lhes credibilidade.  

Fica claro que sua postura de articular os questionamentos oriundos das 

diversas dimensões da linguagem deve ser orientada pelo fio condutor linguístico “em 

sentido amplo”, uma vez que é a linguagem verbal que rege a construção do sentido 

por meio de formas verbais e a construção do texto por meio de regras de 

“ordenamento” dessas formas (CHARAUDEAU, 2005, p.13). 

Assim, ao nomear o seu projeto teórico-metodológico como semiolinguístico, 

Charaudeau nos apresenta uma proposta dupla de investigação do sentido dos textos, 

seguindo a tendência à chamada linguística da língua, que se assenta sobre o estudo 

do sistema e suas várias dimensões; e a tendência à linguística do discurso, 

preocupada com a linguagem enquanto ato comunicativo e seus usos: 
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Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do sentido e sua 
configuração se fazem através de uma relação forma-sentido (em diferentes 
sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, 
com um projeto de influência social, num determinado quadro de ação; 
linguística para destacar que a matéria principal da forma em questão – [é] a 
das línguas naturais. Estas, por sua dupla articulação, pela particularidade 
combinatória de suas unidades (sintagmático-paradigmática em vários níveis: 
palavra, frase, texto), impõem um procedimento de semiotização do mundo 
diferente do das outras linguagens (CHARAUDEAU, 2005, p. 13)17. 
  

Posicionado nesse espaço de interseção entre a preocupação com a forma e 

também com o sentido, Charaudeau (2014) defende que a linguagem é mobilizada 

por sujeitos concretos e historicamente situados, que, engajados em práticas 

cotidianas constantes de troca linguageira, constroem mutuamente sentidos para o 

seu dizer. Os sentidos se projetam, então, do nível linguístico (formal, estrutural) ao 

nível discursivo (situacional, intertextual) e vice-versa por meio da enunciação, que 

controla e coloca em cena os interlocutores munidos de seus projetos de fala, 

estabelecendo um elo entre esses dois níveis de análise.  

 

3.1.1 De fora para dentro: o ato de linguagem 

 

A noção de “ato”, considerando a enunciação como um ambiente de troca, 

evidencia o pressuposto pragmático de que se pode agir pela linguagem sobre os 

outros, levando-os também a reagir. O centro da definição de ato de linguagem é 

ocupado, assim, pelo sujeito falante em relação com outro parceiro e é composto por: 

 

(i) Situação de Comunicação – enquadre físico e mental que envolve os parceiros, 

que, por sua vez, são determinados por uma identidade psicológica e social e ligados 

por um contrato de comunicação. 

 

(ii) Modos de Organização do Discurso – princípios de organização da matéria 

linguística relacionados à finalidade do sujeito falante (enunciar, descrever, narrar ou 

argumentar) 

                                                             
17 Texto original: “Sémio-,  de  «  sémiosis  »,  évoquant que la construction du sens et  sa  configuration  
se  font  à  travers  un  rapport  forme-sens  (dans  différents systèmes  sémiologiques),  sous  la  
responsabilité  d'un  sujet  d'intentionalité  pris dans  un  cadre  d'action  et  ayant  un  projet  d'influence  
sociale;  linguistique rappelant  que cette forme  est principalement constituée d'une  matière langagière 
—  celle  des langues  naturelles —  qui,  par  le  fait  de sa double  articulation,  de la particularité  
combinatoire  de  ses  unités  (syntagmatico-paradigma  tique,  à  plusieurs  niveaux  :  mot, phrase,  
texte),  impose une  procédure  de  sémiotisation  du monde différente de celle  d'autres  langages” 
(CHARAUDEAU, 1995b, p. 98). 
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(iii) Língua – substância linguística organizada em categorias que se manifesta por 

meio de forma e sentido indissociáveis. 

 

(iv) Texto – o resultado material do ato de comunicação, em que se inscrevem as 

escolhas do sujeito influenciadas pelos demais componentes (CHARAUDEAU, 2008b, 

p.68) 

 

Essa forma sociointerativa de conceber e estudar a linguagem está ancorada 

nos pressupostos de Mikhail Bakhtin (1992a), que entende que todo ato de fala ou 

enunciação está submetido à interação cotidiana entre dois indivíduos socialmente 

organizados. No contexto de sua filosofia marxista da linguagem, Bakhtin defende que 

é a interação que constitui a linguagem como estrutura socioideológica e processo de 

evolução ininterrupto, no qual a realidade concreta da língua está inserida. A língua é, 

pois, concebida como um “fenômeno puramente histórico” (id., p.109): 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (ibid., p. 123). 

 

Posicionando-se na contramão das duas grandes tendências de estudos 

linguísticos de sua época – que chamou subjetivismo idealista e objetivismo abstrato 

–, Bakhtin defende que a enunciação é essencialmente social e que, nesse sentido, a 

produção de enunciados (unidades de interação verbal) se submete a um princípio 

dialógico. Isso significa que os enunciados estão em relação de tensão uns com os 

outros, voltando-se para o passado, para a rede de enunciados já emitidos e suas 

ressonâncias; para o futuro, em direção a todas as enunciações que ainda virão; bem 

como para o seu próprio interior, mostrando ou ocultando diferentes vozes.  

O dialogismo põe em evidência o carro-chefe da teoria bakhtiniana: a 

linguagem concebida como uma “arena”, um espaço polifônico de luta social, 

sobrepondo uma dimensão ideológica à reflexão sobre os fatos linguísticos. Nessa 

perspectiva, as realizações linguísticas obedecem a um movimento complexo 

relacionado à situação atual do locutor enquanto interage, a suas experiências 

anteriores, aos aspectos pessoais e também ao horizonte dos interlocutores (estes 

submetidos às mesmas influências).  
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Para Bakhtin, como para Charaudeau, o interlocutor tem papel fundamental na 

enunciação, à medida que elabora uma atitude responsiva ativa – noção que 

contempla não só a alternância concreta de vozes entre falantes (sem a qual não 

existe diálogo), mas também remete ao próprio princípio dialógico/polifônico 

constitutivo da linguagem em suas muitas dimensões.  

A influência de todos os fatores mencionados permite definir a palavra como 

signo ideológico, porquanto só significa mediante o contexto concreto e fundamental 

em que está inserida, e, mais do que isso, revela a sua natureza polifônica: 

 
[...] a experiência verbal individual do homem toma forma e evolui sob o efeito 
da interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro. 
É uma experiência que se pode, em certa medida, definir como um processo 
de assimilação, mais ou menos criativo, das palavras do outro (e não das 
palavras da língua). As palavras dos outros introduzem sua própria 
expressividade, seu tom valorativo que assimilamos, reestruturamos, 
modificamos (BAKHTIN, 1992a, p.313-4). 

 

Dado que tudo o que se realiza pela linguagem não é desligado de um contexto 

comunicativo sócio-histórico e cultural onde circulam e interagem sujeitos e 

enunciados em relação de tensão, Bakhtin sugere uma forma de abordagem ordenada 

para o estudo da língua – da qual, como veremos, Charaudeau vai se aproximar: 

 
[...] a ordem metodológica para o estudo da língua deve ser [sic.] o seguinte: 
1. As formas e tipos de interação verbal em ligação com as condições 
concretas em que se realiza. 
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 
estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias 
de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 
determinação pela interação verbal. 
3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 
habitual (BAKHTIN, 1992a, p. 124). 

 
Na descrição do pensador russo, a análise linguística deve partir, então, da 

consideração das condições concretas de enunciação, isto é, seu contexto 

extralinguístico mais amplo, caminhando para a interação comunicativa mais restrita, 

em que se constituem os atos de fala isoladamente, para, por fim, identificar uma 

possível interpretação habitual das formas da língua.  Um caminho “de fora para 

dentro” do objeto de análise, que dá relevo aos aspectos históricos, sociais e 

interativos fiadores do sentido da enunciação completa, chamado por Bakhtin de 

tema, em oposição à estrutura material estável do enunciado, propriamente 

linguística, que o autor denomina significação.  
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Notemos outras aproximações entre a análise do sentido elaborada por 

Charaudeau (2008b) e a teoria bakhtiniana, observando o destaque dado à dimensão 

social da linguagem: para o pesquisador francês, a finalidade do ato de linguagem se 

encontra no jogo estabelecido pelos sujeitos (enunciador e interpretante) entre dois 

sentidos indissociáveis: o sentido explícito – relacionado às operações de comutação 

entre os signos decorrentes de um jogo morfossemântico denominado Simbolização 

referencial; e o sentido implícito, que, associado a paráfrases seriais concomitantes à 

instância de fala, remete à totalidade discursiva na qual se dá a Significação.  

Resguardadas diferenças terminológicas (em especial quanto à noção de 

Significação), as propostas de Charaudeau e de Bakhtin compreendem que a 

construção de sentidos depende de dois movimentos interdependentes: um 

mecanismo formal e repetível, dado pela aplicação de regras gramaticais às unidades 

linguísticas para a construção dos enunciados; e um extralinguístico – do qual aquele 

depende e ao qual se submete – que transforma um enunciado em discurso, 

inscrevendo-o na ordem do histórico, do único e irrepetível. 

Na Teoria Semiolinguística, o ato de linguagem é definido, então, por essa 

relação de combinação entre uma dimensão explícita, cujo conteúdo é incompleto, e 

uma dimensão implícita, cujo conteúdo determina e comanda o anterior. Daí decorre 

uma bifurcação no conceito de signo em signo de língua e signo de discurso. Segundo 

Charaudeau (2014, p. 229), o primeiro é o resultado do movimento endocêntrico da 

linguagem, que constitui o signo como unidade indexável, categorizável, cujo sentido 

emerge do que é “provável”. Já o signo do discurso, gerado a partir do movimento 

exocêntrico da linguagem, não se submete a categorias formais, uma vez que 

depende sempre de seu exterior, instaurando seu sentido sob o que é “plausível”.  

Veja-se aqui o inevitável diálogo da concepção de signo de Charaudeau com 

as noções bakhtinianas de tema e significação a partir do exemplo do enunciado “Já 

passa das dez”. Se considerarmos o nível da língua – ou, para Bakhtin, o nível da 

significação – estaremos atentos ao sentido estável e provável das formas linguísticas 

combinadas, que exprimem uma mera constatação sobre o tempo. Mas se o mesmo 

enunciado for considerado no nível discursivo, ou do tema, será preciso levar em conta 

as circunstâncias da sua enunciação para determinar os possíveis interpretativos 

desses signos, que poderiam nos levar a entender tal enunciado, por exemplo, como 

uma ordem da mãe ao filho para que vá se deitar ou uma reclamação do(a) esposo(a) 

ao cônjuge quando este chega do trabalho.  
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Para Charaudeau (2008b, p. 24), o conteúdo implícito está sujeito às condições 

de produção/interpretação da linguagem ou circunstâncias de discurso, definidas a 

partir de dois aspectos: a relação dos sujeitos enunciador e destinatário envolvidos no 

ato de linguagem entre si, que pressupõe saberes individuais e coletivos que circulam 

e intervêm na troca comunicativa; e a relação desses sujeitos com o propósito da 

comunicação, que se baseia em saberes da experiência individual e coletiva destes, 

mas também em saberes que supõem existir entre si. Nas palavras do autor: 

 
[...] o sujeito interpretante está sempre criando hipóteses sobre o saber do 
enunciador, como se fosse impensável que um indivíduo produzisse um ato 
de linguagem que correspondesse exatamente a sua intenção, ou seja, um 
ato de linguagem que fosse “transparente”. De forma análoga [...], para o 
sujeito enunciador, falar ou escrever é uma atividade que envolve a criação 
de hipóteses sobre o saber do sujeito interpretante (op. cit., p. 31). 

 

Na construção do sentido, portanto, além das operações sistemáticas da 

língua, pelas quais empreendemos relações gramaticais entre os signos, estão em 

jogo os saberes compartilhados entre os interlocutores, que constroem filtros de 

sentido e dão certa estabilidade ao uso das palavras. Charaudeau chama de saber 

metacultural o conhecimento sobre essas constantes de sentido geradas pelo 

emprego dos signos em diversos contextos. Esse saber, por sua vez, integra um 

Núcleo metadiscursivo (NmD) desses signos, permitindo aos interlocutores elaborar 

possíveis interpretativos, isto é, expectativas discursivas iniciais em torno do emprego 

destes. Trata-se de uma “marca linguística” que só se tornará plena quando 

combinada às circunstâncias de discurso, que gerarão os efeitos de sentido 

adequados pretendidos, ou não, pelos atores na cena enunciativa. Vejamos um 

esquema do autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 – A semiotização no ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2008b, p. 38) 
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No quadro proposto, Charaudeau desenha a construção do sentido de forma 

coordenada pelas circunstâncias de discurso, que regulam a expectativa discursiva 

dos interlocutores. O que se representa por “estar-aí (provisório)” remete à 

estabilidade do signo originária de seus múltiplos empregos em contextos diversos; e 

o “fazendo-se no ato de linguagem” representa o próprio signo do discurso, o 

verdadeiro, que mostra a linguagem tornando-se acontecimento, evento único, que só 

existe na totalidade do ato de linguagem (2008b, p. 33). Estas palavras do autor, que 

evocam, ainda, a teoria bakhtiniana, tornam mais clara a sua posição: 

 
[...] não se pode determinar de forma apriorística o paradigma de um signo, 
já que é o ato de linguagem, em sua totalidade discursiva, que o constitui a 
cada momento de forma específica. Em outras palavras, longe de conceber 
que o sentido se constituiria primeiro de forma explícita em uma atividade 
estrutural e, em seguida, seria portador de um implícito suplementar no 
momento de seu emprego, dizemos que é o sentido implícito que comanda o 
sentido explícito para constituir a significação de uma totalidade discursiva 
(op. cit., p. 26). 
 

Tendo concebido o ato de linguagem como uma encenação, entende-se que 

os sujeitos são os protagonistas e representam diferentes papéis enunciativos 

determinados no entorno das circunstâncias de discurso. É devido à incidência de 

todos esses fatores que Charaudeau (2010b) defende que todo ato de linguagem é 

um ato de liberdade vigiada, porquanto, mesmo estando a favor de um projeto de fala 

de um enunciador, esse ato se submete a restrições de natureza situacional, 

discursiva e formal. Da interseção desses fatores resulta o que o autor chama de 

contrato de comunicação, conceito a que nos ateremos no item a seguir. 

 

3.1.2 Um trato “no fio do discurso”: o contrato de comunicação e as estratégias 

discursivas 

 

Conforme Charaudeau (2008b), as circunstâncias de discurso comandam o 

ambiente material – ou situação extralinguística – em que se configura o ato de 

linguagem e não o inverso. Este exemplo do autor torna muito clara essa premissa: 

 
Se uma pessoa sentada em um bar pede “uma caipirinha”, e se o garçom do 
bar lhe traz uma bebida (e não uma pessoa do sexo feminino vinda da roça, 
o que seria inverossímil, é claro) não é porque o ambiente material se impõe 
a esses dois interlocutores, mas porque o contrato de comunicação que os 
liga faz com que partilhem um mesmo ponto de vista (op. cit., p.32). 
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Para explicar o que chama de contrato de comunicação, Charaudeau (2010b) 

explora a ideia de mise-en-scène, comparando a situação de comunicação a um 

palco, cujas restrições espaciais, temporais, relacionais, determinam a encenação das 

trocas sociais e de seu valor simbólico. Tais restrições se estabelecem em um jogo 

de regulação que emerge daquelas circunstâncias específicas de discurso e incidem 

sobre as práticas sociais instauradas pelos indivíduos e por seus discursos de 

representação na vida em comunidade. É assim que se originam convenções e 

normas para os comportamentos linguageiros, armazenados em uma “memória 

coletiva”, como condição para que a comunicação seja possível.  

Todo locutor deve, então, submeter-se a essas restrições e também deve supor 

que seu interlocutor tenha esse conhecimento, a fim de que ambos possam identificar 

um quadro de intencionalidade por meio do empreendimento de uma espécie de 

acordo prévio. É um verdadeiro contrato “de boca”, pressuposto na interação: 

 
Eles [os parceiros da troca linguageira] se encontram numa situação de dever 
subscrever, antes de qualquer intenção ou estratégia particular, a um contrato 
de reconhecimento das condições de realização da troca linguageira em que 
estão envolvidos: um contrato de comunicação. Este resulta das 
características próprias à situação de troca, os dados externos, e das 
características discursivas decorrentes, os dados internos (op. cit., p.68). 
 

Os dados externos a que Charaudeau (2010b) se refere são constituídos pelas 

regularidades e constantes comportamentais dos indivíduos. Essas informações 

relativamente estáveis são confirmadas por discursos de representação que lhes 

atribuem valores e, assim, determinam a produção de sentido dos atos de linguagem. 

Já os dados internos do ato de linguagem, propriamente discursivos, constituem, as 

restrições discursivas de todo ato de comunicação, e resultam do reconhecimento dos 

dados externos. Três são os espaços definidos pelo autor para tais dados: um espaço 

de locução, que envolve a tomada da palavra; um espaço de relação, em que se 

estabelecem relações de força ou aliança entre os interlocutores; e um espaço de 

tematização, em que se organiza o tema (ou temas) da troca. 

Charaudeau (op. cit., p. 71) acrescenta que, embora o contrato de comunicação 

se configure como uma restrição que se impõe ao ato de linguagem, há sempre uma 

margem de manobra que permite aos sujeitos fazerem suas escolhas de expressão 

com base em estratégias para alcançar seus objetivos comunicacionais. É assim, diz 

o autor, que contrato de comunicação e projeto de fala se completam. 
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A definição de contrato é também associada à de gêneros do discurso, 

pressupondo que estes são definidos e validados por coerções (ou restrições) 

estabelecidas por aquele. A esse respeito, diz Maingueneau (2008a): 

 
Dizer que o gênero de discurso é um contrato significa afirmar que ele é 
fundamentalmente cooperativo e regido por normas. Todo gênero de discurso 
exige daqueles que dele participam a aceitação de um certo número de 
regras mutuamente conhecidas e as sanções previstas para quem as 
transgredir. Evidentemente, esse “contrato” não necessita ser objeto de um 
acordo explícito: “É justamente porque o contrato de comunicação é fundador 
do ato de linguagem que ele inclui sua própria validação (p. 69). 

 

Acreditamos que, por também sustentar essa interdependência entre as 

condições do contrato de comunicação e os gêneros do discurso, Charaudeau prefira 

definir estes como gêneros situacionais, reforçando que os gêneros funcionam como 

um lugar de “instrução do como dizer”, associados à competência comunicacional18. 

O princípio de regulação, um dos quatro fundadores do ato de linguagem, 

orienta o engajamento adequado para o reconhecimento do contrato de comunicação 

(Cf. CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p.426). Ao lado do princípio de 

alteridade, de influência, e de pertinência, o princípio de regulação é uma das 

condições para que se conclua a troca comunicativa, permitindo que o sujeito mobilize 

estratégias que garantam o sucesso de seus objetivos na troca. Tal princípio permite 

ao sujeito posicionar-se diante de seu parceiro, concedendo-lhe, ou não, o direito à 

palavra; e também reivindicar ou comprometer-se quanto a sua própria identidade. 

Em suma, ao produzir um ato de linguagem, empreende-se uma “aposta” no 

interlocutor, esperando que este interprete a mensagem emitida corretamente, mas 

sabendo-se que há uma possibilidade de essa empresa não ser bem-sucedida. Daí a 

mobilização de conhecimentos em prol do contrato de comunicação e a elaboração 

de estratégias – procedimentos empregados a partir das margens de manobra do 

contrato para conseguir um determinado efeito (persuasão ou sedução, por exemplo) 

sobre o interlocutor, de modo a fazê-lo identificar-se com um destinatário ideal. 

Segundo Charaudeau (2009, 2010a), as estratégias discursivas se 

estabelecem como diferentes tipos de condição para a mise-en-scène e são 

agrupadas em três espaços, com diferentes finalidades, mas não excludentes: 

estratégias de legitimação, de credibilidade e de captação.  

                                                             
18 (Cf. CHARAUDEAU, 2004, p. 38; 2009, p. 8). A proposta do autor será elucidada mais à frente, nesta 
pesquisa, no item 3.2.2 (p. 60). 
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As estratégias de legitimação surgem diante da necessidade do locutor de 

reforçar seu “direito à palavra” e sua posição de autoridade percebidos como não 

validados por seu interlocutor. As estratégias de credibilidade, ligadas, muitas vezes, 

às anteriores, são postas em ação diante da necessidade do enunciador de fazer crer 

que o que diz é “digno de fé”. Já as estratégias de captação visam a provocar a adesão 

não racional do interlocutor ao que diz o locutor e a sua própria pessoa, por meio de 

moções emocionais – efeitos de pathos19 – que coloquem aquele à mercê deste. 

Considerando o apelo mais forte das charges à captação, como veremos 

adiante, ressaltamos, com Charaudeau (2009, p. 5): 

 
As estratégias de captação surgem quando o Eu-falante não está, para com 
seu interlocutor, numa relação de autoridade. Se estivesse, seria suficiente 
dar uma ordem para que o outro a cumprisse. A captação vem da 
necessidade, para o sujeito, de assegurar-se de que seu parceiro na troca 
comunicativa percebe seu projeto de intencionalidade, isto é, compartilha de 
suas ideias, suas opiniões e/ou está “impressionado” (tocado em sua 
afetividade). 
 

O objetivo do sujeito falante que quer captar é “fazer crer” a fim de que o 

interlocutor se coloque na posição de “dever crer”. Nesse sentido, o enunciador pode 

recorrer à persuasão (fazer pensar recorrendo à razão) ou à sedução (fazer sentir 

recorrendo à emoção), escolhendo atitudes discursivas, tais como:  

 

a) uma atitude polêmica, que consiste em “destruir um adversário” por meio do 

questionamento de suas ideias ou de sua pessoa, eliminando possíveis objeções 

poderia apresentar ao discurso do enunciador; 

 

b) uma atitude de sedução, que propõe ao interlocutor, quase sempre, um relato que 

serve de suporte para que o interlocutor se identifique como herói ou beneficiário; 

 

c) uma atitude de dramatização, na qual o sujeito descreve cenas dramáticas da vida, 

em relatos cheios de analogias, comparações, metáforas, etc., evocando valores 

afetivos socialmente partilhados a fim de fazer sentir certas emoções. 

 

A relação entre estratégias e visadas – intenções pragmáticas do enunciador – 

constrói uma identidade discursiva própria ao sujeito, à medida que este pode 

                                                             
19 O conceito de pathos é o foco do item 3.5 (p. 162). 
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escolher se colocar em acordo ou em desacordo com as restrições do contrato 

comunicativo. Assim sendo, o jogo discursivo é protagonizado por entidades que 

resultam de desdobramentos do EU e do TU na mise-en-scène da linguagem, os quais 

serão elucidados a seguir. 

 

3.1.3 Os sujeitos do discurso e suas máscaras identitárias  

 

Na Teoria Semiolinguística, a noção de sujeito ocupa um lugar central para se 

compreender o processo interativo/comunicativo, ao contrário da linha francesa 

pecheutiana de Análise do Discurso, que concebe o sujeito como uma entidade 

imaginária, efeito da linguagem e totalmente submisso a uma estrutura histórica e 

ideológica20. Para Machado (2008, p.180), na abordagem de Charaudeau, o sujeito é 

entendido como ser histórico e comunicante, capaz de “atuar” e assumir diferentes 

papéis em sua vida em sociedade, o que representa um retorno pleno desse conceito 

no âmbito da linguística discursiva.  

Sendo assim, é o sujeito do discurso que, movido por sua intencionalidade, faz 

suas escolhas linguísticas e conduz o ato de linguagem conforme os objetivos que 

deseja alcançar e os efeitos de discurso que deseja produzir sobre o outro. 

Paralelamente, esse sujeito é também sobredeterminado em parte pelas 

circunstâncias de discurso, que orientam seu comportamento e as estratégias 

discursivas de que deve se servir. Trata-se de uma concepção dos sujeitos da 

linguagem articulada entre dois universos de fala distintos – um externo (ou 

situacional) e um interno (ou discursivo). 

Charaudeau (1992, 2008b, 2009) definiu os protagonistas do discurso a partir 

do desdobramento do enunciador em sujeito comunicante EUc e sujeito enunciador 

EUe; e a partir do desdobramento do enunciatário em sujeito interpretante TUi e 

sujeito destinatário TUd. No espaço externo da situação de comunicação, ocorre o 

encontro entre o EUc, que supõe um TUd com as condições necessárias à 

interpretação do enunciado, e um TUi, que, por sua vez, também faz uma imagem de 

seu interlocutor. No circuito da fala configurada, entram em cena os seres do discurso, 

as representações daqueles seres sociais no espaço do dizer: o EUe e o TUd:  

                                                             
20 É o posicionamento de Authier-Revuz,(1990, p. 28-9), com quem dialogamos, a propósito do estudo 
da intertextualidade (que será objeto do item 3.3.4, p. 118). 
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Diagrama 2 – O ato de linguagem e os sujeitos (CHARAUDEAU, 2008b, p. 52) 

 

Conforme Charaudeau, o EUe é uma representação parcial do EUc. Institui-se 

como o iniciador do processo de produção, mas não é um ser único, fixado 

definitivamente: antes depende de um conhecimento que o TUi tem dele. O Eue está 

sempre presente no ato de linguagem de modo explícito ou implícito. Do ponto de 

vista do EUc, ele é uma imagem construída pelo próprio produtor da fala a respeito de 

si, e revelará, portanto, sua intencionalidade. Do ponto de vista do TUi, é uma imagem 

do enunciador construída pelo interlocutor, uma hipótese sobre qual sejam as 

intenções do sujeito produtor.  

Semelhantemente, o TUd é um ser fabricado pelo EUc como um destinatário 

ideal, também presente (implícita ou explicitamente) no ato de linguagem e inscrito no 

processo de produção. Em um ato de linguagem pode, inclusive, haver vários TUd(s). 

Já o TUi independe do EU, estando, na verdade, em uma relação de força com este. 

É dele a responsabilidade da interpretação, que implica recuperar a imagem do TUd 

prevista pelo EUc, aceitando-a ou refutando-a. Dessa forma, há uma assimetria entre 

o TUd como resultado do ato de produção do EU, e o TUd como resultado do ato de 

interpretação do TUi, já que nem sempre coincidirão (op. cit., p.47). 

Não há relação de transparência entre o EUc e o EUe, mas sim uma relação 

de englobante e englobado, respectivamente, o que permite ao EUc lançar mão de 

estratégias que o ocultem ou revelem sob a aparência do EUe conforme seus 

objetivos no ato de linguagem. Charaudeau explica que, embora seja o EUc quem 
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manipula o ato de linguagem, é o EUe quem produz os efeitos de discurso pretendidos 

sobre o sujeito-interpretante enquanto máscara discursiva. 

Vejamos que, para a análise do texto como ato de linguagem, há mais aspectos 

relevantes a se considerar do que apenas um mero locutor que envia uma mensagem 

a um receptor passivo. Os desdobramentos dos sujeitos do discurso são perpassados 

pelo contrato de comunicação e por estratégias discursivas, as quais definem os 

diferentes papéis desses sujeitos enquanto produtores/interpretantes na troca 

linguageira. Esse movimento incessante de troca evidencia que o ato de linguagem 

só pode ser definido em função da alteridade que lhe é inerente, como postulou 

Bakhtin, porquanto é nessa permuta que se revelam as posições dos sujeitos: 

 

As fronteiras do enunciado concreto, compreendido como unidade de 

comunicação verbal, são determinadas pela alternância dos sujeitos falantes, 

ou seja, pela alternância dos locutores. [...] O locutor termina seu enunciado 

para passar a palavra ao outro ou para dar lugar a compreensão responsiva 

ativa do outro. [...] Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, 

possui um acabamento específico que expressa a posição do locutor, sendo 

possível responder, sendo possível tomar, com relação a essa réplica, uma 

posição responsiva (BAKHTIN, 1992a, p.293-294). 

 

A proposta semiolinguística defende que, no jogo complexo da comunicação, 

entram em cena seres sociais com traços identitários históricos e discursivos, pelos 

quais se põem sob máscaras a fim de expor ao outro uma intencionalidade e revelar 

suas posições sociais direta ou indiretamente. Essa intenção de troca rege as 

escolhas discursivas feitas pelo interlocutor e permite que este signifique o mundo em 

seu discurso, empregando os recursos disponíveis na estrutura de sua língua materna 

– e também no conjunto de outras linguagens, como a visual.  

Vejamos, na sequência, como Charaudeau descreve esse processo, que 

chama de semiotização do mundo. 

 

3.1.4 A significação do mundo na e pela linguagem 

 

A partir da concepção da linguagem atravessada pelas circunstâncias de 

discurso e pela intencionalidade, a semiotização do mundo, tal como define 

Charaudeau (2005, 2008b, 2010b), constrói-se por meio de dois grandes processos: 

a transformação e a transação, cada um estruturado em quatro mecanismos distintos. 
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Diagrama 3 – O duplo processo de semiotização do mundo (CHARAUDEAU, 2005, p. 14) 
 

O processo de transformação, centrado no sujeito falante, pressupõe o 

movimento em que este parte do “mundo a significar” e, por meio da linguagem verbal 

– e não verbal, como ocorre nas charges –, transforma-o em “mundo significado”, 

atribuindo identidades de diversas naturezas às unidades linguísticas – e não 

linguísticas – que vai empregando em seu discurso.  

Conforme Charaudeau, para que empreenda essa transformação, o sujeito 

pode recorrer às seguintes operações: 

 

a) Identificação: em que os seres materiais ou ideais, reais ou imaginários são 

apreendidos do mundo fenomênico e se constituem em “identidades nominais”; 

 

b) Qualificação: na qual propriedades e características específicas dos seres 

apreendidos do mundo integram a passagem destes a “identidades descritivas”; 

 

c) Ação: em que as ações sofridas ou praticadas pelos seres do mundo em sua 

existência os inscrevem em um esquema conceitual em que se tornam “identidades 

narrativas”; 

 

d) Causação: na qual os seres do mundo com suas marcas descritivas e narrativas 

passam a integrar uma cadeia de relações de causalidade que justifica suas ações; 

 

Vejamos que tais operações nos remetem a categorias gramaticais já 

conhecidas de descrição das línguas naturais, as quais contemplam o funcionamento 

sistemático de unidades como substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, conectivos 

e modalizadores. Além disso, aliam-se, de forma mais ou menos predominante, aos 

diferentes modos de organização do discurso – enunciação, descrição, narração e 
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argumentação –, que serão elucidados a seguir (p. 60). Por exemplo, as operações 

de identificação e de qualificação estarão mais ligadas ao modo descritivo de 

organização do discurso, que pressupõe um procedimento em que se constrói uma 

visão estática da realidade, atribuindo-se uma identidade aos seres do mundo e 

classificando-os (CHARAUDEAU, 2008b, p. 111-2). 

Diferente do processo de transformação, o processo de transação está mais 

voltado para o interlocutor e para a interação e representa a base do contrato 

comunicativo estabelecido entre os sujeitos. Tal mecanismo também se orienta a 

partir de quatro princípios, descritos a seguir: 

 

a) Princípio de alteridade / interação: define o ato de linguagem como troca entre o eu 

e o tu e pressupõe um reconhecimento e uma legitimação recíprocos dos parceiros. 

Ligado à questão da identidade social e discursiva dos sujeitos, esse processo se dá 

pela aceitação de uma semelhança entre os parceiros, uma vez que devem partilhar 

saberes que se constituirão em universos de referência para a troca que vão efetuar; 

e também se dá pelo reconhecimento de uma dissemelhança entre eles, tendo em 

vista que ambos devem reconhecer no outro um papel enunciativo diferente do seu, 

seja de emissor-produtor, seja de receptor-interpretante. 

 

b) Princípio de pertinência: aliado ao princípio anterior, implica que os parceiros da 

troca linguageira tenham um reconhecimento recíproco de aptidões-competências 

adequados ao projeto de fala no que diz respeito a seu contexto e finalidade. Em 

outras palavras, tal princípio restringe a troca comunicativa no que diz respeito aos 

saberes sobre o mundo, valores psicológicos e sociais e comportamentos aceitáveis 

no quadro contratual de que os interlocutores participam. 

 

c) Princípio de influência: postula a intencionalidade da troca comunicativa, 

pressupondo que todo sujeito-enunciador está interessado em agir sobre seu parceiro 

para causar nele determinado efeito discursivo. Da mesma forma, o sujeito 

interpretante tem consciência da existência de um projeto de fala para atingi-lo, de 

sorte que ambos os interlocutores devem interagir levando em conta os limites para o 

empreendimento dessa influência. 
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d) Princípio de regulação: a propósito do contrato de comunicação, o princípio de 

regulação se coloca como uma das condições para que a troca comunicativa logre 

êxito e não termine em confronto ou ruptura. Assim, garante ao sujeito uma margem 

de manobra na qual pode lançar mão de estratégias discursivas que lhe permitam 

lidar com as restrições impostas pelo contrato favoravelmente a seu projeto de fala. 

 

Conforme Charaudeau (2005), há uma “solidariedade hierarquizada” entre 

transformação e transação, uma vez que, embora sejam interdependentes, é o 

segundo que controla as operações do primeiro, filtrando e orientando seus sentidos. 

O autor destaca que essa afirmação e suas implicações metodológicas superam a 

mera descrição de fatos linguísticos isoladamente, inserindo-os no quadro situacional 

que serve de base ao contrato comunicativo e garantindo uma análise mais coerente 

da linguagem que se constitui em discurso e produz efeitos de comunicação: 

 
[...] é o processo de transação que comanda o processo de transformação e 
não o inverso. A finalidade do homem, ao falar, não é a de recortar, descrever, 
estruturar o mundo; ele fala, em princípio, para se colocar em relação com o 
outro, porque disso depende a própria existência, visto que a consciência de 
si passa pela tomada de consciência da existência do outro, pela assimilação 
do outro e ao mesmo tempo pela diferenciação com relação ao outro. A 
linguagem nasce, vive e morre na intersubjetividade. [...] Assim, todo 
discurso, antes de representar o mundo, representa uma relação, ou, mais 
exatamente, representa o mundo ao representar uma relação 
(CHARAUDEAU, 2010b, 41-2). 
 

A descrição do processo duplo de semiotização do mundo corresponde ao 

“postulado da intencionalidade”, que é, para Charaudeau, o fundamento do ato de 

linguagem. Dessa forma, a partir das operações de transformação e dos princípios de 

transação, o ato de linguagem se estrutura em um espaço duplo de restrições e de 

estratégias. O espaço de restrições se vincula à questão da alteridade e da 

pertinência, pelas quais se impõem aos parceiros condições mínimas de validação do 

contrato, a exemplo do reconhecimento do direito mútuo à fala e da mobilização 

adequada de saberes partilhados na troca. Já o espaço de estratégias, ligado aos 

princípios de regulação e influência, flexibiliza as restrições impostas pelo contrato e 

dá aos sujeitos a oportunidade de utilizar recursos que permitam potencializar suas 

escolhas e alcançar, mais rápida e eficazmente, seus objetivos. 

Como vimos até aqui, o ato de linguagem nasce de uma situação concreta de 

interação na qual se inscrevem os objetivos de um EUc, que se coloca como EUe em 

sua fala, dirigindo-se a um suposto TUd. Por outro lado, o TUi completa esse quadro 
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interacional, podendo, ou não, coincidir com a imagem de destinatário criada pelo 

enunciador. Nesse jogo, impõe-se aos parceiros um contrato de comunicação que 

resulta das diversas circunstâncias de discurso, estabelecendo restrições que devem 

ser respeitadas para que a comunicação se efetive. Contudo, tais restrições podem 

ser relativizadas por meio de estratégias discursivas à disposição dos sujeitos no 

próprio dispositivo sociolinguageiro.  

Sendo assim, para que a interação obtenha êxito, é necessário que o sujeito 

de fala saiba se colocar no momento da enunciação, considerando todo um repertório 

de formas, saberes e comportamentos que configura, de forma geral, a troca 

linguageira. Esse repertório foi descrito por Charaudeau em três níveis que perpassam 

o ato de linguagem, os quais correspondem, cada um, a uma competência a ser 

ativada pelo sujeito. Vejamos sua definição no tópico a seguir.  

 

3.1.5 Ao alvo: a competência linguageira e as visadas discursivas 

 

Diferente das nuances de sentido do uso comum, que atribuem à noção de 

competência um juízo acerca do fazer de um sujeito, para as ciências da linguagem, 

a competência está associada à aptidão para produzir sentido.  

Dentro do projeto semiolinguístico, Charaudeau (2001a, 2001b, 2009) elaborou 

um conceito múltiplo de competência linguageira, organizado, a princípio, em três 

níveis que permitem compreender a complexidade do que está em jogo no momento 

da troca linguageira: um nível situacional, a que corresponde uma competência 

situacional; um nível discursivo, a que corresponde uma competência discursiva; e um 

nível semiolinguístico, a que corresponde uma competência semiolinguística. 

Posteriormente, o autor (2001b, 2009) desdobra essa organização em quatro níveis, 

diferenciando uma competência semântica específica, outrora concebida no bojo da 

competência discursiva. 

A competência situacional determina o que está em jogo no ato de linguagem. 

Exige que o sujeito considere em seu discurso a identidade dos protagonistas da troca 

– seu status, papéis sociais e localização dentro das relações de poder; a finalidade 

do ato de comunicação, que determina certas visadas ou fins discursivos; o propósito, 

que inscreve o ato de linguagem em um campo temático; e as circunstâncias 

materiais, relacionadas ao intercâmbio oral (monologal ou dialogal). 



47 
 

A competência discursiva exige do sujeito que saiba reconhecer e manipular 

estratégias de ordem enunciativa, enunciva e semântica postas em cena pelo 

interlocutor na mise-en-scène da linguagem21.  

As estratégias enunciativas dizem respeito às atitudes do sujeito enunciador 

em face não só dos elementos de inter-relação e identificação da situação de 

comunicação, bem como da imagem que quer transmitir de si e atribuir ao outro. Trata-

se de estratégias que delimitam a situação de comunicação e estão ligadas a normas 

em vigor no grupo social, as quais devem ser respeitadas para que se mantenha a 

troca linguageira.  

As estratégias de ordem enunciva remetem aos modos de organização do 

discurso – termo cunhado pelo autor em sua Grammaire du sens et de l’expression 

(1992): modo enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo.  

Por fim, o que seriam as estratégias de ordem semântica foi concebido e, mais 

tarde, tomado por Charaudeau (2001b) como uma competência específica, a 

competência semântica, que permite ao sujeito a mobilização de saberes 

compartilhados no momento da interação. Esses saberes se distinguem entre saberes 

de conhecimento e saberes de crença e procedem das percepções e definições mais 

ou menos objetivas do mundo, estando na base dos imaginários sociodiscursivos22. 

A competência semiolinguística exige do sujeito a capacidade de adequar a 

formalização do texto a determinada intenção, em função das exigências do ato de 

linguagem. É nesse nível que se configura o texto propriamente dito, como resultado 

de um ato de linguagem e outros tipos de saber-fazer de natureza formal: um saber 

fazer em termos de composição gráfica do texto, que diz respeito à organização 

paratextual; um saber-fazer em termos de construção gramatical, que remete ao uso 

adequado de certas construções linguísticas (formas verbais, conectivos, pronomes, 

anáfora etc.); e um saber-fazer relativo ao uso adequado do léxico, considerando o 

valor transmitido pelas construções linguísticas no uso. 

Para Charaudeau, não importa se se trata de uma, ou várias competências 

diferentes, desde que se considere a inter-relação entre os diferentes níveis que elas 

                                                             
21 Charaudeau (2001b) caracteriza essas estratégias como sendo de ordem “enunciativa”, “narrativa” e 
“explicativa” (tradução nossa). A primeira corresponderia a que chamamos acima de enunciativa, e as 
duas últimas ao que denominamos, conforme MACHADO (2008, p. 344-5), de “enuncivas”, que dizem 
respeito aos modos de organização do discurso. 
22 Trataremos desse assunto no item 3.6 (p.176). 
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representam, tendo em vista que todos atravessam, de maneira decisiva, o ato de 

linguagem em seu processo de produção e interpretação. Nas palavras do autor: 

 
[...] o que importa é que esta competência seja abordada (por minha parte, 
tendo a falar de uma ‘tripla competência de linguagem’) como o resultado de 
um movimento de ida e volta permanente entre a aptidão para reconhecer as 
condições sociais de comunicação, a aptidão para reconhecer-manejar as 
estratégias de discurso e a aptidão para reconhecer-manejar os sistemas 
semiolinguísticos, as quais se acham mutuamente integradas. Essa 
competência, já que não pode ser um juízo, tal como no uso cotidiano, é, em 
troca, o resultado de um sistema dentro do qual se articulam saber-fazer e 
conhecimentos (CHARAUDEAU, 2001, p.18).23 

 

É baseado nesse movimento permanente entre os níveis das diferentes 

competências mobilizadas pelo sujeito no momento da troca linguageira que se 

propõe uma análise semiolinguística dos textos e gêneros do discurso, como veremos 

adiante. Trata-se de buscar explicar o funcionamento de um saber-fazer que 

Charaudeau (2002) chama “conjuntural”, que depende de hipóteses levantadas pelo 

sujeito enunciador a respeito do outro, de seu saber e de sua competência; e, ao 

mesmo tempo, depende da aptidão do sujeito para efetivamente produzir os efeitos 

visados em seu projeto de fala. 

Para analisar o planejamento de efeitos de discurso, é fundamental 

aprofundarmos o conceito de visadas discursivas, que integra o nível situacional da 

competência linguageira, em que se estabelecem as restrições relativas à finalidade 

do contrato comunicativo e à identidade dos parceiros. Ligadas à instância de 

produção do discurso, as visadas correspondem a uma intenção 

psicossociodiscursiva do enunciador de garantir seu projeto de fala, que é, antes de 

tudo, um projeto de influência sobre o outro, a fim de captá-lo e fazê-lo aderir ao seu 

propósito. Como propõe Charaudeau (2002), trata-se de transitar por um espaço 

aberto e reversível, onde se empreende uma aventura, que exige invenção e cálculo 

sem nunca ter certeza do sucesso: 

 
A “intenção” (visée) constitui uma tensão rumo à resolução do problema que 
a existência do outro implica, parceiro da troca social, quando supomos que 
sua intenção se opõe (ou resiste) ao projeto de busca do sujeito agente. A 
partir daí, duas opções se oferecem ao sujeito falante: eliminar fisicamente o 

                                                             
23 Tradução nossa: “[...] lo que importa es que se aborde dicha competencia (por mi parte, tiendo a 
hablar de ‘una triple competencia del lenguaje’) como el resultado de un movimiento de ida y vuelta 
permanente entre la aptitud para reconocer las condiciones sociales de comunicación, lá aptitud 
reconocer-manejar las estrategias del discurso y la aptitud para reconocer-manejar los sistemas 
semiolinguísticos, las cuales se hallan mutuamente insertadas. Esta competencia, se bien no puede 
ser un juicio, tal como en el uso cotidiano, es, en cambio, el resultado de un andamiaje dentro del cual 
se articulan saber-hacer y conocimientos.” 
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outro (ação), ou engajar-se em um processo de comunicação para buscar a 
adesão do outro a sua intenção de ação própria, ou, pelo menos, eliminar sua 
resistência (op. cit., p. 3). 
 

Charaudeau (2004, p. 24) explica que as visadas não se confundem com 

esquemas abstratos de estruturação textual, atos de fala ou funções da linguagem, 

embora possam demonstrar afinidades com esses conceitos. Trata-se de um 

elemento situado em uma dimensão anterior à configuração textual e fundamental 

para que as próprias situações em que os textos se originam sejam definidas.  

No nível situacional de um ato de linguagem, ao se definir a finalidade da troca, 

uma ou várias visadas são selecionadas, sendo uma delas predominante. Nesse 

sentido, não há uma relação biunívoca entre visada e situação de comunicação: uma 

mesma visada pode se encontrar em diferentes situações ou uma mesma situação 

pode convocar diferentes visadas. Por outro lado, a visada também não é o todo da 

situação comunicativa, mas, juntamente com a identidade dos participantes, o 

propósito e as condições materiais da comunicação, compõe a sua essência. 

Utilizando como critério a intenção pragmática do EUc (incluindo toda sua 

relação com seu Eue, o TUd e o TUi) e as posições que EU e TU ocupam em seu 

discurso, Charaudeau (2004) define seis visadas principais: 

 

1) Visada de prescrição: o EU quer “mandar fazer” e tem autoridade para tal, 

colocando o TU na condição de “dever fazer”; 

 

2) Visada de solicitação: o EU está em posição de “querer saber”, de inferioridade em 

relação ao TU, mas legitimado para fazê-lo, de sorte que o TU se põe na condição de 

“dever responder”; 

 

3) Visada de incitação: diferente da prescrição, o EU quer “mandar fazer” o TU mas 

não tem autoridade, então, precisa “fazer acreditar” o TU (por persuasão ou sedução) 

que ele será o beneficiário de sua própria ação. O Tu fica na condição de “dever 

acreditar” que sua ação será para seu próprio bem. 

 

4) Visada de informação: o EU quer “fazer saber” alguma coisa ao TU e tem uma 

posição legítima para isso, colocando este na posição de “dever saber”; 
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5) Visada de instrução: o EU quer “fazer saber-fazer” e está em posição de autoridade 

e de legitimação para isso, colocando o TU em posição de “dever saber-fazer”; 

 

6) Visada de demonstração: o EU quer “estabelecer a verdade e comprová-la”, 

exercendo posição de autoridade de saber, o que coloca o TU em posição de “ter que 

receber e avaliar uma verdade”, demonstrando capacidade para tal. 

 

Sendo correspondentes a intenções pragmáticas, notemos que as visadas 

discursivas predominam em textos de diversos gêneros do discurso, refletindo a 

relação que se coloca entre os parceiros da comunicação. Por exemplo, a visada de 

prescrição orientará o discurso construído em uma intimação judicial, ao passo que, 

na propaganda de um produto, perceberemos, com mais clareza, a visada de 

incitação.  

No item que se segue, veremos, mais detalhadamente, como se dá a relação 

entre os diversos fatores envolvidos na troca comunicativa, da qual resultam os 

contratos comunicativos e gêneros do discurso. Nosso foco, obviamente, está sobre 

as charges, que passamos agora a descrever sob a perspectiva semiolinguística, não 

sem antes retomar um pouco do que diz a literatura consagrada sobre o conceito de 

gênero discursivo, tipo textual e suporte. 
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3.2 Moldura discursiva do gênero charge 

 

A variedade de gêneros do discurso pressupõe a variedade dos escopos 
intencionais daquele que fala ou escreve (Mikhail Bakhtin).24 

 
 

 

 

 

 

 

Tira de Pryscila25 

 

A reflexão em torno dos gêneros do discurso remonta à antiguidade clássica, a 

propósito da definição dos gêneros literários e retóricos. Hoje aplicado a textos de 

circuitos comunicativos diversos além do artístico-literário, o conceito de gênero já foi 

e ainda é alvo de muitos estudos sob diversos pontos de vista teórico-linguísticos, 

sendo, ainda, tópico fundamental na questão do ensino de língua materna. Neste item, 

traremos considerações de alguns autores a respeito desse tema e também 

refletiremos sobre outros conceitos que se articulam ao de gêneros discursivos, a fim 

de apoiar a análise do objeto de estudo que aqui nos interessa. 

No dizer do autor que pioneiramente marcou a concepção que temos hoje 

sobre gêneros discursivos, “a situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação” (Bakhtin, 1992a, p.113). Nesse sentido, a partir do conceito 

de enunciado como “unidade real da comunicação verbal”, Bakhtin definiu da seguinte 

maneira os gêneros do discurso:  

 
A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) 
e por seu estilo verbal, [...] mas  também,  e  sobretudo,  por  sua  construção 
composicional. [...] Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 
do discurso (BAKHTIN, 1992b, p.279). 

                                                             
24 (1992b, p. 291). 
25 Disponível no blog da autora: <https://pryscila-freeakomics.blogspot.com.br/2015/02/>.Acesso 
20/12/2017. 
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A definição proposta pelo autor põe em destaque que os gêneros do discurso 

são produto das condições e finalidades da linguagem em funcionamento. Por outro 

lado, Bakhtin (1992b) faz referência a uma estrutura verbal que sustenta e contribui 

para a definição do que seja o gênero, sendo esta organizada em torno de um 

conteúdo, um estilo e uma construção composicional, que se fundem no todo do 

enunciado. Na perspectiva bakhtiniana, o conteúdo compreende as unidades 

temáticas de um texto; o estilo diz respeito à seleção operada nos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, podendo ser de natureza individual ou 

propriamente linguística; e a construção composicional compreenderia o tipo de 

estruturação e o tipo de relação entre o(s) interlocutor(es) e outros discursos. 

Bakhtin acrescenta que, tal qual a variedade das esferas de atividade humana, 

a variedade dos gêneros do discurso é infinita e acumula sempre as formas do 

pensamento e da visão de mundo dos sujeitos. Conforme sua circulação por essas 

diversas esferas, os gêneros podem ter natureza primária ou secundária: os primeiros 

são considerados mais simples, espontâneos e dialógicos, tendo a carta, o bilhete e 

o diálogo cotidiano como exemplos; ao passo que os outros, mais complexos, 

institucionais e monológicos, podem ser exemplificados pelo romance, teatro e 

discurso científico. Bakhtin, prevê, contudo, sua inter-relação: 

 
Durante o processo de sua formação, esses gêneros secundários absorvem 
e transmutam os gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se 
constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Os 
gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, 
transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade 
dos enunciados alheios (op. cit., p. 281). 

 

Luiz Antônio Marcuschi (2003, 2008) se dedicou a um estudo aprofundado dos 

gêneros discursivos no contexto acadêmico brasileiro e, partindo das bases 

bakhtinianas, também leva em consideração aspectos sociocomunicativos e 

funcionais, que o impelem a definir essas unidades textuais como “formas de ação 

social” e “práticas sociodiscursivas”. Vinculado a uma perspectiva linguística 

sociointeracional e dialogando com estudiosos como Charles Bazerman, Jean Paul 

Bronckart e John Swales, o autor entende os gêneros textuais como textos 

materializados que encontramos na nossa vida diária e que apresentam 

características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, 

estilo e composição característica.  
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Marcuschi ressalta que não são as peculiaridades linguísticas e estruturais os 

fatores decisivos nessa concepção, mas as funções comunicativas desses textos, 

tendo em vista seus usos e condicionamentos sociopragmáticos, que nos permitem 

observá-los também como categorias culturais, esquemas cognitivos, formas de ação 

social, estruturas textuais, formas de organização social, ações retóricas 

(MARCUSCHI, 2008, p. 149). 

De certa maneira, toda comunicação é “enformada” por um gênero, o qual, 

tendo um propósito bastante claro e definido dado pela situação na qual se origina, 

determina os enunciados e lhes dá uma esfera de circulação, bem como regula seu 

estilo e conteúdo. Por esse olhar, Marcuschi explica que os gêneros têm também um 

papel importante como formas de controle social e legitimação discursiva em alguns 

contextos, uma vez que seu domínio representa, mais do que a habilidade com a 

matéria linguística, a capacidade de lidar linguisticamente com objetivos e situações 

sociais particulares (MARCUSCHI, 2003, p. 29). Nas palavras do autor: 

 
Desde que nos constituímos como seres sociais, nos achamos envolvidos 
numa máquina sociodiscursiva. E um dos instrumentos mais poderosos 
dessa máquina são os gêneros textuais, sendo que seu domínio e 
manipulação dependem boa parte da forma de nossa inserção social e de 
nosso poder social. Enfim: quem pode expedir um diploma, uma carteira de 
identidade, um alvará de soltura, uma certidão de casamento, um porte de 
arma, escrever uma reportagem jornalística, uma tese de doutorado, dar uma 
conferência, uma aula expositiva, realizar um inquérito judicial  e assim por 
diante? (MARCUSCHI, 2008, p. 162). 
 

Maingueneau (2008a) também aborda a questão dos gêneros sob uma 

perspectiva sociocomunicativa, definindo-os como dispositivos de comunicação 

dependentes de certas condições sócio-históricas. Citando Bakhtin, para quem “se os 

gêneros do discurso não existissem [...] não haveria troca linguageira” (1992b, p.285), 

o autor defende que o domínio de vários gêneros do discurso é uma questão de 

economia linguística e de garantia da comunicação. Pode-se, assim, evitar violências 

e mal-entendidos pela mobilização de uma competência genérica, a qual abrange o 

conhecimento partilhado sobre os gêneros em uma determinada comunidade e 

garante a legitimação dos sujeitos ao transitar verbalmente por ela. 

Maingueneau ilustra sua concepção de gêneros discursivos a partir de três 

metáforas emprestadas respectivamente do contexto jurídico, teatral e lúdico: 

primeiramente, os gêneros são contratos, o que significa que são cooperativos e 

regidos por normas mutuamente conhecidas dos contratantes. Em segundo lugar, 

implicam a representação de papéis pelos parceiros, definidos de acordo com certas 
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condições impostas pelos gêneros e pelas situações nas quais se originam. 

Finalmente, cruzando as duas metáforas anteriores, envolver-se em um gênero é 

envolver-se em um jogo, com regras cuja transgressão pode nos “desclassificar” – 

embora tenhamos, no jogo do discurso, flexibilidade para transformar essas regras 

em nome de uma finalidade prática (op. cit., p. 69). 

Sendo assim, por mais que haja diferentes perspectivas teóricas de abordagem 

do tema dos gêneros, é consenso, desde Bakhtin, que não se trata de modelos rígidos 

ou estanques, mas de entidades dinâmicas e plásticas, passíveis de se misturar e 

incorporar formas e funções umas das outras com fins pragmáticos. Para 

compreender essa característica dos gêneros – a qual, vale lembrar, é potencializada 

nas interações mediadas pelas tecnologias digitais e pela Internet –, devemos 

observar, no item a seguir, os conceitos de tipos textuais, domínio discursivo e suporte 

tais como definidos por Marcuschi (2003, 2008) e outros autores. 

 

3.2.1 Tipo textual, domínio discursivo e suporte 

 

A definição de tipo textual é dada por Marcuschi (2003, 2008) em referência a 

sequências de natureza composicional dos textos, considerando-se aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e estilo subjacentes aos gêneros. 

Conforme o autor, trata-se de “modos textuais” e não de textos materializados, os 

quais se resumem em cinco espécies de classes formais: descrição, narração, 

argumentação, exposição e injunção.  

Diferente dos gêneros textuais, que podem ser inúmeros e variáveis, os tipos 

textuais se enquadram em uma lista fechada sem tendência a aumentar. Além disso, 

enquanto os gêneros são definidos levando-se em conta critérios de ação prática, 

circulação, funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade, os tipos 

textuais são construtos teóricos cuja identificação é feita a partir de propriedades 

linguísticas.  

Vejamos, no quadro a seguir, uma breve explicação de cada um conforme 

Marcuschi: 
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TIPOS TEXTUAIS DEFINIÇÃO EXEMPLO26 

DESCRIÇÃO 

Tipo de enunciado com estrutura 
simples e verbo estático, em que 
predominam sequências de 
localização. 

“Sobre a mesa havia  
milhares de vidros.” 

NARRAÇÃO 
Tipo de enunciado baseado em 
sequências temporais, indicativo de 
ação. 

“No meu tempo isso era 
punido com uma boa 

surra!”* 

EXPOSIÇÃO 

Tipo de enunciado em que se 
identifica ou estabelece ligação entre 
fenômenos, o qual se estrutura em 
sequências analíticas ou 
explicitamente explicativas. 

“A taxa de escolarização 
dos brasileiros entre 5 e 

17 anos já passa de 
93%.”* 

ARGUMENTAÇÃO 

Tipo de enunciado com foco na 
atribuição de qualidade, no qual, 
geralmente, estão presentes 
sequências contrastivas explícitas. 

“O maior drama de uma 
professora é quando os 
pesadelos originados na 

escola invadem seus 
sonhos!”* 

INJUNÇÃO 
Tipo de enunciado que incita à ação, 
em que há presença marcante de 
sequências imperativas. 

“Passa a bolsa aí, 
fessôra!!!”* 

 
Quadro 2 – Tipos textuais conforme Marcuschi (2003, p. 28) 

 

Os gêneros se realizam, pois, por meio dos tipos textuais, não sendo raro que, 

em um mesmo gênero, estejam presentes vários deles. Sempre haverá, contudo, 

predominância de uma dessas sequências sobre as demais. Pensemos no exemplo 

de um conto em cuja estrutura predominantemente narrativa podemos encontrar a 

descrição do cenário ou de personagens, como no excerto a seguir: 

 
Nós todos frequentávamos o mesmo colégio, naquela pequena cidade do 
interior. Um colégio privado, e muito caro, o que, para nossos pais, não 
chegava a ser problema: éramos, meus amigos e eu, filhos de fazendeiros. 
Nossos pais tinham grandes propriedades. E tinham muito dinheiro. Nada nos 
faltava. Andávamos sempre muito bem-vestidos, comprávamos o que fosse 
necessário para o colégio e gastávamos bastante no bar da escola (SCLIAR, 
2003, p. 15-19). 
 

Essa variação frequente de tipos textuais em um mesmo gênero, Marcuschi 

(2003, 2008) designa heterogeneidade tipológica. 

                                                             
26 Os exemplos que contêm asteriscos (*) foram retirados de charges do corpus ou de outras charges 
empregadas como exemplo ao longo da pesquisa. Os demais são de Marcuschi (op. cit.). 
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O autor também diferencia da noção de gênero e de tipo textual a de domínio 

discursivo, que se aproxima do que Bakhtin denominou “esfera de atividade humana”. 

Os domínios seriam, então,  

 
práticas discursivas cotidianas nas quais podemos identificar um conjunto de 
gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como rotinas 
comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder 
(MARCUSCHI, 2008, p. 155). 
 

No dizer de Marcuschi (op. cit., p. 158), um domínio discursivo não são textos 

especificamente, mas “formações históricas e sociais que originam os discursos”, tais 

como o domínio discursivo jurídico, jornalístico, religioso etc. Maingueneau (2008a) 

também contempla esse conceito, denominando-o “tipo textual”, porquanto está 

vinculado a tipologias comunicacionais, de situação, ou linguísticas e discursivas, e 

refere-se, ainda, a setores da atividade social aos quais pertencem os gêneros do 

discurso. O analista francês dá como exemplo o talk show, que, como gênero 

discursivo, pertence ao tipo de discurso televisivo, o qual também se insere em um 

tipo de discurso midiático, mais amplo. Sob essa ótica, domínios discursivos são 

categorias discursivas baseadas em grades sociológicas mais ou menos intuitivas, 

que variam em função de seu uso, não estando dissociadas dos gêneros que 

mobilizam e da forma como o fazem (op. cit., p.62).  

Circulando em inúmeros domínios discursivos existentes na sociedade e 

motivados por diferentes intenções dos sujeitos, os gêneros discursivos dão 

testemunho de sua plasticidade e dinamicidade por meio de sua possível hibridização, 

subvertendo o modelo global de um único gênero e assumindo formas e/ou funções 

de outro. A essa possibilidade dos gêneros de se misturarem, Marcuschi denominou 

intergenericidade, recomendando fortemente que não seja confundida com a 

heterogeneidade tipológica (MARCUSCHI, 2008, p. 167): 

 

✓ Intergenericidade: um gênero com a forma ou função de outro. 

✓ Heterogeneidade tipológica: um gênero com a presença de vários tipos textuais. 

 

O texto a seguir ilustra o conceito de intergenericidade. Notemos que se 

constrói a partir do destaque imagético à embalagem de curativos transparentes da 

marca Band-Aid, dando a impressão de querer promover o consumo desse produto, 

tal qual um anúncio publicitário: 
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Figura 1 – Charge ou anúncio publicitário?27 

 

Contudo, observando a informação verbal “ao mestre com carinho”, articulada 

a dados do contexto de publicação e da autoria, podemos reconhecer a intenção do 

cartunista Alpino de ironizar as comemorações em torno do dia do professor em uma 

época em que estes profissionais foram vítimas de fortes repressões e agressões 

físicas por parte de policiais28. 

O gráfico abaixo, adaptado de Marcuschi (2008), ilustra como se dá a 

intergenericidade entre os gêneros charge e anúncio publicitário: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 4 – Intergenericidade (Cf. MARCUSCHI, 2008, p. 166) 

                                                             
27 Charge publicada em 15/10/2013. Disponível em: < https://www.humorpolitico.com.br/category/dia-
do-professor/>. Acesso: 26 set. 2017. 
28 No ano de 2013, o dia dos professores foi antecedido por cenas de confronto entre policiais e 
professores em greve havia cerca de dois meses no Rio de Janeiro. O fato repercutiu na mídia nacional 
e está presente em alguns exemplos de nosso corpus, como veremos. 
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Como vemos, os gêneros de base para a formação do gênero híbrido estão em 

um entrecruzamento de formas e funções: no quadrante superior esquerdo está o 

gênero A, charge, com sua forma e função; igualmente, no quadrante inferior direito, 

indica-se o gênero B, anúncio publicitário. No ponto de intersecção entre a função da 

charge e a forma do anúncio, está o novo gênero, que rompe, mas, ao mesmo tempo, 

recria os limites entre os dois gêneros de base.  

Marcuschi (2003, p. 31) ressalta que “o predomínio da função supera a forma 

na determinação do gênero”, isto é, o foco deve estar sempre sobre os objetivos 

visados quando da escolha de determinado gênero em uma situação social 

determinada, e não sobre seu “formato” puro e simples – que, pensando bem, resulta 

das próprias restrições funcionais do gênero29.  

Se pensarmos na enorme variedade de gêneros discursivos existentes e na 

emergência de tantos outros à medida que a sociedade evolui em seus meios 

comunicativos, salta aos olhos a riqueza e produtividade discursiva propiciada pela 

intergenericidade. 

Convém, ainda, tratar da questão do suporte dos gêneros textuais, definido por 

Marcuschi (2008, p. 174) como “locus físico ou virtual com formato específico que 

serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado em texto”. O autor dá 

destaque a esse aspecto na abordagem dos gêneros, defendendo que o suporte não 

é neutro e indiferente em relação a estes, pelo contrário: é indispensável à sua 

circulação e fixação, estabelecendo uma relação de coemergência tão estrita a ponto 

de, por vezes, ser determinante para sua denominação. 

Marcuschi cita um exemplo a fim de elucidar a importância do suporte na 

definição de um gênero: “Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero 

no fone 55 44 33 22. Verônica”. O autor explica que, se a mensagem fosse escrita em 

papel e deixada sobre uma mesa, poderia ser um bilhete; se gravada e emitida por 

uma secretária eletrônica (e poderíamos acrescentar aqui a caixa postal 

disponibilizada pelas operadoras de telefonia celular), seria um recado; se transmitida 

pelos Correios em formulário próprio, poderia ser um telegrama.  

                                                             
29 Um manual de instruções, por exemplo, apresenta-se, geralmente, em tópicos e costuma recorrer a 
imagens ilustrativas dos procedimentos a que se refere. Tal configuração é fruto da função instrutiva 
desse gênero, que deve indicar, o mais didaticamente possível, um passo a passo para a realização 
de determinada tarefa pelo leitor. Da mesma forma, uma ata é escrita em forma de texto corrido, sem 
espaços, em registro linguístico formal, deve ser datada e leva assinaturas no fim – elementos que 
atendem à exigência de sua função documental e jurídica. 
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Também Maingueneau (2008a), em capítulo dedicado ao que chama de 

mídium –, ressalta que o crescimento da utilização de novas tecnologias audiovisuais 

despertou a consciência dos pesquisadores a respeito da importância do suporte para 

a compreensão dos gêneros. Assim, analisar o mídium de um gênero de discurso não 

é considerar um simples “meio” de transporte de uma mensagem estável, mas partir 

de um dispositivo comunicacional que o integra e que “imprime um certo aspecto a 

seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer” (op. cit., p. 71).  

Segundo Maingueneau (id.), o suporte, sendo o modo de transporte e recepção 

dos enunciados, condiciona a constituição do texto e modela o gênero a que ele 

pertence, incidindo diretamente sobre a memorização deste último enquanto prática 

discursiva. Além disso, diz o autor, o mídium tem muito a dizer a respeito de como se 

dão as relações comunicativas em uma sociedade: 

 
Muitas mutações sociais se manifestam por meio de um simples 
deslocamento “midiológico” (= relativo ao mídium): quando casais em 
dificuldade discutem em um talk-show na televisão, em vez de se 
expressarem no consultório de um psicólogo, não se trata apenas de uma 
simples troca de lugares e de canal; toda uma transformação da sociedade 
aí se encontra implicada. Uma sociedade, repetimos, não se distingue das 
formas de comunicação que ela torna possíveis e que a tornam possível 
(ibid., p. 72). 
 

Marcuschi mostra que, por outro lado, definir o suporte não é tarefa simples 

dada a relação estreita que estabelece com os gêneros e domínios discursivos com 

os quais pode, por vezes, até se confundir. Para o linguista, “o suporte não é neutro e 

o gênero não fica indiferente a ele. Mas ainda está por ser analisada a natureza e o 

alcance dessa interferência” (MARCUSCHI, 2008, p. 176). 

O autor diferencia os suportes convencionais, que teriam sido elaborados 

especificamente a fim de portarem ou fixarem textos; e os suportes incidentais, que 

operam como tal apenas de maneira eventual e limitada, e não sistemática e 

regularmente, como é o caso dos anteriores. Como exemplos de suportes 

convencionais, o autor apresenta o livro, o livro didático, o jornal (diário) e outros meios 

de comunicação jornalísticos e científicos, o telefone, o outdoor etc. Como exemplos 

de suportes incidentais, Marcuschi elenca: embalagem, para-choques e para-lamas 

de caminhão, roupas, corpo humano, paredes, calçadas, fachadas entre outros. 

Além dessas duas categorias de suporte, Marcuschi descreve também alguns 

casos que não devem ser vistos como tal, mas como “serviços em função da atividade 



60 
 

comunicativa”, os quais podem, por vezes, suportar, ao mesmo tempo, vários gêneros 

e até outros suportes, como o correio, o e-mail, a Internet, a homepage e o site. 

Convencionais, incidentais ou apenas serviços ligados à comunicação dos 

gêneros, os suportes são indispensáveis à compreensão destes à medida que 

representam sua viabilidade material, contendo-os, mostrando-os e fixando-os. Por 

outro lado, Marcuschi defende certa autonomia para os gêneros, levantando a 

hipótese de que têm preferências e podem, portanto, desenvolver nichos ou 

ambientes de realização mais adequados para se fixarem ou circularem.  

Obviamente, essa autonomia é produto de um projeto de fala dos sujeitos, que 

encontram, na enorme diversidade de gêneros discursivos, possibilidades infinitas de 

se relacionar com o Outro sob as mais diversas pretensões, respeitando os modelos 

de formas e funções convencionalmente aceitos para esses gêneros, ou mesclando-

os, a fim de potencializar os efeitos de sentido de seu discurso. 

 

3.2.2 A proposta semiolinguística para análise de gêneros  

 

Respondendo à pergunta “como conceber um gênero?”, Maingueneau (2008a) 

ressalta que não se trata de formas predeterminadas à disposição do locutor, que 

ajusta seu enunciado em função delas; na realidade, diz o autor, como atividades 

sociais, assim como os atos de linguagem, os gêneros do discurso se submetem a 

condições de êxito, que seriam basicamente: uma finalidade reconhecida, o estatuto 

dos parceiros, o lugar e o momento constitutivos, um suporte material e uma 

organização textual. Ou seja, a matéria linguística em si, privilegiada em algumas 

abordagens como critério de classificação dos gêneros, deve ser analisada em última 

instância, em favor dos elementos constitutivos do ato de linguagem como um todo.  

É essa também a visão de Charaudeau (2004), que escolhemos como norte 

desta pesquisa justamente por se preocupar com a integração dos aspectos 

situacionais, discursivos e linguísticos para entender os gêneros do discurso. Neste 

item, buscamos elucidar sua reflexão sobre esse tema. 

Charaudeau (op. cit.) defende que a dificuldade e a ineficácia na classificação 

do que sejam os gêneros do discurso se deve à diversidade de critérios dos quais se 

lança mão em sua análise e à não articulação entre os aspectos abordados. O autor 

parte de uma reflexão sobre a constituição das comunidades humanas dentro de um 

processo que depende de uma construção coletiva de sentidos, formas e 
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comportamentos registrados em três memórias: uma memória dos discursos, na qual 

se inscrevem saberes de conhecimento e crença sobre o mundo; uma memória das 

situações de comunicação, em que são armazenados dispositivos que normatizam as 

trocas comunicativas e definem um conjunto de condições psicossociais para sua 

realização; e uma memória das formas de signos, registrados como maneiras de dizer 

no conjunto de um sistema que serve de diferentes maneiras ao uso.  

“Aceitar que existem gêneros é reconhecer que a produção linguageira é 

submetida a restrições”, afirma Charaudeau (id.) e propõe, nesse sentido, um modelo 

de análise semiodiscursivo dos gêneros, no qual se articulam situações, sentidos e 

formas. Como visto anteriormente, a abordagem do autor é perpassada pelo 

pressuposto da intencionalidade do sujeito, que o posiciona face às liberdades e 

restrições da linguagem e lhe permite circular socialmente nos espaços 

comunicativos:  

 
Podemos, então, sustentar a ideia de que o sujeito social se dota de gêneros 
empíricos, e que, por meio de representações que ele se constrói deles pela 
aprendizagem e pela experiência, ele os erige em normas de conformidade 
linguageira e os associa aos lugares de prática social mais ou menos 
institucionalizados (op. cit., p. 21). 
 

De acordo com a noção de competência linguageira, elucidada adiante (p. 46), 

Charaudeau (2008b) postulou a existência de um conjunto de procedimentos de 

colocação em cena do ato de comunicação – os modos de organização do discurso –

, que se põem em funcionamento no nível discursivo daquela competência. Tais 

procedimentos, que se aproximam dos tipos textuais já citados de Marcuschi (2003, 

2008), correspondem, nessa vertente teórica, a finalidades discursivas de cada ato de 

comunicação, que, segundo o autor, são: narrar, descrever, argumentar e enunciar.   

São, assim, distintos quatro modos de organização do discurso: o descritivo, o 

narrativo, o argumentativo e o enunciativo. Este último, que representa uma 

particularidade da Teoria Semiolinguística, tem a função específica de comandar os 

outros três modos e construir um aparelho enunciativo com base em três 

comportamentos discursivos, acionados mediante a posição do locutor com relação 

ao interlocutor, a si mesmo e aos outros, como veremos mais adiante.  

Para entender a proposta de Charaudeau (2004) para os gêneros discursivos, 

é preciso ter em mente a importância da definição desses modos, seus componentes 

e procedimentos, que são reflexos de um posicionamento do locutor frente às 
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restrições do contrato comunicativo. Vejamos, brevemente, as características 

principais de cada um deles com Charaudeau (2008b): 

 

A) O modo de organização descritivo 

 

Segundo Charaudeau (op. cit., p. 111), “descrever consiste em ver o mundo 

com um ‘olhar parado’ que faz existir os seres ao nomeá-los, localizá-los e atribuir-

lhes qualidades que os singularizam”. O modo descritivo corresponde, portanto, a um 

conjunto de procedimentos discursivos (processo) que tem como resultado uma 

descrição (produto). 

A descrição tem limites tênues em relação à narração. Charaudeau explica, 

contudo, que para diferenciá-las, é preciso sempre levar em consideração, além do 

próprio modo em si, também a situação de comunicação e o gênero em questão. 

Assim sendo, o autor salienta que o modo descritivo está, em não poucos textos, 

articulado aos demais modos, mas guarda, como função básica, a identificação e 

qualificação dos seres de maneira objetiva/subjetiva. 

A construção descritiva está apoiada em três componentes autônomos e 

indissociáveis: nomear, que corresponde a dar existência a um ser a partir de uma 

dupla operação de percepção e classificação; qualificar, que corresponde a construir 

classes e subclasses, atribuindo sentido particular aos seres; e localizar/situar, que 

corresponde a determinar-lhes uma posição espaço-temporal. Charaudeau destaca 

que os componentes descritivos estão sujeitos aos códigos sociais, contudo, por 

decisão do sujeito locutor, as visões normativas impostas pelos consensos sociais 

podem ser confrontadas por visões subjetivas traduzidas nas descrições. 

Três procedimentos de configuração discursiva condizem com os três 

componentes descritos anteriormente, da seguinte forma: nomear suscita 

procedimentos de identificação; localizar/situar suscita procedimentos de construção 

objetiva do mundo; e qualificar suscita procedimentos de construção ora objetiva, ora 

subjetiva do mundo. Também estão em jogo, no processo de descrição, diversos 

procedimentos linguísticos ancorados em categorias de língua (nomes comuns e 

próprios, artigos, demonstrativos, quantificadores etc.), as quais se combinam para 

servir aos componentes desse modo de organização do discurso. 

Charaudeau descreve também os componentes da encenação descritiva, 

explicitando os efeitos possíveis decorrentes da articulação dos elementos 
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anteriormente descritos: efeitos de sentido de saber, de realidade e de ficção, de 

confidência e de gênero. Tais efeitos estão no centro do projeto intencional de um 

sujeito que descreve, colocando-se como observador (que vê os detalhes), sábio (que 

tem propriedade para identificar, nomear e classificar os seres) ou descritor (que sabe 

mostrar e evocar) (id., p. 157). 

 

B) O modo de organização narrativo 

 

À semelhança do modo descritivo, o modo narrativo é um dos processos 

componentes da narrativa – a totalidade que corresponde à finalidade do “O que é 

contar”?. Narrar diz respeito a fazer uma descrição de uma sequência de ações, 

prevendo-se a presença de um narrador movido por uma intencionalidade. A narrativa 

engloba, pois, segundo Charaudeau, o modo descritivo e o modo narrativo, articulados 

em sua tradução. Contudo, enquanto a descrição se apoia na visão de um mundo que 

necessita apenas ser reconhecido e mostrado, a narração revela um mundo 

construído no desenrolar de uma sucessão de ações que formam um encadeamento 

progressivo.  

O modo de organização narrativo se articula entre uma organização lógica, que 

vai constituir a trama de uma história a partir de uma sucessão de ações; e uma 

encenação narrativa, que constrói o universo narrado propriamente dito, levando em 

consideração o sujeito narrante e suas relações contratuais com o destinatário da 

narrativa. Nesse sentido, diferente do modo descritivo, o sujeito que narra 

desempenha o papel essencial de testemunha em contato direto com o vivido, mesmo 

que de modo fictício. 

Quanto à organização lógica narrativa, Charaudeau diferencia os seguintes 

componentes: os actantes, que se definem por seus papéis narrativos, posição 

hierárquica, qualificação e percurso de ação na narrativa; os processos, unidades de 

ação que interligam os actantes, dando funcionalidade a suas ações; e as sequências, 

que interligam os acontecimentos de acordo com princípios de organização de 

coerência, de intencionalidade, de encadeamento e de localização. 

Tais princípios conduzem aos procedimentos de organização da lógica 

narrativa, de modo que, em consonância com os princípios de coerência e 

intencionalidade, estarão em jogo procedimentos de motivação intencional dos 

agentes, que definirão se estes agirão voluntária ou involuntariamente, sob influência. 
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Da mesma forma, em consonância com o princípio de encadeamento, serão 

acionados procedimentos de cronologia para estabelecer relações de causalidade 

entre as sequências. Por fim, em consonância com o princípio de localização, 

mobilizar-se-ão procedimentos de ritmo com que se devem desenrolar as sequências 

de ações.  

Quanto à encenação narrativa, é preciso considerar seu espaço extratextual, 

onde se encontram os sujeitos reais envolvidos na troca (ator e leitor “reais”), e o 

espaço intratextual, em que se projetam os sujeitos da narrativa – narrador e leitor-

destinatário. A partir das relações entre os sujeitos na intersecção entre esses dois 

espaços, estabelecem-se procedimentos de identidade, que pressupõem como o 

narrador se mostra ao destinatário (quem fala?); procedimentos de estatuto, que 

precisam a relação do narrador com a história narrada (quem conta a história a 

quem?); e procedimentos de pontos de vista, que mostram o conhecimento do 

narrador a respeito da exterioridade ou da interioridade dos personagens. 

 

C) O modo de organização argumentativo 

 

Segundo Charaudeau (id., p. 201), argumentar consiste em combinar diferentes 

saberes em operações de pensamento que dependem de uma situação com 

finalidade persuasiva. O modo de organização argumentativo é, pois, como o 

narrativo, um componente que contribui para construir a totalidade da argumentação. 

O modo argumentativo se apoia na existência de um sujeito engajado em uma 

proposta de questionamento sobre o mundo, a qual deseja transmitir a outro sujeito 

(seu alvo) na intenção de fazê-lo compartilhá-la. Diferente dos modos anteriores, que 

se inscrevem em uma finalidade descritiva e mimética das percepções do mundo e 

das ações humanas, o modo argumentativo responde, assim, à busca de uma 

racionalidade no tocante à explicação dos fenômenos do universo e à busca de uma 

influência que tende a um ideal de persuasão. 

Quanto à organização da lógica argumentativa, seus elementos de base são 

uma asserção de partida (A1), que constitui uma fala sobre o mundo; uma asserção 

de chegada (A2) ou conclusão, que representa o que deve ser aceito em decorrência 

de relações de causalidade30 ligadas à asserção de partida; e uma ou mais asserções 

                                                             
30 A acepção de “causalidade” de que Charaudeau lança mão aqui é, em sentido amplo, referente aos 
tipos de relação entre duas ou várias asserções (Charaudeau, 2008b, p. 207). 
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de passagem, que se inferem da relação entre as demais, levando em consideração 

a ancoragem em um universo de crença compartilhado pelos interlocutores.  

Tais elementos correspondem à perspectiva da razão demonstrativa que 

orienta o modo argumentativo de forma associada à razão persuasiva, manifesta por 

meio de uma encenação, como nos demais modos. A encenação argumentativa 

envolve um dispositivo composto de três quadros: uma proposta, que diga alguma 

coisa sobre o mundo de maneira argumentativa (A1  A2); uma proposição, que parte 

de um quadro de questionamento que permite ao sujeito pôr em causa a proposta, 

isto é, entrar em acordo ou desacordo com ela; e, por fim, uma persuasão, em que o 

sujeito deve estabelecer a prova da posição adotada na proposição. 

Para empreender a encenação argumentativa e, assim, validar uma 

argumentação, como nos demais modos descritos, o sujeito tem a sua disposição um 

conjunto de procedimentos semânticos, discursivos e de composição. Os 

procedimentos semânticos, que dizem respeito ao valor dos argumentos, ancoram-se 

em domínios de avaliação e valores partilhados socialmente. Os procedimentos 

discursivos contemplam a utilização ocasional ou sistemática de categorias de língua 

ou procedimentos de outros modos de organização com finalidade argumentativa. 

Finalmente, os procedimentos de composição respeitam à organização dos elementos 

argumentativos ao longo da materialidade do texto (oral ou escrito). 

 

Na teoria semiolinguística, portanto, cada modo de organização é concebido 

como uma categoria de discurso que aponta para a maneira pela qual o sujeito falante 

age na encenação do ato de linguagem e articula seus componentes, que são: o 

propósito referencial, o ponto de vista do sujeito falante e os aspectos da situação de 

comunicação. Enunciar – o modo que orienta os comportamentos do sujeito e os 

demais modos de organização – seria, então, “organizar as categorias da língua, 

ordenando-as de forma a que deem conta da posição que o sujeito falante ocupa em 

relação ao interlocutor, em relação ao que ele diz e em relação ao que o outro diz” 

(CHARAUDEAU, 2008b, p.82). 

Como mencionamos, o modo enunciativo do discurso possui três funções que 

correspondem, cada uma, a um comportamento distinto do locutor na construção de 

sua mise-en-scène: o comportamento alocutivo, o elocutivo e o delocutivo.  

O comportamento alocutivo visa a estabelecer uma relação de influência entre 

locutor e interlocutor, na qual o sujeito falante enuncia sua posição em relação ao 
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parceiro no momento da enunciação, instando-o a uma resposta ou reação por meio 

do ato de linguagem. Charaudeuau destaca que o locutor atribui “papéis linguageiros” 

de dois tipos a si e ao interlocutor conforme a posição em que se coloca em relação 

ao interlocutor for de superioridade ou de inferioridade. A cada posição correspondem 

diferentes modalidades, elencadas no Quadro 3, a seguir. 

No comportamento elocutivo, o locutor procura revelar o seu ponto de vista sem 

que o interlocutor esteja implicado nele. Nas palavras de Charaudeau, “o resultado é 

uma enunciação que tem como efeito modalizar subjetivamente a verdade do 

propósito enunciado, revelando o ponto de vista interno do sujeito falante.” (2008b, 

p.83). O autor estabelece que o ponto de vista elocutivo sobre o mundo tem algumas 

especificações com suas respectivas modalidades. 

O comportamento delocutivo é destinado a retomar a fala de um terceiro, 

apagando tanto o sujeito falante quanto o seu interlocutor do ato de enunciação. O 

sujeito falante figura, então, como uma testemunha da maneira como os discursos do 

mundo se impõem a ele, de modo que a enunciação se manifesta aparentemente 

objetiva (“desvinculada da subjetividade do locutor”) e porta propósitos e textos 

apresentados de um ponto de vista externo ao sujeito falante. Charaudeau (id.) 

distingue duas possibilidades de realização desse comportamento, que se manifestam 

em duas modalidades: a Asserção e o Discurso Relatado.  
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COMPORTAMENTOS 
ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 
ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS DE 
LÍNGUA 

 
RELAÇÃO  

DE INFLUÊNCIA 
 

(relação do locutor  
ao interlocutor) 

 
 ALOCUTIVO  

 

Relação de força 
(locutor/interlocutor) 

+ - 

Interpelação 
Injunção 

Autorização 
Aviso 

Julgamento 
Sugestão 
Proposta 

Relação de pedido 
(locutor/interlocutor) 

- + 

Interrogação 
Petição 

PONTO DE VISTA 
SOBRE O MUNDO 

 
 

(relação do locutor  
consigo mesmo) 

 
 

 ELOCUTIVO 

Modo de saber 
Constatação 

Saber/ignorância 

Avaliação 
Opinião 

Apreciação 

Motivação 
Obrigação 

Possibilidade 
Querer 

Engajamento 

Promessa 
Aceitação/recusa 
Acordo/desacordo 

Declaração 

Decisão Proclamação 

 
APAGAMENTO DO PONTO 

DE VISTA 
 

(relação do locutor  
com um terceiro) 

 
 DELOCUTIVO 

Como o mundo se impõe Asserção 

Como outro fala Discurso relatado 

 
Quadro 3 – Procedimentos da construção enunciativa (CHARAUDEAU, 2008b, p.85) 

 

Charaudeau (2004) defende que a análise dos gêneros deve-se apoiar na 

determinação de níveis de organização do fato linguageiro, isto é, em uma teoria do 

discurso na qual se evidenciem os princípios gerais sobre os quais ele se funda e 

também os mecanismos que o colocam em funcionamento. Ao tratar desse primeiro 

nível de análise dos gêneros, o autor dá destaque ao princípio de influência, uma vez 

que é este o que dá origem às visadas enunciativas. Dessa forma, as visadas 

garantem as bases para que a configuração de um gênero discursivo vá ao encontro 

de uma finalidade comunicativa. 

O segundo nível – o dos mecanismos de funcionamento discursivo – 

compreende dois subníveis articulados entre si: o nível da situação de comunicação 

e o nível da discursivização. O primeiro é, segundo o autor, o ponto de partida da 

análise do discurso, pois é o lugar onde se determinam, em seu conjunto, as restrições 

da expectativa de troca (enjeu), provenientes das circunstâncias de discurso de modo 
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geral (identidades, lugar da troca, finalidade, propósito e circunstâncias materiais). O 

nível da discursivização é o lugar em que se instituem restrições formais e discursivas 

relacionadas às maneiras de dizer, isto é, no âmbito das atividades de ordenamento 

do discurso ou modos de organização (restrições discursivas), ou no âmbito do 

emprego obrigatório de maneiras de dizer identificadas em todo texto que corresponde 

à mesma situação (restrições formais). Logo: 

 
A situação de comunicação é, assim, o que determina através das 
características de seus componentes, as condições de produção e de 
reconhecimento dos atos de comunicação, condições de enunciação sob seu 
aspecto externo. Por conseguinte, ela estrutura o domínio da prática – que é 
sociologicamente vasto – em domínio de comunicação (CHARAUDEAU, 
2004, p.26). 
 

Por meio da articulação entre os dois níveis de análise acima descritos, 

Charaudeau propõe que o analista do discurso trabalhe a partir do levantamento das 

restrições que vão delineando os gêneros do discurso: as restrições situacionais 

correspondem aos dados externos do ato de comunicação, que respeitam ao contrato 

e às visadas discursivas, responsáveis por definir a finalidade, a identidade dos 

participantes, o propósito comunicativo e as circunstâncias materiais. Esses dados 

constroem o discurso, respondendo à questão “estamos aqui para dizer o quê?”, 

produzindo instruções que encontrarão correspondência na resposta a “como dizer?”, 

operada no nível dos mecanismos de funcionamento. 

As restrições discursivas correspondem a um conjunto de comportamentos 

discursivos possíveis entre os quais o sujeito comunicante escolhe os que satisfazem 

às condições dos dados externos. Ficam no intermédio entre os dados das restrições 

situacionais e a configuração textual, realizando-se essencialmente por meio dos 

modos de organização do discurso adequados, que correspondem aos dados 

externos impostos pela situação e pelo contrato. Esses modos são, portanto, de 

natureza enunciva (descritivo, narrativo ou argumentativo), enunciativa (alocutivo, 

elocutivo ou delocutivo), temática (ligada aos temas e sub-temas do propósito) e 

também semiológica (ligada à mise-en-scène verbal e/ou visual do texto) 

(CHARAUDEAU, op. cit., p. 27). 

Por sua vez, as restrições situacionais (via restrições discursivas) incidem 

sobre as formas, submetidas a normas de uso mais ou menos codificado cujas 

expressões podem sofrer variação. Trata-se da fixação de “maneiras de dizer” que 

dependem da situação de comunicação e expressam o que Charaudeau chama de 
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restrições formais. Aqui, são definidas a mise-en-scène textual, ou a disposição do 

paratexto; a composição textual interna, que diz respeito a partes do texto e sua 

interligação; a fraseologia, que integra o emprego de locuções, fórmulas e outras 

expressões fixas; e a construção gramatical, que corresponde a todo tipo de 

articulação referente ao aparelho formal da enunciação. 

Vejamos, no seguinte diagrama, a correspondência entre os três níveis de 

restrições descritos por Charaudeau (2004): 

 

 

Diagrama 5 – Para uma análise semiolinguística dos gêneros discursivos31 

 

Em suma, a proposta de Charaudeau (2004) é uma tipologia fundada sobre o 

dispositivo gênero como materialidade da mise-en-scène e sobre os diferentes 

procedimentos utilizados para construir dispositivos cênicos. Com esse olhar, 

concebe-se o texto como “resultado de um ato de linguagem produzido por um sujeito 

dado e em uma situação de troca social dada” (p.29) e, para classificá-lo em relação 

a um gênero, é necessário identificar seus pontos comuns nos três níveis abordados, 

que correspondem à própria competência linguageira. É por esse motivo, como já 

citamos, que Charaudeau propõe que os gêneros sejam definidos como situacionais 

– isto é, relacionados às condições de uma situação-contrato e fornecedores de 

instruções de como dizer.  

                                                             
31 Quadro produzido pela própria autora, baseado em ilustração de Charaudeau (2008b, p. 52). 
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Os termos gênero textual e subgênero são aceitos, nessa teoria, no sentido de 

designar o conjunto de textos reunidos em nome de um mesmo contrato, o que os 

torna um mesmo “tipo de texto” com suas possíveis variantes. Charaudeau (1992, p. 

646) apresenta um quadro no qual exemplifica como tipos de texto o publicitário, o 

jornalístico e o de informação, entre outros. Como subcategorias desses tipos, o autor 

menciona, por exemplo, os cartazes de rua e as revistas, que estariam no bojo dos 

textos do tipo publicitário; e também o editorial e a reportagem, integrantes do tipo 

jornalístico. Vale lembrar, conforme Oliveira (2003, p. 42), que, mesmo esses gêneros 

descritos como subcategorias dos tipos, podem apresentar subgêneros, como é o 

caso da poesia, que se divide em ode, soneto, madrigal, haicai etc.  

Para Charaudeau (2004), não é difícil compreender as variantes de um gênero, 

tampouco as transgressões de seus modelos – a intergenericidade, descrita por 

Marcuschi – se levarmos em conta que se dão sempre em determinado aspecto de 

um dos níveis de organização do fato linguageiro: as formas, as restrições discursivas 

ou os dados situacionais. Vejamos, nas palavras do autor, um exemplo: 

 
No contrato de formação midiática se constituem subcontratos específicos, 
seja no nível das restrições materiais (escripturalidade da imprensa, oralidade 
do rádio, audiovisualidade da televisão), seja no nível das restrições 
discursivas (relatar o acontecimento, comentar o acontecimento), seja no 
nível da organização formal (anunciar a notícia pelo título, dividir as notícias 
em rubricas. Por exemplo, no contrato do debate televisivo, (que é, ele 
próprio, um subconjunto do conjunto de informação midiática), encontramos 
as variantes: o talk show, o debate cultural, o debate político (op. cit., p. 35). 
 

Finalmente, lembramos que Charaudeau não despreza a complexidade que 

pode haver em alguns casos, porém ressalta a validade do modelo analítico que 

propõe pelo mérito de mostrar “os porquês” da análise, a partir da elucidação dos 

jogos combinatórios de dados dos três níveis de estruturação dos gêneros e de seus 

respectivos contratos. 

Estando delimitados, portanto, os conceitos teóricos necessários à abordagem 

de nosso objeto de estudo – as charges – enquanto gênero discursivo, seguiremos 

com sua caracterização à luz da Semiolinguística, partindo de um olhar para suas 

origens históricas no contexto brasileiro. 
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3.2.3 Breve percurso histórico das charges no Brasil 

 

Em 7 de janeiro de 2015, o mundo recebeu notícia do atentado terrorista à sede 

do jornal satírico francês Charlie Hebdo, em Paris. Tal atentado resultou em doze 

mortos – entre eles cinco chargistas – e deixou outros cinco gravemente feridos. O 

ataque foi assumido por radicais muçulmanos vinculados à organização extremista do 

Estado Islâmico, que apresentaram como motivo para a ação o suposto desrespeito 

das produções dos chargistas a sua religião e a seu líder maior, o profeta Maomé. O 

fato gerou polêmicas em torno da questão da liberdade de expressão e ficou marcado 

pela frase “Je suis Charlie”, disseminada, inicialmente, nas Redes Sociais em 

solidariedade às vítimas e tornada símbolo desse evento.  

O acontecimento citado ilustra a força das charges como veículos midiáticos de 

expressão da opinião traduzida pelo humor e pela sátira, evidenciando o caráter 

antitético da atividade humana enunciativa, a qual, como ilustrou Bakhtin (1992a), 

constrói pontes, mas também se faz de arena para a luta verbal e ideológica com o 

outro. A própria origem da palavra “charge” está na palavra francesa charger, que 

significa carregar, exagerar, atacar violentamente.  

A charge é um texto disposto em pequenos quadros divididos, 

sequencialmente, ou não, que se constroem pela integração entre o signo verbal e o 

não verbal, ou somente pelo signo não verbal. Como os demais gêneros do domínio 

jornalístico, procuram retratar fatos e situações culturais, esportivas, políticas etc., 

contemporâneos de um determinado público situado, por sua vez, em determinado 

contexto sócio-histórico.  

Segundo Nery (2001), o diferencial da charge em relação ao comprometimento 

com o ideal “realidade e credibilidade” que geralmente caracteriza o texto midiático é 

construir uma representação dos fatos bastante particular, dando a conhecer a visão 

que um grupo tem de outro pela maneira como representa, pelo viés do humor e da 

ironia, personagens reais ou tipos socialmente reconhecíveis. A autora procura 

aproximar as charges da crônica jornalística moderna, posto que também evidenciam 

uma relação imaginária e sintética do intelectual com o contexto urbano que o cerca 

e com a própria linguagem. 

No dizer de Teixeira (2005, p. 13), por sua ligação aos fatos reais noticiados no 

domínio jornalístico, a charge não produz outra notícia, mas a mesma, com 

subjetividade e parcialidade, temperando a monotonia e a severidade do texto verbal 
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com a permissividade de um discurso que “diz o que o verbo não pode, não deve, não 

ousa expressar”. É, pois, no mínimo, curiosa a afirmação do chargista Nani, que diz 

que a charge é uma terceira ou quarta leitura do conteúdo diário do jornal, sendo ela 

a notícia verdadeira, por vezes, contrária a tudo o que se disse no jornal32. 

Teixeira (op. cit.) defende, nesse sentido, que a charge é como um editorial 

meio às avessas, pois se coloca contra a seriedade que marca o tom e a escrita do 

próprio jornal onde se expressa. É assim, diz o autor, que a “loucura” da charge 

equilibra o “excesso” de razão que marca a comunicação contemporânea em geral. 

Podemos pensar que sua multimodalidade também está a favor desse jogo, 

provocando experiências mais condensadas e polissêmicas de leitura em um espaço 

que costuma ser predominantemente verbal. 

A origem de tais “crônicas não verbais” está na iconografia medieval e no 

jornalismo ilustrado dos séculos XVIII e XIX. Sua aparição no Brasil se confunde com 

a das histórias em quadrinhos, sendo-lhes até anterior. Teixeira (2001) comprova que, 

considerando as origens de HQs atribuídas a outros ilustradores do mundo33, os 

desenhos de humor com teor de crítica social no Brasil são pioneiros, pois já 

circulavam em 1860 na revista Semana Ilustrada, criada por Henrique Fleiuss:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capa de Henrique Fleiuss, Semana Ilustrada, 10/02/186134 

“Hoje, que todos se mascaram, permitam-me que eu tire minha mascara – A Semana Illustrada, 
toujours le même!” 

                                                             
32 Depoimento disponível no primeiro episódio do documentário Malditos cartunistas (2012). 
33 Teixeira (2001) explica que o autor considerado precursor das HQs no mundo é o alemão Wilhelm 
Busch, criador de Max und Muritz, publicado em 1865 e traduzido no Brasil por Olavo Bilac com o nome 
de Juca e Chico. O norte-americano Richard Outcault, por sua vez, é considerado o inventor das tiras 
em quadrinhos modernas, especialmente pela criação do Yellow Kid, personagem que veio a público 
no suplemento dominical do New York World, em 1895.  
34 (Cf. PEREIRA, 2013, p. 12). 
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São, portanto, os personagens Dr. Semana e Moleque, criados pelo ilustrador 

alemão e exemplificados na Figura 2, os primeiros tipicamente brasileiros do gênero 

ilustrativo que posteriormente se desdobraria também nas HQs. 

A charge surge durante a imigração dos primeiros europeus ao Rio de Janeiro 

junto com a corte joanina, até meados do século XIX, quando, não obstante os altos 

custos e a falta de tecnologias apropriadas, intensificam-se as publicações de revistas 

ilustradas destinadas a distrair a pequena parcela letrada da população da época. 

Nessas publicações, tais ilustrações eram o veículo por meio do qual “circulava a 

‘opinião’ dos mais cultos a respeito de fatos e personagens da política imperial, sem 

a verborrágica e maçante sisudez dos jornais de então” (op. cit., p. 7). 

Além de Fleiuss, que apresentava o traço marcadamente europeu, com 

quadros sucessivos e longos textos; também o italiano Ângelo Agostini se destaca 

nesses primórdios da charge pela criação dos personagens fixos Dr. Beltrano e o Dom 

Quixote, que caricaturavam o próprio autor. 

 
De início [...] as charges se caracterizavam pela reprodução fidedigna de 
personagens – a caricatura não havia sido, ainda, incorporada ao grafismo 
de sua linguagem –, pelo realismo das situações que abordava – fruto de uma 
sociedade condicionada por uma visão excessivamente cartesiana da 
realidade –, e pela prolixidade de textos que menosprezavam a imagem como 
portadora de estrutura narrativa própria (id., p. 1). 
 

Desde então, segundo Teixeira, três grandes períodos históricos marcaram o 

amadurecimento da charge no Brasil até sua consolidação no formato que hoje 

conhecemos. O primeiro corresponde ao fim da Monarquia, em que se evidencia um 

choque de interesses econômicos e políticos e uma intensa atividade literária no Rio 

de Janeiro – capital federal e cultural do país. O traço de Agostini na Revista Ilustrada 

é o mais importante do período e se torna porta-voz das campanhas abolicionista e 

republicana, dando à charge as principais marcas que a consolidariam na 

modernidade: função crítica e conteúdo ideológico. Entretanto, a presença forte do 

texto verbal, da organização em sequências de quadros e a tendência cartesiana a 

traçar personagens mais “realistas” separam ainda a charge de seu contorno futuro: 

 
[...] o traço da charge na Monarquia não tem autonomia alguma de significado 
por si mesmo, não se supõe que ele possua discurso próprio, construído 
pelas linhas que o compõem. Assim, sua função na estrutura narrativa da 
charge é servir de suporte para o texto – prolixo, redundante, rebarbativo – 
ilustrando a história que ele conta. [...] Essa valorização do texto como 
suporte do traço da charge corresponde a uma sociedade que subordina a 
imagem a discursos alheios a ela, uma cultura incapaz de imaginar 
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representações do real que não passem pela gramática e pela escrita (op. 
cit., p. 13). 
 

Devido às origens europeias e burguesas de seus autores, as charges do 

período monárquico eram elitistas e seletivas, retratando apenas as parcelas brancas 

e ilustradas da sociedade imperial. Não havia uma relação de identidade com o povo, 

que, para essa sociedade, era “massa anônima, vítima corriqueira, comum e coletiva 

do poder monárquico e de sua própria indiferença” (id., p. 17). No “espelho narcísico 

invertido”35 das charges de Fleiuss e Agostini, o povo brasileiro era representado como 

um índio genérico, abstrato e com feições europeias; seu segmento negro e mestiço 

era invisível e carecia de representação simbólica.  

No fim do século XIX, com a proclamação da República e a instauração das 

ditaduras militares, vive-se o crescimento dos jornais – vistos como um veículo mais 

ágil, sofisticado e moderno de comunicação – em detrimento das revistas ilustradas 

com seu traço de humor político, que escasseiam. É o segundo momento de 

amadurecimento das charges, quando, influenciadas pela introdução da zincografia e 

da fotografia, pela lógica modernizante e pelos ares da Belle Époque, vão ganhando 

espaço secundário nas revistas sobreviventes e adquirem uma feição alegre e 

prosaica, trazendo o humor passageiro e a coloquialidade que mudará de vez sua 

estrutura narrativa: 

 
No desenvolvimento e amadurecimento da charge, o humor ligeiro, a piada 
e, sobretudo, a sistemática criação de personagens inverossímeis – o coronel 
do interior, a empregada assanhada, o almofadinha enfadonho, o janota 
engomado, o dandy afetado, a melindrosa dengosa, o moleque enrolado, o 
Juquinha e o Zequinha, a madame obtusa, o português de bigodes, o burguês 
de cartola – são, na verdade, exercícios narrativos de concisão e síntese 
verbal, dentro de um discurso gráfico que se articula num só quadro. [...] A 
crítica política, amenizada pelos ventos da Belle Époque que sopravam, 
indolentes, pela sociedade nos primórdios da República, é compensada, 
agora, pela construção de personagens que não passam pelos limites de uma 
racionalidade que limitava, até então, suas possibilidades narrativas e 
expressivas (ibid., p. 28). 
 

Nesse segundo período, destacam-se Julião Machado e José Carlos de Brito e 

Cunha – J. Carlos. O primeiro contribuiu grandemente com as artes gráficas no campo 

do desenho decorativo, das gravuras e ilustrações, foi o grande capista desse período 

e responsável pela introdução das charges em jornais, inaugurando a coluna 

“Caricaturas instantâneas” na Gazeta de Notícias, em 1896. O outro, a exemplo de 

                                                             
35 Teixeira (op. cit., p. 18) utiliza essa expressão para indicar que as charges do período monárquico 
brasileiro não reconheciam a imagem que refletiam, não se comprometendo com o verdadeiro tipo 
brasileiro, com seus traços e sua maneira de ser.  



75 
 

Machado, ilustrou os tipos cariocas de maneira caricatural, mas com traço mais 

ameno, que não “via” o povo que o cercava.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 – Charge de J. Carlos, Careta, 3/4/191336 

ENGANO 
 – Que fazes nesta casa, bandido! 

– Desculpe... Eu... Eu... me enganei e errei a porta. 
– Também erraste de mulher? 

 

Conforme Teixeira (op. cit., p. 34, 36), J. Carlos formou o trio de ouro da 

caricatura brasileira nas duas primeiras décadas do século XX juntamente com Raul 

e K. Lixto, e, embora tenha retratado muito personalidades políticas contemporâneas, 

dedicou-se a bonecos imaginários e cenas fictícias que idealizavam a burguesia dos 

salões e confeitarias elegantes da cidade. 

Finalmente, o momento de crise e ruptura institucional que marcou o Estado 

Novo é quando a charge se torna definitivamente moderna, ganhando traço próprio e 

rompendo de vez a predominância do texto verbal. Novas experiências culturais se 

introduzem com o advento do rádio, do cinema e da indústria fonográfica, o que 

acelera a superação das antigas revistas ilustradas e potencializa o crescimento dos 

jornais, cada vez mais ágeis e modernizados em sua forma e conteúdo. Por volta de 

1910, as charges conquistam seu espaço nessas publicações diárias, que já são mais 

adequadas aos propósitos políticos dos desenhistas do que o suporte anterior37. 

                                                             
36 Retirada de André (2010, p.124). 
37 Teixeira (2001, p. 46-7) registra: “Em 1898, o Jornal do Brasil inicia a publicação de charges na 
primeira página, de início semanais, depois diárias, assinadas por Raul Pederneiras. Em 1901, O País 
e Correio da Manhã quebram a monótona rigidez do texto escrito que marcava sua comunicação e 
começam, também, a publicá-las. Finalmente, a mesma Gazeta de Notícias inicia em 1907 a impressão 
a cores, e nela K. Lixto publica alguns de seus principais trabalhos no campo do humor gráfico”. 
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Teixeira (2001) aponta a contribuição de dois artistas gráficos estrangeiros para 

esse ápice do amadurecimento das charges: Enrique Figueroa, mexicano, e André 

Guevara, paraguaio. O autor mostra que é este último que promove o enxugamento 

definitivo do texto verbal e a potencialização da imagem das charges por meio da 

aplicação de técnicas estéticas modernas diversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Charge de Guevara, O Papagaio, 12/6/192838 

OS JEJUADORES 
“Em Londres”, um sapo está jejuando há trinta e tantos anos. (Da Gazeta de Notícias). 

Washington Luís [Presidente da República] – “Seu” Mangabeira [Ministro do Exterior], mande buscar 
20.000 sapos dessa raça. Vamos refundir o quadro do funcionalismo público.39 

 
 

É também graças a Guevara que a charge se dissocia da caricatura, 

exercendo, no dizer de Teixeira (op. cit., p. 46), sua verdadeira função: “produzir 

distorções no sujeito fictício que o tornem mais semelhante ao sujeito real”. 

 
Tanto na Monarquia quanto na República Velha, a charge privilegia situações 
genéricas numa sátira que, em geral, não particulariza os sujeitos que aborda, 
não os coloca como personagens e alvo centrais de sua crítica; não os separa 
do contexto político no qual se inserem; nesses dois períodos, ela privilegia 
“conjunturas” em detrimento da crítica pessoal que marcará, posteriormente, 
sua linguagem moderna. De fato, a representação do humor individualizado 
com a contundência e agressividade que caracteriza a charge hoje é 

                                                             
38 (Cf. LIMA, 1963. p. xi). 
39 Publicada na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro (Edição 50, de 1928), a charge refere-se à notícia 
de que um sapo teria ficado guardado em um recipiente lacrado por 31 anos e teria sido encontrado 
vivo, em um condado do Texas. O texto original se intitula “A vitalidade extraordinária de um sapo”. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_05&PagFis=25026>. 
Acesso: 31 Jan. 2016. 
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consequência do acirramento dos conflitos que marcam a sociedade 
moderna, e que ela progressivamente amadurece entre as linhas de seu traço 
(id., p. 44). 
 

Como vimos, a charge evoluiu no Brasil de um instrumento meramente 

ilustrativo das elites para um importante veículo público de opinião, ganhando forte 

caráter político e questionador na modernidade. Atualmente, é publicada em jornais, 

revistas e na Internet, já tendo sido produzida também em versão animada40.  

Historicamente, seu estilo fez um percurso que vai da ilustração caricatural à 

representação generalizada de um indivíduo que dá corpo a uma coletividade, 

tornando-se mais próximo do leitor e de seus anseios, e capaz de provocar, de 

maneira mais eficaz, a sua identificação. 

 

3.2.4 Entre semelhanças e diferenças: charge, cartum e caricatura41 

 

Há uma proximidade entre os desenhos de humor que se nomeiam caricatura, 

charge e cartum, de sorte que, muitas vezes, são confundidos. Obviamente, convém 

distingui-los a fim de caracterizar o que mais interessa a esta pesquisa – a charge, 

escolhida principalmente pelo potencial sintético de seu texto e pela quantidade de 

exemplares que encontramos com o viés temático e cronológico sobre a educação, 

que vínhamos procurando.  

O termo caricatura define, de maneira abrangente, uma forma de arte que se 

expressa por meio do desenho, da pintura, da escultura etc. com fins humorísticos 

e/ou satíricos (FONSECA, 1999).  Teria origem no italiano caricare, que significa 

carregar, sobrecarregar, com exagero. Nessa acepção geral, a caricatura traz, em seu 

bojo, alguns subgêneros: charge, cartum, desenho de humor, tira cômica, história em 

quadrinhos de humor, desenho animado e caricatura, no sentido mais particularizado 

que indicaremos a seguir.  

A caricatura é definida por Fonseca (op. cit., p. 17) como “representação 

plástica ou gráfica de uma pessoa, tipo, ação ou ideia distorcida voluntariamente sob 

seu aspecto ridículo ou grotesco”. Trata-se, no dizer do autor, de uma deformação da 

                                                             
40 O exemplo “Professor ultrapassado” é um entre muitos criados pelo chargista Maurício Ricardo. Está 
disponível em: <http://charges.uol.com.br/2015/08/25/professor-ultrapassado/>. Acesso: 25 ago. 2015. 
41 As tirinhas também costumam ser associadas a tais gêneros gráficos de humor mais sintéticos. 
Optou-se por não tratar delas nesta pesquisa visto que, dos gêneros citados, é o que mais se distancia 
de nosso foco, considerando, por exemplo, a construção em maior número de quadros e a maior 
personalização dos personagens que a caracterizam. 



78 
 

realidade, que surge a partir do riso, mas que também exerce um papel político de 

relevo para a sociedade, refletindo moralismo, puritanismo ou até conformismo. 

Na Figura 5, que homenageia o filósofo e educador brasileiro Paulo Freire, 

observe-se o exagero dado pelo ilustrador Lézio Júnior ao nariz, aos óculos e à 

extensa barba branca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Caricatura de Paulo Freire, por Lézio Júnior42 

 

Fonseca define a charge como uma representação pictórica de caráter burlesco 

e caricatural, que satiriza um fato específico (ideia, acontecimento, situação ou 

pessoa), em geral, de caráter político e de conhecimento público (id., p. 26). Trata-se 

de um gênero marcadamente temporal e circunstancial, porquanto se prende a 

acontecimentos e sujeitos situados em determinado contexto, do qual é preciso ter 

conhecimento para que se consiga interpretar. 

Embora sejam gêneros diferentes, como queremos ressaltar, a caricatura como 

personalização de uma figura é, com frequência, um elemento constituinte da charge. 

Para entender o exemplo a seguir, do chargista Edra, é preciso ter em mente a 

reação violenta da polícia do Paraná diante de protestos de professores contra um 

projeto de lei do governador Beto Richa, o qual propunha mudanças no custeio da 

previdência no Estado. Os fatos ocorreram no fim do mês de maio de 2015: 

 
 
 
 

                                                             
42 Disponível nem: <http://lezio.junior.zip.net/arch2011-06-19_2011-06-25.html> Acesso: 15 Out. 2015. 
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Figura 6 – Charge de Edra, Diário de Caratinga, de Manhuaçu e de Teófilo Otoni, 06/05/2015 43 

 

A palavra cartum, originalmente cartoon, é de origem inglesa, e significa 

“estudo” ou “esboço”. O gênero gráfico cartum é um desenho caricatural humorístico, 

legendado, ou não, que pode conter balões de falas, subtítulos e divisão de cenas, 

como a charge. Contudo, trata-se de um texto que se projeta de maneira atemporal, 

como uma reflexão universal sobre a condição humana, sendo isso o que o distingue, 

com mais nitidez, da charge:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cartum de Henfil.44 

                                                             
43 Charge em referência a manifestações de professores no Paraná. Disponível em: <http://chargesdoe 
dra.blogspot.com.br/2015/05/professores-agredidos-em-manifestacao.html> Acesso: 15 out. 2015. 
44 Disponível em: <http://compauta.com.br/cartunista-henfil-faria-70-anos-hoje-relembre-sua-historia/> 
Acesso: 15 out. 2015. 
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Na peça citada de Henfil, que alguns estudiosos situam na complicada fronteira 

entre charge e cartum, projeta-se um imaginário sobre o profissional do magistério no 

Brasil, deixando implícita a ideia de que este não se ocupa de um emprego de 

verdade. 

Romualdo (2000) menciona uma comparação interessante do desenhista 

Chico Caruso a fim de diferenciar os três gêneros em questão. Recorrendo ao 

universo da fotografia, Caruso explica que o cartum faz seu foco no infinito, buscando 

a realidade genérica; a charge focaliza uma determinada realidade, geralmente 

sintetizando um fato político; e a caricatura, por sua vez, focaliza um elemento dessa 

realidade focada pela charge. Podemos pensar na relação entre eles como sendo 

marcada por uma maior ou menor aproximação das lentes da “câmera” metafórica do 

desenhista em relação ao seu “modelo”. 

A diferença entre caricatura, charge e cartum é feita por Teixeira (2005) 

levando-se em conta o processo de apropriação do real e do sujeito de cada um 

desses gêneros, e a maneira diferente que têm – sua ética – de reproduzi-los, 

tematizá-los e significá-los. Nesse sentido, o critério utilizado pelo autor para 

caracterizar esses textos é baseado na resolução do problema que todos eles se 

colocam igualmente: “produzir e projetar nos personagens imaginários que criam, uma 

identidade do sujeito que corresponda perfeitamente aos sujeitos reais dos quais se 

originam” (op. cit., p. 22-3). 

A produção de identidades a que Teixeira se refere está fundamentada em uma 

relação de semelhança, de diferença ou de coletividade, e se desvia da racionalidade, 

uma vez que está apoiada no humor – “discurso sem razão que expressa verdades 

desprovidas de seriedade” (ibid., p. 24). Nessa concepção, a charge se apoia no 

mundo real por uma relação de identidade por diferença, para criar um mundo fictício; 

isto é, cria, a partir do sujeito real, um personagem outro que não se assemelha a ele. 

Contudo, essa diferença é o que potencializa a função identificadora das charges, uma 

vez que, por meio dela, o personagem pode ser todos e qualquer um dos sujeitos ao 

mesmo tempo.  

Nesse sentido, a charge segue uma ética “negativa”, que desnuda as ações do 

sujeito, enfatizando o que ele não faz no confronto com um personagem que é um 

outro de si mesmo: 

 
A charge desvenda o oculto nas ações do sujeito além de evidências 
empíricas, falsas ou meramente funcionais: sentimentos em chamas, desejos 
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inconfessos, delírios de grandeza, tempestades de paixão, pequenos 
desesperos, fantasias, deboches, invejas e traições – agressões corriqueiras, 
falsas e baratas. Emoções, enfim, que justificam sua função: operar um 
mecanismo de ruptura que torne claro e explícito – cheio de sentido – o que 
era antes oculto e dissimulado – cheio de razão (id., p. 79-80). 
 

Além da ética negativa, que atua por diferença na produção de identidade, 

Teixeira (ibid.) ressalta que as charges trabalham com a agressividade como forma, 

uma vez que tratam de temas políticos e organizam sua linguagem de forma a tomar 

partido e ser uma crítica. Tal postura se reflete internamente, em sua estrutura – na 

linguagem, no tom de oposição e permissividade e no modo de ser do personagem 

que projeta – e, ao mesmo tempo, atua externamente ao seu discurso, na relação com 

o leitor, despertando a agressividade deste e proporcionando uma catarse individual 

e coletiva. 

A charge é descrita, ainda, pelo delírio de seu conteúdo, porque, mesmo 

marcada por uma temporalidade contextual, não experimenta limites quanto aos 

sentidos de sua expressão. O tempo da charge é delirante na pluralidade de mundos 

e significações que possibilita e, assim, fala dos sentidos que estão por trás de atos e 

crenças cotidianos que compartilhamos. “A charge fala de cada um de nós, daquilo 

que mais tememos – a nossa própria e singular loucura” (op. cit., p. 90). 

Seguindo a descrição de Teixeira, o gênero caricatura pode ser concebido em 

uma relação de identidade por dissemelhança (semelhança por outros meios), ou 

extravagante semelhança com o sujeito real.  Nessa relação, o texto ressalta 

semelhanças, produzindo e repetindo o mesmo sujeito por verossimilhança, isto é: a 

caricatura permanece ancorada na realidade original, repetindo o que é visível, mas 

afrontando seus limites anatômicos.  

Conforme Teixeira (id., p. 93), o caricaturista emite “um traço de humor que 

batiza o que se vê e nomeia o que se pensa: orelhudo, topetudo, narigudo, barrigudo”. 

Trata-se de uma semelhança por excesso, um traço a mais, que desarruma, desafia 

e desarranja as medidas da racionalidade, a fim de produzir, entre o sujeito e seu 

duplo, legitimação, posse, apropriação, afeto, desejo narcísico. Sendo assim, na visão 

do autor, o objetivo desse gênero não é agredir enfaticamente, como a charge, mas 

produzir uma emoção afirmativa e positiva, um humor de referência e de legitimação, 

que apresenta o sujeito a si próprio e o convoca a ser sujeito para si mesmo, 

autenticando suas singularidades. 
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Finalmente, o gênero cartum é descrito por Teixeira (ibid.) como um desenho 

de humor e crítica, que provoca, ao mesmo tempo, o riso e a reflexão, mas difere da 

charge e da caricatura, pois prioriza a sátira política ou existencial em detrimento de 

particularidades de sujeitos singulares. Sendo assim, o cartum cria um personagem à 

margem de qualquer sujeito real para evidenciar temas passíveis de consenso. Seu 

discurso cria um universo idealista e consensual no qual um sujeito imaginário, 

universal e absoluto se coloca como expressão de sínteses de comportamentos 

sociais, promovendo uma relação de identidade coletiva. 

O cartum se apoia, portanto, na universalidade como forma, refletida em duas 

tendências criativas do gênero: personagens com maior leveza e simplicidade de 

traços, que representem um modo de ser possível para qualquer um que com eles se 

identifique; e generalidade temática, traduzida em comportamentos únicos e 

repetitivos de importância coletiva, como conflitos existenciais e problemas ou 

situações de interesse consensual humano. Nesse sentido, o personagem é um 

elemento periférico, que apenas dá suporte visual à mensagem textual transmitida. “É 

o conteúdo do expresso e não a forma do traçado que marca a sua imediata 

identificação, bem como a transferência, comportamental ou ideológica, para o 

universo de significações dos sujeitos reais” (TEIXEIRA, 2005, p. 114). 

Em suma, a charge, ao contrário do cartum, é bem marcada temporalmente e 

tem no texto verbal, por vezes, o seu elemento acessório, ao passo que a linguagem 

imagética é a sua possibilidade maior de delírio e captação. É por meio da imagem 

que a charge desenha o seu enredo e dramatiza a realidade. Por outro lado, diferente 

da caricatura, que promove um “própriosujeitorealnomesmosujeitofictício”45, a charge 

se apoia no sujeito real para criar o seu outro, um personagem, que dele se diferencia, 

mas que com ele se identifica, em uma relação paradoxal de diferença: “quanto mais 

se afasta da realidade, mais realidade contém, ou quanto mais falsa a sua forma, mais 

verdadeiro o seu conteúdo” (op. cit., p. 54). 

A partir de agora, lançaremos sobre a charge um olhar semiolinguístico, que, 

mais focado em seu contexto comunicativo e nos dados discursivos de sua estrutura, 

esclarecerá outros aspectos que nos permitirão aprofundar a análise de nosso corpus. 

Essa reflexão está apoiada na obra O discurso das mídias (CHARAUDEAU, 2010b).  

 

                                                             
45 Neologismo criado por Teixeira (2005). 



83 
 

3.2.5 As charges e o contrato de informação midiático 

 

Na perspectiva semiolinguística, enquanto gêneros textuais, as charges são 

construídas como parte do projeto de fala de um enunciador midiático, que 

corresponde a uma “instância de produção”, a qual se dirige a uma “instância de 

recepção”, que deve mostrar interesse e/ou prazer em consumir informação. O 

chargista é, então, movido por duas visadas enunciativas interdependentes: a 

informação e a captação (CHARAUDEAU, 2010b).  

De modo geral, o jornalista desempenha dois papeis fundamentais de maneira 

equilibrada: o de pesquisador-fornecedor da informação, que envolve a questão das 

fontes; e o de descritor-comentador da informação, que não isenta o sujeito de 

proceder com rigor e coerência. No caso das charges, tais funções se relativizam, uma 

vez que o desenhista emite um ponto de vista sobre o fato relatado. Ele divulga, então, 

uma interpretação do fato, destacando, de forma bastante exagerada, por vezes, os 

aspectos que considera mais relevantes. 

Quanto à finalidade, a visada de informação, pela qual se deve fazer saber, diz 

respeito a dois tipos de atividade linguageira que interligam fatos e comentários: a 

descrição-narração, que reporta aos fatos do mundo; e a explicação, que diz respeito 

ao esclarecimento de causas e consequências. No bojo da visada informativa, nasce 

o confronto permanente das mídias com a questão da credibilidade, pela qual devem 

fazer crer que o que dizem é verdadeiro. 

Já a visada de captação, responsável por fazer sentir, nos mostra que a 

instância midiática está fadada a expressar afetividade a fim de desencadear o 

interesse pelo que transmite. Isso é contraditório, uma vez que esse efeito de emoção 

decorre do extremo oposto racional da visada principal de informação: 

 
Na tensão entre os polos de credibilidade e de captação, quanto mais as 
mídias tendem para o primeiro, cujas exigências são as da austeridade 
racionalizante, menos tocam o grande público; quanto mais tendem para a 
captação, cujas exigências são as da imaginação dramatizante, menos 
credíveis serão. As mídias não ignoram isso, e seu jogo consiste em navegar 
entre esses dois polos ao sabor de sua ideologia e da natureza dos 
acontecimentos (op. cit., p. 93). 
 

Nesse movimento que pende para a captação, o chargista, como os demais 

enunciadores midiáticos, constrói uma relação com um objeto de mundo que se torna 

o seu Propósito por meio de um processo de transformação e transação 

(CHARAUDEAU, 2008a; 2009). Nesse processo, como vimos, um “mundo a 
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comentar” passa por um trabalho de construção de sentido que o constitui em “mundo 

comentado”, dirigido a um destinatário cuja identidade se postula.  

O acontecimento, no mundo a comentar, recebe o olhar de um sujeito que o 

integra em um sistema de pensamento e o torna inteligível, baseado em seus saberes 

de crença e de conhecimento do mundo, “ao sabor da sua ideologia”. Mas tal 

fenômeno só adquire existência significativa quando é submetido a um duplo processo 

de percepção-captura-sistematização-estruturação: por parte do sujeito linguageiro e, 

da mesma forma, por parte do sujeito interpretante, que reestrutura esse 

acontecimento segundo sua própria competência e inteligibilidade.  

Além disso, como em todo circuito de informação midiática, o acontecimento 

relatado nas charges é selecionado por seu potencial de atualidade, socialidade e 

imprevisibilidade, critérios favoráveis à captação do leitor para aquilo que é dito.  

Quanto ao dispositivo de encenação, as charges sofrem restrições 

correspondentes às condições materiais do suporte, geralmente, o dispositivo de 

imprensa, feito de papel. Tais condições pressupõem uma relação distanciada entre 

as instâncias de produção/recepção e um percurso ocular multiorientado, que permite 

ao que escreve retornar, corrigir, modificar sua produção; e ao que lê, rememorar ou 

recompor sua leitura. É claro, contudo, que, se estamos analisando uma charge 

publicada em um site ou em um blog ou se se trata de uma charge animada, essas 

restrições sofrerão variações. 

Para organizar discursivamente o acontecimento que é seu objeto, as mídias 

trabalham, como já descrito, com uma encenação própria, que procura equilibrar 

estratégias de informação e de captação. No dizer de Charaudeau: 

 
O acontecimento não é jamais transmitido em seu estado bruto, pois antes 
de ser transmitido, ele se torna objeto de racionalizações: pelos critérios de 
seleção dos fatos e dos atores, pela maneira de encerrá-los em categorias 
de entendimento, pelos modos de visibilidade escolhidos. Assim, a instância 
midiática impõe ao cidadão uma visão de mundo previamente articulada, 
sendo que tal visão é apresentada como se fosse a visão natural do mundo. 
Nela, a instância de recepção encontrará pontos de referência, e desse 
encontro emergirá o espaço público (2010b, p. 151). 
 

Para criar e transmitir essa visão “naturalizada” de mundo, a instância de 

produção midiática dispõe de modos de organização do discurso mais específicos, 

além dos já descritos por Charaudeau (2008b) – o descritivo, o narrativo e o 

argumentativo. Trata-se de três categorias que respondem às particularidades do 
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contrato de informação midiática: o relatar, o comentar e o provocar o acontecimento. 

Vejamos, com Charaudeau (2010b): 

 

a. Relatar o acontecimento – diz respeito a construí-lo midiaticamente. Isso ocorre 

logo que o acontecimento se institui como notícia, sob as mais diversas formas 

textuais (anúncio, título, nota etc.), no espaço de uma rubrica. Cria-se, assim, o 

“acontecimento relatado” (AR), que, por sua vez, compreende fatos relatados, objetos 

de uma descrição, explicação e reações em torno dos comportamentos e ações dos 

indivíduos; e ditos relatados, que compreendem a referência a pronunciamentos 

diversos dos sujeitos, os quais adquirem diferentes valores em relação ao 

acontecimento (testemunho, decisão, reação etc.). 

 

b. Comentar o acontecimento – é uma atividade discursiva intrinsecamente ligada 

ao relato, que consiste na imposição de uma visão de mundo de ordem explicativa, a 

qual “procura revelar o que não se vê, o que é latente e constitui o motor (causas, 

motivos, intenções) do processo evenemencial do mundo” (op. cit., p. 176). Estamos 

no terreno do “comentário argumentado”, da avaliação, da medida, do julgamento, que 

nos impele a tomar uma decisão de aderir ou rejeitar. Para argumentar em torno do 

acontecimento relatado a fim de introduzi-lo como acontecimento comentado (AC), a 

instância midiática trabalha também com três operações discursivas: 

problematização, que corresponde a questionar o acontecimento e propor uma 

maneira de tratá-lo, apresentando argumentos; elucidação, que diz respeito a 

desvendar as causas externas de um fato, bem como os motivos e intenções de seus 

protagonistas; e avaliação, que pressupõe a emissão de um ponto de vista pessoal 

ou de uma apreciação subjetiva da instância midiática, que aparece mais ou menos 

explicitamente no texto, a depender do gênero em questão. 

 

c. Provocar o acontecimento – corresponde a um espaço destinado ao debate e ao 

confronto de falas que representam análises dos acontecimentos sociais e dos 

julgamentos emitidos sobre eles na mídia, tal como vemos em entrevistas ou debates 

televisivos, por exemplo. Conforme Charaudeau, não se trata de um confronto 

espontâneo de falas tal como ocorre no espaço público em geral, mas de uma 

encenação midiática na qual esses debates se tornam um acontecimento dramatizado 
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e saliente. O objetivo dessa encenação é fazer da informação um objeto de espetáculo 

expondo falas em combate (id., p. 191-2). 

 

Os modos discursivos da enunciação midiática integram os elementos 

considerados fundamentais para uma caracterização dos gêneros emergentes desse 

tipo de domínio discursivo, que se classificam, ainda, por outros três fatores: o tipo de 

instância enunciativa (se interna ou externa à mídia), o tipo de conteúdo temático 

(macrodomínios ligados à criação de seções e rubricas) e o tipo de dispositivo 

(materialidade do suporte midiático – imprensa, rádio ou televisão). A partir da 

integração entre todos esses fatores, Charaudeau esboça uma tipologia dos textos de 

informação midiática representada pelo seguinte gráfico – no qual tomamos a 

liberdade de incluir a charge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 6 – Tipologia dos textos de informação midiática (Adaptado de CHARAUDEAU, 2010b, p. 

208) 

 

O autor explica que o eixo horizontal do diagrama corresponde a uma 

graduação dos modos discursivos que descreveu, especificamente, para caracterizar 

a encenação midiática: AR é o acontecimento relatado, AC é o acontecimento 

CHARGE 
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comentado e AP é o acontecimento provocado. O eixo vertical gradua dois critérios 

para a identificação do enunciador midiático: se pertence à instância midiática (parte 

superior) ou se é um enunciador externo (parte inferior), e se mostra mais ou menos 

sua opinião a respeito do que relata/comenta/provoca em sua produção. 

Vejamos os exemplos da reportagem e do editorial: observamos que a primeira, 

disposta no extremo esquerdo do gráfico, é marcada pela construção do 

acontecimento de forma relatada, enquanto o segundo representa claramente o 

acontecimento comentado, que apresenta marcas mais fortes de argumentação. 

Quanto ao enunciador, representado na linha vertical, tanto a reportagem quanto o 

editorial são produzidos pela instância midiática interna, composta por jornalistas, 

mas, enquanto este se caracteriza positivamente para a questão do engajamento, 

aquela é construída de maneira menos marcada subjetivamente. 

Quanto às charges, situamo-las, então, no limite do acontecimento comentado, 

uma vez que, por sua natureza irreverente e apoiada no humor e na ironia, não 

descrevem ou narram os fatos de maneira estática, mas imprimem claramente uma 

visão de mundo em sua representação. O enunciador das charges nem sempre é 

propriamente um jornalista, por vezes, é um profissional das artes gráficas ou apenas 

um leitor crítico de sua contemporaneidade com muito talento para desenhar, que 

acaba se integrando ao universo jornalístico.  

Vinculado, então, ao meio onde publica, o sujeito filia-se à linha editorial 

defendida por este, como é o caso de chargistas reconhecidos no Brasil, como Chico 

Caruso, que publica n’O Globo, e Aroeira, atualmente n’O Dia. Entendemos o 

chargista, portanto, como um enunciador interno, que dá voz aos interesses do veículo 

que o contrata, o que situa a charge na parte superior do eixo vertical do gráfico46.  

Em relação ao nível de engajamento, as charges reivindicam o direito à 

personalização do ponto de vista e à subjetividade, como as crônicas ou os editoriais, 

já que estruturam o seu propósito por um viés discursivo argumentativo, configurando-

o com julgamentos e apreciações. Por essa razão, costumam figurar nas sessões do 

chamado jornalismo opinativo.  

                                                             
46 Como exemplo, o cartunista carioca Carlos Henrique Latuff afirma que a maior parte das charges 
que publica é fruto de uma pauta ou ideia trazida pelo veículo que deseja seus serviços, à qual ele dá 
vida, conforme seu estilo, e finaliza após aprovação (Informação verbal proveniente de conversa 
informal com o autor, registrada via aplicativo Whatsapp entre 30/08/2017 e 09/12/2017). 



88 
 

Na produção/interpretação das charges, como proposto, trava-se, uma parceria 

entre as instâncias de produção e de recepção baseada em uma relação de 

ressonância: cada um dos parceiros só pode sintonizar-se com o outro por meio do 

acesso a representações supostamente partilhadas, as quais, dramatizadas e levadas 

pelos discursos, circulam por entre os membros de uma determinada comunidade 

cultural e vão ecoando mais e mais em sua fala, em sua visão de mundo e em suas 

práticas. Conforme Charaudeau, é assim que o contrato de informação midiático gera 

um espaço público de informação e, em seu próprio quadro, constrói a opinião pública, 

que é, portanto, atravessada por projeções de imagens cristalizadas de sujeitos e 

acontecimentos capazes de captar aquele que se informa.  

Como exemplo da constituição da charge como gênero discursivo midiático, 

analisaremos as restrições situacionais, discursivas e formais do texto a seguir, criado 

por Latuff para o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe-RJ)47. Para 

que a charge alcance os sentidos pretendidos, é preciso levar em consideração que 

vem a público durante a gestão do então governador Sérgio Cabral e do então prefeito 

Eduardo Paes no Rio de Janeiro, um dia após uma manifestação de professores na 

Câmara de Vereadores, em setembro de 2013, na qual a polícia reprimiu duramente 

os manifestantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Charge de Latuff, Sepe-RJ, 30/09/2013 

                                                             
47 Disponível no blog da Regional 7 (Ilha do Governador/RJ): <http://www.seperj.org.br/ver_noticia.php?  
cod_noticia=4711> (Acesso: 27 set. 2017); e também no blog do cartunista: <https://latuffcartoons.files. 
wordpress.com/2013/09/cabral-paes-professores-camara-de-vereadores-rj.gif> (Acesso: 27 set. 2017). 
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a. Restrições situacionais  

 

As restrições situacionais de um texto dizem respeito à situação de 

comunicação, na qual está implicado o reconhecimento da identidade dos parceiros, 

da finalidade do encontro, de seu propósito e das circunstâncias materiais. Já 

sabemos que esses elementos compõem os dados do contrato de comunicação, que 

rege a configuração do gênero. 

Conforme Charaudeau (2008b, 2009), os parceiros envolvidos em uma troca 

comunicativa devem ser considerados em uma dimensão externa e em uma dimensão 

interna em relação ao ato de linguagem. O EUc do texto em análise é Carlos Henrique 

Latuff, chargista e ativista político brasileiro, que se coloca no discurso como o EUe 

representante de uma instância midiática – o Sepe-RJ.  

O TUi é o público-leitor do Sepe com toda a sua heterogeneidade e, mais 

ainda, todo o universo de internautas que pode potencialmente acessar o mesmo texto 

nos endereços eletrônicos mencionados, como o blog do cartunista, onde seu trabalho 

também fica disponibilizado para ser lido e compartilhado em outras páginas. O TUd 

se divide: ele é a instância-público composta das máscaras assumidas pelos leitores 

que, de fato, terão contato com a leitura do texto publicado; e, também, é a 

representação que o EUc projetou a respeito de seu público.  

A finalidade do ato de linguagem que deu origem à charge em questão 

corresponde às visadas discursivas que integram o contrato comunicativo midiático: 

informar e captar. As charges, como vimos anteriormente, fundamentam-se em 

comentar o acontecimento, emitindo uma visão particular sobre ele, de sorte que são 

predominantemente mais captativas do que informativas.  

O leitor, destinatário desse contrato, coloca-se como alguém que deve aderir, 

ou não, à opinião expressa pelo enunciador do texto na apresentação que faz do 

acontecimento-comentado, e é envolto por moções emocionais próprias, que resultam 

de estratégias de captação  

O propósito corresponde à tematização do texto, isto é, à estrutura do tema 

do qual ele trata. Na charge em análise, o tema abordado é a educação brasileira, 

mas está ligado, como sabemos, ao comentário de um acontecimento pontual 

submetido aos critérios de atualidade, socialidade e imprevisibilidade. Nesse sentido, 

o texto remete à atuação violenta da polícia durante a manifestação citada de 

professores do Rio de Janeiro.  
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Quanto às circunstâncias materiais, sabemos que as charges têm origem 

no contexto midiático impresso, cuja enunciação é feita por meio da escrita e de 

imagens elaboradas na ausência do interlocutor.  No caso em análise, o texto foi 

criado para uma publicação impressa do Sepe-RJ (V. Anexo A, p. 363), mas está 

disponível também no suporte de páginas na Internet, cuja leitura exige um 

comportamento e um percurso que nem sempre coincidem com o tradicional, podendo 

competir com vários links, propagandas e imagens que a todo tempo se atualizam.  

A questão do suporte também incide sobre o alcance do público – muito maior 

nos contextos virtuais – e sobre a relação deste com o texto e com o próprio autor, 

levando em consideração que o leitor pode salvar e compartilhar o texto em suas 

redes pessoais ou deixar comentários no local onde foi publicado48. 

Podemos dizer, portanto, que a charge é produzida pela instância midiática 

em uma situação monolocutiva, na qual o interlocutor não pode atuar imediatamente, 

mas apenas o locutor tem o controle sobre a produção e leva em conta, somente de 

maneira indireta, os seus pares. 

 

b. Restrições discursivas 

 

No nível discursivo do ato de linguagem, as estratégias dizem respeito a três 

dimensões: a enunciativa (alocutiva, elocutiva ou delocutiva); a enunciva (narrativa, 

descritiva ou argumentativa); e a semântica (relativa aos saberes de crença e de 

conhecimento partilhados pelos sujeitos). 

Quanto às atitudes enunciativas que determinam a produção da charge, é 

preciso analisar a complexidade que organiza o seu discurso. Uma vez que se insere 

no contexto do discurso jornalístico, a charge traz à tona, basicamente, um fato em si 

mesmo, descrito de forma verbo-visual. Contudo, a construção desse fato como 

acontecimento comentado é predominantemente elocutiva, marcada pela evidência 

de um ponto de vista do enunciador midiático a respeito do mundo.  

                                                             
48 Cabem, aqui, duas observações: A respeito do suporte das charges, é cada vez mais comum vê-las 
publicadas em outros contextos com outras funções, como cartazes de manifestações e peças de 
vestuário. Latuff noticiou, em seu blog, dois exemplos de sua autoria que se transformaram em 
tatuagens de leitores (Disponível em: <https://latuffcartoons.wordpress.com/2012/11/28/true-honour-
my-palestine-cartoons-converted-into-tattoos/> Acesso: 9 dez. 2017). Quanto às publicações em 
páginas virtuais, as liberdades dadas ao leitor dependem do administrador do espaço. O blog do Sepe-
RJ, por exemplo, reserva um campo aberto para comentários dos leitores em suas postagens.  
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Revela-se, portanto, na charge, um olhar para o fato outrora enunciado de 

maneira mais objetiva no jornal, o qual constrói um viés particular para esse 

acontecimento por meio da modalidade da Opinião. Segundo Charaudeau (2008b, p. 

92), nesse arranjo do comportamento elocutivo, há um fato pressuposto, diante do 

qual o enunciador se posiciona, com convicção ou suposição, segundo seu universo 

de crenças. O interlocutor tem por papel testemunhar essa opinião. 

A culminância da elocução na charge se dá na caracterização de um estilo 

pessoal do artista e no registro de sua assinatura, que inscreve, no texto, uma marca 

do EUc, ao mesmo tempo em que aponta para sua legitimidade e credibilidade como 

chargista. Vale, nesse sentido, uma observação de Charaudeau (2008a, p. 67): 

 
A legitimidade é realmente o resultado de um reconhecimento, pelos outros, 
daquilo que dá poder a alguém de fazer ou dizer em nome de um estatuto 
(ser reconhecido em função de um cargo institucional), em nome de um saber 
(ser reconhecido como sábio), em nome de um saber-fazer (ser reconhecido 
como especialista). Não se confundirá, portanto, legitimidade e credibilidade: 
a primeira determina “um direito do sujeito de dizer ou de fazer”, a segunda, 
uma “capacidade do sujeito de dizer ou fazer”. Questionar a legitimidade é 
questionar o próprio direito e não a pessoa; questionar a credibilidade é 
questionar a pessoa, uma vez que ela não apresenta provas de seu poder de 
dizer ou de fazer. 

 

Quem assina uma charge demonstra, portanto, um direito e uma capacidade 

para tal, reconhecidos automaticamente pelo veículo midiático de publicação desse 

trabalho. Além disso, no contexto de grande liberdade – por vezes, sem 

responsabilidade – das publicações na Internet, a assinatura resguarda, até certo 

ponto, a propriedade intelectual de um desenho gráfico. 

Por outro lado, como é próprio da argumentação – que se apoia em uma 

finalidade persuasiva e não apenas descritiva e mimética da realidade – não se pode 

descartar uma tendência alocutiva da charge, a qual se fundamenta na visada de 

captação do leitor. Nesse sentido, o enunciador chargístico propõe uma espécie de 

Sugestão informativa ao leitor, plena de suas crenças e opiniões, buscando fazê-lo 

identificar-se com a posição defendida no texto. 

Quanto às atitudes enuncivas, consideramos, igualmente, uma 

convergência de modos de organização no texto chargístico. Ressaltamos que 

Charaudeau prevê interpenetrações entre os modos discursivos em sua obra (1998, 

200b), entretanto, ressalta que as situações e os aspectos comunicativos apontarão 

sempre predominâncias.  
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Nesse sentido, em primeiro lugar, devemos considerar que o contrato 

comunicativo da charge se estrutura em torno de uma prática argumentativa midiática, 

que, como tal, está apoiada em uma atitude impositiva, que coloca ao outro certo 

modo de raciocínio apoiado em um ponto de vista (1998, p. 1). Sendo assim, 

defendemos que o fio condutor da organização enunciativa e discursiva da charge é 

argumentativo, à medida que busca, com recursos verbo-icônicos, problematizar 

(“fazer saber”), elucidar (“fazer compreender”) e talvez provar (“fazer crer”) 

determinada asserção que sustenta em seu discurso. 

Tendo como preponderante o modo argumentativo no texto chargístico, não 

se pode negar, contudo, que a forte presença da imagem opera mecanismos 

naturalmente descritivos, que complementam a argumentação, “mostrando” uma 

realidade e atribuindo-lhe traços característicos.  

Além disso, devemos pensar que uma imagem pode conter, também, 

aspectos narrativos, à medida que apresente personagens envolvidos em unidades 

de ação, com um foco mais dinâmico sobre o mundo, apoiado em relações de causa 

e consequência. Nesse sentido, Charaudeau (1998, p.1) explica que a narrativa é 

orientada por uma atitude projetiva, que permite ao outro se identificar, e, como um 

modo secundário, “será apenas uma expansão descritiva necessária para preencher 

de conteúdo semântico os argumentos da cadeia de raciocínio argumentativa”49. 

No exemplo em análise, podemos reconhecer o funcionamento descritivo da 

nomeação, uma vez que o recurso da caricatura revela Sérgio Cabral e Eduardo Paes, 

apresentados por meio de uma identificação específica não verbal (Charaudeau, 

2008a, p. 118).  Há também o componente descritivo da localização, que situa esses 

personagens no espaço – a Câmara de Vereadores do Rio de janeiro – e no tempo – 

na ocasião da manifestação dos profissionais de educação em greve. Finalmente, 

percebemos também a qualificação, que dá a tais personagens um sentido particular, 

de natureza subjetiva, associando-os a policiais. Da mesma forma, a qualificação 

verbo-visual do manifestante, com ênfase em seu gesto e caracterização, constrói 

uma figura emblemática de toda a classe do magistério, cujo representante criado por 

Latuff pode ser todos e qualquer um dos sujeitos ao mesmo tempo (TEIXEIRA, 2005). 

Sob a perspectiva narrativa, também precisamos considerar que essas 

personagens não estão colocadas na imagem de forma meramente descritiva ou 

                                                             
49 Tradução nossa: “Le récit ne sera qu’une expansion descriptive nécessaire à remplir de chair 
sémantique les arguments de la chaîne de raisonnement”. 
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estática, mas há uma relação actancial entre elas, sob certa lógica de coerência – um 

grupo de profissionais em greve se reuniu na Câmara de Vereadores protestando 

contra o governo do Rio de Janeiro e foi duramente reprimido por policiais 

representantes desse governo.  

A descrição se articula, aqui, à narração inferida, no sentido de que constrói 

os personagens como actantes a partir dos arquétipos de base agente/ paciente (op. 

cit., p. 162): as figuras políticas em jogo agem sob o papel de agressores aliados 

contra os manifestantes – destinatários ou vítimas da ação. Por esse olhar, ao 

chargista pode ser conferido o papel de narrador-testemunha do ocorrido, como 

propôs Charaudeau.  

Levando em conta a construção de um acontecimento comentado, que leva a 

charge às colunas jornalísticas de opinião, notemos que o chargista organiza o seu 

discurso de maneira engajada com uma proposta de questionamento do mundo, da 

qual deseja convencer seu interlocutor: Latuff defende uma ideia a respeito dos 

policiais e das lideranças políticas do Rio, advogando em prol dos manifestantes50. A 

argumentação icônica do autor está apoiada em domínios de avaliação de natureza 

ética partilhados socialmente (CHARAUDEAU, 2008a, p. 232), que remetem o leitor à 

crença de que os policiais e os políticos em questão assumem comportamentos que 

se distanciam da função esperada deles.  

A recorrência a imaginários partilhados, que respeita mais especificamente à 

construção semântico-discursiva do texto, evidencia, assim, a manipulação do 

universo de saberes de crença e conhecimento, responsável pelo sucesso da 

intercompreensão. No texto em análise, além dos saberes de crença mencionados, 

há ancoragem no saber de conhecimento, mais objetivo, sobre o governador e prefeito 

do Rio de Janeiro à época, evocados pelo traço caricatural. É fundamental, pois, que 

se reconheçam tais figuras políticas e não meros rostos desconhecidos na imagem. 

Outro saber de conhecimento que apoia a leitura do texto é a identificação de 

um policial como um representante do Poder Executivo do Estado, responsável, 

portanto, por proteger a população e promover a paz e o bem. A percepção desse 

dado é essencial para compreendermos o efeito de ironia do chargista ao representar 

os líderes do Estado vestidos de policiais e protagonizando a violência contra um 

                                                             
50 Além de cartunista, Latuff é comumente descrito como ativista político, dado o caráter expressivo de 
suas charges sobre questões sociais do país e do mundo, em especial, a causa palestina e, no Brasil, 
a violência policial. 



94 
 

manifestante em greve. A imagem sugere que os profissionais que foram agredidos 

durante seu protesto, em 2013, não foram violentados apenas pelos policiais, mas 

pelos próprios governos. 

Poderíamos, pois, depreender, do conjunto do TEXTO 1, uma relação 

argumentativa formal como a seguinte, nos termos do que orienta Charaudeau 

(2008b, p. 209): 

 
O governo do Rio de Janeiro autorizou a repressão violenta da Polícia Militar aos 

manifestantes na Alerj em setembro de 2013, logo, os próprios Paes e Cabral agrediram os 
profissionais da educação em greve. 

 

Para o exame desse texto de Latuff, inferimos um modo de encadeamento de 

causalidade explicativa, concretizado em uma operação de consequência por meio do 

conectivo “logo”: 

 
Asserção de base: O governo do Rio de Janeiro solicitou a repressão violenta da Polícia 

Militar aos manifestantes na Alerj em setembro de 2013, 
Asserção de chegada: logo, os próprios Paes e Cabral agrediram os profissionais da 

educação em greve. 
Asserção de passagem (pressuposição): [Se o governo é quem autoriza as ações da 

Polícia Militar, ele mesmo está implicado na realização de tais ações].  
 

Essas representações do poder público correspondem a um saber já 

cristalizado no meio social do chargista, o qual ele reproduz e, ao mesmo tempo, 

reforça e recria, contribuindo para a constante circulação e renovação de imaginários 

sociodiscursivos nas práticas comunicativas. O fato é que a interpretação da charge 

em análise só será bem-sucedida se o jogo com esses saberes e imaginários – nem 

sempre explícitos – for suficientemente percebido pelo interlocutor. 

Convém lembrar, então, que o objetivo central desta pesquisa é compreender 

a maneira como os chargistas revelam imaginários sociodiscursivos em sua produção 

e descrever a contribuição desse emprego para a geração de efeitos de sentido nas 

charges 

 

c. Restrições formais 

 

No nível das restrições formais ou semiolinguísticas, voltamo-nos mais 

especificamente para as “maneiras de dizer” que compõem a materialidade do texto 

propriamente dito do ponto de vista linguístico e, como exige nosso corpus, também 

imagético. Nessa dimensão de análise, o foco deve estar em elementos que integram 
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a composição visual, textual, gramatical e lexical do texto, fazendo eco às restrições 

situacionais e discursivas. Como os recursos da imagem serão tratados mais à frente 

(item 3.3, p. 97), daremos destaque, aqui, aos recursos verbais. 

Quanto à composição textual, a charge em análise é composta de uma 

única cena, cujo cenário é a Câmara de Vereadores do Rio e cujos personagens são 

as figuras políticas já mencionadas e profissionais da educação em greve. Os 

policiais, como tal, estão munidos de cassetete e spray de pimenta, objetos utilizados 

para conter criminosos. A expressão dos rostos denota frieza e prazer na forma como 

retiram do prédio um manifestante (a inscrição e a cor da camisa contribuem para 

essa qualificação), o qual sofre, indefeso, a ação truculenta.  

Quanto à linguagem do texto, é evidente a urgência do não verbal produzindo 

um efeito de captação com o apoio mínimo da construção linguística, que se resume 

ao emprego da expressão “Educação em greve” na camisa da vítima51. Repare-se, 

ainda, o contraste dado pelas diferenças de tamanho, gesto e expressão facial dos 

agressores e do manifestante, que sugerem a autoridade e o domínio inflexível 

daqueles sobre seu(s) oponente(s), visivelmente mais fraco(s). 

Convém observar, ainda, com Romualdo (2000), a importância do paratexto52 

para a compreensão de alguns aspectos da polifonia chargística. A propósito de seu 

estudo sobre as charges da Folha de S. Paulo, o autor comenta que é natural de tais 

textos estabelecer uma relação de aderência com o noticiário publicado no jornal, que 

pode não ser, necessariamente, da edição do dia, mas de dias, semanas, até meses 

anteriores. O viés intertextual do texto chargístico atende, inclusive, a um objetivo de 

fidelização dos leitores, exigindo que sejam assíduos para identificar a referência: 

 
As charges que retomam textos presentes nos jornais dos dias anteriores 
exigem um leitor habitual da Folha de S. Paulo, principalmente nos casos em 
que ele não tenha outras formas de chegar àquelas informações necessárias 
para a compreensão do texto chárgico. Devido a isso, podemos dizer que 

                                                             
51 Note-se que, mesmo reduzida, a expressão verbal é indispensável à compreensão da charge. 
Imaginemos, por exemplo, que, na falta dessa referência, o tom da charge poderia sugerir uma ação 
positiva dos políticos em cena em relação à segurança pública no Rio, defendendo, talvez, um prédio 
oficial da ação de um vândalo qualquer. 
52 Consideramos, nesta pesquisa, a definição de Genette ([1982] 2010, p.13), que pressupõe, como 
paratexto, um tipo de relação transtextual (entre textos) que concerne a tudo o que fornece a um texto 
um “aparato” variável, formando o seu conjunto. A reflexão do autor – convém pontuar – está voltada 
para os textos literários, de modo que cita como exemplos de paratexto: título, subtítulo, intertítulos, 
prefácios, posfácios, advertências, prólogos, etc.; notas marginais, de rodapé, de fim de texto; 
epígrafes; ilustrações; release, orelha, capa, e tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos ou 
alógrafos. Com base nessa definição, trataremos como “paratexto” todo o entorno de uma charge em 
seu contexto de publicação impresso ou virtual. 
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essas charges também contribuem para a formação de um leitor habitual, 
“preso” à Folha (ROMUALDO, 2000, p. 93). 
 

Romualdo salienta, ainda, a ligação da charge com a primeira página do jornal, 

a exemplo do que acontece n’O Globo. Tal articulação, mesmo quando não vem 

explícita no mesmo espaço, mas no miolo da edição, justificar-se-ia por poder a capa 

funcionar como uma primeira referência paratextual para o enfrentamento da charge 

e, ainda, porque, assim como as manchetes de abertura da edição, a charge também 

preza por um discurso condensado e rápido, criticando um ponto de vista principal 

sobre determinado assunto. 

Entretanto, acreditamos que a circulação das charges nas mais diversas mídias 

digitais e nas redes sociais de seus autores pode, talvez, flexibilizar tanto a aderência 

intertextual ao jornalismo impresso quanto a manutenção real de um leitor fiel a ele. 

Notamos, em alguns trabalhos, um diálogo mais frouxo com este ou aquele 

acontecimento mais local do jornal, em favor de uma abordagem amplificada de 

assuntos de interesse nacional replicados por algum tempo, e até publicados em 

outros periódicos. Tal postura pode, então, garantir, uma sobrevida à charge ao fim 

do prazo de validade da edição impressa que a publicou. 

A charge em exame, como vimos, compõe um panfleto criado selo Sepe-RJ 

para fins de impressão e distribuição, no intuito de mobilizar a população a participar 

de um protesto contra as agressões ocorridas às vésperas da publicação (V. Anexo 

A, p. 363). Trata-se de uma carta aberta, que se intitula “Educação agredida por Paes 

e Cabral”. Ao longo do texto, os enunciadores comentam que a educação do Rio de 

Janeiro “leva uma surra por dia”, o que fornece, juntamente com o título, o link para a 

percepção das linhas intertextuais que se entremeiam no traço de Latuff. 

 

No item a seguir, faremos um diálogo com a teoria semiótica e os estudos dos 

quadrinhos a fim de compreender aspectos da linguagem verbo-visual que se constrói 

nas charges. Aprofundaremos alguns conceitos teóricos já desenvolvidos no quadro 

da Semiolinguística para o gênero discursivo charge, apresentando outros 

pressupostos basilares que se aplicam à visualidade e respeitam, nesse sentido, aos 

objetivos da pesquisa que vimos traçando. 
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3.3 O traço-texto chargístico: aspectos da linguagem verbo-visual 

 
As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, mensagens e 

alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças vazias que completamos com 
o nosso desejo, experiência, questionamento e remorso. Qualquer que seja 
o caso, as imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos 

feitos (Alberto Manguel).53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de Alireza Pakdel54 

 

No item 3.2 (p. 51), a propósito da descrição do gênero charge, mencionamos 

sua estrutura construída a partir da integração entre o signo verbal e o visual. Neste 

tópico, aprofundaremos a reflexão teórica em torno dessa complementaridade, que 

forma um todo coerente e indivisível, procurando focalizar o que está em jogo no 

processo que faz da imagem signo e também discurso, a fim de descrever as 

particularidades que essa linguagem adquire nos limites do contrato midiático que 

orienta o chargista em seus objetivos. 

Vivendo em uma sociedade em que imagens de todo tipo nos submergem de 

forma avassaladora e amiúde em suas ondas informativas cheias de cores, formas e 

movimentos, pensar cientificamente sobre esse objeto e seu papel na comunicação 

humana tende a ser uma missão complexa e inquietante. Estudiosos das mais 

                                                             
53 (2001, p. 21). 
54 Cartunista iraniano, vencedor do Grande Prêmio Troféu Zélio de Ouro, o prêmio máximo do 43º Salão 
Internacional de Humor de Piracicaba, realizado em 2016.  
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diversas áreas de conhecimento têm-se dedicado a essa tarefa, que partiu, há 

décadas, do propósito de compreender a riqueza das produções artísticas, e, 

contemporaneamente, investiga as mais diversas composições icônicas oriundas dos 

ambientes mediados pelas tecnologias digitais e pela Internet. 

Segundo Santaella e Nöth (1998), diferentemente da escrita, que já no século 

XV vivia a revolução da imprensa e o desenvolvimento de um aparato acadêmico 

criador de uma tradição verbal; a imagem só experimentou uma dimensão galáctica 

no século XX, com o advento de novas tecnologias, e até hoje não tem um suporte de 

pesquisa adequado a suas múltiplas faces e avanços, ou uma ciência da imagem – 

imagologia ou iconologia. Tal investigação vem sendo, então, desenvolvida 

interdisciplinarmente, muito embora a disciplina à frente das discussões em torno 

desse objeto seja a Semiótica – a ciência dos signos – em sua vertente visual ou 

plástica. Buscaremos, portanto, para esta reflexão, o apoio em alguns conceitos desse 

campo, em conjunto com pressupostos da análise do discurso. 

A imagem nos cerca desde sempre. Sua história é intrínseca à do próprio 

homem e, embora possa ser ainda, em alguns contextos, preterida em função da 

escrita, é a precursora desta, sendo a linguagem que tornou possível o registro das 

primeiras narrativas nas paredes das cavernas pré-históricas. Além da arte rupestre, 

que remonta a mais de 30 mil anos, podemos citar, como outros exemplos ancestrais 

da produção visual humana, os hieróglifos egípcios, a pintura grega e os arabescos 

decorativos japoneses.  

Nota-se que a visão suplanta os demais sentidos de nossa espécie e, desde os 

primórdios, sua experiência organiza nossas necessidades, prazeres, preferências e 

temores (DONDIS, 1997). Para Costa (2013), tal proeminência se deve ao 

desenvolvimento de um elaborado sistema de funções cerebrais, que processa rápida 

e facilmente os dados sensíveis, transformando-os em conhecimento, experiência e 

memória como nenhuma outra espécie.  

Paralelamente, a autora cita o caráter universal e igualitário da imagem como 

fator cultural: signos visuais, produzidos em determinado local ou cultura, superam 

esses limites locais, atingindo audiências do mundo todo com as mesmas 

mensagens55. Ao mesmo tempo, por não exigirem nenhum aprendizado tão formal 

                                                             
55 Obviamente, essa afirmação não se aplica a todas as imagens, nem a todas as culturas. Podemos 
citar, como exemplo de universalidade da imagem, as campanhas da ONG Greenpeace, fundada no 
Canadá e difundida em mais de 43 países atualmente. Em defesa da causa ambiental, grande parte 
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quanto o da palavra, são mais acessíveis a qualquer tipo de leitor (COSTA, op. cit., p. 

38-9). 

Em pleno século XXI, o homem está – ainda – mergulhado em imagens, cujo 

vaivém crescente se desenrola na palma da mão por meio dos telefones celulares. Da 

geração das cavernas à das pequenas telas sensíveis ao toque, a imagem nos atrai 

tanto porque evoca em nós convenções, história e cultura mais ou menos 

interiorizadas, evidenciando que “somos moldados da mesma massa que ela” (JOLY, 

1996, p.10). Somos feitos de imagens, preenchemos seus vazios com os sentidos que 

emanam de nós, como propôs o escritor que se intitula um “curioso” e “amador das 

imagens”, Alberto Manguel (2001, p. 21).  

Entretanto, Joly (op. cit.) menciona um paradoxo que nos envolve e amedronta 

diante do visual nos tempos modernos: sua leitura aparentemente simples e natural 

parece esconder, em contrapartida, mensagens codificadas manipuladoras de seus 

criadores, que zombam de nossa ingenuidade. As imagens midiáticas, para alguns, 

devoram a realidade e testemunham um suposto “crepúsculo contemporâneo” da 

imagem e da arte (RANCIÈRE, [1940] 2012).  

Nesse sentido, Joly esclarece que é importante superar a simplificação da ideia 

de que o mundo das imagens se restringe à imagem midiática, e reconhecer, para 

além do suporte televisual e digital, a diversidade desse universo imagético e das 

experiências que nos proporciona na contemporaneidade. Para superar as 

impressões de “intoxicação” e “passividade” diante da mensagem icônica e, de fato, 

compreendê-la, é preciso, pois, aprender a analisá-la racionalmente. 

Segundo Dondis (op. cit., p.4), que procura descrever uma sintaxe das 

imagens, o modo visual é constituído de um corpo de dados com fins que vão do 

funcional aos mais elevados domínios de expressão artística. Trata-se de um todo 

com partes relacionadas, cujos significados dependem do conjunto de técnicas e 

relações que os unem às formas. Como tais procedimentos de construção de sentidos 

não são assinaláveis com tanta clareza na análise da imagem, como costumam ser 

nos textos escritos, a questão do visual acaba se tornando mais complexa que a do 

verbal. Assim, embora sua característica primordial seja a apreensão, a princípio 

instintiva, em um golpe de olhar, há complexidades na imagem que é preciso aprender 

                                                             
dos textos produzidos pela instituição explora potencialmente o aspecto visual em detrimento do verbal. 
Alguns exemplos de textos desse tipo podem ser encontrados no site: http://plugcitarios.com/2013/08/ 
04/15-anuncios-do-greenpeace-que-deveriam-mudar-o-mundo/ (Acesso: 23 mai. 2017).  
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a explorar a fim de compreendê-la e produzi-la de maneira eficaz, suplantando a 

observação ingênua: 

 
Se para compreender um texto é preciso saber lê-lo, para nos aproximarmos 
da imagem é preciso saber vê-la. E essa tarefa é difícil, tendo em vista a 
variada presença de signos que se entrelaçam, muitas vezes pouco 
explicitamente, porém, com indubitável peso na significação final 
(GONZÁLEZ & ARILLO, 2003, p. 13). 
 

São diversas as significações da palavra “imagem” e nem sempre remetem ao 

visível, mas tomam emprestado traços do visual. Santaella (2012, Kindle Edition, pos. 

135) especifica os diferentes domínios das imagens, salientando que são as que 

resultam de representações visuais que interessam mais especificamente à semiótica 

e às teorias do discurso, uma vez que são artificialmente criadas com fins 

determinados e necessitam de conhecimentos em torno das habilidades, suportes, 

técnicas e tecnologias necessários à sua produção.  

Tais imagens visuais podem ser fixas ou congeladas, a exemplo das gravuras 

e pinturas; em movimento, cuja posição varia no tempo e no espaço, como é o caso 

do cinema; ou animadas, que remetem às imagens que ganham movimento por via 

computacional, como os desenhos animados. Além disso, podem ser bidimensionais, 

como mapas, diagramas, fotografias etc.; ou tridimensionais, como esculturas e obras 

arquitetônicas (SANTAELLA, op. cit., pos. 164). 

Dito isso, Santaella aponta uma definição de imagem com que trabalhar no 

domínio das representações visuais: 

 
[...] artefato, bidimensional (como um desenho, pintura, gravura, fotografia) 
ou tridimensional (como em uma escultura), que tem uma aparência similar a 
algo que está fora delas – usualmente objetos, pessoas ou situações – e que, 
de algum modo, elas, as imagens, tornam reconhecível, graças às relações 
de semelhança que mantêm com o que representam (id., pos. 116). 
 

Muitos tipos de imagens estão no bojo da definição descrita acima, sendo, 

porém, diferenciados de acordo com suas finalidades, quais sejam: ampliar nossa 

capacidade perceptiva, regenerar a sensibilidade visual, documentar, preencher 

funções artísticas, captar o desejo de consumo, ilustrar informações verbais, indicar o 

modo de uso de objetos, entre outras (ibid., pos.180). Vale lembrar que uma mesma 

imagem pode atender a mais de uma função.  

Por ora, podemos concluir, brevemente, que as charges que compõem o 

corpus dessa pesquisa se definem como representações visuais bidimensionais fixas, 

que atendem à dupla visada de informar e captar, característica do contrato midiático. 
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Juntamente com outros elementos que compõem o dispositivo em que se 

produz a visualidade, a verbo-visualidade ou outra semiose, as finalidades são 

responsáveis pelo caráter discursivo dos textos e os definem como gêneros textuais, 

permitindo-nos interpretá-los como produto de uma interlocução situada 

historicamente. Desenvolveremos esse tópico melhor a seguir, não sem antes refletir 

sobre o aspecto duplo do signo visual em comparação com o verbal. 

 

3.3.1 O signo verbal e o signo visual 

 

Sabemos que, no início do século XX, Ferdinand de Saussure (1974) situou a 

recém-nascida linguística como parte do que concebia como Semiologia – uma 

ciência ocupada com os signos no seio da vida social – e demarcou o seu campo de 

estudos a partir da escolha de um “objeto bem definido no conjunto heteróclito dos 

fatos da linguagem” (p. 22): a língua, ou langue, tomada como o principal dos sistemas 

semiológicos que caracterizam os fatos humanos.  

Na definição que marcou os estudos da linguagem até nossos dias, a língua é 

tomada como um todo concreto e homogêneo, um sistema de signos que exprimem 

ideias. As unidades que o compõem são os signos, concebidos como “entidades 

psíquicas de duas faces” indissociáveis:  um conceito ou significado, e uma imagem 

acústica ou significante. Desvinculada de uma tradição que concebia a língua como 

espelho da realidade, tal definição dá prioridade às relações no interior do sistema, 

onde “tudo está ligado com tudo” por relações opositivas de valor. 

Dois princípios são fundamentais ao estudo do signo linguístico de acordo com 

a visão estrutural de Saussure: a arbitrariedade, que se define pela não 

correspondência entre significante e significado; e a linearidade do significante, que 

remete à organização sintagmática dos signos em uma cadeia que se desenvolve no 

tempo e no espaço. Ao esclarecer este último princípio que orienta o funcionamento 

do signo linguístico, Saussure já nos fornece uma oposição com os significantes 

visuais, os quais, segundo o mestre genebrino, “podem oferecer complicações 

simultâneas em várias dimensões” (op. cit., p 84). 

Afastando-nos, pois, da “cientificidade” dos signos linguísticos, vejamos as 

particularidades deste “complicado” objeto de estudo, que é o signo visual. Além da 

organização não linear do sintagma visual, que dificulta a segmentação, 

hierarquização e determinação do valor posicional de seus elementos (operações 
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caras às análises estruturais do signo verbal), a relação de correspondência entre o 

significado e o significante visuais também é diferente da estabelecida pela palavra: 

há predominância de uma analogia, que, por assim dizer, se estabelece em uma 

relação metonímica com o real, por meio da qual encontramos, no signo, um 

prolongamento do objeto referente, como propõe Ferrara (1986, p. 17). 

A teoria semiótica de Charles Sanders Peirce (2005), pensada como uma teoria 

geral dos signos, fornece uma orientação bastante complexa da relação analógica 

existente entre os signos visuais e a realidade. A definição de Peirce se apoia na 

descrição de três elementos formais universais que ocorrem em todos os fenômenos 

que se apresentam à percepção humana: a primeiridade, ligada à presença imediata 

e independente e às qualidades não diferenciadas dos signos; a secundidade, que se 

baseia na relação das qualidades primeiras com traços do real, da experiência, do 

factual; e a terceiridade, que põe traços da secundidade em uma relação mediada, 

representando o nível da comunicação e da representação propriamente ditas.  

Na visão do autor (op. cit.), o signo é a forma mais simples da terceiridade, visto 

que é uma unidade triádica: articula uma face da significação ou representação, em 

que consta o representamen ou significante, relativo à qualidade interior da 

mensagem; uma face da objetivação ou referência, em que figura um objeto ou 

referente, responsável pela compreensão daquilo que as mensagens indicam, a que 

se referem ou se aplicam; e, por fim, uma face da interpretação, composta pelo 

interpretante ou significado, que habilita a examinar os efeitos das mensagens sobre 

o receptor, apoiado em relações de convenção. Vejamos: 

 
A palavra Signo será usada para denotar um objeto perceptível, ou apenas 
imaginável, ou mesmo inimaginável num certo sentido. [...] Mas, para que 
algo possa ser um Signo, esse algo deve “representar”, como costumamos 
dizer, alguma outra coisa, chamada seu Objeto, apesar de ser talvez arbitrária 
a condição segundo a qual um Signo deve ser distinto de seu Objeto [...]. (id., 
p. 47).  
 

A partir da descrição da relação sígnica triádica, Peirce diferencia três tipos 

principais de signos conforme a relação que estabelecem entre seu significante e o 

objeto referente (o representado), e não o significado. Definem-se, pois: o ícone, cujo 

significante mantém uma relação de analogia ou semelhança com o referente; o 

índice, que mantém uma relação causal ou de contiguidade com o referente; e o 

símbolo, cuja relação significante-referente se dá por convenção.  
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Uma imagem pode ser mais ou menos icônica, indexical ou simbólica, 

considerando-se que tais classificações se misturam e se desdobram em níveis 

interdependentes, descritos exaustivamente pelo autor. De modo geral, Peirce define 

a imagem como uma subcategoria do ícone – um hipoícone – devido à relação 

analógica que estabelece com o que representa. Como o caráter sígnico do ícone se 

deve às suas qualidades materiais próprias (primeiridade), sem ser definido como 

signo por um objeto segundo, os signos icônicos do tipo que Peirce denomina imagem 

sugerem ou evocam algo porque a qualidade que exibem se assemelha a um outro 

objeto. É o caso das pinturas, gravuras e ilustrações, como a charge.  

Além da imagem, outros dois tipos de signos icônicos descritos pelo filósofo 

americano são o diagrama, que estabelece uma relação interna com o objeto, a 

exemplo dos organogramas e projetos arquitetônicos; e a metáfora, que se apoia em 

um paralelismo qualitativo que cria uma imagem icônica verbal ou visual56. 

Por outro lado, ao descrever a matriz visual e suas modalidades, Santaella 

(2005) afirma que a linguagem das formas visuais de representação se fundamenta 

predominantemente no nível da secundidade, tendo em vista sua subdivisão em duas 

faces: “de um lado, a forma que diz respeito ao signo visual em si mesmo, aos seus 

caracteres internos, e, de outro, a representação que se reporta àquilo que a forma é 

capaz de representar” (op. cit., 209). Sendo assim, é possível distinguir, nas 

mensagens visuais, dois tipos de signos distintos, mas complementares: os signos 

icônicos ou figurativos, considerando que, em um nível geral, relacionam-se 

analogicamente com a realidade; e os signos plásticos ou abstratos, que não 

representam coisa alguma, mas possuem natureza indexical e simbólica, como a cor, 

as formas e a textura (JOLY, 1996, p. 74; SANTAELLA e NÖTH, 1998, p. 38).57 

Charaudeau (2013) nos diz que a significação da imagem e a produção de 

efeitos discursivos em seu público estão concentradas na questão da mimese. A 

relação de semelhança/dessemelhança inerente ao signo icônico nos equilibra entre 

dois eixos: a ilusão da transparência, que daria acesso direto ao mundo, oferecendo 

                                                             
56 Na teoria peirceana, o diagrama é um signo icônico que se baseia na similaridade não no nível das 
aparências, mas no nível das relações internas que o signo exibe paralelamente às relações internas 
do objeto que visa representar. Santaella (2002, p. 18) cita, como exemplo desse nível, um mapa do 
metrô de Londres. Já a metáfora, para o referido autor, representa um objeto em uma relação de 
paralelismo com outra coisa, pondo à mostra uma “faísca de identidade” entre os dois, como diz 
Santaella (op. cit.). É o que ocorre quando dizemos “Esse menino é um anjo”. 
57 Santaella e Nöth (1998) esclarecem que a dicotomia plástico / icônico não se confunde com   a 
expressão / conteúdo, uma vez que também os signos plásticos, em si mesmos, possuem expressão 
e conteúdo, embora seja este vago e pouco nítido. 
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a ilusão de poder tocá-lo; e o corte entre o Eu e o mundo, pelo qual nos damos conta 

de que o que vemos não é o mundo físico. “Assim, a imagem é toda opacidade que 

obriga a ver o processo de reenquadramento do mundo” (op. cit., p. 385) – 

reenquadramento que depende de convenções e dos meios disponíveis para a 

produção da imagem, como veremos mais adiante. 

Resumindo, nas palavras de Joly (op. cit.), observar a imagem semioticamente 

como ícone, a partir de seu caráter analógico, é concebê-la de imediato como 

representação, uma vez que, por se assemelhar ao seu objeto, ela não é o próprio 

objeto. “Sua função é, portanto, evocar, querer dizer outra coisa que não ela própria, 

utilizando o processo da semelhança” (p. 39). O signo não verbal compartilha, 

portanto, com o verbal o seu caráter representativo nesse sentido.  

Por outro lado, a semelhança é erigida como princípio do funcionamento da 

imagem, o que, em graus diversos, incide sobre sua interpretação, tornando-a mais 

ou menos confusa ou perturbadora. Esse traço icônico vai de encontro ao simbolismo 

e à arbitrariedade predominantes na palavra – embora, em maior ou menor grau, haja 

sempre algum simbolismo e arbitrariedade na imagem. 

As diferenças entre signos verbais e icônicos foram discutidas por muitos 

autores interessados na investigação sobre as relações entre essas duas linguagens 

em objetos de estudo diversos. Compilamos, a seguir, características elencadas por 

Santaella (2005, 2012), Aguiar (2004) e Santaella e Nöth (1998), com o objetivo de 

sistematizar a reflexão sobre esses dois tipos de signos. Temos em mente, entretanto, 

que sua interdependência é imprescindível à análise do corpus desta pesquisa e, 

ainda, que alguns aspectos que elencamos para diferenciá-los podem e devem ser 

tomados num contínuo do verbal ao visual.  
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Linguagem verbal Linguagem visual 

Simbolismo “discursivo”, em que predominam 
sintagmas lineares, com unidades articuladas 
decomponíveis, de significado permanente, 

com equivalência fixa58. 

Simbolismo “apresentativo”, com predomínio 
de sintagmas simultâneos, expressos em 

totalidades que não se decompõem 
analiticamente, cujos significados só podem 

ser apreendidos em suas relações. 

Relação prioritariamente arbitrária entre o 
significante e referente. 

Relação prioritária de semelhança entre o 
significante e o referente. 

Percepção mais lenta e maior demanda de 
atenção e fixação da informação. 

Percepção mais rápida e maior valor de 
atenção e permanência no cérebro. 

Elaboração cognitiva no hemisfério cerebral 
esquerdo, responsável por processos 

analíticos racionais. 

Elaboração cognitiva no hemisfério cerebral 
direito, onde ocorre a elaboração emocional. 

Apresenta mais fortemente efeitos cognitivo-
conceituais. 

Atua mais fortemente de maneira afetivo-
relacional. 

Representa, com mais eficiência, pontos 
temporais e passagens de tempo (o que não 

impede que descreva relações espaciais). 

Presta-se melhor à representação espacial-
visual. A imagem estática é atemporal em sua 
essência, e tem potencial limitado para marcar 

passagens de tempo.59 

Descreve impressões de todas as percepções 
sensíveis humanas. 

Representa essencialmente o que é da ordem 
do visual. 

Pode representar tanto algo concreto quanto 
abstrato. 

Representa expressões concretas, mas as 
abstratas, apenas indiretamente (a exemplo 

dos emblemas). 

Pode caracterizar tanto o geral quanto o 
particular. 

Apresenta prioritariamente coisas particulares, 
não a classe geral dos objetos. 

Pode representar qualquer ato de fala, 
estabelecer negações e relações causais 

complexas.  

Não pode negar, representar atos de fala, 
como prometer, perguntar etc.; nem 

representar relações causais. 

 
Quadro 4 – Linguagem verbal X Linguagem visual (Elaboração própria) 

 

Santaella e Nöth (op. cit., p. 69) defendem que “o código hegemônico deste 

século não está nem na imagem, nem na palavra oral ou escrita, mas nas suas 

interfaces, sobreposições e intercursos”. Trabalhando com um corpus composto por 

charges, cujas unidades dos dois tipos se encontram acasaladas, é fundamental, 

assim, perceber como e por que se dão as intersecções semióticas entre tais 

unidades, sabendo que esses encontros respondem a intenções comunicativas dos 

sujeitos envolvidos na troca linguageira, como veremos a seguir. 

                                                             
58 Embora os autores se refiram ao significado dos signos verbais como sendo mais “permanente” ou 
“fixo” do que o dos signos visuais, devemos lembrar, com Charaudeau (1995a, 2014), que o sentido de 
discurso de um signo, qualquer que seja, é sempre variável e movente, uma vez que depende de 
fatores contextuais e enunciativos. 
59 A ideia de atemporalidade remete, aqui, ao que Aumont (1995, p. 160) designa como imagens não 
temporalizadas, isto é, que possuem “existência idêntica a si próprias no tempo”, a exemplo das 
pinturas. Tais imagens contrastam com as imagens temporalizadas, que se modificam no tempo pela 
ação de seu dispositivo, como as imagens de cinema e vídeo. A questão do tempo nos interessa mais 
de perto na diferenciação entre o visual e o verbal, pois é importante à caracterização e análise de 
nosso corpus, como veremos no item 4.2 (p. 218). 
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3.3.2 A imagem como discurso 

 

Vimos, até aqui, pensando o signo icônico a partir da ideia de representação, a 

“misteriosa e ardilosa mágica de transformação inerente a toda imagem” que nos 

fornece uma poderosa ilusão de realidade (GOMBRICH, 2007). A propósito das 

imagens artísticas, Gombrich discute com profundidade a representação e a questão 

do estilo, sempre ressaltando que são as intenções, traduzidas em uma “vontade de 

formar”, que provocam mudanças nas formas das imagens da arte ao longo do tempo: 

“O teste da imagem não é sua semelhança com o material, mas a sua eficácia num 

contexto de ação. Ela poderá ser semelhante ao natural se isso for considerado como 

algo que contribui para a sua força” (op. cit., p. 94). 

Jacques Aumont (1995), que propõe uma teoria antropológica da imagem, 

também ressalta que a ilusão representativa de tais signos está apoiada em uma base 

sociocultural, que depende de condições tecnológicas e físicas e atende a 

determinados efeitos, que podem ser: tornar a imagem mais crível, induzir um estado 

imaginário particular, provocar mais admiração do que crença etc. Sendo assim, “a 

visão das imagens realiza-se em um contexto multiplamente determinado: social, 

institucional, técnico e ideológico”, o qual constitui um dispositivo situacional que 

regula a relação da imagem com o espectador (op. cit., p. 15). 

Tais observações nos conduzem à dimensão discursiva da imagem, que 

contorna sua parte sígnica material e é responsável por fundamentá-la como uma 

linguagem e estabelecer seu papel comunicativo. É porque os signos icônicos têm 

também, como a palavra, um caráter social e ideológico, oriundo da enunciação, que 

não podem ser analisados sem que se considere a sua constituição como agir 

comunicacional – ou seja, como discurso.  

Manguel (2001), citando as imagens de arte, comenta algo que podemos 

aplicar a toda imagem – e mesmo ao signo verbal, uma vez tomada(o) como discurso: 

 
A imagem de uma obra de arte existe em algum local entre percepções: entre 
aquela que o pintor imaginou e aquela que o pintor pôs na tela; entre aquela 
que podemos nomear e aquela que os contemporâneos do pintor podiam 
nomear; entre aquilo que lembramos e aquilo que aprendemos; entre o 
vocabulário comum, adquirido, de um mundo social, e um vocabulário mais 
profundo, de símbolos ancestrais e secretos (op. cit., p. 29). 
 

Dessa forma, não existe imagem sem percepção da imagem. Como diz Aumont 

(op. cit.), é preciso ultrapassar o nível do visível e atingir o visual, que leva em conta 
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o sujeito que olha e a atividade intencional do olhar. Os olhares que darão vida à 

imagem incidirão sobre sua produção e compreensão, consolidando uma relação 

transitiva, na qual tais imagens funcionam como operações que reúnem um todo e 

suas partes, uma visibilidade e uma potência de significação e afeto, e também 

expectativas e aquilo que pode preenchê-las (RANCIÈRE, [1940] 2012, p. 11-2).  

Assim sendo, as situações comunicativas interferem nas combinações de 

signos que fazemos, sejam eles verbais, sejam visuais. Alguns autores procuraram 

descrever essas interferências no contexto da imagem recorrendo às clássicas 

funções da linguagem, elaboradas por Roman Jakobson (1969), e apoiadas na 

determinação de seis fatores inalienáveis da comunicação verbal:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Diagrama 7 – Fatores e funções da linguagem (JAKOBSON, 1969, p.123 e 129) 

 

Joly (1996) procura aplicar o esquema de Jakobson às imagens. Entre os 

exemplos citados pela autora está a carteira de identidade desempenhando uma 

função denotativa, a imagem estética e de arte com valor expressivo ou poético, e a 

imagem publicitária com função conativa60.  

Algumas ressalvas são, contudo, feitas pela autora, retomando Jakobson: 

primeiramente, pode haver dificuldades na classificação de certas imagens, que 

podem apresentar mais de uma função. Além disso, a função metalinguística é, de 

certa forma, inacessível aos códigos imagéticos devido à falta de uma capacidade 

assertiva. Por fim, Joly aconselha a distinção entre funções comunicativas explícitas 

e implícitas da imagem, que podem ser diferentes entre si (id., p. 57-9). 

                                                             
60 Aguiar (2004) também explora essa classificação, contudo apresenta um único exemplo em que 
figura o signo visual (a abertura de um livro ilustrado), marcado pela função poética, segundo a autora 
(op. cit., p. 72). 
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Pensando em nosso corpus, podemos chegar à conclusão de que a charge é 

orientada por múltiplas funções da linguagem: considerando-se que os textos 

midiáticos buscam informar a respeito de fatos atuais, atribuiremos a tais textos uma 

função referencial explícita; entretanto, outras três funções estão implícitas na 

construção da charge e determinam inevitavelmente a sua estrutura, tendo em vista 

sua construção discursiva: a função emotiva, pois expressa uma visão subjetiva a 

respeito do mundo; a função poética, já que a mensagem é potencialmente trabalhada 

por meio de diversos recursos icônicos e verbais; e a função apelativa, que está no 

cerne do desejo do chargista de captar mais do que de informar com seu comentário 

midiático, cujo objetivo é “chacoalhar as certezas do leitor”. 

Do ponto de vista da análise do discurso, Charaudeau (2013) orienta que a 

imagem se dá em um jogo triádico, que articula o mundo, um olhar e uma 

aparelhagem. Ilustramos, no Diagrama 8, as observações do analista francês, 

retomando considerações sobre o processo de semiotização do mundo (Cf. item 3.1.4, 

p. 42) aplicadas à significação da imagem:  

 

 
Diagrama 8 – Processo de produção/interpretação da imagem (Baseado em CHARAUDEAU, 2010, p. 

42; 2013, p. 384) 
 

Conforme Charaudeau (op. cit., p. 383), do ponto de vista da produção da 

imagem, uma instância de produção – no caso das charges, representada pelo 

desenhista – encontra-se diante do mundo físico em estado bruto. Ela deverá captá-

lo por meio de artefatos com os quais construirá um mundo representado, “um novo 

enquadramento de um mundo através de uma imagem cuja materialidade produz por 

si mesma um efeito de semiotização (realismo, ficção, estetismo...)”.  

Da mesma forma, a instância receptora – o leitor da charge – olha o mundo 

representado por meio de um determinado modo de representação, que desempenha 

um duplo papel na imagem: de substituição de um objeto físico do mundo e, ao mesmo 
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tempo, de mostração desse objeto. Charaudeau destaca que o receptor é convocado, 

portanto, a uma dupla atividade: uma que envolve a sensibilidade, ligada aos efeitos 

da imagem; e outra que envolve a inteligibilidade, ligada a sua interpretação. 

Configura-se, pois, a dupla visada de informação e captação do contrato midiático. 

Para compreender o enquadramento do mundo realizado por meio da 

semiotização da imagem, Charaudeau lembra que é preciso estabelecer relações 

entre o visível e o não visível fora de quadro. O visível remete ao que é dado a ver no 

quadro da imagem, o que testemunha a operação de recorte-substituição-mostração 

do mundo sob nossos olhos. Segundo o autor, essa focalização tem em si a marca da 

manipulação: “eu não lhe mostro o que está fora do quadro”. Já o não visível diz 

respeito ao que está fora do quadro, no prolongamento do visível, como uma 

ausência-presença que aponta para a enunciação.  

É na articulação entre o visível e o não visível que se constroem os efeitos de 

sentido da imagem, que se desdobram entre denotação e conotação, como propôs 

Barthes (1990) na obra clássica em que se dedica à retórica da imagem. Conforme o 

estudioso francês, o estatuto da imagem fotográfica – e de outras mensagens 

icônicas, como o desenho, a pintura, o cinema e o teatro – é ser uma mensagem sem 

código devido a sua estrutura contínua e não articulada. Assim, cada imagem 

desenvolve, além do seu conteúdo analógico ou denotativo, um sentido segundo 

histórico e cultural que corresponde a seu estilo, ou a sua conotação.  

Tal conotação emerge do jogo entre as unidades significantes da imagem, 

captadas como se fossem algo imediato e espontâneo. A análise proposta por 

Barthes, centrada em um anúncio publicitário das massas Panzani, sugere uma 

descrição estrutural apoiada na solidariedade dos níveis de construção da mensagem 

do texto, quais sejam: a mensagem icônica, que se subdivide entre uma construção 

literal, perceptiva ou denotada da imagem e uma construção simbólica, cultural ou 

conotada; e a mensagem linguística, que estabelece relações importantes com a 

imagem, as quais retomaremos no item a seguir. 

Concluímos, portanto, enfatizando a aproximação entre as reflexões de Barthes 

e as de Charaudeau, no tocante à dupla dimensão da significação, a qual dá origem 

a sentidos de língua e sentidos de discurso. Dessa maneira, partimos do pressuposto 

de que também os signos icônicos articulam um conjunto de sentidos derivados, que 

vão do reconhecimento superficial e perceptivo das imagens à interpretação efetiva 

de traços simbólicos e culturais determinados pelas circunstâncias de discurso e pelo 
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contrato comunicativo. O reconhecimento eficiente desse conjunto de sentidos está 

além da mera compreensão do visual perceptivo, e envolve estratégias de leitura do 

texto imagético que permitam alcançar os sentidos de discurso. 

 

3.3.3 Relações palavra-imagem 

 

O termo sincretismo – do gr. sygkretismós, que significa reunião de diversos 

estados da ilha de Creta contra um inimigo comum (NASCENTES, 1955) – é 

empregado no campo dos estudos textuais e discursivos para definir textos que 

integram várias linguagens em sua construção. Nesse sentido, segundo Teixeira 

(2008b), do ponto de vista da semiótica discursiva, o emprego do termo faz menção, 

grosso modo, à ideia de unidade ou integração de elementos diversos. Sob a 

perspectiva da semiótica social, textos sincréticos são também chamados 

multimodais, enfatizando, morfologicamente, certa quantidade ou dispersão na 

maneira com que são produzidos.  

Para a semiótica discursiva, é “sincrético um objeto que, acionando várias 

linguagens de manifestação, está submetido, como texto, a uma enunciação única 

que confere unidade à variação” (TEIXEIRA, op. cit., p. 10). É um olhar que privilegia 

o efeito de unidade e o gesto enunciativo que produz esse efeito:  

 
[...] a semiótica discursiva retoma da linguística hjelmsleviana a noção de 
neutralização contida no termo sincretismo e firma, a partir daí, o conceito [...] 
destinado a definir não só o acúmulo de funções irradiadas a partir de um 
mesmo elemento, mas também a integração de linguagens num todo de 
sentido produzido por uma estratégia enunciativa. Podemos dizer que os 
textos sincréticos são submetidos a uma teoria discursiva geral, sendo 
tratados tanto na particularidade de sua materialidade própria quanto em sua 
qualidade geral de discursos concretizados em textos (id., p. 6). 

 
Nesse sentido, Silva (1985, p. 74) enfatiza que “não há um apagamento dos 

elementos sincretizados, mas há uma base comum que permanece, sobre a qual se 

assenta a percepção do sincretismo”. Criticando a primazia do verbal como sistema 

semiótico, o autor defende que todo ato de comunicação é sincrético, uma vez que a 

fala, “antes de ser mensagem, enunciado, frase, proposição, é corpo, ou melhor, tem 

corpo” (op. cit., p. 75). Em uma comunicação visual, o corpo figurativo da palavra ou 
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da mensagem só interessa enquanto símbolo “desconstruído-e-reconstruído” 

semissimbolicamente61, o que representa um esforço de ver além do signo em si. 

Alguns autores que trabalham com o conceito de multimodalidade se apoiam 

nas reflexões da Teoria Multimodal do Discurso e na Gramática do Design Visual, de 

Gunther Kress e Theo van Leeuwen62, pesquisadores que partem do pressuposto de 

que o traço multimodal é inerente às próprias práticas humanas, de modo que todo 

texto será sempre composto por mais de um modo de representação (DIONISIO, 

2008; VIEIRA; SILVESTRE, 2015). Nessa perspectiva, procura-se descrever os 

diferentes “modos de enunciar”, isto é, as categorias que influenciam a participação 

dos atores nos processos discursivos, mas tendo em mente sua manifestação em 

textos híbridos.  São os elementos da composição gráfica, portanto – como cores, 

planos, dimensões, tipografia –, que sustentam essa modalização multissemiótica, 

potencializados pela globalização e pelas tecnologias contemporâneas. 

Independentemente do termo que se utilize para designar os textos híbridos, o 

ponto central dessa reflexão é que não é viável analisar essas diferentes 

manifestações linguageiras fora de uma totalidade significante; é preciso focalizar os 

arranjos decorrentes de sua união formal e as relações que se estabelecem a partir 

dela, que podem ser contratuais ou polêmicas (TEIXEIRA, 2008b, p. 10).  

Para Ferrara (1986, p. 14), o signo não verbal é de “baixa definição”, isto é, 

suas informações são ricas, mas pouco precisas, e demandam, assim, grande 

colaboração do receptor. Como Barthes (1990), a autora nos lembra que os signos 

imagéticos têm como característica determinante o fato de serem uma linguagem sem 

código, devido à fragmentação sígnica. Tal fragmentação provoca uma opacidade, na 

qual os significados não estão dados, mas podem produzir-se a partir da mescla entre 

vários códigos, inclusive o verbal: 

 
Trata-se de um texto feito de resíduos sígnicos, de um lixo de linguagem, e 
seu nome é, de certa forma, impróprio, porque nele também a palavra surge, 
porém, sem determiná-lo. O nome não verbal se justifica exatamente porque 

                                                             
61 O termo semissimbolismo, cunhado por Greimas e Courtés, faz referência a uma articulação que se 
situa na fronteira entre o caráter arbitrário do signo e o caráter motivado do símbolo. Com efeito, 
sistemas simbólicos são definidos pela conformidade existente entre expressão e conteúdo; sistemas 
semióticos, pela não conformidade entre os dois planos (que nos lembra a arbitrariedade saussuriana); 
e sistemas semissimbólicos teriam como característica uma correlação entre categorias dos dois planos 
de construção de sua linguagem (TEIXEIRA, 2008a, p. 5). Segundo Pietroforte (2006), quando há 
articulação entre o verbal e o plástico, a figuratividade, formada no plano do conteúdo dos textos, é 
manifestada por diferentes formas de expressão, podendo distribuir-se entre categorias fonológicas e 
plásticas de maneira articulada a fim de produzir determinados efeitos de sentido. 
62 (KRESS E VAN LEEUWEN, [1996] 2006). 
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nele a palavra não apresenta aquela lógica central que caracteriza o texto 
verbal. Desvencilhando-se da centralidade lógica e consequentes linearidade 
e contiguidade de sentido, o texto não verbal tem uma outra lógica, onde o 
significado não se impõe, mas pode se distinguir sem hierarquia, numa 
simultaneidade (FERRARA, op. cit., p. 15-6). 

 

Barthes (op. cit.), que se dedicou à análise da fotografia, afirma que a 

mensagem fotográfica é um objeto dotado de autonomia estrutural, que não se 

confunde com o texto verbal que, muitas vezes, o acompanha, especialmente no 

contexto jornalístico. Nas palavras do autor, “toda imagem é polissêmica e pressupõe, 

subjacente a seus significantes, uma ‘cadeia flutuante’ de significados, podendo o 

leitor escolher alguns e ignorar outros” (id., p. 32).  

Técnicas diversas são desenvolvidas pela sociedade para, então, filtrar os 

múltiplos significados da imagem, combatendo, assim, “o terror dos signos incertos”. 

Dessa forma, a mensagem linguística desempenha o papel de condutora da 

interpretação da imagem, impedindo que este processo seja contaminado 

excessivamente pela subjetividade pessoal do leitor ou que caminhe na direção de 

sentidos não pretendidos. 

Joly (1996, p. 121) orienta que a complementaridade verbo-visual está muito 

além da co-presença dessas unidades: “As imagens engendram as palavras que 

engendram as imagens em um movimento sem fim”, que provoca mudanças 

recíprocas, evocando memórias e conhecimentos que excedem ao que a palavra e a 

imagem oferecem textualmente. A autora faz referência ao poder polifônico 

constitutivo do discurso, que não escapa ao texto visual ou verbo-visual, o qual, como 

veremos, sustenta a leitura das charges, fundamentando a (re)produção de 

imaginários sociodiscursivos. 

González e Arillo (2003), dedicados à morfologia das imagens para fins 

catalográficos e de preservação, destacam o valor documental dos registros icônicos, 

como testemunho histórico da realidade e conservação da memória, além de seu 

papel informativo. Assim, a palavra assume um papel testemunhal e de referência em 

relação ao universo de sentidos visual, funcionando como um indexador: 

 
O texto pode aparecer como parte integrante de uma imagem ou apenas a 
acompanhando. Qualquer texto que acompanhe uma imagem, inclusive um 
escrito a mão, depende quase que exclusivamente da identificação das 
pessoas, lugares, objetos, datas e situações que nela aparecem. A 
identificação de uma foto que não possua um texto anexado, com o passar 
dos anos vai se tornar impossível (p.121). 
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Devido à circunstancialidade que norteia a produção da charge, observamos 

que a presença do verbal cumpre, nesse gênero, tal função indexadora, sendo a 

palavra, por vezes, a única pista para o leitor a respeito do tema de que trata o texto. 

Atualmente alguns chargistas até incluem, junto a sua assinatura, informações sobre 

a data e o veículo da publicação, a fim de preencher o que pode se tornar uma lacuna 

importante para os leitores do futuro. Vejamos o exemplo a seguir, do chargista Tacho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Charge de Tacho, Jornal NH (RS), 05/05/201563 

 

Sem o conteúdo verbal, poderíamos imaginar que a charge citada faz 

referência a uma situação que envolve desentendimentos conjugais, talvez algum 

acidente com o homem, ou a própria violência urbana. É o verbal que delimita os 

sentidos: o personagem que aparenta ter saído de uma luta de Ultimate Fighting 

Championship (UFC)64 se define como professor do Paraná. Recorrer, pois, ao 

contexto da publicação (maio de 2015) é fundamental para compreender essa 

aproximação.  

Abordando as imagens de cinema e arte, Rancière ([1940] 2012) também 

defende uma dependência de sentidos do visível em relação ao que é dito. O autor 

explica que partes verbais dos textos, como títulos de livros ou filmes, por exemplo, 

efetuam aproximações que dão sentido aos conjuntos de fragmentos visuais, 

tornando-os, de fato, imagens, isto é, relações entre uma visibilidade e uma 

significação. O verbal executa, assim, uma regulagem da visão, funciona como um 

                                                             
63 Disponível em: <http://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2015/05/noticias/regiao/157792-terceirizacao 
-na-moda-e-professores-no-parana-em-destaque-nas-charges-de-quarta-feira.html/>. Acesso: 30 mai 
2017. 
64 Organização de artes marciais mistas que produz eventos ao redor de todo o mundo. 
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“fazer ver”, que “põe ordem no visível, desdobrando um quase visível” manifesto no 

valor simbólico da palavra (op. cit., p. 123). 

Segundo Bathes (1990, p. 32), o texto verbal impõe à imagem uma cultura, uma 

moral, uma imaginação, efetuando uma filtragem repressiva. Tal ação pode ter, em 

relação à imagem, duas funções: fixação (ou ancoragem) e relais (revezamento ou 

etapa). No primeiro caso, a linguagem verbal tem um objetivo elucidativo e seletivo, 

funcionando, com sua carga informativa, como uma substituição do icônico, um 

recorte da sua polissemia, comum na fotografia jornalística e na publicidade. Já o 

segundo caso é definido por uma relação de complementaridade entre imagem e 

palavra, de modo que esta integra a unidade da imagem em um nível superior, 

constituindo-se, ambos, “fragmentos de um sintagma mais geral” (op. cit., p. 34). O 

texto verbal, nesse caso, “faz progredir a ação, colocando, na sequência de 

mensagens, os sentidos que a imagem não contém” (id.). É uma relação verbo-visual 

típica das HQs e charges. 

Santaella (2012) também descreveu, com profundidade, diversos tipos de 

relações que podem ser estabelecidas entre a palavra e a imagem. Muito além da 

aparente justaposição de signos verbais e visuais, tais relações refletem, segundo a 

autora, um fenômeno maior, inerente a toda mensagem: 

 
Se comparada à língua, a semântica da imagem é, de fato, polissêmica. Ela 
pode ter muitos significados. Isso não significa que não existam também na 
língua mensagens abertas. A poesia que o diga. Por isso, em vez de postular 
que a imagem sempre necessita de um texto que indique a direção do seu 
significado, é melhor entender que a modificação de uma imagem pelo seu 
contexto é apenas um caso especial do fenômeno mais geral da dependência 
contextual de qualquer mensagem (op. cit., pos. 1247). 
 

Conforme Santaella (op. cit.), as relações entre palavra e imagem podem ser 

de três tipos conforme determinado ponto de vista “gramatical”: sintáticas, semânticas 

ou pragmáticas. Relações sintáticas dizem respeito ao lugar ocupado pelas duas 

parcelas do texto no plano gráfico; relações semânticas se referem às trocas possíveis 

de significados entre signos dos dois planos; e relações pragmáticas envolvem os 

efeitos que imagem e texto produzem no receptor. No Quadro 5, organizamos as 

possibilidades de arranjos de cada um desses níveis, citando exemplos: 
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TIPO DE 
RELAÇÃO 

SUBCLASSES DEFINIÇÃO EXEMPLO 

RELAÇÕES 
SINTÁTICAS 

(gráfico-
espaciais) 

C
o

n
ti

g
u

id
a

d
e
 

Interferência 

Palavra e imagem 
separadas 

espacialmente, mas 
na mesma página. 

Ilustrações de 
textos com 

comentários. 

Correferência 

Palavra e imagem na 
mesma página 

referindo-se a algo 
distinto. 

Imagens de livros 
ilustrados 

aparentemente 
desconectadas do 

texto verbal. 

Ilustração 
Imagem precede a 

palavra. 
Quadros que se 

relacionam à Bíblia. 

Ekphrase 
Texto segue-se à 

imagem. 

Poema criado a 
partir de quadros 

famosos. 

In
c

lu
s

ã
o

 

Textos em 
imagens 

Texto incluso na 
imagem. 

Foto que inclui a 
imagem de uma 
página impressa. 

Pictorialização de 
palavras 

Palavras ganham 
visualidade. 

Poemas concretos; 
slogans que 
exploram a 

iconicidade (Como 
McDonald’s e 

Sadia) 

Inscrição 
Palavra inscrita na 

imagem. 

Palavras são parte 
da imagem, como a 
lombada escrita de 
um livro ilustrado no 

texto.  

Inscrição indicial 

Palavra inscrita na 
imagem como 

indicador do que a 
imagem descreve. 

Mostruário de 
fotografias de 

produtos. 

RELAÇÕES 
SEMÂNTICAS 
(de sentido) 

Dominância 
Da imagem sobre o 
texto e vice-versa 

Livros de pinturas, 
propagandas. 

Redundância 
Repetição de uma 
parcela pela outra. 

Livros ilustrados, 
cuja versão sem 

ilustrações existe. 

Complementaridade 
Ambas as parcelas 

têm a mesma 
importância. 

Textos 
enciclopédicos, 

fotos de imprensa. 

Discrepância / 
Contradição  

Desacordos 
intencionais ou 

errôneos. 

“Isto não é um 
cachimbo”, de René 

Magritte. 

RELAÇÕES 
PRAGMÁTICAS 

 

Texto é usado para dirigir a atenção do leitor para 
certas partes da imagem ou vice-versa 

Setas e grifos em 
documentos 
exibidos em 

reportagens de TV. 

 
Quadro 5 – Relações palavra-imagem (SANTAELLA, 2012, Kindle Edition, pos. 1253) 
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Também consideramos válido mencionar as observações da professora Sophie 

Van der Linden (2011) sobre a relação palavra-imagem, concluídas a partir do estudo 

aprofundado de livros ilustrados oriundos de vários países. Com um olhar 

“pragmático” para esse tema, a autora afirma que o verbal e o visual não têm muitas 

opções de relação entre si além de se repetir65, completar e contradizer, e destaca a 

importância de se identificarem, para além dessas relações, as funções que cada 

linguagem pode cumprir em face da outra.  

Na definição de tais funções, Linden considera importante observar uma 

instância prioritária e uma secundária, mas não descarta a hipótese de que pode haver 

uma interação verbo-visual simultânea em alguns casos, nos quais o leitor empreende 

um rápido vaivém entre texto e imagem (op. cit., p. 122), como ocorre na leitura de 

charges. Vejamos a descrição da autora: 

 
 

REPETIÇÃO 
A leitura da mensagem secundária não traz nada suplementar à primária. 
Longe de ser desinteressante, a repetição atribui ritmo à leitura. 

SELEÇÃO 
Semelhante ao que Barthes definiu como ancoragem, ocorre quando o 
texto/imagem se concentra em apenas alguns elementos da mensagem, 
elegendo um sentido na polissemia do texto. 

REVELAÇÃO 
Uma das instâncias dá sentido à outra, fazendo com que apareça. Sem 
a contraparte, uma das instâncias permanece obscura. 

COMPLETIVA 
A segunda instância dá ensejo ao entendimento de um sentido global, 
preenchendo lacunas de modo indispensável. 

CONTRAPONTO 
Baseada em uma quebra de expectativa, uma das expressões diz o 
contrário da outra, predominando, geralmente, a imagem como 
“verdade”. 

AMPLIFICAÇÃO 
Uma das instâncias diz mais que a outra, sem, contudo, repetir ou 
contradizer. Traz um discurso suplementar, sugerindo uma interpretação. 

DISJUNÇÃO 
Uma das instâncias ignora completamente a outra e vice-versa, 
desenvolvendo-se narrativas paralelas, dissociadas. 

 
Quadro 6 - Funções do texto e da imagem (LINDEN, 2011, p. 123-125) 

 

Linden (id.) enfatiza que a discriminação das funções que apresenta não deve 

fazer pressupor que sejam unilaterais e compartimentadas; pelo contrário, nos textos 

de que se ocupa, pode haver simultaneidade e, inclusive, texto e imagem podem 

                                                             
65 Linden considera como redundância uma espécie de grau zero da relação texto-imagem, que não 
produz sentidos suplementares, mas se dá em uma congruência do sentido principal das duas imagens 
(op. cit., p. 120). 



117 
 

exercer funções distintas um em relação ao outro, graças a suas particularidades 

sígnicas e níveis de significação. 

A propósito das relações estudadas entre palavra e imagem até aqui, vejamos 

mais um exemplo que comprova, com clareza, a indissociabilidade das parcelas 

verbal e visual no objeto que nos interessa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Charge de Brum, Jornal de Hoje (RJ), 15/10/2011 66 

 

A parte visual do texto nos revela a imagem de um homem à beira de um poço, 

dirigindo-se a outra pessoa, que está dentro dele, portanto, em uma situação negativa. 

O diálogo entre os personagens compõe a parte verbal do texto, que gira em torno de 

uma felicitação e um agradecimento, pressupondo, assim, uma ideia positiva. 

Conforme Barthes, o modo de referência estabelecido entre a imagem e a palavra 

aqui não é, portanto, de substituição, uma vez que os arranjos das duas linguagens 

não são equivalentes do ponto de vista informativo. O que observamos é que a 

imagem funciona como “relais”, considerando-se que agrega sentidos que faltam aos 

enunciados linguísticos e vice-versa, formando uma complementaridade.  

Há, no exemplo, uma relação gráfico-espacial de contiguidade, na qual o texto 

está integrado à imagem. No nível semântico e pragmático, o link entre esses dois 

conteúdos se funda, portanto, em uma contradição baseada na metáfora visual67 

“fundo do poço”, em cujo sentido o chargista aposta para construir uma ironia: os 

                                                             
66 Disponível em: <http://rabiscosdobrum.zip.net/arch2011-10-16_2011-10-22.html> Acesso: 2 jun. 
2017. 
67 Trataremos do conceito de metáfora visual no item 3.4 (Cf. p. 142), ao abordar a construção do 
sentido das charges apoiada em conteúdos implícitos. 
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professores estão vivendo em uma situação deplorável, a pior possível, em face de 

que é contraditório desejar que o dia do mestre seja feliz. A função da imagem em 

relação ao texto é, assim, completiva, como propôs Linden (op. cit.), dando uma pista 

ao leitor para que perceba o comentário irônico subentendido do enunciador.  

Vejamos que o efeito de ironia se apoia em uma informação nova inferida a 

partir da mobilização de modelos cognitivos por parte do leitor (Cf. item 3.4, p.153). O 

cenário da charge – a beira de um poço – causa estranhamento, uma vez que 

contextualiza uma data comemorativa, remetendo-nos a um script que envolve 

presentes, homenagens etc. Buscando equilibrar essa desestabilização, recorremos 

aos conhecimentos compartilhados e alcançamos os sentidos de discurso metafóricos 

do “fundo do poço da educação”, podendo, portanto, estabelecer uma coerência entre 

o icônico e o linguístico, aparentemente em conflito. 

A ancoragem em modelos cognitivos já conhecidos do leitor é fundamental à 

produção/interpretação dos textos, em geral, e também das charges, como vimos. 

Além desses modelos, outros tipos de informação partilhada entram em jogo na 

produção linguageira, evidenciando o seu princípio polifônico constitutivo. A seguir, 

refletiremos sobre essa polifonia que se tece nas imagens, destacando sua 

importância para nosso objeto de estudo. 

 

3.3.4 A intertextualidade como aspecto multimodal  

 

A origem do que conhecemos hoje como intertextualidade costuma ser situada 

primordialmente nas considerações de Bakhtin (1992a), autor que marcou os estudos 

da linguagem na década de 60, atravessando-os por uma filosofia marxista, como 

vimos no item 3.1 (p. 28). Tendo negado a existência de um “locutor adâmico”, Bakhtin 

concebe a enunciação como fenômeno social, do qual decorre a produção de 

enunciados dispostos em uma rede de ressonâncias que representam o princípio 

dialógico/polifônico constitutivo do discurso. 

O termo intertextualidade em si é atribuído à estudiosa búlgaro-francesa Julia 

Kristeva, que o teria definido no âmbito dos estudos literários, na obra Introdução à 

Semanálise, nos anos 60. Segundo Jenny (1979, p. 19), ao cunhar o termo, Kristeva 

se refere ao mosaico de citações da literatura, um fenômeno oriundo da absorção e 

da transposição de um ou vários sistemas de signos em outro(s), que supera o texto 

em si e toda problemática literária ou estética.  
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Para Jenny (op. cit.), a intertextualidade é um efeito de eco que se coloca como 

condição para que a obra literária seja compreensível, de modo que a literatura passa 

a ser entendida como um código geneticamente intertextual. No dizer do autor, a 

intertextualidade é uma máquina perturbadora, é um desvio, uma deformação, mas 

não é pura repetição: antes, submete-se a uma função crítica, que dá em espetáculo 

o refazer de um texto: 

 
Se o vanguardismo intertextual é frequentemente sábio, é porque está ao 
mesmo tempo consciente do objeto sobre o qual trabalha, e das recordações 
culturais que o dominam. O seu papel é re-enunciar de modo decisivo certos 
discursos cujo peso se tornou tirânico. Discursos brilhantes, discursos 
fósseis. [...] Repetir para delimitar, para fechar num outro discurso, 
consequentemente mais poderoso. Falar para obliterar. Ou então, 
pacientemente, negar para ultrapassar (id., p. 44). 
 

Procurando focalizar as formas da intertextualidade, Jenny (1979, p. 6) 

descreve dois níveis desse processo: um nível implícito, que remete à própria 

constituição dialógica do texto literário e é condição para que ele exista; e um nível 

explícito, que diz respeito ao efetivo uso do código, a matéria da obra intertextual que 

deixa transparecer a relação com outros textos. Assim, a partir das figuras clássicas 

da retórica, Jenny fornece aos interlocutores interessados no tema uma lista não 

exaustiva de classificações para as alterações sofridas pelo discurso no processo 

intertextual, citando, por exemplo, a paronomásia, a elipse, a amplificação, a 

hipérbole, as interversões68 e outras mudanças de nível de sentido. 

A divisão proposta por Jenny para o conceito de intertextualidade remete à 

noção de heterogeneidade enunciativa, cunhada por Jacqueline Authier-Revuz 

(1990). Partindo de uma visão de sujeito embasada pela psicanálise freudiana, a 

autora concebe o eu deslocado de uma interioridade clássica e o situa em uma 

posição múltipla e heterônima, na qual o outro constitui o próprio sujeito e seu 

discurso. Assim, o termo heterogeneidade enunciativa foi concebido para nomear as 

formas que inscrevem o outro na sequência discursiva, revelando essa natureza 

polifônica constitutiva do sujeito e de seu dizer. 

Como Jenny, Authier-Revuz (1990) também compreende a heterogeneidade 

enunciativa a partir de duas ordens diferentes de realidade: uma ordem interna, 

                                                             
68 Jenny descreve como interversões as espécies parodísticas, que têm valor antifrástico graças ao 
trabalho intertextual que afeta determinados elementos da obra original citada. O autor descreve quatro 
tipos de interversões: da situação comunicativa, da qualificação dos actantes, da situação dramática e 
dos valores simbólicos (op. cit., p. 37-43). 
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denominada heterogeneidade constitutiva; e uma ordem externa, denominada 

heterogeneidade mostrada. A primeira ordem remete aos processos reais de 

construção do discurso, pelos quais se entende o predomínio de um interdiscurso no 

discurso, dada a possibilidade de diálogo com a alteridade independentemente de 

qualquer traço linguístico. A segunda ordem está no domínio dos processos de 

representação da constituição do discurso nele mesmo e corresponde à presença 

identificável do(s) outro(s) na materialidade do enunciado de um sujeito (op. cit., p.32).  

Na obra citada, Authier-Revuz diferencia formas marcadas e não marcadas de 

heterogeneidade mostrada. As primeiras são aquelas em que é possível perceber a 

presença do outro de forma unívoca, a exemplo do discurso direto ou indireto, do 

emprego de aspas, itálicos e incisos de glosas. Já as formas não marcadas de 

heterogeneidade mostrada revelam o outro implicitamente, como ocorre no discurso 

indireto livre, na ironia, no pastiche, na imitação. 

Para Fiorin (2003), que se integra ao círculo da semiótica greimasiana, a 

intertextualidade se aproxima das noções de interdiscurso69 e interdiscursividade: 

enquanto a intertextualidade representa o processo de incorporação de um texto em 

outro, para reproduzi-lo ou transformá-lo; a interdiscursividade é um processo em que 

se incorporam percursos temáticos ou figurativos, temas e/ou figuras de um discurso 

em outro(s).  

Sendo assim, a polifonia no nível do discurso corresponde à 

interdiscursividade, que é inerente a toda produção discursiva; ao passo que, a 

polifonia no nível textual corresponde à intertextualidade, que, ao contrário da anterior, 

não é obrigatória para que os textos sejam produzidos. Logo, “a interdiscursividade 

não implica a intertextualidade, embora o contrário seja verdadeiro, pois, ao se referir 

a um texto, o enunciador se refere, também, ao discurso que ele manifesta” (p. 35). 

Maingueneau (2008a) também se volta para os textos intertextuais a partir do 

conceito bakhtiniano de polifonia, que descreve como a combinação de diversas 

fontes enunciativas. O autor apresenta duas estratégias intertextuais de “imitação” que 

orientam a construção de textos polifônicos e irônicos: a captação, que imita um texto 

tomando a mesma direção que ele; ou a subversão, cuja imitação visa a desqualificar 

o texto imitado, a exemplo do que ocorre com as paródias. Sendo assim, a ironia –  

                                                             
69 No quadro da análise do discurso francesa, o interdiscurso remete aos saberes discursivos que estão 
em jogo na enunciação, os quais compõem uma memória dos dizeres já ditos ou esquecidos. Diz 
respeito à própria constituição dos discursos. 



121 
 

tão característica do corpus de nossa pesquisa – é descrita por Maingueneau como 

uma subversão da própria enunciação por parte do enunciador: 

 
A enunciação irônica apresenta a particularidade de desqualificar a si mesma, 
de se subverter no instante mesmo em que é proferida. Classifica-se tal 
fenômeno como um caso de polifonia, uma vez que esse tipo de enunciação 
pode ser analisado como uma espécie de encenação em que o enunciador 
expressa com suas palavras a voz de uma personagem ridícula que falasse 
seriamente e da qual ele se distancia, pela entonação e pela mímica, no 
instante mesmo em que lhe dá a palavra. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 175) 
 

Concebida como um fenômeno dialógico/polifônico constitutivo dos textos e 

discursos de maneira geral, a intertextualidade, como vimos, nasceu de uma 

preocupação com o estudo de textos de natureza verbal. Jean Jacques Courtine é 

considerado o criador do conceito que conjugou as bases desse fenômeno com os 

caracteres discursivos da iconicidade, os quais, segundo o autor, não podem ser 

analisados a partir de moldes linguísticos. A partir do conceito de memória discursiva, 

também de sua autoria, o autor cunhou o termo intericonicidade para explicar a 

inscrição de uma imagem em toda uma cultura visual que nela faz eco.  

Em entrevista concedida a Milanez (2005), Courtine explica que a noção de 

intericonicidade é complexa e se situa no cruzamento entre discurso, memória e 

imagem, ao mesmo tempo em que traz a noção de sujeito e seu corpo para o centro 

da análise, engajando-o como produtor e intérprete das imagens nessa relação: 

 
O funcionamento da intericonicidade não se reduz à justaposição ou seriação 
de fluxo de imagens externas e internas, mas se dá a ver na escavação dos 
fósseis que constituem o lugar histórico dos sujeitos para a constituição de 
seu discurso e na observação das repetições, que se processam no choque 
entre as materialidades discursivas e os sentidos que provocam (MILANEZ, 
2013b, p. 353). 

 
  Pelo prisma da intericonicidade, o professor francês ressalta que a imagem 

deve ser pensada em relação ao discurso de duas maneiras: primeiramente, porque 

a imagem é como o discurso, e, dessa forma, sempre se fundamenta em um 

interdiscurso, um já-dito, que remete à constituição dos discursos; em segundo lugar, 

porque a imagem está com o discurso, considerando-se que é algo interpretável fora 

do laço do linguístico que a acompanha (MILANEZ, 2013a). Dessa forma, as imagens 

devem ser vistas não em si mesmas, como encadeamentos de outras imagens, mas 

como cadeias de discursos que preexistem a elas, os quais não se manterão, pois se 

amalgamam a novas imagens que definem, apagam, transformam e rompem com o 

já-dito (MILANEZ, 2013b, p. 353). 
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Sabendo que o jogo intertextual corresponde sempre a uma vocação crítica, 

lúdica e exploradora (JENNY, op. cit., p. 49), não é difícil identificar o fenômeno da 

intericonicidade como estratégia na construção do projeto de fala dos enunciadores 

dos mais variados gêneros multimodais contemporâneos, entre eles os chargistas. 

Vejamos, nesta peça de Amarildo, um exemplo que permite refletir, ainda um pouco, 

sobre o que vimos expondo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Charge de Amarildo, 22/04/201170 

 

A charge de Amarildo tematiza a educação por meio da retomada intertextual 

e explícita da cena da crucificação de Jesus Cristo: estão presentes as figuras da cruz 

e os soldados com suas lanças, que concretizam a ação da morte e da opressão; e o 

corpo crucificado, que simboliza o professor, privado da vida e da liberdade. Os 

soldados são construídos a partir do estereótipo romano, ilustrado nas vestimentas, e 

são dispostos em plena agressão ao corpo da vítima, como no relato bíblico. Mais 

uma vez, o campo da educação é representado a partir de uma metáfora visual que 

denota sofrimento, angústia e sacrifício. 

A transposição intertextual de códigos, apontada por Kristeva, aflora na 

linearidade do texto por meio da predominância do não verbal: é a imagem que se 

                                                             
70 Disponível no blog do autor: <https://amarildocharge.wordpress.com/2011/04/22/sexta-feira-da-
paixao/>. Acesso: 16 mar. 2016. 
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destaca e assimila o célebre relato bíblico, submetendo-o a um novo tema – a 

educação brasileira – e a uma nova estrutura – a da iconicidade, cuja semiose é 

marcada pela não-hierarquização de suas unidades, bem como pela analogia com o 

real e pela polissemia, como vimos.  

O elemento verbal cumpre função de ancoragem, funcionando como substituto 

da imagem, nos moldes do que Barthes (1990) propôs. A inscrição “Professor” no topo 

da cruz – outrora ocupado pela sigla “INRI”71 – é redundante, se notarmos a imagem 

do professor portando giz e apagador, que são objetos que retomam 

metonimicamente sua profissão. Os substantivos “contracheque”, “violência” e o 

sintagma “13º para vereador”, que nomeiam as lanças, da mesma forma, intentam 

fixar os sentidos da imagem, direcionando a polissemia icônica, a fim de explicitar a 

natureza da agressão sofrida pelos professores. 

A mistura semiótica provoca, então, o desvio, a perturbação sugerida por Jenny 

(op. cit.), que se manifesta formalmente em uma interversão da situação dramática: o 

chargista modifica o esquema das ações da narrativa, cujo protagonista passa a ser, 

agora, um professor. Vejamos que essa mudança provoca novos sentidos deslocados 

do texto original, que, contudo, mantém-se em uma interdiscursividade mais ampla 

(FIORIN, 2003), que evoca o imaginário do leitor em torno da imagem do salvador do 

mundo, morto inocentemente em nome de uma causa maior.  

No dizer de Jenny (id., p. 45), “quer queiram quer não, esses velhos discursos 

injetam toda a sua força de estereótipos na palavra que os contradiz, dinamizam-na”. 

Os traços de uma intertextualidade externa se apropriam e modificam o discurso 

religioso com o objetivo de manifestar um discurso mais poderoso, que tematiza a 

educação brasileira. Ocorre, portanto, uma absorção do texto original, no sentido de 

trazer a mesma conotação do Cristo para o professor crucificado, por um viés crítico 

de denúncia social (MAINGUENEAU, 2008a).  

A descoberta, por parte do leitor, dos sentidos articulados sincreticamente entre 

expressão e conteúdo no texto de Amarildo pode, portanto, remeter a dois discursos 

sobre o magistério por via da intericonicidade: um que o ridiculariza pelo caráter 

resignado de seu sofrimento – fadado a extingui-lo72; e outro que, associando-o à 

                                                             
71 Em latim: “Iēsus Nazarēnus Rēx Iūdaeōrum”, cuja tradução é “Jesus Nazareno (ou, de Nazaré), Rei 
dos Judeus”. 
72 A esse respeito, sugerimos a pesquisa de Gatti (2010), que aponta dados sobre a baixa atratividade 
do magistério atualmente. 
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narrativa de um mártir universalmente conhecido, traria, talvez, lugar de destaque a 

esse profissional, instando o leitor a refletir e a se posicionar criticamente a seu favor 

e contra a corrupção, os baixos salários e a violência que o afligem diretamente. 

 

3.3.5 O verbo-visual nas charges: o que e como analisar? 

 

Para compreender os aspectos específicos da verbo-visualidade das charges, 

recorreremos, neste item, ao diálogo com estudiosos da imagem de modo geral e 

também com autores que se dedicaram aos textos que mais partilham características 

com nosso objeto de estudo devido a suas origens comuns: as histórias em 

quadrinhos – doravante HQs.  

Partimos da definição estabelecida pioneiramente pelo famoso quadrinista e 

professor de artes visuais Will Eisner (1995), que classifica textos dessa natureza de 

maneira ampla como “arte sequencial”. Reconhecemos que pode ser problemático 

pensar nas charges como uma forma de arte, entretanto, apoiamo-nos em Aumont 

(1995, p. 313), que comenta uma ideia geral de toda imagem como extensão da 

imagem artística, tendo em vista que o prazer que proporciona é da mesma ordem, 

embora seus registros se diferenciem.  

Nesse sentido, Eisner (op. cit., p. 5) leva em consideração que obras em 

quadrinhos possuem uma estética singular, a qual as configura como “forma artística 

e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma 

história ou dramatizar uma ideia”. Mais do que uma simples aplicação de arte, diz o 

autor, trata-se de uma “arte de comunicação”, cuja linguagem se vale da experiência 

visual comum do criador e de seu público, conjugando, ao mesmo tempo, as regências 

da arte e as da literatura (p. 6-8). 

Danielle Barbieri (2017), semiólogo e pesquisador de quadrinhos italiano, 

também propõe que, para analisar esse objeto, é preciso pensá-lo em uma discussão 

geral sobre a comunicação, concebendo-o como uma linguagem atravessada por 

semelhanças com várias outras artes que entram em sua composição. Nesse sentido, 

o autor defende e comprova que as HQs se ligam, por inclusão, com a linguagem da 

narrativa; por geração, com a ilustração, a caricatura e a literatura ilustrada; por 

convergência com a pintura, a fotografia, a poesia e o teatro; e por adequação, com o 

cinema. Daí falar-se em linguagens dos quadrinhos, no plural. 
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Dondis (1997) considera toda a produção visual humana em termos de artes 

visuais, procurando superar a dicotomia belas artes / artes aplicadas, que considera 

redutora e até equivocada. Para a autora, mesmo no mais elevado nível de avaliação, 

do puramente artístico, uma forma qualquer de arte visual sempre tem alguma função 

ou utilidade, que também se submete às intenções do sujeito e ao seu contexto sócio-

histórico73, de modo que conceber essa diferença em um contínuo pode ser uma 

maneira mais adequada de analisar. Nessa perspectiva, as charges podem ser 

situadas no bojo das artes gráficas, mais próximas do polo das artes aplicadas, 

considerando seu teor informativo (inerente ao universo jornalístico) e humorístico: 

 

 

Diagrama 9 – Artes visuais (Dondis, 1997, p. 9) 

 

Outro desenhista e teórico dos quadrinhos, Scott McCloud (2005) também 

defende o caráter artístico das HQs, argumentando que, como todas as demais obras 

do tipo, também esses textos nos fazem afirmar nossa identidade e escapar de nossos 

instintos primários de sobrevivência e reprodução. Por outro lado, o autor procura 

restringir a definição herdada de Eisner, considerando importante desvincular as HQs 

dos critérios de valor que envolvem a caracterização de um objeto como “arte” 

contemporaneamente e, ao mesmo tempo, integrar ao seu conceito outras marcas 

específicas de sua produção, como o diálogo com o verbal e os objetivos 

comunicativos. O autor propõe, então, que esses textos sejam definidos como 

“imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a 

transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador” (op. cit., p. 9). 

                                                             
73 Como exemplo da fragilidade da dicotomia belas-artes X artes aplicadas, Dondis (op. cit., p. 11-2) 
menciona os famosos afrescos de Michelangelo para o teto da Capela Sistina, que, não obstante serem 
inquestionavelmente um produto autêntico da primeira classificação, tiveram seus objetivos alterados 
para atender a um fim prático a pedido do papa: explicar visualmente a Criação para um público 
analfabeto. 
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A definição de McCloud contempla as características de nosso objeto de 

estudo, cuja visada é dupla – informar e captar; mas convém destacar três pontos 

importantes: o primeiro diz respeito à sequencialidade, que nem sempre está presente 

nas charges – embora seja uma marca importante de nosso corpus, como veremos 

mais à frente. A maior parte das charges é construída, portanto, em um único quadro, 

que representa uma cena sem desdobramentos. 

O segundo ponto de divergência é proveniente dos diferentes contextos de 

divulgação de HQs e charges: enquanto as primeiras não têm nenhuma restrição 

temática, as últimas estão presas aos critérios de atualidade, imprevisibilidade e 

socialidade definidos por Charaudeau (2009), que incidem sobre a seleção do 

acontecimento midiático. Dessa forma, charges devem abordar fatos contemporâneos 

de seu produtor, o que as torna marcadamente circunstanciais.  

Por fim, o terceiro aspecto que distancia os gêneros em questão é o viés de 

humor e crítica presente nas charges, diferente do tom literário mais livre e 

diversificado das HQs.  A charge traz, então, uma abordagem verbo-visual e 

humorística para aquilo que, muitas vezes, já está noticiado verbalmente e em tom 

objetivo nos espaços adjacentes do jornal. 

No capítulo que dedica à função e mensagem das artes visuais, Dondis (op. 

cit., p. 183) esclarece que uma mensagem visual atende à necessidade de “registrar, 

preservar, reproduzir e identificar pessoas, lugares, objetos ou classes de dados 

visuais”. Porém, sua função de maior alcance é ampliar a comunicação humana, dada 

sua “capacidade incomparável de informar o observador sobre si mesma e seu próprio 

mundo, ou ainda sobre outros tempos e lugares, distantes e desconhecidos” (p. 184). 

Nas charges, essa “informação” está subordinada ao estilo desenhado do artista, que 

lhe imprime uma conotação, como propôs Barthes (1990). 

Barthes explica que o desenho, como outras mensagens conotadas, é uma 

estrutura apoiada em um sentido segundo, conotativo, cujo significado estético ou 

ideológico remete à cultura da sociedade. Tal sentido obtuso, conotado, simbólico, é 

o estilo da reprodução, dado pelo tratamento da imagem pela ação do seu criador: 

 
Não há desenho, por mais “exato” que seja, cuja exatidão não represente, ela 
própria, um estilo (“verista”). Não há cena filmada cuja objetividade não seja 
lida como o próprio signo da objetividade. [...] pode-se apenas prever que, 
para todas essas artes imitativas, quando são comuns, o código do sistema 
conotado é provavelmente constituído, seja por uma simbologia universal, 
seja por uma retórica de época, em suma, por uma reserva de estereótipos 
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(esquemas, cores, grafismos, gestos, expressões, agrupamentos de 
elementos) (op. cit., p. 13). 
 

Nesse sentido, Barbieri (2017, p. 31) salienta que saber desenhar é “saber criar 

imagens que destaquem os aspectos do objeto que são importantes para o discurso 

que se quer fazer”. O código de uma imagem, portanto, é marcado por seu tempo e 

pelo estilo do seu criador, que corresponde às intenções do autor, seu temperamento 

e personalidade, que mudam historicamente não apenas em função do 

aperfeiçoamento das habilidades, mas resultam de modos diferentes de ver o mundo 

(GOMBRICH, 2017, p. 10). Além disso, a técnica escolhida pelo artista lhe impõe 

limitações: 

 
O artista, é claro, pode transmitir só o que o seu instrumento e veículo são 
capazes de executar. Sua técnica restringe sua liberdade de escolha. As 
características e relações que o lápis é capaz de captar diferem das que o 
pincel reproduz. Sentado diante de seu motivo, com lápis na mão, o artista 
procura, então, aqueles aspectos que pode representar em linhas – como 
costumamos dizer, numa abreviação desculpável, ele tende a ver o seu 
motivo em termos de linhas, ao passo que, com o pincel na mão, ele o vê em 
termos de massas (op. cit., p. 56). 
 

Os instrumentos de produção das charges são aqueles que viabilizam, 

portanto, o traço manual do desenho: lápis e canetas de vários tipos.  

Dondis (op. cit.) explica que os meios visuais podem desempenhar muitos 

papéis ao mesmo tempo e interagir com uma complexidade caleidoscópica, de modo 

que, para compreendê-los, devemos interrogar a natureza de cada um, sua função, 

adequação, clientela, história e maneira de servir às necessidades sociais: 

 
[...] as artes e ofícios visuais, o desenho industrial, a fotografia, a pintura, a 
escultura e a arquitetura exigem dos que os praticam um talento específico e 
uma formação especial. Cada um dos meios de comunicação visual tem não 
apenas seus próprios elementos estruturais, mas também uma metodologia 
única para aplicação das decisões compositivas e a utilização de técnicas em 
sua conceitualização e formulação. O entendimento dessas forças amplia o 
campo da experimentação e da interpretação tanto para o criador quanto para 
o observador, e os leva a um conjunto de critérios mais sofisticados de 
avaliação visual, capazes de unir mais estreitamente a realização e o 
significado (DONDIS, 1997, p. 189). 
 

Sendo um tipo de humor gráfico, as charges têm as marcas do meio visual 

ilustração, cujo objetivo básico, segundo Dondis (op. cit., p. 205) é referencial: “levar 

uma informação visual a um determinado público, informação que, em geral, significa 

a expansão de uma mensagem verbal”. Barbieri (2017) salienta esse parentesco da 

HQ com a ilustração, que, coroado pelo desenho e suas técnicas, torna ainda mais 

difícil diferenciá-las em face de uma única imagem, como é o caso de muitas charges.  
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Por outro lado, o autor mostra que, enquanto o fim da ilustração é comentar, 

com efeito mais descritivo que narrativo, a HQ existe para contar, de modo que, em 

sua sequência, cada vinheta adquire aspecto de relato (op. cit., p. 27-8). Assim sendo, 

levando em conta que se situam na fronteira entre HQ e ilustração, defendemos que 

as charges fundem os objetivos discursivos dessas duas artes – narrar e comentar – 

submetendo-os, contudo, ao viés argumentativo próprio do jornalismo midático. 

Como a ilustração, a charge apoia-se, pois, em uma metodologia artesanal, 

mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico que envolve sua produção 

atualmente74. Consiste, basicamente, da inscrição manual na superfície chapada do 

papel, conforme a orientação de um paradigma pré-fotográfico, nos moldes do que 

descrevem Santaella e Nöth (1998).  

Os autores descrevem três vetores diferenciais e irredutíveis que demarcam a 

produção imagética ao longo do tempo, tendo em vista as evoluções e rupturas 

operadas por inovações nos recursos, técnicas e tipos de instrumentação. Sendo 

assim, definem-se o paradigma pré-fotográfico, “que dá expressão à visão por meio 

de habilidades da mão e do corpo”; o paradigma fotográfico, “que inaugurou a 

automatização na produção das imagens por meio de próteses óticas”; e o paradigma 

pós-fotográfico ou gerativo, “no qual as imagens são derivadas de uma matriz 

numérica e produzidas por técnicas computacionais” (p. 163).  

Santaella e Nöth descrevem cada paradigma a fundo a partir dos seguintes 

fatores: meios de produção e de armazenamento, papel do agente, natureza da 

imagem, relação imagem-mundo, meios de transmissão e papel do receptor, e 

preveem, ainda, gradações e misturas que nos permitem refletir melhor sobre a 

produção atual das charges. Vejamos uma síntese da proposta no quadro a seguir: 

 

 

 

                                                             
74 Tradição e modernidade se encontram na produção atual das charges, uma vez que o gesto do 
artista continua sendo indispensável à manipulação dos meios tecnológicos, como as mesas 
digitalizadoras. Tal recurso, também chamados de mesa gráfica ou tablet gráfico, compõe-se de uma 
espécie de prancheta digital e de uma caneta específica (Stylus), que projetam o desenho do artista 
para a tela do computador sob a mediação de softwares gráficos, como o Photoshop ou Illustrator. 
Além de desenhar, a caneta pode também funcionar como um mouse para selecionar um objeto ou 
ativar ferramentas como pincéis e cores. O chargista Fernando Brum, em uma pequena entrevista à 
revista Isto é, registrada no site Youtube, mostra como produz uma charge utilizando esse recurso 
(REVISTA ISTO É, 2014). 
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PARADIGMA 
 
 
 

FATORES 
DESCRITIVOS 

PARADIGMA PRÉ-
FOTOGRÁFICO 

PARADIGMA 
FOTOGRÁFICO 

PARADIGMA PÓS-
FOTOGRÁFICO 

Universo do perene, da 
duração, repouso, 

espessura do tempo. 

Universo do 
instantâneo, lapso e 
interrupção no fluxo 

do tempo. 

Universo evanescente, 
em devir, do tempo 
puro, manipulável, 

reversível, reiniciável. 
 

MEIOS DE 
PRODUÇÃO 

Expressão da visão via 
mão, artesanalmente, em 

suporte matérico. 
Processo monádico que 
gera imagem incompleta, 

inacabada. 

Autonomia da visão via 
próteses óticas, 

automaticamente, em 
suporte químico ou 
eletromagnético. 

Processo diádico, que 
gera imagem corte, 
fixada para sempre. 

Derivação da visão via 
matriz numérica, 

matematicamente, em 
suporte tecnológico e 

digital. Processo triádico 
que gera imagem virtual 

e simulada. 

MEIOS DE 
ARMAZENAMENTO 

Suporte único. Universo 
do perecível. 

Negativos e fitas 
magnéticas, Universo 

do reprodutível.  

Memória no 
computador. Universo 

do disponível. 

PAPEL DO AGENTE 

Imaginação para 
figuração, por meio de um 
gesto idílico. Prevalece o 

olhar de um sujeito 
criador, demiurgo. 

Percepção e prontidão, 
por meio de um rapto. 
Prevalece o olho da 

câmera sob o ponto de 
vista de um sujeito 
pulsional movente. 

Cálculo e modelização 
por meio de um agir 
sobre o real que o 

captura. Prevalece o 
olhar de todos e de 

ninguém, manifesto em 
um sujeito manipulador 

ubíquo. 

NATUREZA DA 
IMAGEM 

Figurar o visível e o 
invisível por imitação, com 

um efeito de espelho. 
Promove a cópia de uma 
aparência imaginarizada. 

Capturar o visível por 
conexão, com um efeito 

de documento. 
Promove o registro do 

confronto entre o sujeito 
e o mundo. 

Simular o modelizável 
por variações de 

parâmetro, com um 
efeito de matriz. 

Promove um substrato 
simbólico e 

experimental. 

IMAGEM E MUNDO 

A imagem se constrói 
como aparência e 

miragem, com orientação 
metafórica. O real é 

imaginado por meio de 
um ideal de simetria, em 

um modelo icônico, 
evocativo, de natureza 

simbólica. 

A imagem é um duplo, 
como uma emanação 

biunívoca e metonímica 
do mundo físico. O real 

segue padrões de 
conexão, em um 

modelo físico, como 
uma sombra, de 
natureza indicial. 

A imagem é uma 
simulação virtual com 

orientação metamórfica. 
O real segue uma lógica 

de autonomia, em um 
modelo simbólico, de 

forma ascética e 
natureza icônica.   

MEIOS DE 
TRANSMISSÃO 

Meio único de 
transmissão, em templos 

museus e galerias, 
condicionado ao 
deslocamento do 

receptor. 

Meio reprodutível de 
transmissão, em jornais, 
revistas, outdoors, telas, 
adequados ao espaço 

da comunicação de 
massa. 

Meio disponível de 
transmissão, em redes 
individuais e planetárias 
de informação, fazendo 
sentido por contato, por 

contaminação. 

PAPEL DO 
RECEPTOR 

Feita para contemplação, 
carrega uma nostalgia e 
está envolvida por uma 
aura de autenticidade. 

Feita para observação, 
produz como primeiro 

efeito o reconhecimento 
e também é marcada 

pela identificação. 

Feita para interação, 
promove a imersão do 

receptor, que 
estabelece com ela uma 

relação orgânica por 
meio da navegação. 

 
Quadro 7 – Os três paradigmas da imagem (SANTAELLA E NÖTH, 1998, p. 157-186) 
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A charge compartilha com as pinturas e gravuras a maioria das orientações do 

paradigma pré-fotográfico, em especial, a natureza da imagem e a relação imagem-

mundo. A única exceção são os meios de transmissão, uma vez que, diferente das 

obras expostas em museus e outros locais fixos, a charge está vinculada aos grandes 

veículos de comunicação de massas e às redes e canais da Internet atualmente.  

Contudo, é preciso considerar misturas para abordar os demais fatores 

descritivos de nosso objeto, como mencionamos, o que é próprio do estatuto da 

imagem contemporânea, de modo geral. Assim, colorimos em azul, no interior do 

gráfico, os pontos em que há uma mistura de paradigmas na charge, a começar pelos 

meios de produção, que, não obstante dependerem ainda do gesto do artista, são 

também enriquecidos por meios tecnológicos pós-fotográficos.  

Da mesma forma, os meios de armazenamento e o papel do agente seguem a 

lógica dessa intersecção, contemplando a disponibilidade dos suportes digitais e 

também a maior possibilidade de manipulação da imagem por parte do desenhista 

quando utiliza ferramentas de design gráfico. Também no tocante ao papel do 

receptor, consideramos que pode haver efeitos dos três paradigmas propostos, uma 

vez que, a depender do tema, do veículo e do estilo do autor, pode-se estimular a 

contemplação nostálgica, a observação aquiescente ou a interação imersiva. Os 

suportes digitais permitem, ainda, ao leitor se apropriar de uma imagem e postá-la 

livremente em outros ambientes de seu interesse no mundo virtual. 

Conquanto não tenha conhecido toda a evolução da era digital, Eisner afirma 

que os quadrinhos continuam sendo uma forma artística a traço, cuja codificação, “nas 

mãos do artista, transforma-se em um alfabeto que servirá para expressar um 

contexto, tecendo toda uma trama de interação emocional” (op. cit., p. 16). É um 

alfabeto – ou vocabulário, no dizer de Gombrich (2007) – cujas unidades de natureza 

visual compõem a sintaxe da imagem. 

Dondis (1997), preocupada com a compreensão dessa sintaxe, ressalta que 

qualquer acontecimento visual é uma forma com conteúdo. Apoiada nos preceitos da 

psicologia da Gestalt, que prega o reconhecimento de um sistema como um todo 

formado por partes interatuantes inteiramente dependentes, a autora nos fornece uma 

descrição individual e bastante aprofundada dos elementos que constituem a 

substância básica daquilo que vemos. Sintetizamos, a seguir, suas observações sobre 

o assunto, enfatizando alguns elementos que pretendemos salientar em nossa análise 

(op. cit., p. 53-83): 
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a. Ponto: É a unidade de comunicação mais simples e irredutível. Serve como 

referência ou indicador do espaço, exercendo grande atração visual sobre o olho. Em 

grande número, cria a ilusão de tom ou cor. 

 

b. Linha: É formada de uma cadeia de pontos em movimento e não mais identificados 

individualmente. Nunca estática, é o elemento básico da experimentação, que vem 

primariamente trazer, da imaginação, o que ainda não existe. É fundamental à escrita 

e, nas artes, ao desenho, refletindo, além da visão, os sentimentos e emoções mais 

pessoais do artista (p. 57).  

Barbieri (2017) diferencia duas funções importantes da linha de contorno: a 

linha plana, de espessura uniforme, que, basicamente, desenha figuras e distingue 

figura-fundo; e a linha modulada, mais grossa ou fina em alguns pontos, que adiciona 

espessura tridimensional ao desenho, sugerindo espessura, iluminação, distância e 

importância. O autor explica que a linha plana está mais associada a um traço mais 

elementar e rápido, causando maior efeito de distanciamento, ao passo que a 

modulada, por ser mais informativa, proporciona mais emoção e envolvimento. A 

opção por uma ou outra depende do tipo de efeito que o quadrinho quer produzir e de 

qual o papel da linha nessa produção (op. cit., p. 37). 

Além do contorno, Barbieri também destaca a importância da linha para efeitos 

de preenchimento. Nesse caso, seu papel é salientar como são os objetos, permitindo 

contrastes que destacam pontos desejados com fins emotivos.  

 

c. Forma: Todas as formas básicas são figuras planas e simples, cujas bases são o 

quadrado, o círculo e o triângulo. Têm características específicas e significados 

simbólicos, podendo ser facilmente construídas e descritas, visual ou verbalmente. De 

suas infinitas variações e combinações, derivam todas as formas físicas da natureza 

e da imaginação humana. 

 

d. Direção: É concluída a partir das formas básicas (quadrado, círculo e triângulo), 

que geram três direções básicas e significativas: horizontal, vertical, diagonal e curva. 

Cada uma tem significados importantes ligados a referências humanas, como bem-

estar e equilíbrio. 
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e. Tom: Está ligado à intensidade da obscuridade ou claridade de qualquer coisa 

vista, permitindo-nos distinguir oticamente a complexidade da informação visual do 

ambiente. Reforça a aparência de realidade através da sensação de luz refletida ou 

sombras projetadas, que expressam dimensão. 

 

f. Cor: É uma informação visual causada por um estímulo físico e tem muitos valores 

associativos e simbólicos. A cor é definida por Dondis a partir de três dimensões: o 

matiz ou croma, que é a cor em si; a saturação, que se refere à pureza relativa de 

uma cor; e o brilho, que indica variações tonais ou de valor. Por ter grande força 

emocional, seu emprego potencializa e intensifica a informação visual.  

O estudo das cores remonta à Antiguidade clássica e conta com obras de 

diversos campos científicos atualmente. Guimarães (2000, 2003) define a cor em si 

mesma como informação, partindo de uma análise de seus usos no contexto 

jornalístico. O autor defende que não há diferenças biológicas na percepção das cores 

pelo olho humano, de modo que é o emprego intencional da cor que a define como 

signo, carregando-a de polissemias e marcas culturais e contextuais mediadas por 

categorias linguísticas.  

Segundo Guimarães, particularmente no jornalismo, as cores desempenham 

funções sintáticas, cujo foco é organizar, chamar atenção, destacar, hierarquizar 

informações etc.; e funções semânticas, com o objetivo de ambientar, simbolizar, 

conotar ou denotar.  

Santos (2013) faz também um levantamento dos significados mais expressivos 

das cores, confrontando sua representação no contexto político e sociocultural 

brasileiro com outros universos. Nesse sentido, o autor organiza uma classificação de 

nove cores principais (amarelo, azul, branco, dourado, laranja, preto, verde, vermelho, 

violeta) a partir de seus polos positivo, negativo e neutro. A cor azul, por exemplo, 

teria, em seu polo positivo, as noções de infinito, sonho, calma; em um viés negativo, 

poderia ser associada à frieza e depressão; e, em um polo neutro, seria a cor mais 

empregada como representação da masculinidade (op. cit., p. 79-80). 

Deve-se ter em mente, portanto, que as cores permanecem como fundamentos 

do pensamento simbólico, adquirindo significados que ultrapassam fronteiras 

geográficas, que dizem respeito a experiências humanas de natureza cosmológica, 

psíquica, mística etc. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008, p. 275). Assim, apoiadas 

nesse repertório compartilhado socialmente, as mídias exploram o jogo potencial de 
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sentidos das cores ao construírem seus propósitos comunicativos, a fim de conduzir 

o leitor pelos caminhos por onde querem que ele siga (GUIMARÃES, 2003, p. 65). 

 

g. Textura: Refere-se à representação de qualidades táteis, dadas pela composição 

de uma substância por meio de variações mínimas na superfície do material. Dondis 

explica que a maior parte da nossa experiência com a textura é ótica e não tátil, a 

julgar pela quantidade de letreiros que prescrevem “Não tocar!” ao nosso redor, o que 

confirma que buscamos a confirmação da mão após o julgamento do olhar. 

 

h. Escala: Diz respeito à definição dos elementos visuais em relação uns com os 

outros, seja no contexto das pistas visuais, seja em referência ao campo ou ambiente. 

A manipulação eficiente da escala produz efeitos ilusórios significativos no que diz 

respeito ao tamanho e ao espaço representado. 

 

i. Dimensão: Corresponde à representação dos formatos visuais e proporções da 

realidade por meio de uma ilusão bidimensional, que apresenta comprimento e altura 

dos objetos representados de maneira plana; e tridimensional, que lhes acrescenta 

profundidade. 

 

j. Movimento: É uma força visual dominante na experiência humana, a qual é 

característica do cinema, da televisão ou de outros meios visuais que utilizem recursos 

com esse fim. Entretanto, trata-se de um elemento que não pertence à imagem em si, 

mas é reconhecido pelo olho humano por intermédio da “persistência da visão”. Nas 

imagens fixas, é um elemento construído por meio de técnicas que permitem enganar 

o olho, com apoio em outros elementos já descritos, como textura e tom. 

 

Dondis (op. cit., p. 31) explica que o visual nunca está presente por acaso; é 

um acontecimento, uma ação que incorpora a reação ao todo. Os meios disponíveis 

para a produção em acordo com os efeitos pretendidos serão os responsáveis pela 

união harmônica e manipulação desses elementos em prol do “como” da obra, isto é, 

uma composição específica. A composição pressupõe, então, a disposição ordenada 

das partes de maneira a afetar o resultado desejado na comunicação. Seu arranjo 
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final expressa, assim, a intenção do artista (DONDIS, op. cit., p. 30) e ocupa o centro 

das reflexões sobre o alfabetismo visual75. 

Por esse viés, cada produção visual singularmente constitui regras gramaticais 

próprias em sua construção, de modo que não se pode aplicar, em sua análise, um 

código geral válido para qualquer situação, à semelhança da linguagem verbal. Antes, 

entende-se que “cada texto icônico seja o ato de produção de um código”. 

(SANTAELLA E NÖTH, 1998, p. 50). Vejamos a mesma opinião em Manguel: 

 
Talvez, em contraste com um texto escrito no qual o significado dos signos 
deve ser estabelecido antes que eles possam ser gravados na argila, ou no 
papel, ou atrás de uma tela eletrônica, o código que nos habilita a ler uma 
imagem, conquanto impregnado por nossos conhecimentos anteriores, é 
criado após a imagem se constituir – de um modo muito semelhante àquele 
com que criamos ou imaginamos significados para o mundo à nossa volta, 
construindo com audácia, a partir desses significados, um senso moral e 
ético, para vivermos (2001, p., 32-3). 
 

Por outro lado, embora não siga regras absolutas ou definitivas, como os 

sintagmas verbais, para ser eficiente, a composição visual deve observar critérios, tais 

como: equilíbrio, que impõe a todas as coisas um eixo vertical, tensão, que determina 

a estabilidade do equilíbrio, preferência pelo ângulo inferior esquerdo, cuja área 

favorece o nivelamento dos elementos compositivos, entre outros (DONDIS, op. cit., 

p. 32-50). Além disso, Dondis explicita uma série de técnicas de comunicação visual 

combináveis e interagentes para a utilização compositiva, das quais limitamo-nos a 

destacar aquela considerada principal pela autora – o contraste. 

O contraste é descrito como uma força de oposição ao apetite humano pelo 

equilíbrio imponderável, estável e imóvel. Trata-se de uma técnica para aguçar o 

significado, capaz não só de estimular e atrair a atenção do observador, mas de 

dramatizar esse significado por meio do choque, tornando-o mais importante e 

dinâmico. O contraste provoca dessemelhanças que intensificam o significado e, ao 

mesmo tempo, simplificam a comunicação, de maneira que deve apoiar a observação 

de todos os elementos compositivos. 

                                                             
75 Vários autores, entre eles Santaella (2012) e Dondis (1997), enfatizam a importância de ressignificar 
a noção de alfabetização contemporaneamente, ampliando-a para dar conta da complexidade que 
envolve a leitura e compreensão de imagens. A alfabetização ou letramento visual diz respeito, 
portanto, à aprendizagem dos aspectos constitutivos da linguagem visual e do vocabulário compositivo 
e técnico que envolve sua produção/interpretação, que – é imprescindível destacar – não se apoiam 
nas mesmas bases do alfabetismo verbal, embora haja correspondências. Segundo Dondis (op. cit., p. 
231), esse é o caminho para formar observadores menos passivos e impedir que se instaure a síndrome 
das “roupas do imperador”, vistas apenas pelos cidadãos mais espertos, como reza a lenda.  
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Além dos critérios e técnicas apontados por Dondis (op. cit.), as charges 

procuram potencializar os níveis abstrato e simbólico na construção do seu estrato 

visual por meio do princípio do cartum, o mesmo que levou à transformação de 

imagens em letras no passado. Conforme Gombrich (2007), como as imagens infantis, 

as imagens primitivas eram produções feitas a partir da retirada dos traços 

característicos dos objetos, que revelavam sua forma mais típica. Tal mecanismo 

culminou na perda do vínculo de semelhança dos desenhos, tornados letras, com 

valor progressivamente simbólico. 

Segundo McCloud (2005), as artes sequenciais do tipo das HQs se apoiam 

nessa produção de signos pictóricos mais abstratos como forma de ampliação por 

meio da simplificação. Sendo assim, o cartum produz uma essência da imagem com 

vistas à universalidade, que tem maior fluidez na leitura e maior efeito de captação (p. 

42). Não é apenas um jeito de desenhar, diz o autor, mas um modo de ver que faz a 

realidade se tornar conceitual e de maior alcance, portanto. 

Outros recursos típicos das imagens das HQs também presentes nas charges 

são os balões, que funcionam como um enquadramento da fala, refletindo sua 

natureza e emoção no desenho do contorno; legendas, que caracterizam o 

envolvimento do narrador nas cenas descritas;  onomatopeias, que simulam a 

dimensão sonora, inexistente no suporte material impresso; o cenário como 

ambientação visual da cena e recurso narrativo; expressões faciais e gestos 

estereotipados, a fim de captar as emoções do leitor; recursos narrativos visuais para 

indicar tempo e movimento, como linhas de velocidade, placas e relógios; e divisão 

em quadros, que serve à marcação do tempo e também aos efeitos de humor 

(EISNER, 1995, p. 17-23; ROMUALDO, 2000, p. 46-7).  

Destacamos, ainda, alguns fatores do dispositivo da imagem descritos por 

Aumont (1995), os quais orientarão nossa metodologia de análise da charge. O autor 

os subdivide em três dimensões: espacial, temporal e técnica/ideológica, que 

resumimos no Quadro 8. Daremos ênfase aqui às dimensões espaciais e temporais, 

uma vez que já tratamos dos aspectos mais técnicos que envolvem a produção das 

charges a partir de outros autores: 
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Espaço do 

espectador x 
espaço da imagem 

O espaço do espectador é representado, tridimensional, fictício, 
analogicamente ligado ao real. O espaço da imagem é plástico, 

concreto, referente a sua topologia. 

Tamanho da 
imagem 

Determina a relação com o espectador (proximidade, posse, 
fetichização etc.) 

Moldura 
Primeira borda do objeto, separa a imagem do que não é imagem 
e desempenha outras funções (visuais, econômicas, simbólicas, 

narrativas e retóricas), com diferentes efeitos de sentido. 

Centramento 
X 

Descentramento 

A imagem é formada por diversos centros organizados pelo leitor 
em relação a si mesmo, o centro absoluto. Por outro lado, o 

funcionamento da imagem depende de um descentramento que 
confronte o espectador. 

Enquadramento  
X 

Desenquadramento 

Enquadramento “é o deslize interminável da janela à qual a 
moldura equivale em todos os modos da imagem representativa” 

(p. 153). O desenquadramento trabalha o dispositivo no sentido de 
esvaziar o centro, cortar a cena, deslocando as zonas 

significantes da imagem. 

Ponto de vista 
Refere-se à encarnação de um olhar no enquadramento, uma 

visão subjetiva, focalizada, que faz com que um enquadramento 
traduza um julgamento sobre o que é representado. 
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Tempo do 
espectador  

X tempo da imagem 

O tempo do espectador é o tempo mais ou menos livre de 
apreensão da imagem, vinculado a seus desejos e expectativas. 

O tempo da imagem é imposto por seu dispositivo, como diante de 
um filme, em frente do qual só se pode permanecer o tempo da 

projeção. 

Tempo implícito 
Refere-se ao tempo que as imagens são capazes de comunicar 

dependendo do dispositivo. Uma fotografia, por exemplo, 
embalsama certo momento do passado.76 

 
Quadro 8 – A dimensão espacial e temporal do dispositivo da imagem (AUMONT, 1995, 135-192) 

 

O que Aumont chama de enquadramento e ponto de vista é também conhecido, 

respectivamente, como plano e ângulo de visão e salienta a herança do cinema às 

HQs e, por extensão, às charges (VERGUEIRO, 2007).  

Convém destacar, com Vergueiro (op. cit., p. 40-5), que um plano de visão é 

nomeado conforme o foco dado à representação do corpo humano na imagem, sendo 

este: geral, quando abrange a figura humana e todo o cenário, amplamente; total ou 

de conjunto, quando representa apenas a imagem humana por inteiro e pouco mais 

                                                             
76 Esse aspecto do dispositivo da imagem nos interessa em especial devido à particularidade da 
escolha de nosso corpus, que se fez a partir de charges que reportassem ao passado da educação em 
comparação com o presente. Intentamos, portanto, descrever a construção dessa categoria temporal 
implícita em nossas peças, que muitas vezes se dá de forma sequencial, explorando recursos mais 
elaborados das HQs. 
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ao seu redor;  médio ou aproximado, ao recortar as figuras humanas da cintura para 

cima; americano, quando retrata os personagens à altura dos joelhos; primeiro plano, 

que limita o enquadre à altura dos ombros; e plano de detalhe, pormenor ou close-up, 

quando faz o foco em determinada parte do corpo ou objeto. 

O ângulo – ou ponto de vista – descreve como o autor deseja que a cena seja 

observada pelo leitor, podendo ser médio, com a cena sendo observada como se 

ocorresse à altura dos olhos; superior, plongé ou picado, quando a cena é vista de 

cima para baixo; ou inferior, contre-plongé ou contra-picado, quando a cena é vista de 

baixo para cima. 

As charges, como as HQs, consolidam-se, pois, como arte tão subtrativa 

quanto aditiva, uma vez que seu traço se equilibra entre as liberdades primordiais de 

omitir e acrescentar (EISNER, op. cit., p.132). O chargista aposta todas as fichas nos 

saberes e experiências de seu cúmplice silencioso – o leitor, fazendo das lacunas de 

seu texto verdadeiras jazidas de tesouros imaginários. Conforme McCloud, os 

quadrinhos efetuam, então, uma dança entre o visível e o não visível, que não estimula 

apenas a visão, mas provoca a parceria de outros sentidos, da bagagem do leitor e 

da emoção, fundamentalmente envolvidos no jogo interpretativo. 

Vejamos mais um exemplo, que permite aplicar o que elucidamos sobre a 

imagem das charges e os elementos que favorecem sua análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Charge de Sinfrônio, Diário do Nordeste, 09/04/2011 
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A charge em estudo, disponível na página de divulgação do autor77, constitui-

se, em sua representação visual, da imagem de um quadro-negro com várias marcas 

de tiros. A parcela verbal do texto apresenta uma inscrição na parte superior, uma 

espécie de título: “O quadro é negro”; e outra dentro do quadro: “Violência”. Como 

nosso foco, no momento, são os recursos visuais empregados pelo chargista, é à 

imagem que vamos nos ater, fazendo, porém, articulações com o verbal quando 

necessário – o que, aliás, é inevitável. 

Sob a perspectiva do contraste (DONDIS, 1997), temos pelo menos três focos 

importantes em que convém reparar: primeiramente, há o contraste em relação ao 

objeto representado e seu fundo, que opõe as cores branca e preta; em segundo lugar, 

há um contraste nas formas retangular do quadro e circular das marcas de tiros; além 

disso, contrastam-se as ilusões das texturas do esfumaçado do traço do giz no 

quadro-negro e do traço contínuo e lancinante das balas nessa superfície e também 

ao seu redor. 

A moldura do texto – ou requadro, na definição de Eisner (op. cit.) – é 

inexistente, o que amplia o espaço representado, sem conter o olhar do leitor. Tal 

configuração pode provocar a sensação de atemporalidade e aproximar o leitor da 

cena descrita, como uma testemunha nela presente. Tal efeito se articula ao 

enquadramento – ou plano – médio ou relativamente aproximado, e também ao ponto 

de vista – ou ângulo de visão – também médio, como se o leitor observasse a cena à 

altura de seus olhos.  

O enquadramento remete, assim, ao contraste do visível com o não visível fora 

de quadro (CHARAUDEAU, 2010; 2013). No campo do visível, observamos, 

simbolicamente, uma sala de aula ou a própria educação, representada pela 

metonímia do quadro-negro; no espaço do não visível, projetamos a presença do(s) 

autor(es) dos disparos, desconhecido(s) do leitor, que apenas observa a cena de 

maneira relativamente próxima, sem as fronteiras da moldura. 

O centramento da imagem põe em evidência tanto o quadro-negro quanto a 

palavra “violência”. A falta da moldura e o fundo branco contribuem ainda mais para o 

foco nesse centro retangular, que contrasta com as marcas circulares dos projéteis 

disparados. É possível, nesse sentido, identificar outra diferença ligada à ilusão de 

movimento representada no texto de Sinfrônio: enquanto as marcas dos tiros 

                                                             
77 Disponível no blog do autor: <https://sinfronio.wixsite.com/charge/2011> Acesso 20 dez. 2017. 
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demonstram certa dinâmica em sua trajetória, o quadro-negro permanece imóvel, fixo, 

como um alvo fácil. Contudo, nota-se que os disparos atingem também o campo fora 

do quadro-negro, detalhe importante para o levantamento dos sentidos de discurso. 

Quanto aos signos verbais, a escolha dos tipos não é casual, e também serve 

à dinâmica do contraste: a legenda em letra de forma remete a uma avaliação do 

enunciador, ao passo que a inscrição dentro do quadro, escrita com letra cursiva em 

textura que simula o giz, reporta à tarefa cotidiana do professor, de fazer registros na 

lousa.  Nessa inscrição, o próprio signo linguístico ganha visualidade. 

Quanto aos sentidos do texto verbal, Charaudeau (2010, p. 178) explica que 

mesmo uma asserção simples como “O quadro é negro” pode operar como 

problematização, desde que nela se perceba uma opinião engajada ou uma 

apreciação orientada.  A expressão “quadro-negro”, aludida na Figura 12, deve, 

portanto, ser analisada para além de seu sentido de língua, que remete ao objeto de 

uso escolar; e deve alcançar o sentido de discurso, que evoca um imaginário negativo 

ou problemático para determinada situação.  

Sendo assim, o chargista explora a ambiguidade do termo “quadro negro” a fim 

de potencializar a construção do acontecimento midiático a que se refere: para 

compreendê-lo, é preciso partir de um domínio temático mais restrito (do mobiliário da 

sala de aula) para um domínio social geral, em que se inscreve a educação dentro de 

um cenário complexo e perturbado. O enunciado “O quadro é negro!”, ao mesmo 

tempo em que problematiza o acontecimento, deixa evidente a denúncia de uma 

situação educacional controversa por parte do enunciador midiático.  

A palavra “Violência” nomeia, então, o algoz da educação, o seu atirador 

impiedoso, que a alcança com um desempenho dinâmico, certeiro e pungente 

enquanto ela permanece imóvel e indefesa. Os sentidos do substantivo “violência” e 

a polissemia do adjetivo “negro” conjugam valores simbólicos relacionados à cor preta, 

que contribui fortemente para o centramento da imagem. Somos levados a interpretar 

que a crescente violência da sociedade está atingindo a escola, tornando cada vez 

mais difícil sua situação. 

 

Levando em conta tudo o que podemos ver e ler na charge a partir do olhar 

atento e teórico sobre sua estrutura verbo-visual, fica evidente que seu texto diz muito 

mais por meio do que oculta do que pelo que mostra. Continuemos, pois, por esse 

caminho, investigando as bases do dizer/não-dizer fundamental ao texto chargístico. 



140 
 

3.4 Vale o não dito: implícitos e subentendidos como recurso das charges 

 

O que principalmente nos interessa é a existência de temas inteiros 

proibidos ou protegidos por uma certa lei do silêncio [...]. Já que, apesar de 

tudo, pode haver fortes razões para falar de coisas que tais, torna-se 

necessário ter à disposição modos implícitos de expressão, que permitam 

deixar entender sem acarretar a responsabilidade de ter dito  

(Oswald Ducrot).78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de Dalcio79 

 

Dando continuidade à construção de nosso quadro teórico, relembramos, com 

Teixeira (2005), que as charges sintetizam, na estrutura de seu discurso verbo-visual, 

uma agressividade em sua forma, porque revelam um posicionamento direto e crítico 

em relação ao mundo; e um delírio em seu conteúdo, porque ultrapassam os limites 

de sua expressão. Neste item, portanto, investigaremos um pouco mais essa projeção 

de conteúdos aberta, múltipla e passível de revelar imaginários sociais diversos, 

lançando mão dos conceitos de implícitos e subentendidos, tal como se definem na 

interface entre os campos de estudos da Semântica e da Pragmática – e não sem a 

contribuição da Semiolinguística. 

De modo geral, o que se entende por conteúdo implícito de um enunciado são 

as famosas “entrelinhas”, aquelas lacunas que devem, fundamentalmente, ser 

preenchidas pelas inferências do leitor para que haja uma compreensão eficaz dos 

textos que o cercam no cotidiano. Tais conteúdos podem ser marcados 

linguisticamente no enunciado ou perceptíveis a partir do contexto. No primeiro caso, 

temos os pressupostos e, no segundo, as inferências ou subentendidos. Para abordá-

los, é preciso retomar uma questão já mencionada por nós a propósito da configuração 

                                                             
78 (1977, p. 13-14) 
79 Publicada no jornal Correio Popular, 04/02/2016. Disponível em: <http://correio.rac.com.br/_conteudo 
 /2016/02/charges/411638-charge-do-dia.html>. Acesso: 28 set. 2017. 
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do ato de linguagem, e que esteve na origem dos estudos semânticos e pragmáticos 

a respeito dos implícitos: como podemos depreender o sentido de um enunciado? 

A ação de “significar” remete à simbolização do mundo pela linguagem e seus 

signos, mas o conceito de significado é variável conforme o enfoque teórico-

metodológico do analista. Do ponto de vista da semântica formal, o significado 

concentra-se na relação lógica que se estabelece entre as expressões linguísticas e 

o mundo, e pode ser descrito por sua relação com outras unidades do plano de 

conteúdo de uma língua, por meio de uma análise sêmica. Tal análise, relembramos, 

visa a evidenciar os traços distintivos próprios dos conteúdos das unidades de uma 

língua, denominados semas, os quais atuam na reunião dessas unidades em um 

mesmo campo lexical.  (PIETROFORTE e LOPES, 2004).  

A noção de significação está na base do interesse tanto da Semântica, como 

da Pragmática e também é alvo de muitas concepções e posicionamentos. Para esta 

última, interessada nos usos da linguagem, a significação é produto das indicações 

linguísticas dos componentes da frase e, então, a significação acrescida das 

indicações contextuais e situacionais corresponde ao sentido (FIORIN, 2005, p. 168).  

Na visão semiolinguística, a significação é concebida tendo em vista a dupla 

dimensão em que se constituem os signos de uma língua, a qual dará origem a dois 

sentidos diferentes, como já vimos com Charaudeau (1995a; 2014): na dimensão 

estrutural e explícita, temos o sentido de língua, que é estável e virtual; e, sobrepondo-

se a essa dimensão virtual, na dimensão situacional, enunciativa e implícita, temos o 

sentido de discurso, que garante aos signos um sentido discursivo e dinâmico. O 

sentido de língua está ligado a um processo de compreensão e depende de operações 

de coesão na produção dos textos. Já o sentido de discurso associa-se ao processo 

de interpretação e decorre da construção textual da coerência. 

Com efeito, conforme Charaudeau (2008b, p. 35), a significação é uma 

“determinada especificidade de sentido”, não é o resultado de uma adição entre signos 

com valor pleno e autônomo, mas “uma manifestação linguageira que combina signos 

em função de uma intertextualidade particular e que depende de circunstâncias de 

discurso particulares”. A ação de interpretar um texto, desvendando a sua 

significação, está, por conseguinte, além da compreensão, porque ultrapassa o 

sentido de língua e, levando em consideração todos os fatores de ordem comunicativa 

e contextual envolvidos na produção de um texto, alcança o sentido do discurso. 
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Não há, nessa abordagem, um sentido neutro. O significado – que Charaudeau 

prefere chamar marca linguística – é uma testemunha formal provisória do jogo de 

ajustamento entre o sentido de língua e o sentido de discurso (CHARAUDEAU, 2008b, 

p. 37). Vejamos um exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Charge de Humberto, Jornal do Commercio (PE) 80 

 

Observemos o jogo semântico empregado pelo chargista, utilizando-se a 

expressão “piso nacional” com polissemia no termo “piso”. Se pensarmos no sentido 

de língua, devemos considerar que a palavra “piso” remete a chão, assoalho, 

pavimento, e pressupõe a ideia de algo que está sob nossos pés. A expressão “piso 

nacional” se refere, assim, ao menor ou mais baixo salário de uma categoria 

profissional específica do país – no caso, os professores.  

Levando em consideração a complementaridade entre signos verbais e visuais, 

que nos ajudam a filtrar os sentidos de discurso adequados à intenção do enunciador 

da charge em exame, é fundamental observar, também, sua construção metafórica 

visual, com a ajuda de Lakoff e Johnson (2002) e Forceville (2008): 

Lakoff e Johnson (2012) marcaram os estudos da metáfora, efetivando, na obra 

Metaphor we live by, publicada em 1980, uma ruptura com o enfoque objetivista e com 

uma tradição retórica milenar, que considerava esse tipo de construção um mero 

ornamento linguístico. Os autores atribuem um status epistemológico a tal fenômeno, 

por meio do qual passa a ser tido como uma operação cognitiva fundamental, 

componente essencial do modo ordinário de conceptualizar o mundo. 

                                                             
80 Disponível em: <http://www.esmaelmorais.com.br/2012/03/professores-do-vale-do-ivai-estao-longe-
do-piso-salarial/>. Acesso 5 dez. 2015. 



143 
 

O termo metáfora conceptual é empregado na obra para se referir ao que os 

pesquisadores americanos chamam de conceito metafórico, que consiste em uma 

espécie de modelo mental sistemático que nos permite experienciar um tipo de coisa 

em termos de outra. As construções linguísticas individuais que materializam uma 

metáfora conceptual são chamadas de expressões metafóricas, a exemplo de: “Seus 

argumentos são indefensáveis”, que manifesta o conceito DISCUSSÃO É GUERRA. 

Nessa abordagem, uma metáfora é um mapeamento sistemático entre dois 

domínios conceituais distintos: um domínio-fonte, de inferência, e um domínio-alvo, 

de aplicação dessas inferências. Trata-se de um recurso comum e básico da 

linguagem para iluminar a compreensão de determinado fenômeno que pode, 

porventura, ser abstrato ou escapar ao nosso entendimento; assim, procuramos 

delineá-lo e simplificá-lo metaforicamente a partir de uma outra experiência cotidiana, 

criando similaridades e relações de coerência. 

A contribuição de Forceville (2008) aos estudos da metáfora alicerçados por 

Lakoff e Johnson foi a aplicação desse modelo a textos de natureza multimodal. O 

autor descreve, então, diferentes categorias de metáforas, conforme a relação entre 

domínio-alvo e domínio-fonte se dê entre diferentes semioses, como é o caso da 

charge da Figura 13, e estabelece os seguintes critérios para que essa mistura resulte 

em uma metáfora multimodal: 

 

1. Que haja um contexto que implique diferentes categorias para os fenômenos em 

jogo; 

2. Que ambos possam ser alvo ou fonte e capturados sob o formato A IS B, que 

convida o destinatário a mapear traços da fonte no alvo; 

3. Que os dois fenômenos (fonte e alvo) sejam descritos em diferentes semioses. 

 

Retornando a nosso exemplo, vejamos que Humberto articula, no contexto da 

educação, a experiência física de pisar, que remete a piso, assoalho, e a experiência 

social do trabalho, presente na ideia de base salarial. A parte verbal da imagem evoca 

o segundo sentido, ao passo que a imagem mostra o primeiro. Tal construção nos 

ajuda a compreender, então, o sentido de discurso que se estabelece no texto: no que 

tange à remuneração salarial, o professor está caído em um buraco – portanto, abaixo 

do “piso” (assoalho) –, em uma situação ruim, da qual pede ajuda para sair. 
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Vale mencionar, ainda, nos termos de Lakoff e Johnson (op. cit.), a construção 

visual de uma metáfora orientacional nessa peça, que é um tipo de metáfora que se 

pauta em organizações espaciais oriundas de nossa experiência corporal no ambiente 

físico e cultural, tais como para cima/para baixo, dentro/fora, frente/trás, 

central/periférico. Na Figura 13, a descrição do professor abaixo do piso constrói, 

portanto, o conceito MENOS É PARA BAIXO, evocando um conjunto de experiências 

negativas em torno dessa direção, as quais se associam à imagem do magistério.  

Portanto, acionando nossos conhecimentos de mundo para preencher as 

lacunas responsáveis pela coerência do texto, podemos interpretar, no nível do 

sentido de discurso, que a categoria do magistério vive em uma situação 

extremamente degradante, na qual o professor trabalha sem a mínima estrutura 

(notem-se as rachaduras das paredes e dos móveis da sala de aula) e recebendo 

salários abaixo do que poderia ser o salário mínimo da categoria. Logo, em termos 

mais concretos, somos levados, pelo chargista, a ver o professor, literalmente, abaixo 

do piso. 

Evidencia-se, então, a superposição de um processo discursivo em relação ao 

processo semântico estrutural que gera a significação, em virtude de que Charaudeau 

(op. cit.) defende que não existiria um signo de língua em si mesmo, uma vez que o 

sentido de um signo só se constitui mediante a totalidade de um ato de linguagem em 

particular. Por conseguinte, a interpretação de um texto deve apoiar-se na 

interdependência entre o sentido de língua – responsável pela estabilidade e fixidez 

de um núcleo semântico metadiscursivo – e o sentido de discurso – timbrado 

verdadeiramente pelas circunstâncias em que ocorre a comunicação.  

É no bojo dessas circunstâncias que os conteúdos implícitos pressupostos e 

subentendidos encontram o seu lugar e podem ser tecidos “silenciosamente” nos 

discursos verbais e visuais, compondo o projeto de fala de um enunciador com forte 

valor argumentativo. Vejamos como se dá esse processo a seguir. 

 

3.4.1 Entre a língua e o discurso: a pressuposição 

 

Tanto quanto os conceitos abordados anteriormente de significação, significado 

e sentido, a pressuposição já foi e ainda é objeto de estudo de muitos enfoques 

teórico-metodológicos, entre os quais se destacam os estudos de Gottlob Frege e 

Oswald Ducrot. Este último, vale ressaltar, chegou a reformular sua tese sobre tal 
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fenômeno semântico várias vezes, em busca de melhor compreender a sua natureza 

enunciativa, e não apenas fundada sobre aspectos linguísticos. 

Segundo Koch (2000), em sua reflexão inicial sobre os conteúdos implícitos, 

Ducrot assume que a pressuposição é um fenômeno tipicamente linguístico, um tipo 

de condição de emprego dos enunciados inscrito na ordem da frase81. Isso quer dizer 

que tal fenômeno é desencadeado por uma organização linguística, na qual atuam 

morfemas específicos passíveis de veicular conteúdos pressupostos.  

Para compreender tal ocorrência, é preciso lembrar que, do ponto de vista da 

semântica formal, o significado é entendido como uma relação entre a linguagem e o 

mundo, real ou hipotético, isto é, a sua referência. Dentro desse paradigma, enquanto 

a referência de uma expressão é a entidade (ou entidades), o objeto ou o indivíduo 

que ela aponta no mundo, a referência de uma sentença é dada por seu valor de 

verdade (MÜLLER e VIOTTI, 2004, p. 144). Tomemos, como exemplo, o item (1):  

 

(1) “Estudantes de Bauru continuam ocupando escolas: 'Temos receio’”.82 
 

Tal sentença só terá valor de verdade se sua referência no mundo for 

verdadeira, caso contrário, nossa competência semântica nos dirá que tal sentença é 

falsa. Porém, como condição para que seja verdadeira, é necessário aceitar também 

a informação de que os estudantes citados tenham ocupado as escolas anteriormente, 

informação que está pressuposta e apoiada sobre o emprego do verbo continuar, que 

implica, na sentença, a não interrupção da ação de ocupar. 

O conteúdo pressuposto é, pois, um tipo de conteúdo implícito que se situa na 

fronteira entre o dizer e o não dizer. Constitui uma forma de significação implicitamente 

inserida no enunciado – é um pressuposto, mas, ao mesmo tempo, apoia-se 

linguisticamente sobre o conteúdo declarado (ou dado como objeto do discurso) – o 

posto.  

Sendo entendida como uma condição de verdade dos enunciados, a 

pressuposição se articula à noção de consequência ou acarretamento, com a qual não 

                                                             
81 Para Ducrot (1987, p.164-170 ), frase se opõe a enunciado: enquanto a frase é concebida como 
unidade abstrata suscetível de uma infinidade de realizações particulares, o enunciado representa cada 
uma dessas realizações, manifesta pela enunciação. Sendo assim, a significação é entendida como a 
descrição semântica que se dá a uma frase, enquanto o sentido equivale à descrição semântica de um 
enunciado. 
82 Manchete publicada no dia 04/12/2015, extraída do site de notícias G1. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2015/12/estudantes-de-bauru-continuam-ocupando-
escolas-temos-receio.html> Acesso: 07 dez. 2015. 
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se confunde. O acarretamento corresponde, no nível da sentença, à noção lexical de 

hiponímia, que intercorre entre expressões com sentido mais específico e expressões 

genéricas, por exemplo, os termos “beija-flor”, “andorinha” e “gavião” em relação a 

“ave”. Vejamos o enunciado expresso na fala da menina, na charge a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Charge de Sinovaldo, Jornal NH (RS), 15/01/201383 

 

A sentença “Sora, não vou mais trazer uma maçã!” contém, como conteúdo 

pressuposto, a informação de que, no passado, a menina trazia maçã para a 

professora, o que é marcado pela locução “não... mais”. Ao mesmo tempo, tal 

sentença acarreta a informação de que a menina trazia uma fruta para a professora 

no passado, o que podemos inferir da relação hiponímica entre maçã e fruta.  

Conforme Ilari e Geraldi (1995, p. 61), uma oração acarreta outra quando a 

verdade da primeira torna inescapável a verdade da segunda. No exemplo analisado, 

se é verdade que a menina levava para a professora uma maçã, é verdade que ela 

levava uma fruta. A relação de acarretamento não resiste, porém, à operação de 

negação de sua verdade, de sorte que, se julgarmos falsa a consequência de uma 

proposição, logicamente, a proposição também será falsa (MÜLLER e VIOTTI, op. cit., 

p. 145). Retornando ao exemplo, se negarmos a informação de que a aluna levava 

uma fruta para a professora, não é possível sustentar que ela levasse uma maçã. 

Nesse sentido, a pressuposição é descrita por Ilari e Geraldi (op. cit.) como um 

tipo mais complexo de acarretamento, uma vez que resiste aos efeitos da negação de 

sua verdade. Na Figura 14, vimos que a informação “[eu] trazia uma maçã” é 

                                                             
83 Disponível em: <https://amaieski.wordpress.com/tag/escolas-publicas/> Acesso: 06 dez. 2015. 
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pressuposta da fala da aluna: “Sora, não vou mais trazer maçã”. Se julgarmos falsa 

toda essa sentença – “Não é verdade que não vou mais trazer maçã” –, observaremos 

que o conteúdo pressuposto anteriormente permanecerá dado como informação 

compartilhada com o interlocutor, não sofrendo os efeitos da negação. 

Müller e Viotti (id.) destacam, então, que, sob a perspectiva formal, a 

pressuposição é propriedade de uma família de sentenças sintaticamente 

relacionadas: uma asserção, uma negação, uma interrogação e uma suposição. Para 

identificar se há conteúdos pressupostos em um enunciado, é preciso, pois, verificar 

se o mesmo acarretamento se mantém tanto na asserção quanto na negação da 

informação posta. Em caso afirmativo, também as demais construções da família 

sintática conservarão o conteúdo pressuposto. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Charge de Renato Machado, Diário de S. Paulo, 11/01/2009 

 

Tomando, para análise, a sentença escrita no quadro-negro, podemos verificar 

se há preservação de pressuposição: 

 

(2) a. “É frequente o descaso com o ensino público”! 
     b. É frequente o descaso com o ensino público? 
     c. Não é frequente o descaso com o ensino público. 
     d. Lamento que seja frequente o descaso com o ensino público. 
     e. Se é frequente o descaso com o ensino público, então os alunos não devem ter bom 

rendimento. 
(3) Há descaso com o ensino público. 
 

Seguindo o exemplo já apresentado por Müller e Viotti (op. cit., p. 147), com 

exceção da segunda sentença da família de (2), que é interrogativa, todas as demais 
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tanto pressupõem quanto acarretam a informação de (3). Nesse caso, observamos 

que o elemento linguístico responsável por essa relação é o adjetivo “frequente”, que 

marca a ideia de continuidade associada a um sujeito ou situação. Embora a 

pressuposição não seja condição necessária para a existência de acarretamento, por 

vezes esses fenômenos podem coexistir nas sentenças. 

Do ponto de vista formal, a pressuposição aparece nas sentenças graças a 

morfemas bem determinados: 

 

A. sentenças clivadas – A clivagem é um tipo de estrutura enfática que recai sobre 

um sintagma nominal, formando o seguinte esquema: Foi SN que/quem X, capaz de 

veicular pressupostos: 

 
Exemplo: Foram os estudantes que impediram a reorganização das escolas paulistas. 
Pressuposto: Alguém impediu a reorganização das escolas.  
 

B. descrições definidas - A pressuposição introduzida por artigo definido é chamada 

por Ducrot (1977, p. 232) de pressuposição existencial e levanta a possibilidade da 

existência de um ser conhecido dos interlocutores. Vejamos nesta charge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Charge de Ivan Cabral, Diário de Natal, 15/11/200884 

 

Note-se que a professora remete ao hino nacional brasileiro, particularizado 

pelo uso do artigo “o”, como se este fosse do conhecimento dos alunos. O humor da 

charge recai justamente sobre o fato de os alunos, além de não partilharem desse 

                                                             
84 Disponível no blog do autor: <http://www.ivancabral.com/2008/11/charge-do-dia-hino-nacional.html> 
Acesso: 08 dez. 2015. 
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conhecimento patriótico, julgarem ser outro o hino oficial – um hino, aliás, associado 

às competições de futebol no país. 

 

C. adjetivos – Alguns adjetivos, por atribuírem qualidades aos seres, podem indicar 

informações prévias sobre estes. Vimos um caso do tipo na Figura 13 (p. 142) e 

também na Figura 15 (p. 147), a propósito do emprego do adjetivo “frequente”: 

 
Exemplo: “Novo piso nacional do magistério”. 
Pressuposto: Havia um piso nacional anterior. 
 
Exemplo: “É frequente o descaso com o ensino público”. 
Pressuposição: Há descaso com o ensino público. 

 

D. verbos – Diversos tipos de verbos podem veicular conteúdos pressupostos:  

 

i. verbos que indicam mudança ou permanência de estado, gramaticalmente 

chamados aspectuais, por exemplo: permanecer, continuar, tornar-se, vir a ser, ficar, 

passar [a], deixar de, começar a, transformar-se etc. Um exemplo desse tipo foi 

apresentado na sentença (1): 

 
Exemplo: “Estudantes de Bauru continuam ocupando escolas”. 
Pressuposto: As escolas foram ocupadas no passado. 
 

ii. verbos factivos e implicativos, que levam a pressupor a verdade dos seus 

complementos sentenciais: saber, ignorar, perceber, lamentar, etc., ou conseguir, 

esquecer, impedir, evitar etc. 

 
Exemplo: “Alunos da Uerj impedem retomada das atividades no campus do Maracanã”85.  
Pressuposto: Havia iniciativa para que as atividades fossem retomadas na universidade. 

 

iii. verbos iterativos, que carregam a noção de repetição de uma ação – como repetir, 

recomeçar, rever, retomar etc.: 

 
Exemplo: “Estudantes de Campinas e Piracicaba resistem e mantêm escolas ocupadas”.86 
Pressuposto: Estudantes encontraram obstáculos para manter as escolas ocupadas. 

                                                             
85 Manchete publicada no site de notícias do jornal O Globo, no dia 01/12/2015. Disponível em: <http://o 
globo.globo.com/rio/alunos-da-uerj-impedem-retomada-das-atividades-no-campus-do-maracana-1818 
7176 > Acesso: 9 dez. 2015. 
86 Manchete do site de notícias do G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/campinas-
regiao/noticia/2015/12/estudantes-de-campinas-e-piracicaba-resistem-e-mantem-escolas-ocupadas. 
html > Acesso: 9 dez. 2015. 
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E. advérbios e expressões circunstanciais – Tais termos costumam veicular 

pressuposições relacionadas a noções semânticas de modo, tempo, causa, fim, 

intensidade etc. Vimos um emprego desse tipo de pressuposto na charge de 

Sinovaldo (Figura 14, p. 146), em que a locução “Não SV mais” implica que a ação 

referida pelo verbo ocorria anteriormente: 

 
Exemplo: “Sora, não vou mais trazer maçã! ” 
Pressuposto: (Eu) trazia / tinha o hábito de trazer maçã. 

 

F. orações subordinadas – Funcionando como elementos periféricos em relação à 

oração principal, as orações subordinadas adjetivas, temporais e comparativas, 

podem também veicular conteúdos pressupostos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Charge de Genildo, Humor Político, 04/09/201487 

 

No exemplo citado, a oração adjetiva reduzida de particípio – “originados na 

escola” – refere-se ao sintagma “os pesadelos” e desencadeia a pressuposição de 

que a escola é a origem de pesadelos para o professor. Note-se a diferença semântica 

entre orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas: no caso da restrição, 

que ocorre na charge analisada, a oração adjetiva leva a interpretar que alguns 

pesadelos do professor se originam na escola. Já uma oração adjetiva explicativa 

daria a entender que todos os pesadelos da professora têm origem em seu trabalho.  

 

G. Conjunções – algumas conjunções, pelo nexo semântico que estabelecem entre 

as sentenças que reúnem, podem também veicular pressupostos. Vejamos: 

                                                             
87 Disponível em: <http://www.humorpolitico.com.br/page/379/ > Acesso: 8 dez. 2015. 
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Figura 18 – Charge de Lute, 18/09/200988 

 

Na Figura 18, a conjunção adversativa “mas”, na fala “Li... mas não entendi 

quase nada”, traz implícita a ideia de que ler pressupõe entender, de modo que o 

personagem, na verdade, não teria, de fato, lido a notícia. Sendo assim, o chargista 

põe em xeque a suposta taxa de 93% de escolarização dos brasileiros noticiada pela 

mídia jornalística, criando um personagem que ilustra seu questionamento. 

Paralelamente à abordagem lógica e formal da pressuposição, que a consagrou 

como condição de emprego das sentenças, é consenso entre muitos autores que tal 

fenômeno semântico deve ser analisado como mecanismo de atuação no discurso. 

Por esse viés, a pressuposição, que antes era excluída da significação, passa a ser 

concebida como parte integrante do sentido, como conhecimento partilhado pelos 

interlocutores, integrando todo um dispositivo de convenções e de leis, que deve ser 

compreendido como um quadro institucional a regular o debate dos indivíduos 

(DUCROT, 1977, p. 13).  

O próprio Ducrot, que postulava a intencionalidade como condição para a 

linguagem, buscou reformular sua tese inicial sobre os pressupostos: “Chamarei 

‘pressupostos’ de um enunciado às indicações que ele traz, mas a partir das quais o 

enunciador não quer (quer dizer, faz como se não quisesse) fazer recair o 

encadeamento” (DUCROT, 1987, p. 38). O ato de pressupor atende, assim, a uma 

necessidade humana de dizer alguma coisa por meio do código linguístico de tal forma 

que se possa recusar a responsabilidade sobre isso.  

                                                             
88 Disponível no blog do autor: <http://blogdolute.blogspot.com.br/2009/09/blog-post.html> Acesso: 8 
dez. 2015. 
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Em outras palavras, veiculam-se implicitamente, de forma pressuposta, 

conteúdos que ficam à margem da declaração do locutor, estando, porém, acoplados 

de alguma forma a ela, a ponto de o destinatário identificá-los, mas não os questionar. 

Sendo assim, Ducrot diz que a pressuposição equivale ao preço a pagar para que a 

conversação tenha continuidade.  

Nessa linha de raciocínio, aproveitando as palavras de Ilari e Geraldi: 

 
[...] valendo-se do fato de que as informações pressupostas não são 
passíveis de negação, o locutor as utiliza para impor ao seu interlocutor um 
quadro em que o discurso precisará desenvolver-se. Nesse enfoque, a 
pressuposição funciona como um recurso que o locutor, ativamente, emprega 
para estabelecer limites à conversação e para direcioná-la. Num sentido 
quase jurídico do termo, como fala Ducrot, a pressuposição é então utilizada 
para configurar, por trás das informações passadas, uma “verdade” que não 
pode ser contestada sob pena de bloquear o diálogo (op. cit., p. 63). 
 

O referido sentido jurídico está previsto na própria língua, e diz respeito à 

criação de obrigações para o destinatário, impondo-lhe limites ao direito de réplica 

(DUCROT, 1977, p.87-8; KOCH, op. cit., p.65). Sendo assim, o valor jurídico da 

pressuposição está atrelado a sua configuração como ato ilocucionário89, isto é, em 

sua capacidade de transformar, de imediato, a situação dos interlocutores, uma vez 

que o diálogo só terá continuidade em função dos pressupostos apresentados, que 

não podem ser contestados diretamente sob pena de instaurar-se uma polêmica: 

 

Contestar o que o locutor põe ou o que pressupõe são atitudes radicalmente 

diversas: no primeiro caso, a contestação permanece interior ao diálogo; 

recusa-se o que foi dito, mas reconhece-se ao outro o direito de dizê-lo. No 

segundo caso, a contestação tem [...] caráter agressivo, pois visa a 

desqualificar o interlocutor, rejeitando-se o próprio discurso (id., p. 60) 

 

Após reformular o conceito de pressuposição, observando enraizamentos 

desta no terreno na enunciação – e, portanto, certa mesclagem com os conteúdos 

implícitos subentendidos –, Ducrot (1987, p. 216-7) percebe, ainda, na atitude de 

pressupor, um desdobramento do enunciador, que se impõe como marca de polifonia.  

Voltando à Figura 15 (p. 147), a informação declarada (“É frequente o descaso 

com o ensino público”) seria de responsabilidade do locutor, enquanto seu dado 

                                                             
89 Conforme a teoria dos Atos de Fala, de Austin, podemos entender como ato locutório ou locucionário 
a enunciação de um conteúdo linguístico, apoiada em seus aspectos gramaticais; o ato ilocutório ou 
ilocucionário, portador de força performativa, associa-se a como dizer algo e a como isso é recebido 
pelo destinatário, baseado na força com que é proferido; por fim, o ato perlocutório ou perlocucionário 
engloba os efeitos do dizer sobre o outro, que pode indicar persuasão, constrangimento, humilhação 
etc. (WILSON, 2012).  
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pressuposto (“Há descaso com o ensino público”) mostrar-se-ia de maneira 

asseverada, como referência a uma voz pública. Essa voz, ao mesmo tempo em que 

se distingue da do locutor do enunciado, fundamenta a sua crença, identificando uma 

opinião geral. Além disso, contribui para a captação do interlocutor, incluindo-o por 

meio da referência a um saber ou imaginário comum, supostamente partilhado e dito 

de maneira incontestável. 

 

3.4.2 Implícitos contextuais: as inferências (ou subentendidos) 

 

Ao contrário do fenômeno da pressuposição, em geral formalmente marcado 

na estrutura linguística dos textos, as inferências, ou subentendidos, são conteúdos 

apenas deduzíveis, introduzidos nos textos como sugestões para o leitor, que deve 

decifrá-los com base em seu conhecimento de mundo e em dados do contexto. Em 

alguns textos, como as charges, por exemplo, tal fenômeno produz informações até 

mais salientes que as declaradas na própria estrutura textual.  

As inferências também se diferenciam das pressuposições porque, enquanto 

estas são apresentadas pelo sujeito enunciador como um conteúdo indiscutível, 

aquelas são de responsabilidade do interlocutor/leitor, configurando-se de maneira 

que o enunciador possa se proteger, dizendo o que deseja sem necessariamente 

dizer. Assim sendo, em uma situação em que seja questionado por causa de algum 

conteúdo subentendido pelo interlocutor e do qual não queira assumir a autoria, o 

enunciador pode facilmente dizer que “não quis dizer”, apegando-se ao sentido literal 

das expressões utilizadas (FIORIN, 2005, p. 184).  

Para Ducrot (1987, p. 41-2), enquanto a pressuposição é parte integrante do 

sentido dos enunciados, os subentendidos são uma espécie de enigma, que responde 

à pergunta “Por que ele falou desse modo?”. O subentendido diz respeito à maneira 

como esse sentido deve ser decifrado pelo destinatário. 

É consenso entre os autores que se dedicaram ao estudo das inferências 

(DELL’ISOLA, 1988; MARCUSCHI, 2008) que tal processo, de natureza cognitiva, 

envolve sempre a produção de uma informação nova desencadeada pela leitura de 

outras anteriores, em dado contexto: 

 
Inferência é, pois, uma operação cognitiva em que o leitor constrói novas 
proposições a partir de outras já dadas. Porém, não ocorre apenas quando o 
leitor estabelece elos lexicais, organiza redes conceituais no interior do texto. 
Ocorre também quando o leitor busca, extratexto, informações e 
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conhecimentos adquiridos pela experiência de vida, com os quais preenche 
os “vazios” textuais. O leitor traz para o texto um universo individual que 
interfere na sua leitura, uma vez que extrai inferências determinadas por seu 
“eu” psicológico e social (DELL’ISOLA, 1988, p. 46). 
 

Vejamos uma fórmula ilustrativa do processo de produção de inferências 

durante a leitura, citada por Dell’Isola (op. cit., p. 95): 

 

 

 

 

Na fórmula citada, A representa a informação anterior fornecida pelo texto, ou 

o input; B é a informação nova, inferida pelo leitor, ou output; C é o contexto, ou as 

condições socioculturais determinadas de A e B, que permitem e condicionam o 

processo de leitura e geração de inferência, representado, por sua vez, pela seta. 

Dell’Isola ressalta que “a informação nova origina-se do contato com o texto, 

relacionada à identificação da classe social, às experiências, à formação individual e 

social e à vivência do leitor”, e retorna ao contexto que lhe deu origem (ibid.). 

Pensemos, hipoteticamente, em um exemplo, que poderia ocorrer numa sala de aula: 

 

(4) Aluno: Professor, que horas são? 
      Professor: Eu ainda vou passar um exercício, meu caro. 

 

A pergunta feita pelo aluno, nesse caso, foi interpretada pelo professor não 

como um pedido de informação das horas, como a estrutura linguística do enunciado 

deixa ver, mas como um aviso de que o fim da aula estaria próximo, ou como um 

comentário sobre certa indisposição do estudante para realizar as tarefas. Sendo 

assim, a resposta do professor, em vez de parecer descabida para a pergunta, como 

pareceria à primeira vista, contempla exatamente tal informação implícita, dizendo 

algo como: “Sinto muito se você está cansado; terá que fazer mais uma atividade”. O 

mesmo enunciado poderia ser interpretado de outra maneira se fossem outros os 

sujeitos interlocutores e a situação de comunicação. 

Conforme Dell’Isola (id.), as inferências ocorrem, então, em algum momento 

durante ou após a leitura do texto e não são uma atividade de plena consciência e 

controle, nem por parte do leitor do texto, já que ocorrem em milésimos de segundo, 

apoiadas em esquemas que este já traz consigo mentalmente; e nem por parte do 

autor, posto que o leitor pode inferir algo não pretendido a partir do que foi sugerido 

 
Inferência sociocultural = A                          B 
          C 
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no texto, gerando uma pluralidade de leituras. Para além da finalidade “completiva” 

das inferências, a que a citação anterior faz referência, tais conteúdos implícitos 

também se prestam à “extensão e complementação de estruturas de conhecimento 

existentes, provocando alterações nos estados de representação mental dos sujeitos 

a respeito do mundo” (id., p. 53). 

 Marcuschi (2008) enfatiza que as inferências são de vários tipos e são 

orientadas por certas regras e operações diversas, como a dedução, a indução, a 

generalização, o parafraseamento, a reconstrução, entre outras, acionadas pelo 

sujeito no momento em que se dispõe à leitura. O aporte de elementos contextuais 

que baseia a produção inferencial também é variado, sendo sociossemântico, 

cognitivo, situacional, histórico e linguístico. Em outras palavras, o componente 

contextual, indispensável à produção de inferências, é, em si mesmo, multifacetado, 

de modo que sua influência sobre a produção de subentendidos também o será. 

Preocupada em descrever a influência do contexto sociocultural na 

compreensão da leitura de estudantes de ensino fundamental, Dell’Isola faz um 

levantamento de vários tipos de inferências sob a perspectiva de vários autores, 

inclusive de Marcuschi (1985). Vejamos uma classificação deste autor: 

 

Diagrama 10 - Classificação das inferências segundo Marcuschi (1985, p.7) 
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Conforme Marcuschi, as inferências do primeiro grupo (A) são as mais comuns 

na vida diária; as do grupo B são também muito constantes, mas as do grupo C são 

as mais preponderantes na leitura de textos, visto que estão ligadas aos 

conhecimentos pessoais, crenças e ideologias dos indivíduos. A formação individual 

e as condições sócio-culturais de um indíviduo – diz o autor – são as responsáveis 

por esse tipo de inferências e formam um “princípio de diferença” (op. cit., p.7).  

As inferências de ordem pragmático-cognitiva se subclassificam em quatro 

conjuntos: conversacionais, ligadas a aspectos prosódicos, faciais e corporais que 

influenciariam a percepção de inferências na fala; experienciais, desencadeadas a 

partir do acervo de experiências vividas pelo sujeito e disponíveis em sua memória 

por meio de esquemas; avaliativas, próprias dos julgamentos e posicionamentos 

pessoais do leitor a respeito do mundo; e cognitivo-culturais, marcadas pela 

interferência da cultura (atravessada pela classe social e pela região) sobre o 

indivíduo (MARCUSCHI, 1985, p. 10-14; DELL’ISOLA, op. cit., p. 76-7)90. 

Por sua relação com a bagagem cultural dos leitores, as inferências contribuem, 

ainda, decisivamente, para a produção e para a percepção do sentido macrotextual 

dos textos, isto é, a coerência. Sendo “o resultado de processos cognitivos operantes 

entre os usuários, e não mero traço dos textos” (FÁVERO, 2004, p. 11), a coerência 

é um princípio de interpretação do discurso, um “carimbo” pragmático colocado nos 

textos, que lhes garante uma organização hierárquica e pluridimensional dos 

enunciados complementada por outras relações microtextuais – relações estas de 

coesão (MARCUSCHI, 2008, p. 120) 

No dizer de Irandé Antunes (2005, p. 176), a coerência está ligada às 

possibilidades de um texto de funcionar como “peça comunicativa”, servindo à 

interação verbal. Na visão da autora, a coerência depende, em primeira mão, de um 

aspecto linguístico, porém, são os interlocutores que comandam as escolhas 

efetuadas, com base em aspectos extralinguísticos, contextuais e pragmáticos, o que 

torna esse fator de textualidade dependente de cada situação.  

Desse modo, um texto não é coerente ou incoerente em si mesmo, mas o é em 

determinada situação e para determinado leitor, cujos conhecimentos, ativados 

textualmente – e motivados por processos inferenciais –, descobrem, ou não, uma 

continuidade de sentido que favorece o seu entendimento como unidade. 

                                                             
90 Acreditamos que as inferências avaliativas e as cognitivo-culturais poderiam figurar em um mesmo 
tipo, uma vez que as avaliações do sujeito sobre o mundo estão sujeitas a sua cultura de modo geral. 
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Na construção da coerência textual, os sujeitos mobilizam, assim, um 

conhecimento prévio, de natureza linguística, textual ou enciclopédica, que está 

subjacente em diversos modelos cognitivos globais de conhecimento arquivados na 

memória, a saber: frames, esquemas, planos, scripts e cenários. Definimos cada um 

desses modelos brevemente, a seguir, conforme Fávero (id., p. 73): 

 

a. Frame é um modelo global de conhecimento que agrupa elementos em torno de 

um conceito primário, geralmente situações estereotipadas, como natal, carnaval, 

imposto de renda, instituições etc. A atualização de um esquema evoca, na mente do 

sujeito, uma série desses elementos – ou conceitos – não ordenados ou sequenciados 

lógica ou temporalmente. Se pensarmos na expressão “aula”, por exemplo, teremos 

a ativação de conceitos como mochila, caderno, professor, merenda, sinal, recreio etc. 

aleatoriamente, os quais, em conjunto, integram um frame.  

Fávero (id.) destaca que os frames não são estruturas estanques, mas resultam 

de constantes negociações entre os interlocutores, podendo sofrer alterações para se 

adaptar a uma situação nova. Além do mais, podem ativar diferentes elementos 

conforme o sujeito leitor/produtor: o frame “aula” pode não suscitar para um aluno, os 

mesmos elementos que suscitaria para um professor ou para um responsável. A 

autora explica que há tendências de estudos mais recentes que consideram esse 

modelo cognitivo como mais global e capaz de abarcar os demais. 

 

b. Esquema é um modelo cognitivo global de eventos ou estados dispostos em 

sequências ordenadas, associadas por relações de temporalidade e causalidade. 

Conforme Fávero, esquemas são previsíveis, fixos, determinados e ordenados, 

permitindo deixar implícito, durante uma produção oral ou escrita em torno de 

determinado tema, aquilo que é típico de determinada situação em torno deles. 

Pensemos em uma situação em que um professor entra na sala de aula de aula, pede 

silêncio e solicita que os alunos guardem todo o material. Tal ação pode despertar a 

memória da turma para o esquema de uma situação de prova, em que se imagina um 

“passo a passo” de realização. Sobre os esquemas, Fávero destaca que sua ruptura 

funciona como um recurso interessante, empregado especialmente na linguagem da 

propaganda, mas que, por outro lado, pode tornar-se um obstáculo à leitura.  
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c. Plano é um modelo de comportamento deliberado exibido pelas pessoas, que pode 

abranger vários propósitos superpostos. Sendo organizado em torno de uma ordem 

previsível, um plano permite ao leitor o reconhecimento do que pretende o planejador. 

Os exemplos de planos citados por Fávero (op. cit.) são os que se podem prever de 

um funcionário que deseja uma recompensa no trabalho, ou de um adolescente que 

pretende conseguir permissão para sair com os amigos. 

 

d. Script é uma espécie de plano estereotipado de ações que descreve uma situação. 

Sua função é especificar os papéis dos participantes nessa rotina e as ações deles 

esperadas. Em uma situação escolar, por exemplo, temos cristalizado em nosso 

imaginário que as ações de copiar o dever, ficar em silêncio, ser chamado à atenção 

e respeitar o professor são concernentes à figura do aluno. Postulamos que muitos 

dos efeitos de crítica das charges em relação à educação poderão estar apoiados em 

rupturas de scripts já cristalizados sobre situações desse contexto social. 

 

e. Cenário é um tipo de conhecimento de lugares, contextos e situações ativado 

durante a leitura. Fávero explica que a ativação de um cenário particular para o leitor 

é uma das funções da tematização no nível textual, que deve-se apoiar em descrições 

específicas de elementos do mesmo cenário, as quais funcionarão como pistas para 

o intérprete. Nas charges que nos propomos a analisar no presente projeto, esse tipo 

de conhecimento é muito importante, uma vez que contextualiza o ambiente 

educacional, apoiando-se principalmente em elementos não verbais. 

 

Além da questão da coerência textual, que depende de modelos de 

conhecimento armazenados em nossa memória, a produção/interpretação de 

conteúdos implícitos inferenciais é definida por Grice (1982) como implicatura, e está 

relacionada a um princípio geral de cooperação, uma instrução racional de como 

utilizar a linguagem. Segundo tal princípio, durante a comunicação, espera-se sempre 

que os interlocutores atendam a um objetivo ou direção aceita no encontro, tendo em 

vista o respeito a quatro máximas conversacionais que direcionam a troca de 

informações: a quantidade, a qualidade, a relação e o modo. Vejamos uma breve 

descrição de cada uma: 
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• A máxima da quantidade orienta que o falante seja informativo, limitando-se a 

fornecer a informação que é exigida de acordo com o objetivo da troca; nem mais, 

nem menos. Nesse sentido, o falante deve sempre dar a informação mais forte de que 

dispõe, evitando verbalizar informações evidentes ou afirmar banalidades. 

 

•  A máxima da qualidade exige que o falante traga uma contribuição verídica, não 

informando o que pensa ser falso ou o que não pode provar. A propósito dessa 

máxima, Fiorin (2005, p. 179) destaca que não se trata de considerar uma verdade 

atribuída ao falante ou a suas intenções; mas deve-se interpretar que “o falante [...] 

pretende ser sincero, deseja que o interlocutor creia em suas palavras, mesmo que 

elas não sejam verdadeiras”. 

 

• A máxima da relação indica que o falante seja pertinente, isto é, que forneça apenas 

informações concernentes ao assunto tratado, contribuindo para a manutenção do 

tópico discursivo. 

 

• A máxima do modo ou maneira recomenda que o falante seja claro, evitando 

ambiguidades e digressões. Citando Orecchioni, Fiorin (op. cit.) relembra que tal 

máxima é regida, ainda, por ideais de economia, que diz respeito à formulação mais 

simples e direta de uma informação; de honestidade, que, atribuída ao falante no 

discurso científico, pressupõe que este fale com conhecimento de causa; e de 

neutralidade, que obriga a se apoiar em recursos indiretos para influenciar o outro. 

 

Para explicar a divergência entre a significação das frases e o sentido que 

podem ganhar na enunciação, cuja base está na ativação de inferências, Grice (op. 

cit.) formula as noções de implicatura convencional e implicatura conversacional91. As 

primeiras são provocadas por expressões linguísticas, a exemplo do que observamos, 

no item anterior, a respeito das pressuposições. As implicaturas conversacionais são 

suscitadas pelo contexto, não se apoiam na significação de nenhuma das palavras 

empregadas no enunciado, mas nos conhecimentos prévios do interlocutor.  

                                                             
91 Na visão do autor, implicatura é um termo mais abrangente do que implicação, que se restringe 
apenas às inferências provocadas por expressões linguísticas, como é o caso do acarretamento e da 
pressuposição. O termo implicatura, na versão convencional descrita por Grice, daria conta desse tipo 
de inferência linguística, e, na versão conversacional, contemplaria os implícitos .originados na 
enunciação e dependentes do contexto, ou subentendidos (FIORIN, 2005, p. 176). 
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Tais informações implícitas de natureza conversacional apelam para o princípio 

da cooperação, no sentido de que podem explorar as categorias das máximas a fim 

de obter determinados efeitos de sentido. Dessa forma, infrações das máximas 

conversacionais devem ser vistas como um recurso estilístico em textos que, como as 

charges, exploram, por exemplo, a ambiguidade, violando a máxima do modo; ou o 

eufemismo e a tautologia, que exploram a máxima da quantidade; ou, ainda, a 

metáfora e a ironia, que se desviam da máxima da qualidade. Vejamos este caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Charge de Izidro92 

 

Dados verbais e não verbais constroem o cenário escolar, marcado pela 

inscrição “Sala dos professores”, localizada acima de uma porta. Como, então, 

interpretar o cartaz com a mensagem “Entre sem bater”?  

Os dados linguísticos do cartaz à porta nos remetem a uma orientação sobre o 

modo como se deve entrar na sala: sem bater. Recorrendo a nosso conhecimento de 

mundo, ativamos um “esquema” a partir do qual podemos pensar que tal instrução vai 

ao encontro de um hábito cultivado como sendo de boa educação na sociedade, que 

é o de bater à porta de uma sala antes de entrar. A partir do emprego da locução 

adverbial “sem bater”, podemos pressupor que algumas pessoas batem à porta antes 

de entrar, o que seria desnecessário na situação descrita. 

                                                             
92 Charge publicada no dia 01/05/2015, no blog do programa de rádio Mix 96. Disponível em: 
<https://mix96fm.wordpress.com/2015/05/01/charge-entre-sem-bater/>. Acesso: 12 dez. 2015. 
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Nossa experiência em um país tropical também poderia evocar que, nos locais 

de atendimento ao público geral onde há ar-condicionado em funcionamento, também 

podemos encontrar tal informação indicada na entrada, como justificativa para que o 

leitor não interprete a porta fechada como um sinal de que não há expediente. Nesse 

caso, a informação afixada atende à máxima da quantidade e da relação, informando, 

de forma direta, que o leitor pode entrar. 

Porém, para depreender a informação subentendida nessa charge, é 

indispensável recorrer ao seu contexto sócio-histórico de produção: o mês de maio de 

2015, em uma conjuntura de protestos de professores marcados por uma ação de 

contenção violenta da polícia do Paraná. Sabendo dessa informação, o verbo bater, 

empregado no cartaz, tem agora seu sentido expandido: remete a agredir fisicamente, 

tendo como opostos a convivência harmoniosa e o respeito. O sentido pressuposto, 

dado pela locução adverbial “sem bater”, indica agora que houve quem “entrasse” 

anteriormente no espaço do professor “batendo”, agredindo fisicamente. Por sua vez, 

o conteúdo novo subentendido, condicionado pelo contexto, é uma recomendação de 

que se deve respeitar o professor, não agindo contra ele com violência. 

 

Concluindo este item, relembramos que o processo inferencial envolvido na 

produção/recepção de todo texto evidencia que o sentido é um fenômeno discursivo 

múltiplo, totalmente dependente da interação comunicativa. Por conseguinte, 

reafirmamos, com Charaudeau (1995a), que ler implica ir além da decodificação do 

sentido explícito da/na língua – ou compreensão –, em busca do entendimento do 

sentido implícito do/no discurso – ou interpretação, no qual ficam ocultas as 

informações pressupostas e subentendidas e as intenções de um enunciador movido 

por suas crenças e imaginários.  

No item que se segue, falaremos sobre esse universo representativo latente 

em toda troca discursiva e sobre a maneira como ele influencia o discurso, a imagem 

do enunciador e, principalmente, os efeitos pretendidos deste sobre seu auditório. 
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3.5 A trilogia aristotélica – logos, ethos e pathos – e o “fazer sentir” como 

estratégia do discurso chargístico 

 

A instância midiática acha-se, então, “condenada” a procurar emocionar seu 

público, a mobilizar sua afetividade, a fim de desencadear o interesse e a 

paixão pela informação que é transmitida (Patrick Charaudeau).93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorretrato do chargista Cazo94 

 

Concernentes à habilidade na composição e apresentação dos discursos, o 

ethos e o pathos, juntamente com o logos, são conceitos que remontam à arte oratória 

grega e romana, estudada na Retórica Clássica. Nessa tradição, tais termos se 

referiam, respectivamente, ao sujeito orador, ligado a um sistema de estratégias para 

fazer crer no mundo construído na enunciação; ao seu auditório, como feixe de 

expectativas, disponibilidades e paixões provocadas; e ao próprio discurso proferido, 

visto como articulação entre as duas instâncias anteriores, percebidas naquilo que 

esse discurso demonstra ou parece demonstrar (DISCINI, 2011, p. 33). 

Eggs (2005) nos explica que, na exposição aristotélica, ethos, pathos e logos 

representam três espécies de provas fornecidas pelo discurso, as quais se apoiam, 

cada uma, em “razões” próprias que fazem com que o discurso do orador convença, 

seja eficaz. Nas palavras do autor: “Os oradores inspiram confiança, (a) se seus 

argumentos e conselhos são sábios e razoáveis, (b) se argumentam honesta e 

sinceramente, e (c) se são solidários e amáveis com os seus ouvintes” (EGGS, 2005, 

p. 32). Ilustramos, no quadro a seguir, suas observações a partir da tradução dos 

termos gregos empregados por Aristóteles: 

                                                             
93 (2010b, p. 92). 
94 Disponível em: <https://www.facebook.com/CHARGISTACAZO>. Acesso: 01 out. 2017. 
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LOGOS ETHOS PATHOS 

phónesis 
(racionalidade, 

prudência) 

areté 
(virtude, 

sinceridade) 

eúnoia 
(benevolência, 
solidariedade) 

 discurso  orador  ouvinte 

 
Quadro 9 – A trilogia aristotélica e suas razões (EGGS, 2005) 

 

A partir de conclusões de seus estudos, Eggs (2005, p. 41) explica que o logos, 

ou discurso, é o elemento de prova retórica que contém a argumentação propriamente 

dita e que reflete, portanto, o raciocínio do orador. Assim, o logos convence em si e 

por si mesmo, independentemente da situação de comunicação concreta, sendo ele 

o fundador da persuasão. Já o ethos e o pathos são provas que, na visão dos antigos 

retóricos, não incidem sobre a argumentação, ligam-se apenas à situação concreta e 

aos indivíduos nela implicados, uma vez que se referem, respectivamente, à 

integridade e caráter associados ao orador, e à paixão e afeto de seu auditório. 

Em Análise do Discurso, os conceitos de ethos e pathos herdados da retórica 

foram reelaborados e ganham um papel importante justamente pela projeção que 

evidenciam dos interlocutores envolvidos em um ato de linguagem. Nessa perspectiva 

teórica, tais conceitos são concebidos como construções de uma imagem do 

enunciador e de seu enunciatário empreendidas no e pelo discurso e dependentes da 

inter-relação entre esses parceiros em prol de um contrato comunicativo. 

Segundo Amossy (2005, p.9), “todo ato de tomar a palavra implica a construção 

de uma imagem de si”, de modo que, ao se colocar na enunciação, o locutor constrói 

uma representação de sua pessoa que deixa ver no ritmo de sua fala, em seu estilo 

pessoal, na maneira de se expressar, nas crenças implícitas em seu discurso. Voltado 

para o orador, o ethos seria, então, aquilo que lhe permite parecer “digno de fé”. 

O ethos é definido por Maingueneau (2011, p. 18) como “uma maneira de se 

mover no espaço social, uma disciplina tácita do corpo apreendida através de um 

comportamento”. Ele age em um segundo plano, de forma lateral, mobilizando uma 

experiência sensível do discurso. Daí, segundo o autor, decorre a eficácia do ethos: 

em estar ele envolvido na enunciação sem estar explicitado no enunciado. 

Maingueneau (2008b) ressalta que a configuração dos gêneros e o 

posicionamento ideológico do locutor permitem que se construam expectativas sobre 
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a imagem que este faz de si no discurso. Dessa forma, em um gênero que permita 

uma cenografia95 variada, como é o caso dos gêneros oriundos dos discursos político 

e publicitário, o locutor pode interpelar o leitor de maneiras diversas para captar seu 

imaginário, colocando-se como conselheiro, amigo, médico, guia etc. Essa variação 

não é percebida, por exemplo, em gêneros mais fechados, cuja finalidade é 

basicamente utilitária, como as listas telefônicas, as receitas médicas entre outros. 

Quanto às charges, levando em consideração seu contrato comunicativo, é 

possível prever a posição de um enunciador crítico a respeito de seu entorno social, 

que se coloca como quem denuncia figuras políticas e situações problemáticas de seu 

tempo. Além disso, os temas que o cartunista aborda e seu estilo precisarão uma 

imagem dele diante de seu público, que pode ser, por exemplo, a de um porta-voz 

mais ácido e engajado politicamente, ou a de um voyeur, talvez ligado a um humor 

mais prosaico96. Nesse sentido, consideramos importante a observação do conjunto 

da obra de um cartunista, o que não é nosso foco nessa pesquisa. 

Para os objetivos que nos propomos – voltados não propriamente para a imagem 

do enunciador das charges, mas para as representações que cria em torno da 

educação e os meios discursivos verbo-visuais empregados nesse sentido –, a 

importância do ethos está em sua articulação com o pathos, sabendo que esta última 

dimensão fundamenta as estratégias de captação predominantes no contrato 

comunicativo desse gênero. Veremos, então, a seguir, em que consiste a dimensão 

patêmica do discurso, com foco em sua relação com o contexto midiático. 

 

 

 

 

                                                             
95 O termo cenografia é definido pelo autor a partir do acréscimo da ideia de inscrição legitimante (-
grafia) à de cena, que permite ao locutor “dizer construindo o quadro desse dizer”. Em outras palavras, 
a cenografia corresponde, ao mesmo tempo, ao quadro e ao processo que viabiliza a elaboração de 
dispositivos pelos quais o discurso encena seu próprio processo de comunicação (MAINGUENEAU, 
2008b, p.51). 
96 Latuff contou-nos uma situação em que um outro desenhista, iniciante, falava sobre a influência do 
chargista carioca em sua produção e mencionou o desejo de ser “um ícone da esquerda”, como ele. O 
autor afirmou não saber de onde exatamente o rapaz tirou essa conclusão, mas associa às temáticas 
predominantes em sua obra, ligadas, de fato, à imprensa sindical e a movimentos sociais, e aos 
veículos onde circulam seus textos (Informação verbal). Trata-se de um exemplo claro da percepção 
do ethos engajado de Latuff enquanto enunciador chargístico a partir de seus textos e contextos de 
publicação. Nesse sentido, chargistas como Paulo Caruso e Cláudio Duarte, que publicam cenas 
ligadas a questões políticas nacionais n’O Globo, encarnariam o oposto dessa imagem. 
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3.5.1 Pathos: a emoção como categoria do discurso   

 

Na visão dos estudiosos da Retórica clássica, o pathos, como já citamos, é o 

meio de prova que diz respeito ao auditório, sendo orientado pela razão eúnoia – 

termo grego cuja tradução, segundo Eggs (2005, p. 33), pode ser dada pela palavra 

“solidariedade”, em referência a uma “simpatia ativa para com o outro”. Nesse sentido, 

os argumentos ditos “patéticos” (de pathos) são de ordem emocional, ligados à 

vontade e, sendo assim, tanto quanto os argumentos éticos (de ethos), não se 

manifestam obrigatoriamente no enunciado (como o logos), mas atuam nos registros 

semióticos não-verbais (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 58, p. 371). 

Seguindo Charaudeau (2007a, 2010c), entendemos que tratar as emoções 

como objeto de estudo da linguagem é possível, contanto que se delimite claramente 

um quadro de abordagem que descreva não só as condições de seu surgimento, mas 

também como se dá a sua manifestação no discurso. O autor salienta que, dentro de 

uma problemática discursiva, as emoções não podem ser concebidas como reações 

sensoriais, disposições de humor ou de caráter, ou reações comportamentais, como 

pressupõe a Psicologia; tampouco são tomadas apenas como categorias 

interpretativas ideais que instituem regras morais para os comportamentos da 

sociedade, conforme a perspectiva da Sociologia: 

 
A análise do discurso tem por objetivo o estudo da linguagem, enquanto 
produtora de um sentido em uma relação de troca, visto que ela traz em si 
mesma o signo de uma coisa que não está nela, mas da qual é portadora. [...] 
Este ponto de vista se aproximaria, por conseguinte, de uma retórica da 
visada de efeito, que é instaurada por categorias de discursos que pertencem 
a diferentes ordens (inventio, dispositio, elocuttio, actio), nas quais haveria 
entre outras coisas, uma “tópica” da emoção – uma “patemia”, eu diria – que 
seria constituída por um conjunto de “figuras” (CHARAUDEAU, 2010c, p. 25). 
 

Conforme Charaudeau, as emoções se inscrevem na linguagem como reflexo 

dos desejos e intenções dos sujeitos, suas filiações a grupos sociais, seus jogos 

interativos, saberes e visões de mundo compartilhados. Além disso, as circunstâncias 

históricas e materiais particulares em que ocorrem os atos de linguagem também 

estão implicadas nessa manifestação. Dessa forma, Charaudeau (2010c, p. 26) 

salienta que, mesmo se diferenciando das perspectivas psicológica e sociológica, a 

abordagem das emoções pelo viés da análise do discurso apoia-se nos pressupostos 

dessas disciplinas para dar conta da complexidade desse objeto, que: apresenta um 
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caráter afetivo individual; tem também um viés social apoiado em consensos históricos 

e culturais; e, por esse motivo, vincula-se às representações sociais. 

O autor defende, então, três pontos: as emoções são de ordem intencional, isto 

é, estão ligadas à racionalidade do sujeito, tendo, portanto, uma “base cognitiva”. Isso 

significa que “estão a serviço de um agir comunicacional”, uma “visada acional”, pelo 

fato de conterem uma orientação direcionada a um objeto do qual tiram sua 

intencionalidade (op. cit., p. 28). As emoções do ódio ou da compaixão, por exemplo, 

não são o simples resultado de uma pulsão, nem podem ser medidas apenas pela 

elevada adrenalina que despertam no sujeito, são antes vivenciadas “pela 

representação de um objeto que afeta o sujeito ou que ele procura combater” (id.). 

Em segundo lugar, as emoções estão ligadas a saberes de crença, os quais 

dependem de sistemas de valores mais ou menos normatizados. Pensando assim, as 

emoções podem ser entendidas como crenças apoiadas em julgamentos do sujeito a 

respeito do mundo, de modo que a modificação ou mesmo o desaparecimento da 

emoção em uma determinada circunstância social pressupõe um deslocamento das 

crenças existentes em torno dela, e vice-versa. Poderíamos pensar, como exemplo, 

nas embalagens atuais de cigarro, que carregam imagens extremamente fortes e 

negativas sobre os efeitos deste produto, em contrapartida às embalagens antigas, 

que lhe atribuíam prazer e status social97. 

O terceiro ponto abordado por Charaudeau a respeito da definição do objeto de 

estudo emoção é que este se inscreve em uma problemática da representação, ou 

seja, as emoções participam de um duplo movimento, no qual simbolizam o mundo e, 

reflexivamente, retornam ao sujeito como uma imagem de sua própria identidade. 

Poderíamos, portanto, falar em “representação patêmica” diante de: 

 
[...] uma situação a propósito da qual um julgamento de valor coletivamente 
partilhado – e, por conseguinte, instituído em norma social – questiona um 
actante que acredita ser beneficiário ou vítima, e ao qual o sujeito da 
representação se encontra ligado de uma maneira ou de outra. [...] A relação 
patêmica engaja o sujeito em um comportamento reacional segundo as 
normas sociais às quais ele está ligado, as que ele interiorizou ou as que 
permanecem nas suas representações (CHARAUDEAU, 2010c, p. 31). 
 

Segundo Charaudeau (2007a), o analista do discurso não dispõe de meios 

metodológicos para tratar a emoção como realidade manifesta e vivenciada por um 

sujeito, de sorte que deve explorá-la sob a perspectiva de seus efeitos no discurso. 

                                                             
97 Sobre uma análise desses textos, remeto ao artigo de Monnerat (2014). 
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Esse tratamento corresponde à problemática da influência e seus princípios 

norteadores, que estão nas bases da Teoria Semiolinguística, como vimos.  

Assim, pensar nas emoções como efeitos discursivos responde à pergunta 

“como tocar o outro”?, que engaja o sujeito falante no propósito de levar o outro não 

propriamente a refletir sobre o que é dito, mas a se deixar levar pelo que sente, pelo 

que atinge suas pulsões emocionais. Como analistas, somos impelidos, então, a 

observar todo o processo discursivo pelo qual se pretende despertar determinada 

emoção em um auditório em função de uma visada enunciativa patêmica: 

 
[...] persuadir um auditório consiste em produzir nele sentimentos que o 
predispõem a partilhar o ponto de vista do orador. O sentimento não deve ser 
confundido com sua expressão (mesmo se esta puder desempenhar um 
papel determinado), será considerado como um efeito possível que poderá 
suscitar uma determinada ativação do discurso junto a um determinado 
público, em uma determinada circunstância (CHARAUDEAU, 2007a, p. 242). 

 

É preferível falar, portanto, em “efeitos patêmicos” no lugar de “emoções”, 

indicando certa filiação à tradição “retórica dos efeitos”, concebida na filosofia clássica, 

e estabelecendo os limites da AD em relação à abordagem psicológica e sociológica 

da emoção. Dentro do quadro semiolinguístico, o pathos é, pois, analisado a partir da 

caracterização da situação de comunicação, dos universos de saber partilhado e das 

estratégias enunciativas, e, como resultado desses fatores, será mostrado 

materialmente nos textos por meio de marcas-traços de natureza verbal e – como 

veremos a propósito das charges – também não-verbal. 

Quanto às marcas do patêmico, Charaudeau (2010c) explica que há palavras 

mais “transparentes” em relação ao conteúdo emocional, como “cólera”, “angústia”, 

“horror”, mas seu emprego por si só não garante que elas produzirão efeito patêmico 

no interlocutor. Da mesma forma, há palavras que não descrevem emoções, mas que 

podem desencadeá-las, como “assassinato”, “vítimas”, “acidente”; e há, ainda, 

enunciados que não comportam palavras patemizantes, mas que podem manifestar 

efeitos patêmicos a depender da enunciação, como “Basta!” ou “Hoje é sábado!”. O 

que se ressalta dessa constatação é que os signos são apenas suscetíveis de 

desencadear efeitos de pathos, o que depende de aspectos socioculturais dos 

contextos onde se inscrevem, bem como das inferências e conhecimentos 

mobilizados pelos parceiros no ato de comunicação. 

Portanto, não é suficiente fazer o foco somente nas categorias linguístico-

discursivas em busca de analisar as emoções no discurso. É preciso, como propõe 
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Charaudeau (2010c, p. 39), uma teoria da situação, que descreva, com clareza, os 

dispositivos de comunicação para, então, construir filtros de percepção do patêmico 

apoiados, por sua vez, nas seguintes condições: 

 

i) a existência de uma finalidade e de lugares atribuídos aos sujeitos passíveis de 

gerar efeitos de ordem patêmica, o que significa dizer que é preciso que haja uma 

finalidade captadora forte para que esses efeitos possam ser mobilizados. 

Contrapondo, por exemplo, os contratos comunicativos científico e ficcional, veremos 

que este é mais propenso à patemização do que aquele, uma vez que se apoia mais 

fortemente na visada de captação. 

 

ii) um campo temático que apoie um universo de patemização por meio dos 

imaginários sociais que evoca. Nesse sentido, é preciso que a organização do 

propósito relativo aos acontecimentos preveja uma organização das tópicas 

patêmicas correspondentes a cada situação. Como exemplo, lembremos o universo 

temático das mídias de informação – que contemplam o discurso das charges –, no 

qual podemos identificar uma tópica da “desordem social” ou de sua “reparação”. 

 

iii) um espaço de estratégias que se valha de visadas patemizantes, o que depende 

das possibilidades dadas pelas restrições do contrato de comunicação que rege o 

ambiente da troca linguageira. Nesse sentido, Charaudeau explica que, conhecendo 

e aproveitando bem o espaço de restrições e liberdades que o contrato lhe dá, o 

sujeito poderá reforçar, apagar ou acrescentar algo às visadas patêmicas de que 

poderá lançar mão se julgar necessário. 

 

Seguindo Lausberg, Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 372) afirmam que 

“é impossível construir um objeto de discurso sem construir simultaneamente uma 

atitude emocional em relação a esse objeto”. Mencionam, nesse sentido, três regras 

fundamentais de produção de efeitos patêmicos: em primeiro lugar, é preciso haver 

um orador emocionado, que sirva de modelo de emoção e possa desencadear 

identificação empática por meio de seu ethos; além disso, é importante que haja 

objetos e imagens que sejam enquadrados discursivamente, servindo como estímulos 

diretos da representação da emoção; finalmente, deve haver a descrição de coisas 
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emocionantes, que sirvam como meio cognitivo-linguístico de amplificação dos fatos 

que podem desencadear efeitos patêmicos. 

Tendo em vista a natureza intencional das emoções, sua filiação a saberes de 

crença e representações sociais, bem como suas condições de produção no discurso, 

Charaudeau nos apresenta – a propósito do estudo da patemização no ambiente 

televisivo – uma organização do universo patêmico a partir de quatro grandes tópicas 

emblemáticas (ou imaginários sociodiscursivos, como diz o autor), marcadas, cada 

uma, por uma polarização. O quadro a seguir procura sistematizar suas observações. 

Tenhamos em mente que, segundo Charaudeau (2010c, p. 48), as tópicas 

descritas foram elaboradas a partir de algumas pressuposições: primeiramente, que 

o estado patêmico é desencadeado pela percepção de um actante-objeto exterior ao 

sujeito que vivencia; em segundo lugar, que o sujeito sente algo que está mais ou 

menos em condições de exprimir; e, finalmente, que o sujeito se comporta de 

determinada maneira diante desse actante-objeto e do que sente. Sendo assim, as 

tópicas são um instrumento metodológico que ajuda a reconhecer o estatuto atribuído 

pelo sujeito ao actante-objeto, a relação entre ambos e o comportamento enunciativo 

do sujeito. 
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TÓPICAS PATÊMICAS E SUAS FIGURAS 

TÓ
P

IC
A

 1
 

+ ALEGRIA 

Estado de satisfação do desejo do 
sujeito, que diz “Estou bem comigo 
mesmo”. Provoca essencialização 

eufórica. 

Satisfação, 
Contentamento, 
Vaidade, Orgulho 

- DOR 

Estado de insatisfação do desejo do 
sujeito, que, colocado em uma 

situação de vítima moral, diz “Tenho 
dor”. 

Tristeza, Vergonha, 
Constrangimento, 

Humilhação, Orgulho 
ferido. 

TÓ
P

IC
A

 2
 

+ ESPERANÇA 

Espera por um benefício, uma 
melhora do destino, com movimento 
de confiança por parte do sujeito em 

relação a isso. 

Confiança, Desejo, 
Apelo, Votos, 

Oração. 

- ANGÚSTIA 

Espera desencadeada por um actante-
objeto negativo desconhecido. Coloca 
o sujeito na posição de “ser-à espera-

ameaçado”, que diz “Estou 
angustiado”. 

Melancolia, Medo, 
Terror. 

TÓ
P

IC
A

 3
 

+ SIMPATIA 

Sensibilidade para aliviar o sofrimento 
de alguém perseguido, a quem o 
sujeito diz “Eu gosto de você!”. 

Benevolência, 
Compaixão, Piedade, 

Solidariedade. 

- ANTIPATIA 

Indignação frente a uma vítima 
perseguida com tendência à denúncia 

do responsável pelo sofrimento. O 
sujeito diz: “Eu denuncio X.” 

Indignação, 
Acusação, Denúncia, 

Cólera, Ódio. 

TÓ
P

IC
A

 4
 + ATRAÇÃO 

Aprovação e adesão a algo ou alguém 
visto como benéfico, herói, a quem ou 

de que o sujeito diz: “Ele é 
admirável”. 

Admiração, Fervor, 
Maravilhamento, 
Encantamento. 

- REPULSA 

Sujeito tende à desaprovação ou 
rejeição violenta de um actante 

negativo, visto como mau. 

Desprezo, Desgosto, 
Aversão, Fobia. 

 
Quadro 10 – Organização do universo patêmico (CHARAUDEAU, 2010c, p. 49-54) 

 

Charaudeau (2010c, p. 35) orienta, ainda, que as tópicas e figuras patêmicas 

podem gerar seus efeitos a partir de uma dupla enunciação: uma enunciação da 

expressão patêmica, oriunda da descrição elocutiva ou alocutiva de um estado 

emocional do locutor; ou uma enunciação da descrição patêmica, pela qual o locutor 

propõe ao destinatário a narrativa (ou fragmento) de uma cena dramatizante 

suscetível de produzir tal efeito. Vejamos, nas palavras do autor: 
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Portanto, consideraremos que “estou furioso” e “não fique furioso” são dois 
tipos de enunciado que instauram o efeito patêmico de maneira diferente de 
quando dizemos “a multidão está furiosa”. O efeito patêmico dos dois 
primeiros enunciados é instaurado por meio de uma construção identitária; o 
terceiro enunciado é instaurado por meio de uma identificação-projeção que 
é proposta ao destinatário (id.). 
 

No caso da expressão patêmica, o efeito e a intensidade sobre o destinatário 

vão depender, pois, da relação identitária e do jogo interlocutório entre os sujeitos. No 

caso da descrição patêmica, dependerão da relação que une o destinatário à situação 

descrita pelos protagonistas, mediada, obviamente, por imaginários sociodiscursivos. 

Emediato (2007) avalia o papel da dimensão patêmica na construção da 

informação midiática por meio da análise de notícias. O autor demonstra a existência 

de uma competência passional de captação que regula o processo de 

intercompreensão desse gênero, a qual diz respeito não apenas à instância de 

produção jornalística, interessada em vencer à concorrência; mas ao próprio 

eleitorado, que é uma instância de desejos, valores e afetos, submetida ao princípio 

do prazer. Pressupõe-se, então, que o potencial patêmico da notícia se inscreve em 

vários lugares de sua construção discursiva, a saber: 

 

a. um espaço de tematização, no qual existe uma intencionalidade patêmica que se 

sustenta na escolha de uma face do mundo a ser mostrada. Segundo Emediato (op. 

cit.), no caso do contexto midiático, a face privilegiada do mundo é o seu avesso, uma 

vez que a emoção da informação midiática começa pela essência da informação 

negativa, que aponta os desequilíbrios do mundo. Nesse sentido, a organização 

temática do jornal se equilibra entre cognição e afeto: de um lado, alimenta e reforça 

as demandas do leitor por saber; de outro, apresenta um quadro temático com o qual 

o leitor se identifique e no qual perceba uma pertinência cultural.  

 

b. um espaço de problematização, que pressupõe a colocação em cena de um 

universo contextual suposto e a produção de um efeito contextual modificador deste, 

por meio da apresentação de um dado novo. Um aspecto importante a se considerar 

na análise dos efeitos patêmicos dessa problematização é levar em consideração as 

figuras de leitor previstas no discurso, com as quais o leitor real deve identificar-se. 

 

c. um espaço de visualização, ligado aos ângulos e planos de visão que constituem 

as formas de mostrar a notícia e, assim, dar visibilidade e destaque ao real construído 
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por meio dela. Emediato afirma que “o olhar é formatado e, muitas vezes, patemizado 

pelos planos da câmera e pela isotopia gráfica das páginas” (op. cit., p. 302). 

 

d. um espaço enunciativo, que envolve os comportamentos alocutivo, elocutivo e 

delocutivo, os quais podem suscitar, cada um, diferentes efeitos patêmicos: atos 

delocutivos podem ser modalizados em diferentes graus de asserção (certeza, 

probabilidade, dúvida); atos alocutivos podem fazer surgir uma relação de poder entre 

o locutor e o interlocutor; e atos elocutivos, mais evidentemente afetivos, denotam um 

engajamento psicológico do locutor com o que diz.  

 

e. um espaço descritivo, cujas identificações e qualificações (axiológicas ou afetivas) 

ampliam a dramatização narrativa e a implicação afetiva das classes descritas, 

constituindo-se, pois, índices de patemização mais ou menos evidentes. 

 

f. um espaço narrativo, cujo próprio fundamento simbólico já é patêmico, uma vez 

que se apoia em uma busca constante de resposta às questões fundamentais 

humanas. Além disso, segundo Emediato (op. cit.), os enunciados narrativos 

provocam uma tensão dentro do universo narrado, tornando-o dinâmico e sujeito a 

mudanças e implicações. Isso leva o leitor a axiologizar e julgar as ações descritas de 

acordo com padrões morais de condutas. 

 

A título de exemplo, vejamos, no traço do juiz-forano José Bello, como se 

constroem os efeitos patêmicos visados: 
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Figura 20 – Charge de Bello, Tribuna de Minas, 15/10/2009 

 

Primeiramente, devemos salientar o contexto de publicação da charge: dia 

15/10/2009, dia dos professores (V. paratexto no Anexo B, p. 364). 

Já sabemos que o contrato comunicativo das charges, em seu espaço de 

estratégias, apoiado na visada de captação, prevê a exploração de recursos para 

provocar a adesão não racional do interlocutor ao que é dito por meio de “moções 

emocionais” que o coloquem à mercê do locutor. 

Uma segunda condição também está presente no texto de Bello, que é a 

referência a um campo temático que evoca imaginários patêmicos, como é o caso da 

educação no Brasil. Nesse sentido, uma situação avessa da realidade, de desordem 

social, é descrita pelo chargista, que evoca a questão da violência que assola os 

profissionais da educação, de modo geral, no contexto contemporâneo.  

Observamos que o enunciador assume uma atitude enunciativa elocutiva, que 

possibilita a dramatização da realidade por meio de uma metáfora multimodal: a sala 

de aula se constrói, na perspectiva verbo-icônica, como um ringue de boxe, no qual 

vemos o professor descrito como um lutador, esgotado após um round. Portanto, o 

espaço enunciativo também dá margem ao levantamento de emoções. 

Nos termos de Lakoff e Johnson (2002), notamos que o domínio alvo da 

metáfora em exame é a educação, que se apoia em relações sistemáticas com o 

domínio-fonte luta de boxe. O personagem – um professor – diz: “Que luta!”, como 

quem intensifica a duração e o grau de agressividade que caracteriza sua atuação 

junto aos seus “adversários”, que podem ser os alunos, os pais omissos, os governos 
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irresponsáveis, os baixos salários, a jornada excessiva de trabalho etc. Conforme 

Lakoff e Johnson, depreendemos desse conjunto metafórico, portanto, a metáfora 

conceitual EDUCAÇÃO É LUTA. 

Notemos a importância da complementaridade entre os enunciados verbais e 

não verbais da imagem: sem a inscrição “professor” na cintura do personagem, a 

imagem poderia dar margem a outras situações, por exemplo, as dificuldades 

acadêmicas de um universitário. O emprego do substantivo, nesse caso, serve ao 

componente nomear da encenação descritiva e opera uma identificação, funcionando 

de maneira completiva em relação à imagem (LINDEN, 2011).  

Defendendo a importância do estudo das metáforas em contextos multimodais, 

Forceville (2008) argumenta que um dos pontos importantes que favorece esse estudo 

é o maior apelo emocional das bases visuais e multimodais em relação às verbais, 

que são arbitrárias e de assimilação menos imediata. Logo, é evidente o respaldo 

dessas construções à dramatização construída pelo chargista, com vistas a influenciar 

as perspectivas das pessoas sobre o mundo e as ações que realizam em virtude 

dessas perspectivas. 

Feres (2013), que analisa livros ilustrados, defende que a complementaridade 

verbo-visual dos textos multimodais, como as charges, favorece a criação de efeitos 

de sentido e de “efeitos sentidos” oriundos do alargamento dos limites dos signos 

convencionais precisos, que conjugam o mostrável e o indizível: 

 
Considera-se mostrável e indizível aquilo que é apresentado mais do que 
representado por meio de uma materialidade perceptível, sensorial, 
figurativa, ou, em outras palavras, aquilo que é apenas suscitado por um 
enunciado, sem necessariamente ser nomeado. A patemização trabalha 
nesse terreno, fazendo sentir a partir de inferências afetivas, que fazem 
emergir sentimentos e sensações (op. cit., p. 98). 
 

Vejamos, pois, que os efeitos patêmicos visados no projeto de captação de 

Bello, na Figura 20, exploram a tópica patêmica da simpatia para com o professor por 

meio do enquadramento desse profissional, no espaço descritivo, como um lutador 

cheio de hematomas e curativos, o que encena o contexto educacional como uma luta 

literal, como vimos. Trata-se de um sujeito, vitorioso ou derrotado – o texto não dá 

indícios para afirmar com certeza –, com cujo sofrimento o enunciador deve se 

identificar, movido por uma compaixão. 

A parcela verbal da charge também reforça esses efeitos em seu espaço de 

visualização, dado o enquadramento em plano americano e o ângulo médio. O olhar 
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e a fala do personagem professor-lutador, assim revelados, interpelam, 

alocutivamente, o leitor à altura de uma conversação normal.  Também o paratexto – 

um artigo de opinião do colaborador Ivan Bilheiro, intitulado “Palavra aos professores” 

(V. Anexo B, p. 364) –  ancora a construção da metáfora visual e dos efeitos patêmicos 

a ela interligados, trazendo o seguinte link: “[...] há que se comemorar que todos 

vocês, professores e professoras, ainda estejam engajados na luta pela educação”. 

Reforça-se, pois, a argumentação em torno da visão idealizada do professor 

como um “herói” sofredor, que é apresentada ao leitor no bojo de um universo de 

discurso ligado às causas humanas: o acontecimento é mostrado por meio do espelho 

da charge à sociedade, que é instada a julgar e se posicionar em relação aos possíveis 

culpados (CHARAUDEAU, 1998, p. 5). 

 

É possível concluir, nesta seção, portanto, que o estudo das categorias de 

ethos e pathos reforça a importância do empreendimento de uma análise do discurso 

que começa de “fora para dentro”, ancorada não apenas nos contextos, mas nos 

dispositivos de comunicação. Conforme Charaudeau (2010c, p. 55), são esses 

dispositivos que atribuem previamente um lugar aos parceiros da troca e dão, ao 

mesmo tempo, uma grade de leitura dos signos.  

É a partir dessas restrições dos contratos – que sobredeterminam a 

produção/recepção dos discursos – que os sujeitos constroem/interpretam imagens 

de si mesmos e planejam a mobilização de efeitos patêmicos. Tais efeitos de pathos, 

que estão no foco desta pesquisa, são, como vimos, mapeáveis na materialidade 

textual de gêneros discursivos diversos por meio das escolhas verbais e não verbais 

empreendidas pelos sujeitos, e se entrelaçam com as crenças e representações 

sociodiscursivas latentes em toda a troca linguageira, como veremos a seguir. 
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3.6 Das representações aos imaginários sociodiscursivos 

 

Mergulhada no imaginário, a charge [...] recupera esse universo de 
significações que se esconde por trás de nossos atos e que nos surpreende 

nos tropeços de nossa razão cotidiana, fala desse delírio que nos possui e 
que compartilhamos juntos (Luiz Guilherme Teixeira).98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de Duke99 

 

Para pensarmos a construção da charge dentro do universo midiático como um 

gênero “carregado” de referências sociais e culturais, que extrapolam a dimensão 

verbal e icônica aparente dos signos, é preciso iniciar uma reflexão sobre o conceito 

de representação social. Sabendo da grande complexidade desse termo 

irremediavelmente atrelado à linguagem e de interesse das ciências sociais, em geral, 

não pretendemos, de forma alguma, esgotá-lo neste item. Nosso intuito é articular 

algumas observações da Psicologia Social sobre esse conceito, tecidas no entorno 

das pesquisas de Moscovici (2013), Jodelet (2001) e Spink (1993; 1995); e outras 

perspectivas mais interdisciplinares, que preferem falar em imaginários, como 

Wunenburger (2007) e Charaudeau (2007b); a fim de nos instrumentalizar 

teoricamente para enfrentaremos nosso objeto de estudo. 

O Dicionário Aurélio Escolar da Língua Portuguesa (1988) indica dezoito 

entradas diferentes para a palavra representação, das quais destacamos a primeira e 

a última, respectivamente: “ser a imagem ou a reprodução de” e “figurar como símbolo, 

aparecer sob outra forma”. Pensando nessas duas acepções, já notamos, na essência 

da palavra “representação”, uma filiação com a linguagem, que é, na definição 

                                                             
98 (2005, p. 90) 
99 Disponível em: <http://www.vozdabahia.com.br/index/blog/id-61861/charge_do_duke>. Acesso: 2 de 
out. 2017. 
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clássica herdada do estruturalismo saussuriano, manifesta por meio de sistemas 

convencionais de signos, que medeiam a apreensão psíquica e a expressão da 

realidade de maneira simbólica.  

Do ponto de vista da psicologia social, Spink (1995) sinaliza que o termo pode 

indicar tanto “re-apresentação”, configurando-se como cópia fiel, descrição da 

realidade; quanto “interpretação”, sentido no qual, à semelhança do teatro, volta-se 

para a criação de um mundo imaginário, reflexo também do mundo em que vivemos. 

Na mesma perspectiva, para Moscovici (2013, p. 216), representar significa “trazer as 

coisas ausentes” e, ao mesmo tempo, “apresentar coisas de tal modo que satisfaçam 

as condições de uma coerência argumentativa, de uma racionalidade e de uma 

integridade normativa do grupo”. E Jodelet (2001, p. 22) enfatiza que representar 

corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto. 

A partir da noção inicial de representação como uma ação que implica nossas 

faculdades mentais e também mobiliza elementos contextuais e coletivos, nos dois 

itens que se seguem, veremos como a Psicologia Social cunhou o termo 

representação social, integrando aos aspectos cognitivos fatores de natureza 

sociológica, a fim de contemplar, de forma mais coerente, a complexidade dessa 

noção. Refletiremos também sobre a relação desse conceito com a comunicação e a 

linguagem, que nos interessa mais especificamente. 

 

3.6.1 Conceito e funcionamento das representações sociais 

 

A primeira ideia de representação social foi estabelecida no campo dos estudos 

sociológicos, baseada na oposição entre representação coletiva e representações 

individuais, em um contexto em que se buscava delinear o escopo da sociologia como 

ciência autônoma, diferenciando-o do da psicologia. Sob tal perspectiva, as 

representações coletivas são um instrumento conceitual explanatório, criado em 

referência a uma classe geral e estável das ideias e crenças de uma comunidade ou 

grupo (ciência, mito, religião etc.). São a matriz subjacente de nossas crenças, de 

nosso conhecimento e de nossa linguagem, responsáveis por cimentar as sociedades 

em todos integrados (MOSCOVICI, 2013). 

É a versão do termo cunhada por Serge Moscovici e outros colaboradores, 

entre eles Denise Jodelet, que marca a sua importância teórica até nossos dias, 

vinculando-o, de uma vez por todas, ao campo de estudo de uma ciência que, 
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emergindo na década de 60, pretendia-se integradora e complexa – a Psicologia 

Social. Nesse viés científico, as representações sociais não são mais concebidas 

como conceitos estáveis, mas como fenômenos de caráter plástico e heterogêneo, 

que necessitam de descrição e explicação, uma vez que se relacionam a um modo 

particular de compreender e se comunicar que cria tanto a realidade quanto o senso 

comum. Passam a designar “concomitantemente o produto e o processo de uma 

atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e de elaboração 

psicológica e social dessa realidade” (JODELET, 2001, p. 22). 

Na proposta de Moscovici, as representações sociais são criaturas do 

pensamento oriundas de nossas ações e comunicações. São descritas como 

fenômenos dinâmicos, que se apresentam como uma “rede” de ideias, metáforas e 

imagens mais ou menos interligadas livremente, e toda a forma de crença, ideologias, 

conhecimento – inclusive a ciência – que orientam nossa produção de respostas 

diante de tudo o que é visível.  

Mais do que “uma generalidade vazia”, uma representação social, sendo uma 

representação do mundo, torna-se o próprio mundo para aqueles que a compartilham 

(id., p. 185). São para nós uma “atmosfera”, tudo o que temos como base de nossos 

sistemas perceptivos cognitivos: 

 
[...] nós nunca conseguimos nenhuma informação que não tenha sido 
distorcida por representações “superimpostas” aos objetos e às pessoas que 
lhe dão certa vaguidade e as fazem parcialmente inacessíveis. Quando 
contemplamos esses indivíduos ou objetos, nossa predisposição genética 
herdada, as imagens e hábitos que nós já aprendemos, as suas recordações 
que nós preservamos e nossas categorias culturais, tudo isso se junta para 
fazê-las tais como as vemos (id., p. 33). 
 

Sendo assim, Moscovici explica que as representações sociais têm duas 

funções precisamente definidas: a de convencionalização e a de prescrição. A 

primeira – atravessada pelo caráter simbólico da linguagem, que permeia toda prática 

interativa humana – diz respeito ao reconhecimento de um objeto, indivíduo ou 

acontecimento e seu consequente “encaixe” em determinada categoria de 

pensamento, como modelo de determinado tipo que, portanto, pode ser distinto e 

partilhado socialmente.  

Graças à função de convencionalização, podemos perceber, no gesto de 

alguém de levantar o braço, por exemplo, o desejo de chamar atenção, saudar ou 

demonstrar impaciência. “Nós vemos apenas o que as convenções subjacentes nos 
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permitem ver” (MOSCOVICI, 2013, p. 35), ou, em outras palavras do próprio autor, as 

representações constituem para nós um tipo de realidade (id., p.36). 

Já a função prescritiva das representações parte do princípio de que elas 

exercem pressões e influências na mente de cada um sem que se tenha consciência 

disso. Em civilizações complexas e mutáveis, como as contemporâneas, as 

representações coexistem e circulam em resposta à necessidade humana de 

coerência ao se referir a pessoas ou coisas: 

 
O que nós percebemos e imaginamos, essas criaturas do pensamento, que 
são as representações, terminam por se constituir em um ambiente real, 
concreto. Através de sua autonomia e das pressões que elas exercem 
(mesmo que nós estejamos perfeitamente conscientes que elas não são 
“nada mais que ideias”), elas são, contudo, como se fossem realidades 
inquestionáveis que nós temos de confrontá-las. O peso de sua história, 
costumes e conteúdo cumulativo nos confronta com toda a resistência de um 
objeto material. Talvez seja uma resistência ainda maior, pois o que é invisível 
é inevitavelmente mais difícil de superar do que o que é visível (op. cit., p. 
40). 
 

Na visão de Jodelet (2001, p. 22), as representações sociais são “uma forma 

de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. São 

sistemas de representação que ligam os sujeitos aos objetos, regendo sua relação 

com o mundo e com os outros e organizando suas condutas. Mas são também 

fenômenos cognitivos, à medida que envolvem a identificação e pertença dos 

indivíduos em relação a domínios afetivos, normativos, empíricos, práticos e 

comportamentais, socialmente inculcados e transmitidos pela comunicação.  

Explorando o conceito de representações sociais proposto por Jodelet, Spink 

(1993) o apoia em um eixo “conhecimento-prático”, por meio do qual a Psicologia 

Social traz à cena, além do saber formalizado, o saber do senso comum, procurando 

superar sua separação estanque da ciência e considerando a ambos como 

construções sócio-históricas marcadas por seus contextos de produção. Nessa 

perspectiva, o senso comum é, para além de forma válida de conhecimento, também 

“teia de significados, capaz de criar efetivamente a realidade social” (op. cit., p. 303). 

Vejamos o gráfico a seguir, projetado por Spink (1993) para ilustrar a visão de 

Jodelet: 

 

 
 
 



180 
 

Diagrama 11 – O campo de estudos da representação social (SPINK, 1993, p. 301)100 

 

O caráter prático das representações sociais apontado por Jodelet enfatiza, 

ainda, a questão da comunicação, abrindo caminho para a contribuição das 

perspectivas de análise do discurso que concebem a linguagem como ato de 

comunicação – tal qual a semiolinguística. Leva-se em conta, nesse caso, que é por 

meio das práticas comunicativas cotidianas que nos organizamos socialmente e 

criamos identidades para nós e para o mundo, deixando ver, nesse processo, nossas 

representações sociais, como veremos adiante. 

Fazendo coro com as observações de Moscovici a propósito do caráter 

prescritivo e convencionalizante das representações, Jodelet (2001, p. 27-8) também 

aponta algumas características imprescindíveis a sua abordagem:  

 

a. a representação é sempre representação de um objeto a um sujeito, de modo que 

as características de ambos são nela manifestas;  

 

b. a relação da representação com seu objeto é simbólica (porque o substitui) e 

também interpretativa (porque lhe atribui sentidos), de modo que passa a ser uma 

construção e expressão do próprio sujeito; 

 

                                                             
100 O gráfico de Spink (1993) é uma adaptação do esquema de Jodelet (2001, p. 33). 
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c. a representação é uma forma de saber ou conhecimento oriunda de uma 

modelização do objeto diretamente legível ou inferida de diversos suportes 

linguísticos, comportamentais ou materiais; 

 

d. a representação é um saber prático uma vez que está ligada à experiência e aos 

contextos e condições de sua produção. Isso explica ainda a sua função social: serve 

para agir sobre o mundo e sobre os outros. 

 

Moscovici defende veementemente que, para além da manipulação do 

pensamento e da estrutura da realidade, a verdadeira finalidade das representações 

é tornar familiar algo não familiar. Ou seja, criamos representações com o intuito mais 

primitivo de tornar comum e real algo que nos é dito ou feito e soa como incomum e 

estranho, escapando dos nossos modelos e categorias internalizados. Dessa forma, 

empreendemos uma série de ajustes a fim de “acomodar” o que nos parecia distante 

e abstrato em nosso mundo mental e físico, que é também, nesse movimento, 

enriquecido e transformado. Buscamos, por meio das representações, ter a impressão 

segura e reconfortante do “já visto” e já conhecido (op. cit., p. 58). 

Dois mecanismos entram, então, em cena para transformar palavras, ideias ou 

seres não familiares – e, portanto, ameaçadores – em usuais, próprios ou atuais por 

meio das representações: a ancoragem e a objetivação. A ancoragem corresponde a 

uma ação de classificação e nomeação de um objeto dentro de uma categoria já 

conhecida, a fim de que se enquadre e tenha, portanto, coerência entre o que é 

conhecido e desconhecido. Tal mecanismo trabalha a partir de generalizações ou 

particularizações, tentando responder: “Isso é como deve ser ou não”? 

Moscovici destaca que a tendência a classificar um objeto, seja por 

generalização, seja por particularização, “nunca é uma escolha puramente intelectual, 

mas reflete uma atitude específica para com o objeto, um desejo de defini-lo como 

normal ou aberrante” (id., p. 65). Não se pode, pois, pensar em classificar sem ao 

mesmo tempo nomear, o que corresponderia a localizar um ser ou objeto em uma 

matriz de identidade da nossa cultura, libertando-o do anonimato perturbador.  

Como consequência da nomeação/classificação própria da ancoragem, uma 

pessoa/coisa pode ser descrita e adquirir características, dessa forma, distingue-se 

de outras pessoas/coisas e torna-se objeto de convenção, passando a ser partilhada 

entre os que a adotam: 
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Sistemas de classificação e de nomeação não são, simplesmente, meios de 
graduar ou de rotular pessoas ou objetos considerados como entidades 
discretas. Seu objetivo principal é facilitar a interpretação de características, 
a compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, 
na realidade, formar opiniões (MOSCOVICI, 2013, p. 71). 
 

O segundo mecanismo de produção de representações citado por Moscovici – 

a objetivação – diz respeito à “domesticação” de um fato, objeto ou ser, que passa a 

ser concretamente presente, familiar e óbvio. Tal procedimento, considerado mais 

atuante do que a ancoragem pelo autor, é a verdadeira essência da realidade, pois 

torna a representação algo real em um nível diferente da realidade. No dizer de Sá 

(1995, p. 34), enquanto ancorar é duplicar uma figura101 pelo sentido, fornecendo um 

contexto inteligível ao objeto; objetivar consiste em duplicar um sentido por uma figura, 

dar materialidade a um objeto abstrato, naturalizando-o. 

Moscovici explica que “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia 

ou ser impreciso, enchendo o que está naturalmente vazio com substância” (id., p 72). 

Dessa forma, as representações se mesclam e se integram no que o autor chama de 

núcleo figurativo – um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um 

complexo de ideias – que, por sua vez, funciona como um paradigma para as práticas 

sociais e discursivas que envolvem tal ou qual representação. No entorno desse 

núcleo, teriam lugar as fórmulas, clichês e estereótipos, que sintetizam esse 

paradigma em imagens e se aglomeram ao seu redor. 

Objetivar é, pois, uma tendência humana e se reflete em nossos usos da 

linguagem, a exemplo da recorrência da personificação de sentimentos, classes 

sociais etc., ou mesmo da transformação de adjetivos, verbos ou outras classes 

gramaticais em substantivos, tomando atributos e outras relações por coisas: 

 
Os nomes, pois, que inventamos e criamos para dar forma abstrata a 
substâncias ou fenômenos complexos, tornam-se a substância ou o 
fenômeno e é isso que nós nunca paramos de fazer. Toda verdade 
autoevidente, toda taxonomia, toda referência dentro do mundo, representa 
um conjunto cristalizado de significâncias e tacitamente aceita nomes; seu 
silêncio é precisamente o que garante sua importante função representativa: 
expressar primeiro a imagem e depois o conceito, como realidade (op. cit., p. 
77). 

                                                             
101 Na psicologia da Gestalt, “figura” é a parte do campo perceptivo que sobressai do fundo e que se 
individualiza; o “fundo” é uma estrutura indistinta, cujas partes não são nitidamente definidas. A figura 
aparece segregada do fundo e em uma posição de relevo. Este fenômeno explica-se pelo fato de que, 
embora o contorno de uma forma divida o estímulo visual em duas partes, estas não podem ser 
simultaneamente observadas: só uma ou outra parte pode ser vista em um dado momento. O exemplo 
mais comum deste fenômeno é o das figuras reversíveis: quando uma forma, que aparece situada em 
plano secundário, se revela subitamente em primeiro plano, e vice-versa (MESQUITA; DUARTE, 1996). 
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Em suma, os processos de ancoragem e objetivação são descritos por 

Moscovici (2013) e Jodelet (2001) como os responsáveis pela produção de 

representações sociais em uma interdependência entre a atividade cognitiva e suas 

condições sociais de exercício. Seu intuito principal é tornar familiar o que parece não 

familiar, dependendo das experiências e memórias dos indivíduos.  

Enquanto a ancoragem é um processo voltado para o interior das 

representações, pois busca internalizar um objeto/ideia/ser, qualificando-o e 

nomeando-o; a objetivação se volta para fora daquelas, trabalhando com a 

concretização de conceitos e imagens para assimilá-los, juntá-los e reproduzi-los no 

mundo exterior a partir de algo já conhecido. O produto desses dois movimentos, 

segundo Moscovici, é o desdobramento das representações em duas faces pouco 

dissociáveis, tal qual frente e verso de uma folha de papel: uma face simbólica e uma 

face figurativa, que atribui a toda figura um sentido e a todo sentido uma figura. 

As representações sociais têm, portanto, natureza histórica e cultural, o que 

significa que seu conteúdo se desenvolve da infância à maturidade humana e difere 

de uma sociedade para outra. Além disso, no dizer de Spink (1995, p. 9), “são 

valorativas antes de serem conceituais; e respondem a ordens morais locais, ficando, 

como tal, prenhes de afeto”. São criadas, portanto, em um contexto complexo e 

armazenadas em nossa linguagem como um referencial, de modo que seu estudo 

depende de observação atenta de práticas linguageiras humanas.  

 

3.6.2 Representações, comunicação e linguagem 

 

Na teoria proposta por Moscovici (2013) e Jodelet (2001), considera-se o senso 

comum, por excelência, como o lugar das representações sociais, de modo que a 

observação das práticas comunicativas humanas se torna fundamental para 

compreender a relação entre esses dois fatores.  

No dizer de Jodelet (op. cit., p. 32), a comunicação é primordial às 

representações sociais, primeiro porque é o vetor de transmissão da linguagem, que, 

em si mesma, é portadora de representações; e depois porque funciona como um elo 

nas trocas e interações, concorrendo para a criação de um universo consensual e 

mediando os fenômenos da influência, pertença sociais, consenso, dissenso e 

polêmica, fundamentais à elaboração dos sistemas intelectuais e suas formas: 
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Finalmente, ela [a comunicação] contribui para forjar representações que, 
apoiadas numa energética social, são pertinentes para a vida prática e afetiva 
dos grupos. Energética e pertinência sociais que explicam, juntamente com o 
poder performático das palavras e dos discursos, a força com a qual as 
representações instauram versões de realidade, comuns e partilhadas (id., p. 
32). 
 

A autora nos diz que “a comunicação serve de válvula para liberar os 

sentimentos disfóricos suscitados por situações coletivas ansiógenas ou mal 

toleradas” (op. cit., p. 31), sentimentos que, como tais, influenciam a própria escolha 

e organização dos fatos partilhados pela mídia e pelas instituições. Vale lembrar, 

então, com Charaudeau (2010b), a propósito da construção do acontecimento 

midiático, que este não é o decalque fiel da realidade, mas um recorte do mundo a 

comentar que passa a ser mundo comentado – apoiado, portanto, nas representações 

sociais da instância midiática sobre aquilo que pode ser atual, social e imprevisível. 

O conceito de themata (temas) é cunhado por Moscovici para se referir a ideias 

primárias que subjazem à maioria de nossas representações coletivas, sintetizando 

nelas arquétipos (memória coletiva ou residual), ideias comuns, culturas, histórias, 

sociedades. São “ideias-fonte”, que tomam a forma de “noções”; “locais potenciais de 

significado”; e são “virtuais”, sendo caracterizados apenas em função do discurso, na 

forma de produções de sentido. 

Os temas geralmente tomam a forma de noções ancoradas em sistemas de 

oposições relativos ao corpo, ao ser, à ação na sociedade e ao mundo de maneira 

geral. Moscovici cita, como exemplo, a oposição existente em muitas línguas entre 

homem / mulher, que dá margem a outros temas – como a associação de força ao 

homem e de graça para a mulher – que irão conformar nossa conduta e nossas 

crenças, organizando regimes discursivos e posicionamentos cognitivos e culturais: 

 
Toda representação social somente pode ser analisada em termos de uma 
trajetória icônica e linguística, ascendendo a uma fonte (as “ideias-fonte”) e 
ao mesmo tempo procurando normatizar na direção descendente na forma 
de campos semânticos e esquemas demonstrados, facilmente transmitidos 
(op. cit., p. 249). 
 

Seguindo pressupostos da Lógica Natural, Grize (2001) entende que, sendo a 

representação uma representação de alguma coisa, trata-se de um conceito semiótico 

que envolve a colocação de uma esquematização102 em discurso, do ponto de vista 

                                                             
102 Para Grize (op. cit., p 126), a esquematização é um “objeto semiótico, um signo daquilo que se 
chama realidade no sentido mais banal do termo”. Do ponto de vista da Linguística Cognitiva, Silva 
(1997) explica que a esquematização está relacionada ao processo mental da categorização e envolve 
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que um locutor (ou um, grupo de interlocutores) tem sobre determinada realidade, 

buscando obter determinados efeitos, em uma determinada situação de interlocução. 

Por esse viés, as representações sociais podem ser mapeadas nos discursos, tendo 

em vista a construção argumentativa e os conteúdos veiculados por meio de objetos 

de discurso103, que visam a fazer das ideias evidências objetivas. 

Harré (2001) também defende que as representações sociais existem na 

estrutura formal das línguas, no léxico e em outras estruturas gramaticais, de modo 

que muitas das mais importantes são adquiridas como crenças individuais no curso 

de aprendizagem de uma língua, particularmente a materna. O léxico de uma língua, 

especialmente o vocabulário das emoções, envolve todo um repertório de uso 

baseado em um sistema complexo de asserções morais e saber prático do senso 

comum104. Nesse sentido, destaca-se que há implicações de ordem moral prescritiva 

ou proscritiva atravessando o uso do vocabulário das emoções – o que é de natureza 

representacional e cada estrutura linguística tem regras próprias para evidenciar.  

Como afirma Jodelet, “a comunicação social, sob seus aspectos 

interindividuais, institucionais e midiáticos, aparece como condição de possibilidade e 

de determinação das representações e do pensamento social” (2001, p. 30). Portanto, 

tais esquemas de conhecimento social e prático dependem da linguagem como um 

fator de coesão sociodiscursiva, um suporte para que as coletividades expressem e 

reconstruam relações de sentido aplicadas à realidade e a si mesmas: 

 
[...] é evidente que a cognição organiza o social desde que este a governe e 
que o simbólico module constantemente nossas aventuras humanas, sob 
essa forma mais elevada que é a linguagem. Não há representações sociais 
sem linguagem, do mesmo modo que sem elas não há sociedade. O lugar do 
linguístico na análise das representações sociais não pode, por conseguinte, 
ser evitado: as palavras não são a tradução direta das ideias, do mesmo 
modo que os discursos não são nunca as reflexões imediatas das posições 
sociais (MOSCOVICI, 2013, p. 219). 
 

                                                             
esquemas – grosso modo, caracterizações abstratas, por meio dos quais empreendemos 
generalizações que organizam nosso conhecimento e se manifestam linguisticamente. Um exemplo 
são os esquemas imagéticos “em cima” e “embaixo”, empregados metaforicamente em referência a 
algo bom ou mau, como nas expressões “altos/baixos valores, espírito elevado, entrar em declínio, cair 
em desgraça, subir ao céu, descer ao inferno” etc. 
103 Na perspectiva da Linguística Textual, os referentes a que nos reportamos em nossa comunicação 
não são entidades apriorísticas e estáveis, mas objetos-de-discurso, produtos de uma negociação 
empreendida na atividade discursiva. (KOCH e MARCUSHI, 1998). 
104 Um exemplo citado por Harré é a palavra inglesa “afraid” (ter medo), que tem usos tão variados, que 
chega a migrar para fora do campo emotivo, como em: “I’m afraid that I can’t come” (Receio não poder 
vir). O autor mostra que outros fatores de ordem sociocultural – como gênero, classe social e faixa 
etária – podem incidir sobre as crenças cultivadas em torno das emoções. Confessar ter medo não tem 
os mesmos efeitos se quem diz é uma criança, uma mulher ou um homem adulto, por exemplo. 
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3.6.3 Das representações sociais à noção de imaginário 

 

Em uma perspectiva filosófica, Jean-Jacques Wunenburger (2007) também se 

debruça sobre o estudo do que chama de “mundo de representações complexas”, que 

denomina utilizando o termo imaginário, como substantivo. O autor se refere a um 

conjunto flexível de componentes no qual situa fantasia, lembrança, devaneio, sonho, 

crenças, estereótipos etc., que consistem das expressões do imaginário de um 

homem ou de uma cultura. Nesse sentido, pode-se falar do imaginário individual e do 

imaginário de um povo, representado pelo todo de suas obras e crenças: 

 
Conviremos, portanto, em denominar imaginário um conjunto de produções, 
mentais ou materializadas em obras, com base em imagens visuais (quadro, 
desenho, fotografia) e linguísticas (metáfora, símbolo, relato), formando 
conjuntos coerentes e dinâmicos, referentes a uma função simbólica no 
sentido de um ajuste de sentidos próprios e figurados (WUNENBURGER, 
2007, p. 11). 
 

Para Wunenburger, o imaginário comporta uma vertente representativa 

(verbalizada) e uma vertente emocional (afetiva), que toca o sujeito, afetando suas 

percepções. À semelhança do mito e do sonho, desloca o conteúdo de um discurso e 

também pode suscitar interpretações, fornecendo indicações valiosas sobre o sujeito 

imaginante, que, por meio dele, exprime afetos, ideias, valores. O estudo desse 

conceito deve-se apoiar na investigação sobre os sistemas de imagens-textos e suas 

particularidades, buscando compreender sua eficácia prática e sua participação na 

vida individual e coletiva (op. cit., p. 12). 

Duas concepções orientam a abordagem do termo no estudo desenvolvido pelo 

autor citado: uma mais restrita, denominada reprodutiva, que o concebe como um 

tecido de imagens passivas e neutras que tendem a adquirir autonomia por sua 

repetição e recorrência; e outra, mais ampliada, denominada simbólica, que integra 

ao imaginário a própria atividade da imaginação, abrindo o conceito à inovação, 

transformação e recriação. Nas palavras do autor: 

 
O imaginário ora designa o produto, as obras da imaginação enquanto 
faculdade mental, geralmente associada a um juízo suspeitoso sobre sua 
pseudoconsistência, ora confunde os produtos com a própria imaginação na 
medida em que integra da faculdade um dinamismo, um poder poiético das 
imagens, dos símbolos e mitos [...] (id., p. 15). 
 

Wunenburguer afirma que o imaginário obedece a estruturas, tem um histórico 

marcado por constantes e variações no tempo, e compartilha, ainda, dimensões 
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linguísticas (narrativas míticas, imagens poéticas) e também expressões visuais 

(ícones religiosos, alegorias políticas, mapas geográficos, clichês etc). Trata-se de 

uma “textura verbo-icônica”, cujas propriedades diversas de cada registro tornam 

difícil a sistematização e traduzem diferentes e complexas experiências de percepção 

e expressão do mundo.  

O autor defende a primazia da imagem visual sobre as obras verbais para o 

imaginário individual ou coletivo, uma vez que se presta a um “devaneio mais 

espontâneo, menos condicionado pela cultura letrada” (ibid., p. 29). Por outro lado, as 

dimensões linguísticas e visuais dos imaginários não são rígidas, mas se 

complementam e reforçam mutuamente em muitas produções textuais, em especial 

no contexto artístico e publicitário. 

Tendo concebido o imaginário como “uma esfera organizada de 

representações” (id., p. 35), Wunenburger pressupõe, neles, uma organização formal 

e sistêmica, que lhe permite pensar uma matriz da qual poderão surgir novas imagens. 

Um exemplo dessa característica do imaginário citado pelo autor é o reconhecimento 

de estilos artísticos como arcadismo, classicismo e barroco, cuja descrição remete a 

uma identidade de formas que desemboca em efeitos estéticos semelhantes. 

Já a ideia de sistema pode ser atribuída ao imaginário em referência à 

organização das imagens que o compõem com base em uma dialética e uma rítmica 

orientadas por leis de combinação e composição. Tais imagens se enriquecem, ainda, 

por meio de relações de oposição e até contradição, que engendram psicologicamente 

uma ambivalência capaz de potencializá-las. 

Wunenburger (op. cit.) cita três fontes geradoras dinâmicas responsáveis pela 

formação e pelas transformações do imaginário: as fontes intratextuais, as fontes 

infratextuais e as fontes supratextuais, todas aplicáveis também às imagens visuais.  

A dinâmica intratextual de um texto imaginário é oriunda “da virtualidade das 

significações, de sua potencialidade de surgimento de sentidos novos, da infinidade 

de ressonâncias por ele desencadeada” (id., p. 40). A medida desse nível gerador de 

imaginários é dada pelo teor de imaginação e subjetividade suscitado pelas imagens 

inerentes a um texto, levando em conta sua formação e expressão. 

A dinâmica infratextual contribui para a riqueza de um imaginário por meio da 

presença oculta, subliminar e inconsciente de estruturas verbo-icônicas que 

asseguram seu enraizamento e sua criatividade, tais como esquemas, figuras, 

arquétipos. Essas estruturas agem sob o texto legível como matrizes de sentido, como 
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operadores ou condutores que fazem um sentido universal passar por particular e 

vice-versa. Determinações biográficas do sujeito (trauma, fantasias, complexos) 

também comporiam essa rede temática coerente de imagens simbólicas. 

Os determinantes supratextuais – ou hipertextuais – dizem respeito à atuação 

de referências coletivas (dogmas religiosos, credos políticos, crenças coletivas sobre 

a história, ideologias sociais etc.) sobre os enunciados e quadros do imaginário, 

conferindo-lhes credibilidade e autenticidade suplementares. São as fontes que 

marcam o diálogo entre o imaginário partilhado e privado, uma vez que “o imaginário 

de um indivíduo é inseparável dos grandes símbolos e mitos políticos que modelam 

suas representações do território nacional, da instituição do poder, das 

transformações sociais etc.” (id., p. 44). 

Diferente do que propõem os teóricos das representações sociais a respeito de 

função primordial das representações sociais – familiarizar o que é estranho –, a ideia 

de Wunenburger é que o imaginário “permite-nos em primeiro lugar afastar-nos do 

imediato, do real presente e percebido, sem encerrar-nos nas abstrações do 

pensamento” (op. cit., p. 53). O imaginário é posto como o que se abre a 

possibilidades, é dotado de uma dinâmica criadora interna (função poiética), de uma 

fecundidade simbólica e de um poder de adesão do sujeito. 

Nesse sentido, a relação humana com a geração de imaginários segue três 

orientações: a primeira corresponde a um objetivo estético-lúdico, da esfera das 

atividades descomprometidas e gratuitas, que têm no jogo, no divertimento e nas artes 

a sua representação; a segunda é de natureza cognitiva, uma vez que permite “pensar 

o lugar em que o saber é falho” (id., p. 59), a exemplo das narrativas mitológicas; e a 

terceira e última função é próxima da dimensão prática das representações sociais 

descrita por Moscovici (2013) e Jodelet (2001): orientar as ações sociais dando-lhes 

os fundamentos, motivos e fins.  

É o imaginário que “arma os agentes sociais de esperança, de expectativa, de 

dinamismos para organizar ou contestar, em suma, para encetar ações que fazem a 

própria vida dos corpos sociais” (Wunenburger, 2007, p. 65). Equivale a uma espécie 

de jogo, dado que nos colocamos diante dele como se as imagens que mobiliza 

fossem, de fato, reais; depois, toca-nos afetivamente, de modo que nossa concepção 

de um objeto é sempre acompanhada por uma maneira de sentir (op. cit., p. 71-2). 

Em seu quadro teórico, Wunenburger analisa alguns exemplos que 

representam subclasses do imaginário, a exemplo do imaginário de um povo, como a 
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a representação da Catalunha para os que pleiteiam, ou não, sua independência; o 

imaginário de uma época, à guisa do Barroco; ou o imaginário de uma técnica social, 

como a televisão, que, como outras técnicas que ampliam e enaltecem o homem, é 

alvo de forte valorização, sendo elevada, por isso, à condição de mito. 

Podemos concluir, até aqui, que a perspectiva filosófica partilhada por 

Wunenburger (2007) tem muitos pontos de contato com a teoria das representações 

sociais, à medida que concebe o imaginário como um tecido de representações 

oriundas de um trabalho cognitivo do homem, mas também atravessadas por sua 

atividade social. O caráter prático fundamentado por Jodelet (2001) também é 

evidenciado nas considerações deste autor, uma vez que concebe os imaginários 

como motivação e sustentáculo de nossas ações comunicativas intencionais e 

interativas no cotidiano. 

E por falar em intenções, vejamos, então, uma abordagem dos imaginários sob 

a perspectiva semiolinguística, cujos alicerces, como já mostramos, estão sobre o 

sujeito e o pressuposto de sua intencionalidade. 

 

3.6.4 O imaginário como objeto da Análise do Discurso 

 

Charaudeau (2007b) também traz para o debate da análise do discurso a noção 

de imaginário, partindo, contudo, de uma reflexão sobre o conceito de estereótipo. 

Para demonstrar sua preferência por aquele conceito – já indicada no título do artigo 

Les stéréotypes, c’est bien. Les imaginaires, c’est mieux –, o autor inicia seu raciocínio 

apontando algumas dificuldades inerentes ao estudo dos estereótipos e a 

consequente necessidade de se desvencilhar dessa noção. 

Em primeiro lugar, o termo estereótipo concorre com muitos outros que dizem 

respeito ao mesmo campo semântico, como clichê, lugar-comum (poncifs), ideia pré-

concebida (idées reçues), preconceito (prejugés) etc., os quais não se sabe bem como 

diferenciar, sendo muitos deles intercambiáveis. Graças a traços semânticos comuns, 

todos esses termos recobrem algo que é dito de forma repetitiva e que, por 

conseguinte, torna-se um conteúdo fixo e simplista, que desempenha uma função 

social identitária, mas, ao mesmo tempo, é sustentado por um traço de soupçon 

(suspeita ou desconfiança) quanto à verdade do que diz. 

Tal suspeita é, para Charaudeau, o que torna difícil conceituar o estereótipo, 

uma vez que o torna dependente de um julgamento do sujeito e, assim, põe em xeque 
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a verdade ou a falsidade do que ele diz. Por exemplo, dizer que os intelectuais não 

gostam do contato dos corpos é um estereótipo próprio dos esportistas, mas isso não 

significa que o que é dito seja completamente falso. Nesse sentido, diz Charaudeau: 

“Deve ser dada ao estereótipo a possibilidade de dizer qualquer coisa de falso e 

verdadeiro, ao mesmo tempo” (CHARAUDEAU, 2007b, p. 1).105 

Sendo, então, um julgamento de um ou vários sujeitos sobre o(s) outro(s), o 

estereótipo é marcado por duas propriedades: a refração, porque dá a conhecer uma 

característica desviante da alteridade, voltando-se para o exterior do sujeito; e a 

reflexão, que revela qualquer coisa de verdadeiro sobre o sujeito, retornando para ele 

próprio. Diante dessa ambiguidade, só se pode considerar o estereótipo uma noção 

central na análise dos discursos sociais se a tomarmos por essa possibilidade de 

revelar tais e quais sujeitos, dentro de tais e quais contextos situacionais. 

Charaudeau retoma, então, a relação entre a linguagem, o real e a realidade – 

que corresponde ao processo de semiotização do mundo – para mostrar como, por 

meio do signo linguístico tripartido em uma dimensão referencial, contextual e 

simbólica, constrói-se um réel signifiant du monde. A realidade é aqui concebida como 

o mundo a significar, e o real é o mundo já significado pela atividade linguageira 

humana, atravessado por uma racionalidade. Nessa perspectiva, considerando que o 

discurso constrói sempre o real, o estereótipo e os julgamentos de verdade ou 

falsidade que ele porta são apenas um ato de linguagem se superpondo a um ato de 

discurso construtor do real. 

Para delinear sua opção pelo conceito de imaginário, o autor recorre à noção 

de representações sociais concebida por Moscovici como um modo de conhecimento 

do mundo socialmente partilhado, que atravessa a atividade racional de simbolização 

do mundo e, nessa vertente teórica, implica os imaginários em seu bojo: 

 
De minha parte, eu retomarei, portanto, esta noção, definindo-a, não como 
um conceito, mas como um mecanismo de construção de sentido que 
modela, formata a realidade em real significante, engendrando formas de 
conhecimento da ‘realidade social’. Nessa perspectiva, as representações 
sociais não são um subconjunto dos imaginários ou das ideologias, como 
outros o propõem, mas um mecanismo de engendramento de saberes e de 
imaginários (...) (op. cit. , p. 3). 106 

                                                             
105 Tradução nossa: “Il faut accorder au stéréotype la possibilité de dire quelque chose de faux et vrai, 
à la fois”. 
106Tradução nossa: “Pour ma part, je reprendrai donc cette notion em la définissant, non pas comme un 
concept, mais comme un mécanisme de construction du sens qui façonne, formate la réalité en réel 
signifiant, engendrant des formes de connaissance de la « réalité sociale ». Dans cette perspective, les 
représentations sociales ne sont pás um sous-ensemble des imaginaires ou des idéologies comme 
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Charaudeau passa a descrever, assim, uma definição discursiva do imaginário, 

afastando o termo das acepções correntes que tem, bem como do uso que dele fazem 

algumas disciplinas, que o concebem por seu valor adjetivo, como portador de “valor 

de invenção fora da realidade” ou “ilusão”. O autor abraça, então, o emprego 

substantivo do termo, concebendo-o como um modo de apreensão do mundo nascido 

no seio das representações sociais. O imaginário resulta da atividade afetivo-racional 

de simbolização do mundo mediada pela intersubjetividade e depositada na memória 

coletiva, e tem uma dupla função de criação de valores e de justificação da ação. 

O imaginário pode ser qualificado como social, conforme se produza em um 

domínio de prática social – artística, política, jurídica, religiosa, educativa, etc. – e pode 

ser também pessoal, conforme se refira à história e às representações de cada um. 

Em um ou outro caso, é sempre variável, de acordo com a maior ou menor extensão 

de um grupo, com o jogo de comparação possível entre os grupos ou com a memória 

coletiva de cada grupo, permeada por sua história. Charaudeau explica que essa 

variação está no cerne de polêmicas e conflitos entre países e culturas distintos. 

Com efeito, nessa perspectiva, o imaginário é qualificado como sociodiscursivo, 

pondo em evidência que seu sintoma está na fala. Isso quer dizer que ele é o resultado 

da atividade de representação que constrói os universos de pensamento e os lugares 

de instituição de verdades por meio da sedimentação dos discursos explicativos sobre 

os fenômenos do mundo e sobre os comportamentos humanos: 

 
Constroem-se, assim, sistemas de pensamento coerentes a partir de tipos de 
saber que são investidos tanto de pathos (o saber como afeto), de ethos (o 
saber como imagens de si), de logos (o saber como argumento racional). 
Assim, os imaginários são engendrados pelos discursos que circulam nos 
grupos sociais, organizando-se em sistemas de pensamentos coerentes, 
criadores de valores, desempenhando o papel de justificação da ação social 
e se depositando na memória coletiva (op. cit., p. 4). 107 
 

Os diversos domínios de prática social funcionam, então, como filtros 

axiológicos do imaginário, permitindo-nos compreender por que um mesmo imaginário 

pode receber valor positivo ou negativo a depender da esfera comunicativa na qual se 

                                                             
d’autres le proposent, mais une mécanique d’engendrement des savoirs et des imaginaires, ce que 
nous allons voir par la suite”. 
107 Tradução nossa: “Il se construit ainsi des systèmes de pensée cohérents à partir de types de savoir 
qui sont investis, tantôt, de pathos (le savoir comme affect), d’ethos (le savoir comme image de soi), de 
logos (le savoir comme argument rationnel). Ainsi, les imaginaires sont engendrés par les discours qui 
circulent dans les groupes sociaux, s’organisant em systèmes de pensée cohérents créateur de valeurs, 
jouant le rôle de justification de l’action sociale et se déposant dans la mémoire collective.”   
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inscreve. O autor cita o exemplo do imaginário da Tradição, que poderá ser concebido 

positivamente no contexto religioso ou no político, ao passo que, no domínio 

econômico ou tecnológico, pode ser tomado de maneira contrária. 

Para se compreender a estruturação dos imaginários, é fundamental 

reconhecer os saberes que compõem a sua estrutura, engendrados pela mecânica 

das representações sociais. Trata-se da diferença entre saberes de crença e de 

conhecimento, à qual Charaudeau acrescenta alguns subtipos, na intenção de 

esclarecer melhor a construção de sistemas de pensamento segundo princípios de 

coerência que fundarão as teorias, doutrinas e opiniões sociais. Voltemos brevemente 

aos saberes de crença e conhecimento a fim de detalhá-los com Charaudeau (2007b). 

Os saberes de conhecimento são definidos pelo autor (op. cit., p. 5) como 

aqueles que tendem a estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do mundo, a 

qual é externa ao sujeito. Impõem-se ao homem como uma enunciação objetiva, por 

parte de um enunciador que se pretende neutro, abstrato e impessoal. Nesse sentido, 

o discurso baseado nesse saber não pode ser questionado, uma vez que se impõe 

em sua verdade objetiva. Dois tipos de saberes de conhecimento são, nesse conjunto, 

diferenciados: o saber científico e o saber da experiência. 

O saber científico constrói explicações sobre o funcionamento do mundo, 

recorrendo a procedimentos e técnicas de observação, experimentação e cálculo que 

o inserem na ordem do provado. Um exemplo é o postulado da rotação da Terra em 

torno do Sol, que ninguém jamais viu, mas é um conhecimento aceito por ser 

comprovado pela Ciência. No conjunto de saberes científicos, são reunidas as teorias, 

definidas como uma forma de discurso demonstrativo.  

O saber da experiência constrói explicações sobre o mundo baseadas na 

experimentação socialmente partilhada, mas sem a garantia de comprovação dada 

pelos procedimentos objetivantes do saber científico. O domínio aqui é o do 

experimentado, que constrói um saber empírico sobre o mundo, sustentado por uma 

causalidade natural. A gravidade é um exemplo:  não precisamos conhecer as leis 

formais elaboradas a partir do século XVII por Newton para saber que, se soltarmos 

um objeto que temos nas mãos, ele, inevitavelmente, cairá.  

Quanto aos saberes de crença, Charaudeau explica que são provenientes de 

avaliações, apreciações e julgamentos a propósito dos fenômenos do mundo. 

Diferente do saber de conhecimento, o saber de crença se encontra no sujeito e 
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emana dele, sendo, portanto, uma enunciação de natureza subjetiva e afetiva, o que 

explica que não possa ser verificado: 

 
Estamos no domínio do valor, que se caracteriza, ao mesmo tempo, por uma 
atividade mental polarizada sobre a razão de ser dos acontecimentos e dos 
comportamentos (daí seu aspecto afetivo) e por uma tomada de posição (daí 
seu aspecto subjetivante). Não estamos mais lidando com um “il-vrai”, mas 
com um “on-vrai”, que interioriza o saber e, ao mesmo tempo, o desejo 
partilhado (id., p. 6)108. 
 

Dois tipos de saberes se encontram também no bojo do saber de crença: o 

saber de revelação e o saber de opinião. 

O saber de revelação é aquele que se erige como verdade transcendental 

exterior ao sujeito, a qual, não podendo ser verificada – pois é um saber de crença –, 

exige a adesão total do sujeito. Esse tipo de saber se apoia em textos fundadores, 

que desempenham o papel de testemunha e referência absoluta dos valores a que se 

quer fazer aderir, a exemplo das doutrinas, religiosas ou profanas, e das ideologias 

(em alguns aspectos de seu conceito). 

Os saberes de opinião são um tipo de saber de crença que nasce de um 

processo de avaliação do mundo, ao fim do qual, o sujeito toma posição e se engaja 

em um julgamento a respeito dos fatos do mundo. Aqui é o sujeito que se impõe ao 

mundo, e não o contrário, escolhendo uma dentre as muitas possibilidades de 

julgamento dos fatos conforme sua racionalidade e emoção: 

 
A opinião resulta de um movimento de apropriação, por parte de um sujeito, 
de um saber, entre os saberes que circulam nos grupos sociais. Esse saber 
é, portanto, ao mesmo tempo pessoal e partilhado, é porque ele pode ser 
discutido. [...] Trata-se sempre de um julgamento de verdade por trás do qual 
se encontra um aviso geral, uma “doxa” anônima, como emanando de uma 
voz que se encontra acima dos sujeitos (um meta-enunciador); de modo 
nenhum uma voz da razão ou da ciência, mas uma voz coletiva, em relação 
à qual o sujeito se posiciona. (CHARAUDEAU, 2007b, p. 7)109. 
 

Charaudeau caracteriza, ainda, três categorias de saber de natureza opinativa, 

que convém detalhar: a opinião comum, a opinião relativa e a opinião coletiva. 

                                                             
108 Tradução nossa: “On est dans le domaine de la valeur qui se caractérise à la fois par une activité 
mentale polarisée sur la raison d’être des événements et des comportements (d’où son aspect affectif) 
et par une prise de position (d’où son aspect subjectivant). On n’a plus affaire à l’énonciation d’un « il-
vrai » mais d’un « on-vrai », qui intériorise le savoir et em même temps le souhaite partagé (...).” 
109 Tradução nossa: “L’opinion résulte d’un movement d’appropriation de la part d’un sujet d’un savoir 
parmi les savoirs circulant dans les groups sociaux. Ce savoir est donc à la fois personnel et partagé, 
c’est pourquoi Il peut être discuté. (...) Il s’agit toujours d’un jugement de vérité derrière le quel se trouve 
un avis général, une doxa anonyme, comme émanant d’une voix qui se trouve au-dessus des sujets 
(un metaénonciateur); non point une voix de la raison ou de la science, mais une voix collective par 
rapport à laquelle le sujet se positionne”. 
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A opinião comum é descrita como aquela que, sendo mais largamente 

compartilhada, tem alcance generalizante e universal, como vemos nos ditos 

populares, por exemplo, bem como nos slogans publicitários e políticos. Ao recorrer a 

esse tipo de saber de crença, o enunciador evoca uma opinião comum, como se 

dissesse “Como todo mundo, eu também penso X”, de modo que não precisa 

reivindicar uma posição particular, pois se apropria de um julgamento da doxa110. 

A opinião relativa tem alcance mais limitado, tendo em vista que emana de um 

sujeito individual ou de um grupo restrito consciente dessa vinculação específica a 

determinado contexto. Nesse sentido, trata-se de uma opinião voltada para o exterior 

do contexto em que é enunciada, a fim de mostrar adesão ou oposição em face de 

outros pontos de vista, também relativos. Charaudeau explica que, nessa situação, o 

sujeito diz algo como “Eu penso de acordo – ou contra – tais pessoas que pensam X”. 

É um saber condizente com o espaço da democracia, nesse sentido. 

Por fim, a opinião coletiva é definida por Charaudeau como aquela expressa 

por um grupo a propósito de outro grupo, a fim de que este seja categorizado e 

essencializado, como em “Cariocas são modernos”. Mais uma vez, trata-se de um 

saber que não se discute e em que há forte característica identitária, uma vez que, ao 

categorizar um grupo, dizemos algo a nosso respeito também, por diferença. 

                                                             
110 Palavra de origem grega associada à opinião. Corresponde a um sentido comum, um conjunto de 
representações socialmente predominantes, cuja verdade é incerta, tomadas, mais frequentemente, na 
sua formulação linguística corrente (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2006, p. 76). 
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No gráfico a seguir, sintetizamos as reflexões de Charaudeau a respeito dos 

saberes que estruturam os imaginários sociodiscursivos: 

 

 
Diagrama 12 – Saberes estruturadores do Imaginário sociodiscursivo (Cf. CHARAUDEAU, 2007b) 

 

Chegando, então, ao ponto de se desvencilhar da noção de estereótipo – 

considerada restritiva demais e, além disso, presa a uma verdade que não pode ser 

confirmada –, Charaudeau se volta para o imaginário por ser um modo mais amplo de 

apreensão da realidade possibilitado pelas representações sociais. Assim, por sua 

natureza sociodiscursiva, os imaginários, não sendo verdadeiros nem falsos, 

manifestam-se nos discursos alimentando-se desses saberes diversos e jogando com 

eles de maneira a fazer passar uns pelos outros, visando a fins de marcação das 

identidades dos sujeitos e dos grupos envolvidos nas trocas comunicativas. 

O conteúdo dos imaginários se constrói, portanto, no cruzamento de vários 

universos de discurso – ou domínios de prática social (político, cientifico, religioso, 

educativo, jurídico) – responsáveis por filtrar a construção de saberes. Também 

depende de experiências culturais e da vida, como a experiência linguística e 

identitária, a experiência do tempo, do espaço, da alimentação, da morte, do trabalho, 

do clima etc.; e também se articula a tópicas que contribuem para explicar o mundo e 
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a vida em sociedade, tais como: o progresso, a técnica, a modernidade, a tradição, a 

democracia, o poder, a solidariedade, a liberdade etc. 

Por fim, os universos de discurso são, ainda, axiologizados conforme diferentes 

domínios de valor a fim de compor o conteúdo do imaginário, pondo em cena 

julgamentos específicos: o domínio ético, axiologiza o bem e o mal; o domínio estético, 

axiologiza o belo e o feio; o domínio hedônico, axiologiza o prazer e o desprazer; e o 

domínio epistêmico, axiologiza uma crença como verdadeira ou falsa. 

É assim, portanto, que o analista do discurso deve fazer frente ao imaginário 

sociodiscursivo, na visão de Charaudeau (op. cit.): relacionando esses diferentes tipos 

de discursos circulantes nos quais se apoia a interdiscursividade, a fim de 

compreender e articular os diversos imaginários que entram em cena na simbolização 

e partilha que fazemos do mundo cotidianamente. 

 

3.6.5 Estereótipos: representações sociais cristalizadas 

 

Vimos, com Charaudeau (2007b), algumas considerações sobre a noção de 

estereótipos – especialmente as dificuldades que envolvem seu estudo –, trazidas 

pelo autor a fim de justificar sua preferência pela abordagem mais ampla do imaginário 

sociodiscursivo. O estereótipo, como veremos, faz parte desse conjunto de saberes e 

é orientado segundo os mesmos princípios simbólicos e discursivos a ele subjacentes. 

Amossy e Pierrot (2004), na obra que dedicaram ao estudo dos estereótipos e 

dos clichês, fazem um percurso histórico em torno dessas noções e de outras a elas 

articuladas (poncifs, lugares comuns, idées reçues ou preconceitos) e apresentam, de 

forma sucinta, as reflexões de diversas áreas do conhecimento que estudam o 

fenômeno da estereotipia. Defendem que esse é um objeto transdisciplinar que, além 

de favorecer o estudo das interações sociais, da relação dos discursos com o 

imaginário e, em um nível mais amplo, da linguagem com a sociedade, convida à 

investigação sobre a imagem, razão pela qual é imprescindível abordá-lo aqui. 

O termo estereótipo vem do grego “stereo”, que significa sólido. Como o clichê, 

tem origem no universo da tipografia, em cujo contexto o texto era escrito em moldes 

rígidos a fim de ser reproduzido infinitamente para as massas. O estereótipo herdou, 

então, a definição corrente de imagem coletiva cristalizada, considerada por um 

ângulo pejorativo, que remete à rigidez do que não se modifica, que simplifica demais 

e, por conseguinte, que foge à realidade (AMOSSY E PIERROT, 2004, p.34). 
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Estereótipos e clichês, segundo Amossy e Pierrot, não se distinguem no uso 

comum, mas são conceituados de maneira diferente a depender do enfoque teórico. 

Do ponto de vista das Ciências Sociais, o estereótipo é uma representação social, um 

esquema coletivo cristalizado que corresponde a um modelo cultural dado (op. cit., p. 

69). Como as representações sociais, desempenha duas funções construtivas 

importantes: primeiramente, promove a coesão e unidade de um grupo, protegendo-

o contra “a ameaça de mudança” (p.47); em segundo lugar, é fruto de procedimentos 

de categorização e esquematização da realidade indispensáveis à cognição, sendo 

visto como um fenômeno normal, razoável e benéfico. 

Segundo Ferrés (1998, p.136), os estereótipos são representações sociais 

institucionalizadas, reiteradas e reducionistas, cujo objetivo é parecerem formas de 

realidade e não formas de discurso. Jogam com a percepção seletiva, determinando 

uma visão metonímica de um objeto, pessoa ou grupo, tomado somente a partir dos 

traços negativos pelos quais se convencionou percebê-lo. Nesse sentido, diz o autor, 

“são uma das manifestações mais claras da ideologia de um discurso”, estando a 

serviço da racionalização do comportamento de um grupo em relação a outro. 

Uma vez que se baseiam em aspectos extraídos efetivamente da realidade, os 

estereótipos são, ao mesmo tempo, verdadeiros e falsos, mas traem o real com sua 

simplificação generalizante, que nega sua complexidade e contraditoriedade 

constitutivas (op. cit., p. 136). Sendo assim, quanto a suas causas e efeitos, intentam 

promover uma simplificação, facilitar uma interpretação cômoda e reconfortante de 

uma realidade ameaçadora, causar impacto emocional e satisfazer as expectativas 

dos interlocutores, funcionando como um referencial comunicativo: 

 
O estereótipo pressupõe [...] a vitória do primário sobre o secundário, do 
inconsciente sobre o consciente, do emocional sobre o racional. É o triunfo 
da mentira sobre a verdade porque a verdade é complexa. É o triunfo da 
comodidade sobre o esforço porque a verdade exige um esforço para o 
equilíbrio, para o contraste, para a precisão (id., p.138). 

 

Logo, percebemos que os estereótipos estão submetidos aos mecanismos de 

ancoragem e objetivação descritos por Moscovici (2013) para as representações 

sociais, por meio dos quais a realidade se torna, grosso modo, categoria conhecida e 

materialização de um objeto abstrato. Nesse sentido, Blikstein (1983), ao tratar do 

papel dos estereótipos no processo de fabricação da realidade, nos diz:  

 
[...] para mover-se no tempo e no espaço de sua comunidade, o indivíduo 
estabelece e articula traços de diferenciação e de identificação, com os quais 
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passa a discriminar, reconhecer e selecionar, por entre os estímulos do 
universo amorfo e contínuo do “real”, as cores, as formas, as funções, os 
espaços e tempos necessários à sua sobrevivência. Discriminatórios e 
seletivos que são, tais traços acabam por adquirir, no contexto da práxis, um 
valor positivo ou meliorativo em oposição a um valor negativo ou pejorativo; 
assim é que os traços de diferenciação e de identificação, impregnados de 
valores meliorativos/pejorativos, se transformam em traços ideológicos 
(BLIKSTEIN, 1983, p.60). 
 

Os traços ideológicos a que o autor se refere formam os estereótipos, descritos 

como corredores isotópicos por onde flui a significação em uma determinada cultura, 

como produto da práxis (experiência social). São os “óculos sociais” através dos quais 

é balizada a percepção/cognição durante a fabricação dos referentes para tudo o que 

vemos ou falamos (BLIKSTEIN, op. cit., p.61). 

Lysardo-Dias (2007a; 2007b) reforça que tais “modos de reconhecimento e de 

identificação social” representam a força do coletivo, que se manifesta estabelecendo 

sentidos e convicções sobrepostos à subjetividade do discurso. Assim, o estereótipo 

representa a dimensão cultural da atividade discursiva e participa da doxa, de modo 

que seu emprego provoca um efeito polifônico, uma interdiscursividade na construção 

do discurso verbal ou visual. Portanto, “falar em estereótipos é considerar a premência 

de um dizer anterior inevitável na construção de novos dizeres” (LYSARDO-DIAS, 

2007b, p.27). 

O traço interdiscursivo do estereótipo remete às dimensões infratextual e 

supratextual do imaginário, descritas por Wunenburger (2007). Com foco nesse 

aspecto do imaginário estereotípico, evidencia-se o caráter dialógico de sua 

representação, responsável pela articulação com estruturas verbo-icônicas do próprio 

inconsciente do enunciador, como esquemas e arquétipos; e também com mitos e 

ideologias coletivos, com que se constroem redes hipertextuais. 

Além disso, o dialogismo estereotípico revela seu papel como condição de 

leitura, já apontado por Amossy e Pierrot, para quem não há estereótipo sem atividade 

leitora, tampouco há atividade de leitura possível sem estereótipos (op. cit. p.79). É 

por meio do reconhecimento e da ativação dessas representações cristalizadas que 

se podem construir sentidos para as lacunas, rupturas e implícitos de um texto, para 

os quais não basta a competência linguística específica: 

 
Para poder decifrar a obra, é necessário que o leitor domine um dicionário de 
base (o léxico da língua utilizada), mas também que possua uma 
competência enciclopédica que abarque esquemas pré-fabricados. 
Precisamente neste ponto intervém o estereótipo (AMOSSY e PIERROT, op. 
cit., p.80). 
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Ao tratar da importância do estereótipo para uma didática da leitura, as autoras 

diferenciam, então, o clichê e o estereótipo: enquanto o primeiro se manifesta 

textualmente como uma figura de estilo gasta, tal qual propuseram os primeiros 

estudos do termo no âmbito literário; o segundo designa, de modo geral, o esquema 

coletivo fixado, a imagem ou representação comum, mais coerente com a visão das 

Ciências Sociais. Eis aí a ambivalência do estereótipo, pela qual passa de um objeto 

visto como privado de dinamismo e esvaziado de sentido para uma concepção mais 

positiva, na qual é tomado como expressão e imagem de uso comum, retomada 

incessantemente e dinamizada pelo processo criativo literário.  

Para além da literatura, os estereótipos servem de base a textos diversos, 

especialmente os midiáticos. Conforme Lysardo-Dias (2007b), orientada por um 

princípio dialógico/polifônico, a mídia incorpora sequências textuais e também material 

visual de outros domínios do conhecimento na intenção de captar o leitor e levá-lo – 

no caso da publicidade – de consumidor de anúncios publicitários a consumidor 

efetivo do produto anunciado. Os estereótipos participam dessa estratégia, sabendo 

que quanto mais conhecida for a referência a eles, menor será o esforço cognitivo e 

maior será a garantia de reconhecimento e incorporação do discurso citado.  

No dizer de Ferrés (op. cit., p.144), a publicidade promove seus efeitos 

socializadores apoiada nos estereótipos e no mecanismo da sedução, que induzem à 

crença e à ação a partir da emoção mais do que da argumentação. Assim, o 

estereótipo entra no jogo midiático de captação como elemento polifuncional: favorece 

a percepção do conhecimento, apresenta uma “leitura” já assimilada do real, e 

aproxima os sujeitos interlocutores, familiarizados por já partilharem, de antemão, uma 

visão de mundo ou valores comuns (LYSARDO-DIAS, 2007b, p.29). 

Com efeito, sendo uma espécie de código social, o estereótipo seduz pela 

identificação que promove, o que também pode ocorrer por via da reformulação e 

rompimento com as crenças vigentes, que passam a atrair o interlocutor devido ao 

estranhamento provocado (op. cit., p.32). Nesse caso, coloca-se em jogo o confronto 

entre a autoridade do conhecimento coletivo e uma visão particularizada do mundo.  

Como gênero oriundo do universo midiático jornalístico, a charge também se 

apoia, portanto, nos estereótipos a fim de sustentar seus propósitos de informação e 

captação. Se voltarmos às Figuras 13 (p.142), 14 (p.146), 15 (p.147) e 16 (p. 148), 

veremos que se constroem, visualmente, com base na imagem cristalizada da sala de 
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aula, onde se situa uma mesa do professor, sobre a qual figuram alguns livros e, por 

vezes, o globo terrestre. É notório, ainda, que o mestre seja caracterizado como uma 

figura feminina na maior parte dos exemplos que exploramos. 

Esses modelos icônicos evidenciam conhecimentos de crença e de opinião do 

chargista, que resultam de uma avaliação e de um posicionamento em relação aos 

fatos do mundo (CHARAUDEAU, 2007b). Ancorados e objetivados em sua memória 

a respeito do universo da educação, tais saberes são reproduzidos e reconstruídos, 

moldando a realidade da maneira que o sujeito quer transmitir ao leitor de acordo com 

seus objetivos.  

Vale lembrar, aqui, a observação de Ferrés: “Se é o conhecimento que dá forma 

à realidade, quem alimenta o conhecimento tem o poder de configurar a realidade” 

(op. cit., p. 163). Logo, construindo o mundo a partir das lentes de seus imaginários 

estereotipados, o enunciador da charge transmite, então, uma realidade configurada 

de maneira a sustentar seu ponto de vista. 
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3.7 Humor: sentidos segundos, segundas intenções 

 
O humor é o principal fundamento da narrativa [da charge], o instrumento 

singular de sua linguagem, uma vez que é através dele que a charge 
transforma a notícia numa consciência sobre ela (Luiz G.Teixeira).111   

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de Duke112 

 

Depois de ter refletido, até aqui, sobre vários eixos teóricos indispensáveis ao 

estudo de nosso corpus – o gênero charge, os conteúdos implícitos, as 

representações e imaginários sociodiscursivos e os encontros verbo-visuais – não 

podemos escapar de abordar um último aspecto que está no cerne de sua produção: 

o viés humorístico. Pretendemos, portanto, neste item, refletir sobre o humor, 

buscando, em diferentes fontes, o diálogo imprescindível à compreensão desse tema 

multidisciplinar, sem perder o foco de nossos interesses como analistas do discurso. 

Tomaremos como mote a charge acima reproduzida, de Duke, que se refere 

ao atentado ocorrido na sede do jornal satírico Charlie Hebdo, em 7 de janeiro de 

2015. Escolhemos esse exemplo levando em consideração a importância desse fato 

como referência do poder comunicativo das charges atualmente. Conforme o próprio 

chargista descreveu, trata-se de uma homenagem às vítimas do ocorrido, na qual, 

pela leitura superficial dos elementos verbais e visuais mais explícitos, encontramos 

um atirador rendido a diversos lápis para ele apontados. 

Se podemos rir desse texto, que elementos estão em jogo no 

desencadeamento dessa reação? É uma questão que muitos estudiosos já se 

                                                             
111 (2005, p. 73) 
112 Publicada no jornal O Tempo, em 8/1/15. Disponível em: <https://kikacastro.com.br/2015/01/14/20-
charges-sobre-o-ataque-terrorista-em-paris/> Acesso: 26 go. 2017. Legenda: “Em homenagem aos 
cartunistas e jornalistas da revista “Charlie Hebdo” mortos em um atentado na França”. 
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preocuparam em responder, partindo da constatação universal, já apontada na 

conhecida fórmula aristotélica, de que o homem é o único ser vivente que ri – e que 

faz rir, como acrescentaria Bergson (1987, p.12). 

Segundo Bakhtin (1999), que se dedicou ao tema a propósito da análise da 

obra de Rabelais, o riso, em suas raízes tradicionais, alinha-se a uma cultura cômica 

popular em que era entendido como “um princípio universal de concepção do mundo, 

que assegura a cura e o renascimento, relacionando-se aos problemas filosóficos 

mais importantes” – a vida e a morte (op. cit., p. 60).  

Na visão bakhtiniana, o riso tem uma natureza complexa associada às 

festividades carnavalescas medievais, nas quais se manifestava a ambivalência do 

realismo grotesco113. O carnaval permitia a realização plena da condição humana, 

inaugurando uma esfera não oficial da vida, que burlava toda ordem, hierarquia e 

controle religioso e social. Conjugava renovação e ressurreição, pelo menos pelo 

tempo em que duravam as festas:  

 
[...] a função do grotesco é liberar o homem das formas de necessidade 
inumana em que se baseiam as ideias dominantes sobre o mundo. O 
grotesco derruba essa necessidade e descobre seu caráter relativo e limitado 
[...]. O riso e a visão carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, 
destroem a seriedade unilateral e as pretensões de significação incondicional 
e intemporal e liberam a consciência, o pensamento e a imaginação humana, 
que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades 
(BAKHTIN, 1999, p.43). 
 

Portanto, para Bakhtin (op. cit., p. 18), “o riso degrada e materializa” a fim de 

dar um novo nascimento pela lógica das coisas ao avesso. Promovia, ao homem 

medieval, uma vitória sobre o medo de todo poder divino e humano, de tudo o que era 

sagrado e interdito, sendo tomado, nesse sentido, como uma atividade criadora e 

positiva, que encontrava o seu espaço nos ritos e espetáculos, nas obras cômicas 

verbais e nos diferentes gêneros do vocabulário familiar e grosseiro. 

Ao contrário de Bakhtin, Bergson (1987, p. 98) descreve o riso cômico como 

uma forma de castigo, que causaria, sobretudo, o mal, embora possa ser proveitoso. 

Preocupado em descrever as intenções de quem ri, o autor argumenta que o cômico 

se dirige à inteligência pura, a fim de denunciar toda inadaptação social. A emoção é, 

portanto, incompatível com o riso cômico, na visão do autor, de modo que uma 

                                                             
113 A expressão é cunhada por Bakhtin para descrever o sistema de imagens da cultura popular da 
Idade Média, marcado por uma orientação material e corporal que aparece sob a forma universal, 
festiva e utópica (BAKHTIN, 1999, p. 30). 
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insensibilidade é condição essencial a sua manifestação, para evitar que o espectador 

se comova e o cômico deixe de atingir seus efeitos. 

Bergson (op. cit.) descreve dois aspectos inerentes ao cômico, além de sua 

natureza humana, já citada: primeiramente, o humor é atravessado pela percepção 

de um automatismo. Isso significa que o que nos leva a rir de algo ou alguém é a 

presença de “uma repetição ou semelhança completa, em que pressentimos o 

mecânico funcionando por trás do vivo” (op. cit., p.25). Assim, o riso é definido como 

um gesto social cujo objetivo é corrigir e instruir certa rigidez do corpo, do espírito e 

do caráter percebida em algo ou alguém como desvio.  

O autor francês destaca a comicidade do desenho e da caricatura, que captam 

e tornam visível a todos a rigidez dos rostos e dos comportamentos, “adivinhando, sob 

as harmonias superficiais da forma, as revoltas profundas da matéria” (id., p.22):  

 
Toda rigidez de caráter, do espírito e mesmo do corpo, será, pois, suspeita à 
sociedade, por construir indício possível de uma atividade que adormece, e 
também de uma atividade que se isola, tendendo a se afastar do centro 
comum em torno do qual a sociedade gravita; em suma, indício de uma 
excentricidade. [...] pelo temor que o riso inspira, reprime as excentricidades 
[...], suaviza, enfim, tudo o que puder restar de rigidez mecânica na superfície 
do corpo social (BERGSON, 1987, p.19). 
 

O segundo aspecto cômico apontado pelo autor é a necessidade de um eco no 

interlocutor. “O nosso riso é sempre o riso do outro” e depende da cumplicidade, real 

ou imaginária, de outros galhofeiros (id., p.13), que riem dos defeitos postos em jogo 

e denunciam o traço insocial. Para Bergson, quem ri insinua a intenção inconfessada 

de humilhar, “afirma-se mais ou menos orgulhosamente a si mesmo, e tenderia a 

considerar a pessoa de outrem como um fantoche do qual segura os cordéis” (p.100).  

Baudelaire (1961), em seu esboço do que seria uma teoria do riso, concorda 

com Bergson nesse ponto, demostrando que o riso está associado a uma crença do 

homem em sua superioridade, em um certo orgulho inconsciente, que revelaria mais 

ainda a sua fraqueza. Para o poeta e teórico de arte, também francês, o riso é 

satânico, é humano e, portanto, extremamente contraditório. Isso significa que revela, 

ao mesmo tempo, a grandeza absoluta do homem como espécie e também sua 

miséria infinita em relação ao Ser absoluto, “do qual ele possui a concepção” (op. cit., 

p. 6). Nas palavras do autor, o cômico, entendido como potência do riso, “está naquele 

que ri e, de modo nenhum, no objeto do riso”. 

Em um primeiro retorno ao texto de Duke, que abre este item, podemos, pois, 

com Bakhtin, pensar na superação das ações terroristas, que causam medo ao 
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homem contemporâneo: na charge citada, o terror é amenizado, pela via do cômico, 

a partir de uma inversão de papéis: é o temível assassino, munido de um poderoso 

fuzil, que se rende às armas aparentemente inofensivas dos desenhistas.  

Bergson também nos ajuda a ver, nesse exemplo, a promoção de um “trote 

social” em relação àquilo que se desvia do que é considerado vivo e em movimento 

pela sociedade, a saber, o comportamento radical e desumano dos terroristas. A 

charge convoca, então, os outros ao riso, exaltando o poder “bélico” dos chargistas 

para denunciar, com sua arte, os automatismos nocivos. 

 

3.7.1 As raízes inconscientes do humor 

 

Olhando por outra perspectiva para o tema do cômico e do riso, Freud 

([1905]1996) demostra suas origens no inconsciente humano e descreve sua estrutura 

aproximando-a dos processos típicos da linguagem onírica. O objeto privilegiado pelo 

autor são os chistes – atividades fruitivas desinteressadas, enunciadas sob a forma 

de ditos espirituosos. Debruçado sobre esse corpus, Freud cita fartos exemplos da 

cultura inglesa, alemã e francesa, de cujo trabalho analítico o autor conclui: o que 

marca um chiste não é o conteúdo por ele manifesto, mas a forma de sua enunciação. 

Segundo Freud, o propósito dos chistes é proporcionar prazer pela satisfação 

de um instinto (libidinoso ou hostil) face a um obstáculo, uma repressão herdada da 

civilização. Então, o chiste abre fontes de prazer que se tornaram inacessíveis, 

permitindo-nos, apenas por intermédio dele, rir de conteúdos reprimidos.  

O prazer chistoso tem como primeira fonte, portanto, as economias geradas 

pela suspensão de uma energia destinada às inibições – catexia inibitória – que 

podem aflorar na descarga do riso. Tais economias são uma fonte de prazer “porque 

nos poupam uma despesa particular a que estávamos acostumados e que já nos 

preparávamos para fazer também naquela ocasião” (FREUD, op. cit., p.150). 

Mas Freud ressalta que o processo de promoção de prazer do chiste não se 

completa sem o engajamento de uma terceira pessoa114. O autor defende, inclusive, 

que o prazer do chiste é mais evidente no ouvinte do que no enunciador e depende 

de uma predisposição daquele, que afaste sentimentos opostos ao propósito do 

chiste, como sugeriu também Bergson (op. cit.). Além disso, outra condição para o 

                                                             
114 Além do enunciador (quem fala) e do alvo (de quem se fala). 
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chiste é a surpresa/novidade, que impulsiona o enunciador a contá-lo a quem não o 

saiba, o que desencadeará um efeito “ricochete”, isto é, um prazer em retorno. 

A segunda fonte de prazer dos chistes apresentada no quadro teórico-analítico 

freudiano são as técnicas empregadas em sua construção, isto é, a base formal na 

qual eles se sustentam, que segue duas tendências: a brevidade, manifesta em uma 

condensação com substituição; e a economia, que se revela no múltiplo uso do 

mesmo material e no duplo sentido. Vejamos dois chistes citados pelo autor que 

exemplificam, de modo geral, essas duas tendências, respectivamente: 

 
Na parte de seu Reisebilder intitulada ‘die Bäder von Lucca [Os Banhos de 
Lucca]’, Heine introduz a deliciosa figura do agente de loteria e calista 
hamburguês, Hirsch-Hyacinth, que se jacta ao poeta de suas relações com o 
rico Barão Rothschild, dizendo finalmente: ‘E tão certo como Deus há de me 
prover todas as coisas boas, doutor, sentei-me ao lado de Salomon 
Rothschild e ele me tratou como um seu igual – bastante familionariamente’ 
(FREUD, op. cit., p. 25). 
 
“Como é que você anda?” – perguntou o cego a um coxo. “Como você vê” – 
respondeu o coxo ao cego (id., p.41). 
 

No primeiro exemplo, ocorre a condensação das palavras “familiarmente” e 

“milionário”, originando-se a forma substituta “familionariamente”, que desencadeia o 

chiste. No segundo, o efeito de sentido é dado pelo múltiplo uso do verbo “andar”, ora 

esvaziado de sentido (significando “estar”), ora em sentido pleno (significando 

“locomover-se”).  

Freud sustenta que a economia oriunda dessas técnicas é a da expressão 

crítica ou a da formalização do juízo, uma vez que não se precisa formular um dito 

que poderia soar rude. O primeiro chiste, nesse sentido, deixa subentendido o 

comentário amargo de um homem pobre afrontado pela grande riqueza de um barão 

(op. cit., p.26).  

Como também propôs Bergson, o chiste utiliza deslocamentos (ou desvios em 

relação à elaboração do pensamento normal) a fim de substituir o embate físico que 

poderia surgir de uma enunciação sincera e, ao mesmo tempo, captar a cumplicidade 

do ouvinte: 

 
Estamos agora preparados para perceber a parte desempenhada pelos 
chistes na agressividade hostil. Um chiste nos permite explorar no inimigo 
algo de ridículo que não poderíamos tratar aberta ou conscientemente, devido 
a obstáculos no caminho; ainda uma vez, o chiste evitará as restrições e 
abrirá fontes de prazer que se tinham tornado inacessíveis. Ele ademais 
subornará o ouvinte com sua produção de prazer, fazendo com que ele se 
alinhe conosco sem uma investigação mais detida [...] (FREUD, op. cit., p. 
103). 
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Podemos articular, nesse ponto, a funcionalidade do humor chistoso às visadas 

do enunciador das charges: uma vez que não combina com a razão argumentativa, 

que restringe e censura, o invólucro breve e condensado do chiste – um invólucro 

verbo-icônico no caso das charges – seduz a atenção e confunde os poderes de crítica 

do interlocutor. Este, uma vez saciado pelo prazer do riso, não se inclina a achar erro 

no que o divertiu e tende a aderir ao discurso do enunciador (op. cit., p. 128).  

A partir das tendências à condensação e à economia, Freud caracterizou os 

chistes como inocentes ou tendenciosos115, ambos podendo ser verbais ou 

conceituais. O autor distribui as diversas técnicas chistosas que observou em três 

grupos assim definidos e exemplificados sinteticamente: 

 

a. Primeiro grupo – Chistes que se apoiam na técnica de jogos de palavras, em que 

nossa atividade psíquica focaliza o som em vez do sentido, desviando-se do uso sério 

da linguagem:  

 
Exemplo: “Perguntaram ao português: 
– O que é um homossexual? 
– É um sabão para lavar as partes.” (POSSENTI, 1998, p. 73) 
 

b. Segundo grupo – Chistes com técnicas verbais que envolvem similaridade no som, 

uso múltiplo, modificação de expressões familiares, que permitem que algo familiar 

seja redescoberto onde se esperava o novo.  

 
Exemplo: “– O que há debaixo dos tapetes nos manicômios? 
– ??? 
– Louco varrido.” (POSSENTI, 2014, p. 66) 
 

c. Terceiro grupo – Chistes conceituais, apoiados em raciocínios falhos, 

deslocamentos, absurdos, representações pelo oposto etc.: 

 
Exemplo: “Dois judeus encontram-se num vagão de trem em uma estação na 
Galícia. ‘Onde vai?’ perguntou um; ‘À Cracóvia’, foi a resposta. ‘Como você é 
mentiroso!’, não se conteve o outro. ‘Se você dissesse que ia à Cracóvia, 
você estaria querendo fazer-me acreditar que estava indo a Lemberg. Mas 
sei que, de fato, você vai à Cracóvia. Portanto, por que você está mentindo 
para mim?” (FREUD, [1905] 1996, p. 113). 
 

Voltando ao exemplo de Duke, podemos pensar na manifestação da tendência 

ao múltiplo uso do mesmo material icônico e à redescoberta de algo familiar: vejamos 

                                                             
115 O autor esclarece, ao longo da obra citada, que um chiste, na verdade, nunca é não tendencioso, 
pois serve sempre à produção de prazer e à inibição do julgamento crítico (op. cit., p128). 
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que o chargista evoca nossa memória e imaginários sobre o terrorismo e, mais 

especificamente, sobre o ocorrido na sede do Charlie Hebdo, ao descrever 

visualmente uma cena em que figura uma “vítima” com as mãos ao alto, rendida às 

“armas” apontadas para ela diretamente. Contudo, percebemos a revelação de uma 

nova cena do atentado, na qual o terrorista é que é vencido pelos profissionais 

assassinados, metonimicamente representados por seus instrumentos de trabalho.  

Os elementos plásticos são também fundamentais à representação da vitória 

sobre o terror – e sobre a censura – na charge em questão: não por acaso a proporção 

dos lápis é bem maior que a do terrorista na cena. Além disso, o contraste das cores 

demarca a oposição entre quem vence e quem é vencido: o colorido dos lápis e o 

fundo branco se sobrepõem e englobam a pequenez da figura do terror, ilustrada em 

preto e vermelho. Vale lembrar, a propósito desse exemplo, a seguinte passagem de 

Freud ([1905] 1996, p. 103): “Tornando nosso inimigo pequeno, inferior, desprezível 

ou cômico, conseguimos, por linhas transversas, o prazer de vencê-lo – fato que a 

terceira pessoa, que não despendeu nenhum esforço, testemunha por seu riso”. 

Na última parte da obra sobre os chistes, Freud fundamenta sua gênese no 

inconsciente humano e sua relação com os sonhos. É essa natureza breve, 

condensada e não controlada pela censura que caracteriza tais textos como a 

evocação de algo pronto, oculto subterraneamente em nossos pensamentos, e que 

encontra as condições perfeitas para emergir e provocar riso.  

Enquanto o chiste é descrito como “a contribuição feita ao cômico pelo 

inconsciente” (p.194), Freud argumenta que o cômico e o humor, por sua vez, têm 

origem pré-consciente. Além disso, o tipo de economia proporcionada por cada um na 

produção de prazer é diferente: o chiste se apoia na economia de uma despesa 

inibitória; o cômico, na economia de uma despesa de ideação (catexia)116; e o humor, 

na economia de uma despesa com o sentimento117.  

Por fim, Freud salienta uma diferença de caráter enunciativo entre os chistes, 

o cômico e o humor: o primeiro, como vimos, necessita indispensavelmente do 

                                                             
116 Freud defende que a origem do prazer cômico depende da diferença entre duas despesas catéxicas 
oriundas da comparação entre a pessoa que é alvo do chiste e o próprio eu de quem o enuncia. (p. 
183). 
117 Para Freud, o humor substitui as emoções que poderiam dar fim ao aspecto cômico.  Faz parte, 
portanto, de um processo defensivo que pode auxiliar os chistes: é um meio de obter prazer apesar 
dos afetos dolorosos que nele interferem, pois “retira parte de sua energia do afeto e em troca lhe dá 
um toque de humor” (p. 216). Nesse sentido, Freud explica que o humor mais frequente é o que 
economiza a compaixão, mas salienta que pode variar conforme a emoção economizada (p. 215). 
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envolvimento de três pessoas (enunciador, ouvinte e alvo), sendo a terceira 

fundamental por ser destino do prazer, que se reverte ao locutor. Já o cômico 

necessita de apenas duas pessoas: a que constata o cômico e aquela em que ele se 

constata – uma fonte externa de prazer (p.171). O humor, por sua vez, implica apenas 

uma pessoa, porquanto completa seu curso dentro de alguém que guarda a fruição 

do prazer humorístico sem sentir a obrigação de comunicá-lo (p. 213). 

Não obstante as diferenças apontadas pelo mestre da psicanálise, chiste e 

humor são definidos como subespécies do cômico e com ele compartilham “o método 

de reestabelecimento, a partir da atividade mental, de um prazer que se perdera no 

desenvolvimento daquela atividade” (p. 218). Segundo Freud, esse prazer perdido e 

recuperado momentaneamente pela enunciação chistosa é aquele comum em nossa 

infância, ainda livre das repressões sociais da civilização e da educação, que nos 

causam grande despesa de energia. 

Trazendo ao foco, mais uma vez, a charge de Duke, percebemos que guarda 

semelhanças enunciativas com o humor chistoso descrito por Freud, uma vez que 

implica necessariamente a participação do outro, a quem se dirige o projeto de fala do 

enunciador midiático e para quem convergem suas estratégias de informação e 

captação. Ao mesmo tempo, como nos chistes, as tendências de condensação e 

brevidade são também inerentes à forma verbo-visual da charge e são responsáveis 

diretamente por seus efeitos de sentido, como veremos na análise de nosso corpus. 

 

3.7.2 A perspectiva dos estudos da linguagem 

 

Segundo Travaglia (1995), a relação entre o humor e a linguística tem duas 

possibilidades básicas complementares: usar textos de humor para evidenciar 

mecanismos de funcionamento da língua, focalizando, como objeto, a língua e não o 

humor; ou mobilizar conhecimentos linguísticos para responder a questões sobre o 

humor, o que pressupõe o humor, e não a língua, como objeto.  

Colocando-se na segunda posição descrita – de quem tem o humor como 

objeto, recorrendo a mecanismos linguísticos para explicá-lo – Travaglia (1990, p. 60) 

concebe o humor como “um processo sempre sócio-psicológico e nunca só um ou 

outro”. Isso significa que, embora sejam importantes para a construção do humor, as 

propriedades linguísticas em si mesmas não são suficientes para gerar esse efeito de 
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sentido, especialmente se pensarmos que o humor pode se manifestar por meio de 

códigos não verbais, como ocorre na charge, que explora a imagem.  

Sendo assim, segundo Travaglia (1990), recorrer a uma linguística da palavra 

ou da frase contribui muito pouco para o estudo do humor. As disciplinas da área dos 

estudos da linguagem que podem dar conta desse fenômeno, com mais abrangência, 

são as que tocam o viés semântico e pragmático, lidando com recursos discursivos, 

tendo em vista que 

 
[...] há, além do texto, toda uma situação que se toma como humorística e 
que cria também condições necessárias à existência do humor, para que se 
veja algo como objeto de riso e não, por exemplo, como objeto de pena ou 
revolta (TRAVAGLIA, 1990, p. 61). 

 
Segundo Possenti (1998; 2014), a tarefa do linguista é explicar o “como” do 

humor, fornecendo as chaves linguísticas que funcionam como elemento 

desencadeador do riso. Dedicado ao estudo das piadas, o autor fornece algumas 

razões importantes pelas quais textos humorísticos podem interessar aos estudos da 

linguagem: em primeiro lugar, tratam de temas controversos, sendo sintomas de 

domínios discursivos “quentes”; em segundo lugar, fornecem um bom material para 

pesquisas com representações sociais e estereótipos – que nos interessam mais de 

perto; depois, como apontou Freud, textos humorísticos veiculam discursos populares, 

proibidos, subterrâneos e não oficiais. Além disso, são excelentes para explicar teses 

ligadas a teorias verbais e discursivas, como a ambiguidade, a intertextualidade etc., 

daí tais textos poderem ser não o foco, mas um caminho para o estudo linguístico, tal 

como sugere a primeira posição apontada por Travaglia (1995) anteriormente. 

Possenti (2014) entende o humor como um campo, uma esfera comunicativa 

universal – e não cultural, como é comum encontrarmos na literatura118 – fazendo uma 

analogia com a literatura. Dessa forma, entende que um discurso ligado ao humor é o 

resultado de um conjunto de regras específicas e não o produto da atividade de um 

sujeito único. Seguindo os pressupostos freudianos, Possenti (1998; 2014) defende 

que os elementos responsáveis por provocar efeitos cômicos em um texto não são 

                                                             
118 A ideia de que o humor é cultural é um lugar-comum para Possenti, uma vez que todo texto depende 
de informações partilhadas para ser interpretado. Em seu estudo sobre piadas de vários países, o autor 
conclui que os temas e estereótipos explorados em sua estrutura se repetem (como a questão do 
tamanho dos órgãos genitais como fator cômico, por exemplo), bem como as técnicas utilizadas. Sendo 
assim, apenas fatores linguísticos ou o desconhecimento de um intertexto eventual – como muitas 
vezes acontece com as charges – podem funcionar como obstáculos à leitura. 



210 
 

nem a recorrência a certo tema, nem uma pessoa mais ou menos capacitada para 

contá-los, mas a sim a técnica que caracteriza sua forma. 

Desviando o foco da materialidade do texto para seu entorno, Charaudeau 

(2006) defende que é preciso pensar na origem situacional das formas e técnicas 

passíveis de promover efeitos humorísticos, passando a conceber o humor como uma 

“maneira de dizer” no interior de um quadro enunciativo. Por esse olhar, o humor tem 

um valor como estratégia discursiva, e “joga com as possibilidades da língua para pôr 

em causa a normalidade do mundo” (CHARAUDEAU, 2011, p.3): 

 
Não diríamos, a exemplo de alguns escritos, que o humor é um gênero. O ato 
humorístico participa de diferentes estratégias discursivas de que dispõe um 
sujeito falante para tentar, no interior de uma situação de comunicação, 
seduzir o interlocutor ou o auditório produzindo efeitos de conivência diversos 
(op. cit., p. 40). 119  
 

Na visão do analista francês, o humor é um ato de linguagem que põe em cena 

três protagonistas: um locutor, um destinatário e um alvo. O locutor se submete a 

restrições da situação e do contrato, e deve, ao mesmo tempo, ter legitimidade para 

produzir o ato humorístico. Tal legitimidade é dada pelo lugar que o sujeito ocupa na 

situação de comunicação: um humorista por definição, como um chargista, já é 

legitimado por sua identidade social e discursiva; já em outras situações, como na 

conversação espontânea, o locutor que lança mão de recursos humorísticos precisa 

se justificar, sob pena de ser mal compreendido (CHARAUDEAU, 2006, p. 22). 

Segundo Charaudeau (2006; 2011), o destinatário do ato humorístico é 

colocado em cena pelo locutor como alvo a que ou a quem o humor pretende atingir 

– situação em que é feito de vítima; ou como testemunha do que se fala sobre outro, 

sendo um terceiro – um cúmplice. Podemos pensar que a charge explora essas duas 

atitudes em relação ao interlocutor, uma vez que se coloca sempre contra algo ou 

alguém que é seu alvo, instando o leitor, paralelamente, a testemunhar e concordar 

com o seu ponto de vista sobre determinado tema.  

 Charaudeau (2011) destaca a questão da temática dos textos humorísticos 

como um fator fundamental que irá definir o tipo de humor produzido, levando em 

consideração que toca a doxa, ou os grandes universos de referência humana 

baseados em imaginários sociodiscursivos. Sabendo que o humor produz uma visão 

                                                             
119 Tradução nossa: “(...) on ne dirait pas, à l’instar de certains écrits, que l’humour est un genre. L’acte 
humoristique participe des différentes stratégies discursives dont dispose un sujet parlant pour tenter, 
à l’intérieur d’une situation de communication particulière, de séduire l’interlocuteur ou l’auditoire en 
produisant des effets de connivence divers.” 
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deslocada da realidade, o grau de aceitabilidade social de seu conteúdo será definido, 

pois, em função de como manipula o domínio temático ao qual se refere120. 

Vale destacar a diferença entre alvo e tópico (ou doxa) do ato humorístico 

enfatizada por Charaudeau (2011, p. 4-5): o alvo é sobre o que ou quem recai o ato 

humorístico: uma pessoa, indivíduo ou grupo cujos defeitos são postos em evidência; 

uma situação de origem natural ou social de caráter absurdo ou derrisório; ou uma 

ideia, opinião ou crença cujas contradições ou falta de sentido são destacadas.  

Já o tópico é aquilo a propósito de que o humor é conduzido. Sendo assim, “o 

alvo é o objeto visado, o tópico-doxa é aquilo em nome de que se busca tocar o alvo”121 

(op. cit., p. 5). Na charge citada de Duke, por exemplo, notamos o tópico dos ataques 

terroristas e da censura de modo geral, enquanto o alvo são os terroristas envolvidos 

no atentado ao Charlie Hebdo de forma mais restrita, bem como o grupo social do 

qual fazem parte – O Estado Islâmico, cuja ridicularização o chargista convoca os 

leitores a compartilhar.  

Charaudeau descreve também os procedimentos linguageiros postos em ação 

pelo ato humorístico. Trata-se de procedimentos linguísticos, ligados às relações 

formais entre os signos; e procedimentos discursivos, que dependem das 

características das circunstâncias de discurso – posição do sujeito, alvo visado, 

contexto de emprego, valor social e domínio temático.  

Os procedimentos discursivos se subdividem em procedimentos de 

enunciação, que se apoiam na relação entre explícito/implícito que se deixa entender, 

a exemplo de um enunciado irônico; e procedimentos de enunciado, que jogam com 

a dissociação de isotopias ou universos de sentido, como vemos em exemplos de 

piadas – e charges – de duplo sentido. Vejamos este exemplo, de Ivan Cabral, que 

explora a palavra “nota”, evidenciando o duplo sentido na parcela não verbal do texto: 

 

 

 

 

                                                             
120 Charaudeau cita, como exemplo de humor negro, uma situação em que se diz que o imperador 
Bokassa contribuiu para o avanço da justiça igualitária no mundo porque fez elevar o genocídio de 
crianças ao nível do dos adultos. O autor mostra que esse tipo de humor é difícil de aceitar porque joga 
com valores do domínio da justiça, da infância e da morte (op. cit. p. 24). 
121 Tradução nossa: “La cible est l’objet visé, la topique-doxa est ce au nom de quoi on cherche à 
toucher la cible”. 
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Figura 21 – Charge de Ivan Cabral, Diário de Natal, 03/03/2009122 

 

É consenso entre os estudiosos da linguagem que se dedicam aos textos de 

humor a importância desse jogo semântico entre diferentes universos de discurso 

(scripts / frames, segundo Possenti (1998; 2014); mundos textuais, segundo Travaglia 

(1995). Para Travaglia (1990), trata-se de uma bissociação que torna o texto 

compatível com duas bases de leitura, em algum sentido, opostas entre si:  

 
O humor ou o ato de fazer humor ocorre pela criação de um terceiro campo 
de significado que oblitera a percepção dos outros dois de cuja interseção ele 
surge. A compreensão dos campos de significado resulta na criação de um 
paradoxo lógico que seria a forma ou atividade humorística em si mesma 
(TRAVAGLIA, 1990, p. 72). 
 

Em face de uma diversidade de leituras aberta pelo jogo explícito/implícito, 

produz-se uma “incoerência” que precisa ser desvendada na leitura. Nesse sentido, 

Possenti argumenta que “fazer humor é produzir um equívoco, ou melhor desnudar 

um equívoco possível”, trabalhando com as imposições geradas pelo próprio texto 

humorístico, que seleciona uma única leitura possível, sem a qual não há 

interpretação (1998, p. 126). 

Além do jogo semântico entre diferentes isotopias, Charaudeau (2006) 

menciona o jogo enunciativo que se efetua a partir de uma dissociação entre o EUe, 

que fala explicitamente, e o EUc, que se coloca por trás do discurso e cujas intenções 

devem ser descobertas. O autor diferencia, então, algumas categorias operatórias – 

e não essencializantes – para descrever o ato humorístico: 

                                                             
122 Disponível no blog do autor: <http://www.ivancabral.com/2009/03/charge-do-dia-nota-baixa.html> 
Acesso 20/12/2017. 
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Ironia 
Promove humor a partir da dissociação e da coexistência de um dito 

explícito e de um pensamento implícito opostos, mascarando o 
pensamento positivo/negativo pela aparência dita de seu contrário.  

Sarcasmo 
É a hiperbolização humorística de um dito e de um pensamento 
polarizados negativamente. Tem efeito mais direto e agressivo 

sobre o alvo. 

Paródia 
Tipo de citação particular que se coloca como imitação-

transformação de um texto original, fazendo coexistirem dois textos, 
que se alimentam mutuamente. 

Pastiche 
Como a paródia, também se apoia em um texto-fonte, que procura 

imitar, tentando se passar por ele. 
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 Absurdo 
O humor é posto em jogo a partir do encontro de dois universos cuja 

relação é improvável, como no surrealismo. (hors-sens). 

Insólito 
O jogo de humor entre dois universos se dá por um elo provável, 

estabelecido por via da causalidade (trans-sens). 

Paradoxo 
Contrapõe humoristicamente duas lógicas de uma mesma isotopia, 

unindo-as por um laço anômalo, não esperado (contre-sens). 

 
Quadro 11 – Categorias do discurso humorístico (CHARAUDEAU, 2006, 2011) 

 
 

A ironia, o sarcasmo, a paródia e o pastiche são descritos por Charaudeau 

(2006) como categorias ancoradas no desnível entre um dito e um pensamento, 

apostando na percepção do jogo enunciativo pelo interlocutor. Como exemplo, 

pensemos num caso descrito como sarcasmo (raillerie) pelo analista francês, no qual 

um homem se dirige da seguinte forma a outro, calvo, que o ofendeu: “Felicito teus 

cabelos por terem abandonado tua cabeça imunda!” (op. cit., p. 31)123. 

As categorias do absurdo, insólito e paradoxo, por sua vez, sustentam-se no 

jogo semântico com palavras ou expressões que constroem uma descrição do mundo 

apoiada em dois ou mais níveis de leitura ao longo da construção isotópica do texto. 

O autor cita o exemplo de uma crônica do jornal espanhol Bisturí, que diz: “É preciso 

solicitar que a lobotomia seja retomada pela Segurança Social, pois é o único meio de 

poder suportar as informações do jornal televisivo” (id., p. 34)124. A relação – a 

princípio inexistente – entre lobotomia, Segurança Social e jornais televisivos é posta 

num jogo semântico insólito, que pressupõe que a supressão das capacidades 

intelectuais é necessária para julgar as informações insuportáveis noticiadas pela 

mídia jornalística televisiva. 

                                                             
123 Tradução nossa: “Je félicite tes cheveux d’avoir abandonné ta sale tête!”. 
124 Tradução nossa: “Il faut demander que la lobotomie soit remboursée par la Sécurité sociale, parce 
que c’est l’unique moyen de pouvoir supporter les informations du journal télévisé”. 
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A seguir, vejamos os efeitos de sentido possíveis oriundos de tais categorias: 

 

Conivência 
lúdica 

Disposição gratuita para o bom humor. Não envolve engajamento moral. 
Ex. Publicidade. 

Conivência 
crítica 

Propõe ao destinatário a denúncia de uma ordem de falsa aparência, que 
esconde valores negativos. É polêmica e pode ser agressiva em relação 

ao alvo. Ex: Caricatura. 

Conivência 
cínica 

Mais forte que a crítica, desvaloriza normas sociais consideradas positivas 
e universais. Ex. Anedotas machistas. 

Conivência 
de derrisão 

Visa partilhar a desqualificação brutal do alvo sem deixar-lhe defesa, 
fazendo-o descer do pedestal onde está por meio do desprezo e redução 

à insignificância.  Ex: Emissões que representam políticos em sua vida 
privada, a fim de desvalorizar sua face pública.                                    

Brincadeira 
(plaisanterie) 

Visa retirar o caráter sério de algo que se diz, tentando anular, 
aparentemente, uma crítica. Ex: Enunciações do tipo: “Estou brincando...” 

 “Não me leve a sério...” 

 
Quadro 12 – Efeitos possíveis de sentido do ato humorístico (CHARAUDEAU, 2006) 

 

 

Charaudeau (2011, p. 14) salienta que uma mesma categoria pode produzir 

diferentes efeitos de sentido e, igualmente, um mesmo efeito pode ser produzido por 

categorias diferentes. O autor enfatiza, dessa forma, que não são as categorias que 

produzem efeitos de sentido de conivência diversos, mas as condições 

comunicacionais do ato humorístico:  

 
Em suma, o humor corresponde sempre a uma visada lúdica, mas a esta 
podem acrescentar-se outras visadas mais críticas, mesmo agressivas, que 
envolvem o sujeito humorista e seu interlocutor na partilha de um 
engajamento bem mais profundo. Em todo caso, trata-se sempre de uma 
troca de liberdade, posto que o ato humorístico se volta para o mundo, no 
desejo de questioná-lo, e para o outro na intenção de torná-lo cúmplice 
(CHARAUDEAU, 2011, p. 3).125 
 

Travaglia (1989) também empreende uma reflexão bastante aprofundada sobre 

o humor a partir do estudo de programas televisivos humorísticos brasileiros e ensaia 

uma categorização interessante, diferente da de Charaudeau, abarcando fatores 

situacionais, enunciativos e formais envolvidos no ato humorístico. O autor leva em 

consideração que as categorias definidas podem coocorrer e se interpenetrar. 

                                                             
125 Tradução nossa: “Au total, l’humour correspond toujours à une visée ludique, mais à celle-ci peuvent 
s’adjoindre d’autres visées plus critique, voire agressive, qui engage le sujet humoriste et son 
interlocuteur à partager un engagement bien plus profond. En tout cas, il s’agit toujours d’un partage de 
liberté, du fait que l’acte humoristique est tourné, à la fois, vers le monde, dans le désir de le mettre en 
cause, et vers l’autre, dans le désir de le rendre complice”. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 

1. HUMOR QUANTO À 

FORMA DE 

COMPOSIÇÃO 

Descritivo O que provoca riso é como algo ou alguém é. 

Narrativo O que provoca riso é o que acontece. 

Argumentativo O que faz rir são as ideias. 

2. HUMOR QUANTO 

AO OBJETIVO 

Riso pelo riso Procura exclusivamente divertir. 

Liberação 
Objetivo psicológico de romper a censura social. 
É inerente a todo texto de humor. 

Crítica social 
Mostra o absurdo e o ridículo da política, 
costumes, instituições, serviços etc.) 

Denúncia 
Dirige uma crítica a comportamentos admitidos/ 
incentivados pela sociedade, revelando-os. 

3. HUMOR QUANTO 

AO GRAU DE 

POLIDEZ 

Humor de salão Mais refinado, com linguagem mais nobre. 

Humor sujo / pesado 
Não refinado, utiliza palavras de baixo calão, 
palavrões e fere tabus por meio de termos bem 
populares. 

Humor médio 
A meio caminho entre o polido do humor de 
salão e o agressivo do humor sujo. 

4. HUMOR QUANTO 

AO ASSUNTO 

Negro 
Ri, de forma violenta, do que a sociedade taxou 
como digno de piedade - tragédias, doenças, 
deformidades físicas etc. 

Sexual Enfoca fatos ligados ao relacionamento sexual. 

Social 

Enfoca classes/grupos sociais e tipos humanos, 
criticando suas características. Pode ser 
político, de costumes, de instituições, de 
serviços, de caráter, de governo, de classes, de 
língua. 

Étnico Enfoca características reais de grupos étnicos. 

5. HUMOR QUANTO 

AO CÓDIGO 

Verbal  Deve-se ao que está escrito. 

Não verbal  

Deve-se à utilização de outros códigos: 
situação, gestos, movimentos, caracterização 
dos personagens, expressões fisionômicas, 
ruídos vocais não linguísticos, objetos, voz, 
desenho, pintura. 

6. HUMOR QUANTO 

AO QUE PROVOCA 

RISO 

Scripts 

Comportamentos “formatados” 
convencionalizados: estupidez, 
esperteza/astúcia, ridículo, absurdo, 
mesquinhez. 

Mecanismos 

Cumplicidade, ironia, mistura de lugares 
sociais/posições dos sujeitos, ambiguidade, 
estereótipos, contradição, sugestão (dito 
incompleto, alusão etc.), descontinuidade de 
tópicos, paródia, jogo de palavras, trava-línguas, 
exagero, desrespeito a normas conversacionais, 
metalinguagem, violação de normas sociais. 

 
Quadro 13 – Categorias e subcategorias de humor (TRAVAGLIA, 1989) 
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A charge de Duke (p. 203), que vimos analisando, ilustra uma categoria de 

humor ancorada num paradoxo, na medida em que reúne, de forma inesperada, duas 

lógicas da mesma isotopia – os ataques terroristas – em função do acontecimento 

retratado. Promove-se, então, um “contra-senso” nesse universo de sentido, como 

explica Charaudeau, uma vez que são as vítimas do Charlie Hebdo, “armadas” apenas 

de sua arte, que rendem o assassino munido de uma metralhadora. O efeito de humor 

da alteração da lógica vencedores-vencidos é o de uma conivência crítica, que advoga 

contra a censura e o terrorismo e denuncia comportamentos considerados absurdos. 

Tais observações vão ao encontro da proposta de Travaglia (1989), 

especialmente quanto à categoria dos objetivos e do assunto do humor.  Tal 

concepção também nos ajuda a pensar nos mecanismos desencadeadores dos 

efeitos humorísticos, a saber: a inversão dos papéis dos sujeitos descritos, que 

subverte o script armazenado em nossa memória a respeito de vítimas, agressores e 

armas envolvidos em um atentado; e a metonímia, que, representando os chargistas 

e jornalistas vitimados por lápis, em visível contraste proporcional e cromático com 

seu algoz, também enfatiza o triunfo do bem sobre o mal, dando um novo desfecho 

ao fato referido. 

 

Pensando no longo percurso teórico feito até o momento, notemos que o estudo 

do ato humorístico congrega os principais conceitos desenvolvidos a propósito da 

análise do gênero charge. Profundamente arraigado na partilha de conhecimentos, 

que o torna um campo universal, o humor é, pois, uma estratégia plenamente 

harmônica em relação à mise-en-scène midiática: coloca-se como uma arma, mas, ao 

mesmo tempo, como um fator de integração e defesa de pontos de vista subjetivos 

sobre o mundo apoiados em imaginários coletivos.  

Embora seja concebido por Bergson (1987) e por Freud ([1905] 1996) como um 

efeito incompatível com a emoção, o humor é tomado, nesta pesquisa, de maneira 

geral, como parte das estratégias de captação do chargista, em consonância com 

seus propósitos argumentativos e visões de mundo. Estando ancorada nos 

imaginários partilhados socialmente, como vimos, a construção do humor não pode, 

a nosso ver, descolar-se da dimensão emocional própria dessas representações 

sociais manifestas nos discursos (WUNEMBURGER, 2007).  

Assim sendo, relembramos, com Charaudeau 2010c, que a emoção que 

pressupomos estar implícita como efeito patêmico visado nas charges não é o simples 
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resultado de uma pulsão de ordem física ou comportamental que poderia bloquear o 

riso proveniente de um chiste; mas pressupõe uma racionalidade que envolve a 

representação de um objeto ou situação que afeta um sujeito e se reflete em seu 

projeto de fala. Nada impede, portanto, que categorias humorísticas de humor, como 

ironia, sarcasmo, entre outras, possam trabalhar paralelamente à convocação de 

tópicas patêmicas, como as de simpatia e antipatia, por exemplo, a fim de provocar 

efeitos de conivência no leitor. 

Podemos, pois, concluir, conforme Charaudeau (2006), que, de sua posição de 

onipotência, o locutor humorístico faz as vezes do Diabo: libera-se das restrições 

sociais e do peso do real, mas firmado em um efeito ricochete, dado pelo prazer da 

conivência de seu cúmplice-leitor. É assim que locutores como Duke criam a 

representação subjetiva de um mundo em que nossos inimigos são vencidos sem 

embate físico, e em que se pode superar, pela linguagem, pelo humor e pela 

patemização, “durante o instante de um jogo, a angústia e a fatalidade do mundo real” 

(op. cit., p. 40). 
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4 TRAÇADOS METODOLÓGICOS 

 

O leitor tem, a princípio, que se deixar 
impressionar, para mobilizar posteriormente as 

ferramentas adequadas  
(Sophie Van der Linden).126 

 

Tendo em vista o quadro teórico desenvolvido, apresentamos, agora, a 

caracterização do corpus desta pesquisa e um desenho do caminho que seguiremos 

para analisá-lo. Antes, porém, relembramos brevemente, por razão didática, os 

objetivos e questionamentos inicialmente levantados para esse fim. 

 

4.1 Retorno ao rascunho: o objeto e as questões da pesquisa 

 

Sabemos que a Internet é fonte de imensurável quantidade de publicações de 

diversos gêneros e temas. As charges também têm o seu lugar nesse oceano de 

informação constante e em permanente atualização, conservando, ainda assim, o seu 

espaço original em jornais impressos, a exemplo d’O Globo, O Extra e O Dia127. 

Nas publicações online, as charges podem ser encontradas nas versões 

digitais de jornais (algumas restritas a assinantes), em sites e blogs destinados a 

publicações de gêneros gráficos – como o Charge online e o Universo HQ128 –, nos 

blogs e redes sociais de seus autores e em inúmeras páginas pessoais de internautas 

ou outras instituições (midiáticas ou não). 

Tais textos cumprem um papel diferente das matérias jornalísticas tradicionais, 

produzindo um informativo mais atraente e apelativo graças a sua estrutura sintética, 

que conjuga imagem e humor. Segundo Romualdo (2000, p. 27), as charges 

transmitem as informações de forma mais condensada e rápida, criticando um ponto 

principal do assunto, razão pela qual levam alguns leitores, por vezes, a preterir outros 

textos opinativos convencionais. 

                                                             
126 (2011, p. 137) 
127 Analisamos as publicações impressas de charges de três grandes veículos atuais no período de 
21/9/2017 a 22/10/2017 e constatamos o seguinte: O Globo, como tradição, traz charges políticas 
diárias de Chico Caruso na capa, e, por vezes, outras peças no miolo. O chargista Leonardo publica 
diariamente no Extra sobre temas diversos, geralmente, entre as páginas 4 e 6. Por fim, no jornal O 
Dia, encontramos charges de Aroeira às terças, quartas, sextas e domingos, sempre à página 2. 
128 Disponíveis, respectivamente, nos endereços <http://www.chargeonline.com.br> e 
<http://www.universohq.com>. 
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Sendo a educação uma pauta sempre de interesse da sociedade de modo geral 

e presente nos noticiários, é muito comum encontrar charges sobre o tema circulando 

na mídia. Esse é, portanto, o objeto desta pesquisa, recortado para privilegiar textos 

que deem a conhecer um ponto de vista sobre o passado e o presente da educação 

brasileira, evidenciando, pois, em seu conteúdo, uma cronologia verbo-visual.  

Busca-se, portanto, com tal recorte, responder à seguinte questão essencial: 

que imaginários sociodiscursivos estão latentes na representação cronológica do 

universo educacional empreendida pelo chargista e, ainda, de que maneira tais 

imaginários são (re)construídos verbo-visualmente, contribuindo para retratar essa 

temporalidade retrospectiva em uma imagem fixa?  

Sendo assim, para responder a essa questão e seus desdobramentos, 

planejamos, como objetivos, observar a organização discursiva das charges, tendo 

em vista que se equilibram entre as visadas de informação e captação próprias do 

contrato midiático jornalístico. Nesse sentido, intentamos descrever os recursos 

verbo-icônicos implicados na construção do viés temporal desses textos, levando em 

conta que uma imagem única, como é a maioria das charges, tem restrições para essa 

representação, como veremos.  

Outro foco central da pesquisa se concentra nas representações sociais que se 

projetam no que dizem e mostram os cartunistas sobre a educação, sabendo que os 

imaginários e estereótipos em seu bojo sustentam a emissão de conteúdos implícitos 

e a produção de efeitos de sentido, que, por sua vez, embasam a interlocução 

viabilizada pela charge. 

Por fim, tendo pressuposto que os textos em estudo pendem para a visada de 

captação, como vimos descrevendo, interessa-nos descobrir como a (re)construção 

verbo-visual do tempo e dos imaginários em nosso corpus engendra efeitos de humor 

e de pathos destinados a tocar o outro, e quais figuras e tópicas patêmicas são 

evocadas nessa reapresentação dramatizada do nosso cenário educacional. 

 

 

4.2 Constituição e organização do corpus  

 

Ao detalhar a proposta de análise semiolinguística do texto e do discurso, 

Charaudeau (2005) salienta a natureza empírico-dedutiva dessa investigação, que 

parte da linguagem configurada em uma substância semiológica, a qual será 
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manipulada pelo analista para definir recortes formais e categorias analíticas 

correspondentes. Assim, a construção de um corpus deve-se apoiar em uma condição 

de contrastividade depreensível da análise dos contratos comunicativos em jogo, os 

quais são responsáveis pela configuração dos textos em gêneros. 

Segundo Charaudeau (op. cit.), essa contrastividade pode ser externa ou 

interna aos textos, conforme se apoie em uma abertura/fechamento de natureza mais 

específica ou mais ampla. Um exemplo de contraste externo seria, no caso das 

charges, o confronto temporal entre textos de épocas diferentes, ou o confronto 

sociocultural entre exemplares de diferentes culturas. Já a abordagem interna tem 

como exemplo nossa própria opção nesta pesquisa, que pressupõe a análise de um 

conjunto de charges contemporâneas, pondo em evidência o contraste das 

representações que constroem do universo da educação ao longo do tempo. 

A pesquisa dos textos que compõem nosso objeto foi iniciada a partir de uma 

busca simples online, mediada pelo serviço Google, que apresentou, para a 

expressão “charges sobre a educação no Brasil”, cerca de 790 mil resultados129. 

Feitas algumas filtragens, como a pesquisa de apenas imagens e a associação com 

outros termos ligados ao contexto educacional (como “escola”, “professor”, “aluno” e 

“ensino”), selecionamos cerca de trinta peças que atenderiam ao recorte metodológico 

estabelecido, a saber: a abordagem de algum aspecto da educação brasileira por 

meio de um olhar para o passado em comparação com a realidade presente. 

Para entender esse recorte, é preciso relembrar, com Aumont (1995), que 

apenas algumas imagens são passíveis de exprimir, de forma “convincente”, a 

dimensão temporal. É o caso das imagens de filmes e vídeos, chamadas 

temporalizadas pelo autor, por serem dotadas, em sua existência, dos meios de 

expressão da sucessividade e da linearidade que caracterizam o tempo. Já as 

imagens bidimensionais, como as pinturas e fotografias, são consideradas não-

temporalizadas, tendo em vista as restrições da sua materialidade fixa. 

Entretanto, o autor salienta que as imagens não-temporalizadas dispõem de 

recursos para sugerir a categoria do tempo mesmo de modo secundário. É o que 

explica a adaptação de recursos da linguagem do cinema pelas HQs, segundo 

Barbieri (2017), que procura, justamente, driblar os obstáculos à criação da ilusão do 

tempo e do movimento no suporte de papel.  

                                                             
129 A última consulta data do dia 12/9/2017. 
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Recorrendo, portanto, à sequencialização de quadros, traços de movimento, 

efeitos de vaporosidade, representações icônicas (como calendários, relógios etc.), 

repetições de uma mesma imagem, legendas e balões de fala, os artistas gráficos que 

trabalham com material impresso ou bidimensional, como os chargistas, conseguem 

imprimir a duração de um instante – ou timing, para Eisner (1995) – em uma cena 

imóvel, extrapolando seus limites.  

A título de exemplo, remetemos à charge utilizada como epígrafe no nosso 

capítulo 1 (p. 17), de Latuff, na qual podemos perceber a duração da imagem nas 

duas parcelas sígnicas do texto: visual, dada pelas linhas que sinalizam o movimento 

do rosto do personagem que está junto ao quadro explicativo; e verbal, por meio de 

dois mecanismos: a legenda, que sinaliza uma fala externa à cena, e o balão de fala, 

ambos pressupondo o desenvolvimento de uma cadeia de sons no tempo. 

Convém lembrar, a propósito das categorias de tempo descritas por Aumont 

(1995) – Cf. Quadro 8 (p. 136) –, que a construção do tempo de uma imagem e de 

uma imagem no tempo envolve três aspectos: sua instância enunciativa e os limites 

de natureza temporal que lhe impõe a arte em que é traduzida; seu caráter como signo 

de uma realidade temporal que lhe serve de referente; e também sua instância 

receptora, que interage com a imagem de maneira física, cognitiva e afetiva, sendo 

responsável por desvelar os efeitos de sentido nela escondidos.  

Cientes da necessidade da charge de romper os limites do tempo em sua 

inerente fixidez, ao selecionarmos nosso corpus, procuramos identificar, nos textos, 

marcas verbais e não verbais que configurassem essa intenção. Encontramo-la 

manifesta em charges compostas por duas estruturas básicas: em um único quadro, 

no qual figura, de alguma forma, uma indicação a um passado mais ou menos remoto 

por meio de citações diretas a datas ou marcos históricos; ou em dois quadros 

justapostos, que se referem a dois momentos do tempo – o que acarreta diferentes 

efeitos de construção da temporalidade, como veremos na análise.  

Sabendo da importância do reconhecimento do contexto das peças, após a 

seleção, procedemos à identificação dos autores e contextos originais de cada 

publicação, o que, não sendo possível para todos os exemplares inicialmente eleitos, 

obrigou-nos a descartar alguns. Buscamos, após isso, o acesso às edições, impressas 

ou virtuais, de publicação de cada charge, o que foi ainda mais complicado, 

demandando-nos o contato com vários chargistas e editores, sem sucesso algumas 

vezes, infelizmente. 
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A dificuldade desse processo se deveu a dois fatores: primeiramente, a maioria 

dos chargistas pesquisados não tem controle dos textos e locais de publicação, de 

modo que, por vezes, o contato com o autor não foi suficiente para identificar a origem 

da charge. Em segundo lugar, uma vez publicadas oficialmente, as peças são 

replicadas livremente em inúmeras páginas de outros veículos e usuários sem 

indicação das fontes, de modo que foi um verdadeiro quebra-cabeças encontrar seu 

berço. Atualmente, alguns chargistas, como Latuff, já indicam, no próprio texto, junto 

a sua assinatura, o local da publicação, evitando essa circulação excessivamente livre 

e sujeita a apropriações indevidas130.  

As 15 charges finalmente selecionadas são de autoria de 12 cartunistas 

contemporâneos brasileiros, de pontos diferentes do país, e foram publicadas entre 

os anos de 2007 e 2015. A maioria foi publicada em sites de jornais impressos ou on-

line, outras (também) em blogs dos próprios chargistas, como é o caso de Ivan Cabral 

e Edra. As charges de Latuff, convém destacar, além de disponíveis no blog do autor, 

são constantemente vinculadas a publicações do Sindicato Estadual dos Profissionais 

de Educação do Rio de Janeiro (Sepe).  

No quadro a seguir, sistematizamos a composição de nosso corpus, dispondo 

os textos na ordem em que serão analisados. A escolha dessa ordem contempla a 

construção básica da temporalidade e também as temáticas abordadas pelos 

chargistas. Quanto ao primeiro aspecto, formamos dois grupos: as charges de 1 a 9 

se constroem em dois quadros, portanto, apresentam uma sequencialidade mais 

evidente e próxima do universo das HQs; as demais, de 10 a 15, estruturam-se em 

torno de apenas um quadro, recorrendo a outros mecanismos para expressar a 

dimensão do tempo e demais efeitos de sentido, como veremos. 

Quanto à temática, construída em torno do domínio mais amplo da educação, 

observamos três subtemas predominantes a ele articulados: a questão salarial dos 

professores, a violência e a infraestrutura escolar. Listamos, portanto, as peças de 

cada grupo conforme a referência a cada um desses subtemas – ou a mais de um, 

como ocorre com as charges de Ademir Paixão e Walmir Orlandeli –, pressupondo 

que haveria afinidades entre a maneira de tematizar esses universos e os imaginários 

que podem evocar. 

                                                             
130 Vale mencionar que o próprio Latuff teve uma charge modificada por ninguém menos que o atual 
presidente americano, Donald Trump. Cf. <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016//04/donald-trump- 
trump-compartilha-cartum-modificado-de-brasileiro-no-twitter.html> Acesso: 06 out. 2017. 
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Texto131 Autor Propósito Veículo de publicação Data 

TEXTO 1 Ivan Cabral Questão salarial 
Novo Jornal (Natal/RN) 

e blog do autor 
09/03/2012 

TEXTO 2 
Luiz Fernando 

Cazo 
Violência 

Comércio do Jahu (SP) 
e site Humor Político 

14/05/2013 
31/05/2013 

TEXTO 3 
Marcello 
Rodrigo 

Violência 
Diário Rio do Peixe 

(Caçador/SC) 
15/07/2015 

TEXTO 4 
Elcio Danilo 

Russo Amorim - 
Edra 

Violência 

Diário de Caratinga, de 
Manhuaçu e de Teófilo 
Otoni (MG); e blog do 

autor 

15/10/2015 
17/10/2015 

TEXTO 5 Mario Tarcitano Violência Tribuna de Minas 19/04/2013 

TEXTO 6 
Carlos Henrique 

Latuff 
Violência 

Brasil 247 e blog do 
autor 

2/10/2013 

TEXTO 7 Rodrigo Brum Violência  
Tribuna do Norte 

(Natal/RN) 
11/10/2013 

TEXTO 8 André Souza Violência Diário de Sorocaba 14/12/2010 

TEXTO 9 Elvis Braga Infraestrutura 
Portal de notícias Em 

Tempo 
13/12/2014 

TEXTO 10 Ademir Paixão 
Questão salarial / 

violência 
Gazeta do Povo (PR) e 

site Humor Político 
15/10/2013 

TEXTO 11 Denny Ayres Violência 
Diário do Alto Tietê - 

DAT (Suzano/SP) 
07/03/2013 

TEXTO 12 
Carlos Henrique 

Latuff 
Infraestrutura 

Sepe - Belford Roxo/RJ 
e blog do autor 

26/05/2013 

TEXTO 13 
Carlos Henrique 

Latuff 
Infraestrutura 

Revista Educação em 
revista (Regional 

7/Sepe-RJ) 
12/2012 

TEXTO 14 
Carlos Henrique 

Latuff 
Infraestrutura 

Revista Educação em 
revista (Regional 

7/Sepe-RJ) 
12/2012 

TEXTO 15 Walmir Orlandeli 
Infraestrutura / 

Violência 

Diário da Região (São 
José do Rio Preto/SP) e  

Blog do autor 

24/11/2007 
13/12/2007 

 
Quadro 14 – Composição do corpus 

 

 

                                                             
131 Por razões didáticas, optamos por nomear as 15 charges analisadas do corpus como “TEXTO” e 
não como ”FIGURA”, como vínhamos intitulando as peças utilizadas como exemplos até então. 
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4.3 Procedimentos de análise 

 

Como vimos, a proposta semiolinguística de análise do discurso está ancorada 

em uma abordagem dos textos, entendidos como manifestações verbais e não-

verbais (CHARAUDEAU, 2005, p. 25), a partir de seus níveis de organização: o nível 

situacional, que corresponde às restrições mais externas da comunicação; o nível 

discursivo, em que as restrições do nível situacional se impõem sobre a organização 

discursiva; e o nível da configuração textual, que diz respeito às formas que, de fato, 

dão corpo a todo o processo comunicativo na superfície textual (CHARAUDEAU, 

2004). Tal proposta espelha a própria competência discursiva, igualmente concebida 

em níveis interdependentes pelo analista francês, como vimos (Cf. item 3.1.5, p. 46). 

Coerente com essa abordagem, Charaudeau (2005) propõe, também para a 

análise de textos sincréticos, novamente uma estratificação das matérias 

semiológicas em níveis autônomos (o verbal, o visual, o gestual), a fim de explorar, 

inicialmente, suas unidades e relações, para, em um segundo momento, descrever a 

integração ou interação entre eles. 

Sendo assim, para o exame das charges que compõem nosso corpus, 

recorremos à elaboração de uma grade analítica dividida em níveis e subníveis que 

contemplam a dimensão situacional, discursiva e formal da parcela verbal e da parcela 

visual desses textos. Apoiamo-nos no modelo construído pela professora Emília 

Mendes (2010; 2013) para a análise de textos multimodais, descrito pela autora como 

um esquema que cada pesquisador pode/deve encenar da maneira que for 

conveniente aos dados que investiga. 

A partir dos pontos teóricos desenvolvidos ao longo da pesquisa e tendo em 

vista os questionamentos e objetivos que nos impomos, elaboramos, então, o roteiro 

exploratório disposto no Quadro 15 para o estudo das charges do corpus.  

Ressaltamos, desde já, que se trata de uma abstração para dar viabilidade à 

análise, uma vez que, diante de textos cuja parcela verbal e visual é tão entrelaçada 

e sintética como é nas charges, não é possível pensar nas categorias e níveis que 

pontuamos isoladamente. Como veremos, embora sejam examinados, quando 

possível, separadamente, os estratos verbal e icônico das charges só concretizarão 

os efeitos de sentido visados se forem observados em seu arranjo. 
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Quadro 15 – Grade de análise do corpus 

 

Como procuramos sistematizar no Quadro 15, a análise desenvolver-se-á, 

basicamente, a partir da descrição dos três níveis de construção textual e discursiva 

do gênero propostos por Charaudeau, levando em consideração as parcelas verbal e 

visual das charges, cada uma com suas idiossincrasias. 

Quanto à dimensão situacional, por onde, segundo o semiolinguista, deve 

começar a análise, cumpre salientar, inicialmente, por que não a bipartimos para 

contemplar palavra e imagem como foi feito com as demais: levando em consideração 

que as restrições situacionais operam na dimensão mais externa do ato de linguagem, 

que contempla os sujeitos e suas relações e identidades, notamos que todos os textos 
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do corpus se mantém sob o mesmo contrato comunicativo midiático com suas 

imposições e liberdades. Isso significa que tais orientações advindas da situação 

incidem sobre a produção do chargista como um todo, previamente à configuração 

material dos signos, de modo que não faria sentido pensar nas diferenças entre o 

verbal e o não verbal nessa dimensão. 

Com efeito, tendo já descrito e exemplificado aspectos dessa configuração 

mais externa das charges no item 3.2 (p. 51), deter-nos-emos, durante a análise dos 

exemplos do corpus, apenas nas particularidades relacionadas à autoria, local de 

publicação e propósito temático mais específico de cada peça, salientando os 

aspectos situacionais que tornam único cada um dos textos. Veremos, no decorrer da 

análise, que as diferenças mais profundas entre as parcelas verbal e visual serão, de 

fato, perceptíveis no nível de discursivização da charge, que respeita à organização 

mais interna das unidades que compõem os arranjos e modos do discurso. 

Quanto à dimensão discursiva, que corresponde a um “como dizer?”, 

investigaremos os comportamentos enuncivos e enunciativos e também os saberes, 

imaginários e estereótipos partilhados, levando em consideração que pode haver 

diferenças quanto à organização da parte verbal e da parte visual nesse sentido. Uma 

vez que também já detalhamos alguns aspectos dessa dimensão do texto chargístico, 

de modo geral, as observações tecidas durante a análise farão aprofundamentos e 

particularizações dos textos em exame. 

Na dimensão formal ou semiolinguística, em que as diferenças entre signos 

icônicos e verbais são mais claramente delineáveis, são necessárias categorias 

diversas de análise para cada semiose, assim descritas: para a parcela verbal, que é 

sempre bastante sucinta nas charges, investigaremos a mise-en-scène textual, com 

foco na corporalidade do texto e na observação do paratexto; a composição interna, 

tendo em vista as partes em que se organiza verbalmente; a fraseologia, que concerne 

ao emprego de locuções, fórmulas e expressões fixas; e, por fim, a construção 

gramatical, que envolve a recorrência de categorias específicas de língua. 

Quanto à dimensão formal da parcela visual, serão explorados os arranjos entre 

signos icônicos e plásticos, que dão forma à composição – o todo emergente que 

caracteriza os termos informacionais da imagem e expressa o desígnio do artista nas 

escolhas que faz (DONDIS, 2003). Nos moldes do que propõem Dondis (op. cit.), 

Aumont (1995), McCloud (2005), Eisner (1995), Vergueiro (2007) e Barbieri (2017), 

tais signos serão analisados tendo em vista a técnica principal do contraste, que 
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intensifica e dramatiza seus significados, delineando, ainda, as dimensões espacial e 

temporal da imagem: a primeira descreve sua topologia real e representacional, seu 

enquadramento e ponto de vista; e a segunda corresponde a diferentes categorias e 

técnicas de expressão do tempo na imagem e da imagem no tempo.  

Paralelamente aos três níveis de construção textual especificados na grade de 

análise, contemplamos o exame mais detido dos dados paratextuais, fundamentais à 

charge enquanto gênero discursivo, levando em consideração sua maior ou menor 

aderência a outros gêneros, jornalísticos ou não (ROMUALDO, 2000). Nesse sentido, 

a observação da composição paratextual trará à luz as relações intertextuais e 

intericônicas, que incidirão, por sua vez, sobre outros efeitos de sentido visados. 

Por fim, como culminância do amálgama entre as dimensões situacional, 

discursiva e formal do gênero charge, prevista sua articulação com os dados 

paratextuais, dispusemos, em nosso esquema investigativo, uma seção para a 

descrição dos efeitos de humor – que incluem, como categoria, a ironia – e de pathos, 

efeitos que são a razão de ser de todo o projeto intencional do chargista. 

Tais efeitos, como ensina Charaudeau, são concebidos apenas em sua 

natureza pretendida, uma vez que não dispomos, nesta pesquisa, de meios que 

permitam mensurar os efeitos realmente provocados nos interlocutores. Além disso, 

mais uma vez, optamos por não diferenciar as parcelas verbal e não verbal, 

considerando que é a harmonia entre ambas que permite a consolidação de tais 

efeitos. 
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5 A CHARGE EM PERSPECTIVA: SIGNOS VERBAIS, ICÔNICOS E PLÁSTICOS 
SEMIOTIZANDO A EDUCAÇÃO 
 

Todas as imagens têm sentido, mas nem todas têm 
necessariamente um efeito sintoma. É preciso que elas 
sejam preenchidas com o que mais toca os indivíduos: 

os dramas, as alegrias, os sofrimentos ou a simples 
nostalgia de um passado perdido  

(Patrick Charaudeau).132 

 
 Neste capítulo, desenvolveremos a análise das 15 charges que compõem 

nosso corpus, pondo-as em perspectiva a partir dos conceitos teóricos e orientações 

metodológicas elucidados anteriormente e sintetizados no Quadro 15 (p. 225). Apoiar-

nos-emos, portanto, no roteiro estabelecido nessa grade analítica, que se estrutura a 

partir dos níveis de construção linguageira do gênero charge, contemplando a 

interdependência entre as parcelas verbal e visual com suas particularidades. 

O capítulo está dividido em dois itens principais de modo a atender os dois 

grandes grupos em que se divide o corpus, tendo em vista a estrutura visual dos 

textos: o primeiro é composto das charges de 1 a 9, que se constituem a partir de 

dois quadros; e o segundo reúne as charges de 10 a 15, organizadas, por sua vez, 

em um único quadro. Cada item terá, ainda, uma subdivisão temática, conforme se 

refira a um dos três grandes temas que encontramos ligados ao domínio mais amplo 

da educação no Brasil: a questão salarial, a violência ou a infraestrutura. 

 

5.1 Driblando a fixidez: um salto no tempo da charge 

 

Para pensar a temporalidade como aspecto das charges de nosso corpus, 

convém refletir, brevemente, sobre a noção de tempo. Embora tenhamos consciência 

dessa noção e observemos seus efeitos sobre a natureza e sobre nós mesmos, não 

é uma categoria que se deixa facilmente teorizar. Tomaremos por base, para isso, a 

tese de Henrique (2013), que, com o objetivo de ampliar a classe gramatical dos 

marcadores temporais, empreendeu um estudo filosófico e sociológico sobre o tema. 

Segundo Henrique (op. cit., p. 93-4), a experiência temporal do homem é 

ambivalente: envolve, ao mesmo tempo, a consciência de uma categoria objetiva, que 

atravessa a realidade física, cósmica e universal do mundo sensível, e a experiência 

da subjetividade, como um modo afetivo de apreensão da realidade. Por essa 

                                                             
132 (CHARAUDEAU, 2010b, p. 246) 
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ambivalência, o tempo assume uma versão simbólica nos discursos, que, não 

obstante a consciência de seu fluxo constante e de sua irrepetibilidade, insistem em 

apreendê-lo, medi-lo e semiotizá-lo através das mais diversas linguagens. 

Henrique (2013) aponta uma complexa taxonomia do tempo, que envolve o 

tempo subjetivo, dependente das mudanças de nossa consciência e de nossas 

relações e expectativas afetivas; o tempo objetivo, supraindivididual, mensurável e 

resultado de uma lenta construção histórica; e os tempos antropológico e coletivo, que 

concernem à forma como as sociedades organizam o tempo em função de suas 

atividades religiosas, culturais e simbólicas. Destaca-se, nesse sentido, o papel da 

memória como uma dimensão psíquica do tempo, que tecemos dentro de nós 

mesmos a fim de registrar nossas informações biográficas, intelectuais e afetivas. 

A pesquisadora ancora seu estudo do tempo nas visões de dois grandes 

filósofos: Aristóteles (385-322 a. C.) e Santo Agostinho (354-430). Para o primeiro, o 

tempo implica, indissociavelmente, movimento, continuidade. Seu contínuo é divisível 

e limitado por agoras (instantes), nos quais identificamos intervalos de tempo por meio 

de nossa capacidade de numerar, medir. Sendo assim, segundo Aristóteles, enquanto 

não é perpassado pelo conhecimento humano, que irá medi-lo, quantificá-lo, o 

movimento do tempo independe do homem. 

Nas reflexões religiosas de Santo Agostinho, a concepção do tempo está 

ancorada, por contraste e semelhança, na da eternidade divina, que é simultânea e 

imortal. Logo, o tempo, passageiro e perecível, “não pode medir a eternidade” e “a 

eternidade é o que o tempo não é”. O filósofo propõe três divisões do tempo: o 

passado, que já não existe; o futuro, que ainda não existe; e o presente, que, voando 

tão rapidamente do futuro ao passado, não tem duração ou espaço (1987133 apud 

HENRIQUE, op. cit., p. 103-4). 

Santo Agostinho considera, ainda, a relação com a alma humana uma medida 

legítima de apreensão mais concreta do tempo. Assim, novamente a memória ganha 

destaque na reflexão, sendo descrita como o local de registro da percepção da 

passagem do tempo através dos sentidos. O tempo se constitui, então, como 

dimensão interior humana, regido por uma temporalidade espiritual.  

Nesse viés, o passado é “o presente que aconteceu fora do ser humano, mas 

está armazenado em seu interior”; o futuro é a expectativa e o presente é o “olhar da 

                                                             
133 AGOSTINHO, Santo. Confissões: De magistro. (Os Pensadores). 4 ed. São Paulo, Nova Cultural, 
1987. 
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alma para o exterior” (op. cit., p. 104). Os tempos, que eram definidos como “presente, 

passado e futuro”, sendo atravessados pela subjetividade humana, aglutinam-se, 

agora, na unidade do presente em: “lembrança presente das coisas passadas, visão 

presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras”. 

Tal concepção filosófica pode nos ajudar a entender a construção da 

temporalidade de nosso corpus: um olhar para a educação do passado pelo viés do 

presente, ancorado na memória subjetiva das experiências simbólicas e afetivas que 

sustentam os imaginários sociais. É uma temporalidade que, segundo Santo 

Agostinho, não pode existir, senão no presente, e que ganha corpo por meio do 

discurso, entendido como memória presentificada: 

 
Ainda que se narrem os acontecimentos verídicos já passados, a memória 
relata, não os próprios acontecimentos que já decorreram, mas sim as 
palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos, os quais, ao passarem 
pelos sentidos, gravaram no espírito uma espécie de vestígios. Por 
conseguinte, minha infância, que já não existe presentemente, existe no 
passado que já não é. Porém, a sua imagem, quando a evoco e se torna 
objeto de alguma descrição, vejo-a no tempo presente, porque ainda está na 
minha memória (op. cit., apud HENRIQUE, 2013, p. 105). 
 

Segundo Santaella e Nöth (1998, p.85), “a capacidade simbólica, que nos é 

dada pela linguagem, transcende o espaço e tempo biológicos, criando novos 

padrões, os padrões de significados”. A experiência simbólica temporal, mediada pela 

linguagem, estabelece, pois, a dimensão sociológica do tempo, sob cuja perspectiva 

não é nem fluxo objetivo da natureza, nem experiência puramente subjetiva do 

indivíduo, mas função organizadora da vida social (HENRIQUE, 2013, p. 107). 

Como vimos, um conceito filosófico e sociológico de temporalidade é 

inevitavelmente atravessado pelo olhar subjetivo e pela experiência social da(s) 

linguagem(ns), que vincula ao tempo uma dimensão afetiva e simbólica. Pautados, 

pois, nessa orientação, podemos continuar a reflexão sobre a construção da 

temporalidade das charges: 

Segundo McCloud (2005), o que permite caracterizar as HQs como arte 

sequencial é sua progressão em diferentes quadros – traço não intrínseco às charges, 

uma vez que, normalmente, traduzem-se em imagens fixas únicas. O tempo é, pois, 

representado em um direcionamento visual da esquerda para a direita (pelo menos 

no mundo ocidental), que emite uma concepção humana espacial sobre seu fluxo. 

Segundo o quadrinista e estudioso de quadrinhos americano, o quadro é um 

ícone fundamental aos quadrinhos como indicador dos recortes espaço-temporais da 
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imagem. Nesse gênero, sua organização em sequências provoca, no leitor, o 

fenômeno da conclusão, que o leva a reunir as partes como um todo de sentido, 

engajando-o como colaborador consciente e voluntário na leitura. Sendo assim, a 

conclusão inferida das sarjetas134 é um agente visual de mudança, tempo e 

movimento nas HQs – recurso de que as charges que passamos a analisar também 

se valem para produzir um prolongamento de seu tempo dentro da imagem fixa. 

Entretanto, o autor ressalta que, por mais que o quadro seja um indicador geral 

de uma divisão no tempo ou espaço de textos como as HQs e que sua forma incida 

sobre nossa percepção dessas categorias, a duração do tempo e as dimensões do 

espaço são definidas mais pelo conteúdo do quadro do que pelo quadro em si. 

Portanto, é preciso um diálogo entre aspectos icônicos, plásticos e linguísticos para 

descrever, como propomos, a representação do tempo nas charges. 

Cabe, então, aqui, uma observação sobre a temporalidade do ponto de vista 

linguístico. Tradicionalmente, as gramáticas tratam da questão do tempo na língua ao 

descrever as classes dos verbos, advérbios, pronomes demonstrativos dêiticos e 

certos conectivos. Segundo Henrique (2013), as abordagens discursivas, contudo, 

trouxeram inestimáveis contribuições à descrição gramatical dos marcadores 

temporais, possibilitando que uma gama de outros vocábulos e expressões não 

prototipicamente indicadores de tempo pudessem ser incluídos na categoria que 

desempenha esse papel em determinados contextos135. 

 Também na abordagem semiolinguística de Charaudeau (1992, p. 443-451), a 

noção de tempo na linguagem, mais do que um dado objetivo, é uma “construção-

representação” que estrutura a experiência do continuum temporal no mesmo instante 

em que o exprime. Assim, uma referência única organiza o tempo como categoria 

linguística: a situação de comunicação em que o sujeito fala. 

O autor vincula o “tempo linguístico” à classe conceitual dos processos – e não 

do verbo –, considerando que, em seu ponto de vista, o processo é concebido como 

uma classe conceitual que concerne a tudo que acontece no universo, se produz no 

tempo e modifica um estado de coisas” (op. cit., p. 29). Diferente do que as gramáticas 

escolares costumam apresentar, na abordagem semântica de uma gramática do 

                                                             
134 O espaço em branco entre dois quadros. 
135 A pesquisa de Henrique (2013) fornece uma ampliação interessante da classe dos marcadores 
temporais em português. A partir de uma abordagem discursiva de artigos de opinião, com foco em 
atividades de leitura para o Ensino Médio, a autora identifica o funcionamento temporal bastante 
diversificado de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. 
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sentido, o tempo é uma categoria complexa, expressa por diferentes categorias 

formais – incluindo advérbios, quantificadores, itens lexicais, preposições e 

conjunções – e cuja estrutura é composta, portanto, de muitos aspectos ou visões.  

Trata-se de uma abordagem mais ampla das categorias de língua que servem 

à expressão do tempo, tendo como base os princípios de organização discursiva e os 

efeitos de sentido pretendidos. Pressupomos ter, nesse modelo, portanto, um bom 

instrumento para a análise da temporalidade manifesta na parcela verbal de nosso 

corpus, marcada por uma condensação potencializadora de sentidos. 

No item a seguir, partimos, pois, para o exame do primeiro exemplo. 

 

5.1.1 A maçã e a moeda 

 

Iniciando nossa análise pelos dados da dimensão situacional do TEXTO 1, 

notemos que foi publicado no dia 09/03/2012, no jornal impresso Novo Jornal, que 

circula na região de Natal (RN), e está disponível também no blog de seu autor, o 

chargista Ivan Cabral136. Nascido em Areia Branca, no mesmo estado, o autor é 

mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é diretor 

do setor de Criação e Arte da Superintendência de Comunicação nessa instituição. 

Ivan Cabral publica charges na imprensa local desde 1983 e já foi premiado em 

diversos salões de humor no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 1 – Charge de Ivan Cabral, Novo Jornal (RN), 09/03/2012 

                                                             
136 Sorriso pensante. Humor gráfico e derivados. Disponível em: <http://www.ivancabral.com/>. Acesso: 
18 out. 2017. Os dados biográficos citados sobre o autor pertencem a essa fonte. 
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Quanto às restrições situacionais do texto, já vimos, com Charaudeau (2010b), 

que, no conjunto dos gêneros do domínio midiático, a charge se aproxima daqueles 

que evidenciam um engajamento do enunciador pertencente à instância midiática 

interna. Dos papéis atribuídos a este – pesquisador-fornecedor e descritor-

comentador da informação –, o chargista pende para o segundo, que viabiliza a visada 

de captação, mais forte que a de informação, nesse gênero.  

A charge extrai, do fluxo temporal, um ponto singular que representa um 

momento essencial de determinado acontecimento, ou seja, o seu instante pregnante 

(AUMONT, op. cit., p. 231). Nesse sentido, como é próprio do discurso midiático, o 

propósito da charge em exame – a questão salarial do professor – é enunciado como 

um acontecimento social saliente, fruto de um desequilíbrio no estado do mundo 

fenomenal. O enunciador midiático, tendo percebido essa modificação na ordem das 

coisas, constrói e compartilha esse acontecimento por meio do processo 

evenemencial, agregando-lhe pregnância e inscrevendo-o em uma problematização.  

A medida dessa pregnância se dá pelo potencial de atualidade, socialidade e 

imprevisibilidade do que é informado. Observamos que a elaboração visual do TEXTO 

1 foi pensada de modo a salientar a atualidade do acontecimento, contrapondo uma 

cena do passado com o cenário presente. Ao mesmo tempo, a imprevisibilidade é 

destacada na cena contemporânea, que deixa claro para o leitor o desequilíbrio em 

relação ao que é esperado dos personagens nesse contexto. Da mesma forma, a 

socialidade do tema é evidente, uma vez que a educação é de interesse coletivo. 

Quanto às circunstâncias materiais, convém lembrar que, sendo um texto 

pensado para o suporte espacial do jornal, a charge está marcada por exigências de 

visibilidade, legibilidade e inteligibilidade, que incidirão sobre sua composição final. 

Tais exigências direcionam a produção do texto jornalístico no sentido de ser 

facilmente encontrado, lido e apreendido pela instância público – algo que toda charge 

já tem em vantagem em relação aos demais textos desse domínio discursivo, graças 

à liberdade de sua construção sintética e com forte apelo à imagem.  

Segundo Charaudeau (2010b), a visada de captação impõe, também, ao texto 

midiático, como à charge, uma exigência de dramatização, que vai orientar sua 

construção discursiva e formal, como veremos a seguir. 

Quanto à dimensão discursiva do TEXTO 1, lembramos que a charge se 

baseia na visão subjetiva do chargista sobre um fato, a qual se reflete discursivamente 

na construção de um acontecimento comentado tanto verbal como visual. Tal modo 
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discursivo midiático se configura como avaliação, um julgamento do mundo de ordem 

explicativa típico da construção acontecimento comentado, procurando “revelar o que 

não se vê, o que é latente e constitui o motor do processo evenemencial do mundo” 

(op. cit., p. 176). 

A construção do acontecimento comentado das charges será marcada, na 

dimensão discursiva, pelas atitudes enunciativas que determinam sua produção. Já 

mencionamos que, no texto chargístico, ocorre uma sobreposição de dois 

comportamentos: o locutor se coloca elocutivamente, emitindo sua opinião e deixando 

marcas que o denunciam no texto, mas, ao mesmo tempo, não podendo ignorar o 

interesse de captação que atravessa o contrato comunicativo da charge, sempre irá 

estabelecer uma relação de influência com seu interlocutor, instando-o a partilhar, 

alocutivamente, seu ponto de vista. 

Notemos, pois, que, no TEXTO 1, como em todos os demais do corpus, a 

parcela verbal revela uma tendência elocutiva na assinatura do autor, que personaliza 

a produção, apontando diretamente para o sujeito comunicante. A assinatura é, 

também, como já pontuamos, uma marca da legitimidade e credibilidade do 

enunciador enquanto chargista e lhe garante o direito sobre a imagem. Ao mesmo 

tempo, as legendas das cenas “Ontem/Hoje” são descritas a partir do ponto de vista 

do autor, que se coloca, alocutivamente, diante do leitor, como quem diz: “Veja, eu te 

mostro como era e como é hoje a educação”. 

Segundo Charaudeau (2010b, p. 177), o fazer saber jornalístico implica, 

necessariamente, uma descrição do acontecimento para explicá-lo. Nesse sentido, 

quanto aos modos enuncivos de organização do discurso, notamos, no TEXTO 1, que 

a parcela verbal do texto se coloca de maneira essencialmente descritiva em relação 

à imagem, explicitando o componente localizar/situar, que determina, em relação aos 

signos visuais, uma posição espaço-temporal.  

A imagem, por sua vez, serve ao componente qualificar da encenação 

descritiva empreendida pelo verbal, que expressa a subjetividade do chargista ao 

descrever, icônica e plasticamente, o que imagina que seja o passado da educação 

em comparação com o presente. 

Além disso, a estrutura da charge dividida em dois quadros constrói uma 

tendência narrativa, a partir da qual inferimos tensões e aplicamos uma lógica 

axiologizante ao universo descrito. Na primeira cena, o agente benfeitor/retribuidor é 

o aluno, que faz ao professor – paciente beneficiário da ação – uma oferta voluntária, 
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em pressuposto reconhecimento por seu trabalho. Tal manifestação de afeto se 

constitui como um processo dentro da narrativa, uma retribuição positiva, com vistas 

a um melhoramento do estado inicial do outro. 

Na segunda cena, observa-se uma pequena mudança nos papeis narrativos: 

o aluno se caracteriza como um agente benfeitor/aliado, que se põe em auxílio da 

professora em dificuldades financeiras, a qual, por sua vez, permanece sendo a 

paciente beneficiária. Aqui, o processo em que os sujeitos se envolvem é uma doação, 

em que o aluno protagoniza uma intervenção em favor do outro. 

Pressupomos, pois, que, entre o primeiro e o segundo quadro, uma série de 

acontecimentos ocorreu para gerar a mudança retratada de um cenário de plenitude 

para um cenário de falta. Mas é preciso notar uma particularidade da charge em 

relação ao modelo triádico tradicional da narrativa: 

 

 
Quadro 16 – Tríade básica da narrativa (CHARAUDEAU, 2008b, p. 168) 

 

O TEXTO 1 nos apresenta uma narrativa verbo-visual condensada, cuja 

abertura se apoia na descrição de um contexto memorialístico positivo. A segunda 

cena é que instaura a falta, no caso, a falta da autonomia financeira do professor. Mas 

a narrativa chargística não se fecha e constrói, sobre essa incompletude, o 

acontecimento comentado: o foco do enunciador parece ser justamente a busca 

constante e presente desse personagem da vida real da educação. 

Além dos dados descritivos e narrativos depreensíveis do texto, a orientação 

do conjunto verbo-visual é predominantemente argumentativa, como já pontuamos, 

considerando-se as restrições do contrato midiático. Sendo assim, uma relação lógica 

de oposição pode ser inferida do espaço de problematização construído por Ivan 

Cabral na charge, a qual poderíamos, assim, elucidar, conforme a proposta de 

Charaudeau (2008b; 1992): 

 
Enquanto, ontem, o aluno levava uma maçã ao professor, hoje, oferece-lhe uma moeda. 

 

(1) (2) (3) 

 
Estado inicial 

  
Falta 

 
Estado de atualização 

  
Busca 

Estado final 
                     Êxito 
                     Fracasso 
Resultado em relação ao objeto da busca 
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A relação de oposição pressuposta acima se define, segundo Charaudeau 

(1992, p. 522-3), com base na colocação em jogo de duas asserções que se opõem 

de maneira explícita, cada uma pondo em contraste pelo menos dois elementos 

semanticamente contrários dois a dois: ontem / hoje e levar uma maçã / oferecer uma 

moeda137. O contraste entre maçã e moeda só faz sentido dentro da tematização 

construída pelo chargista, que remete a um contexto de dificuldade financeira do 

magistério atual comparado com tempos, talvez, mais áureos da educação. 

Na dimensão discursiva do TEXTO 1, o acontecimento comentado é, pois, 

encenado a partir de um fazer simples, que se concretiza por meio de uma 

comparação, cujo objetivo é “iluminar” a explicação (CHARAUDEAU, op. cit., p. 181). 

Tal procedimento, que constrói o “ontem” e o “hoje” da situação econômica do 

professor, é feito a partir de saberes de crença, baseados em opiniões do chargista, 

os quais evocam a experiência humana amplamente compartilhada e cristalizada em 

imaginários sociodiscursivos e estereótipos. 

A crença e a possível experiência escolar pessoal do enunciador impelem-no, 

por exemplo, a representar a figura do professor como uma mulher e do aluno, como 

um menino. Outros dois exemplos mais estereotípicos podem ser percebidos, no 

TEXTO 1, no gesto de levar uma maçã para a professora, como um hábito do passado 

e, na imagem do cofrinho em formato de porco, como símbolo da situação financeira 

de “poupança” em que se encontra a professora nos dias atuais138. 

Podemos pensar nas nuances simbólicas subjacentes aos valores 

representacionais dos signos icônicos que diferenciam o gesto do aluno nas duas 

cenas, sabendo que tais valores também se articulam aos saberes mobilizados pelo 

enunciador. Lembramos, com Santaella e Nöth (1998, p. 83), que imagens figurativas 

acabam inevitavelmente por trazer, para dentro de si, a historicidade que pertence ao 

referente, podendo, por isso, funcionar como documentos históricos por vezes. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2008), a maçã, oferecida à professora na 

primeira cena, por exemplo, pode ser associada à imortalidade e à ciência, como 

herança simbólica dos relatos míticos de Adão e Eva no Jardim do Éden e de Hércules 

                                                             
137 Segundo Charaudeau (2008b), a oposição não estabelece propriamente uma relação de 
causalidade entre as duas asserções postas em jogo em sua construção, de modo que não se 
configura, nesse caso, uma asserção de passagem. 
138 Convém salientar que há controvérsias em relação à origem do “porquinho-mealheiro”, contudo, em 
geral, associa-se a imagem do porco – ou, melhor, da porca – à ideia de multiplicação, dada a 
característica de procriação desse animal. Na tradição chinesa, o porco é também associado à fartura. 
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no jardim das Hespérides139 ou, mais recentemente, da experiência que levou Isaac 

Newton a formular a teoria da gravidade140. Então, a fruta agrega à imagem construída 

do professor essa ideia de reconhecimento de sua importância como portador e 

propagador do conhecimento. 

Podemos pressupor que o enunciador estrutura, discursivamente, sua 

representação em torno da educação a partir de um imaginário de tradição, 

sustentado por um discurso que se refere a um passado longínquo no tempo, um 

paraíso perdido, fonte de autenticidade (CHARAUDEAU, 2010b, p. 211). Além disso, 

constrói um domínio de valor ético: a representação do passado se inscreve, portanto, 

no contexto do bem, do que funciona, do que é feliz, dados os gestos e expressões 

dos personagens; ao passo que, no presente, instaura-se uma representação do mal, 

da necessidade, da instabilidade, que leva à insatisfação. 

Articulando todos esses dados à dimensão formal do texto, podemos, pois, 

examinar a mise-en-scène textual verbal e visual. Quanto à parcela verbal, salta aos 

olhos sua brevidade, restrita ao emprego descritivo dos advérbios de tempo “ontem” 

e “hoje”, que servem ao componente localizar/situar direcionado à imagem. Tal 

inscrição – a legenda do texto – funciona como uma voz externa, do enunciador, 

dentro da cena, que direciona o olhar e a interpretação do leitor para o que a imagem 

mostra, ancorando seus sentidos dentro do universo polissêmico visual. 

Segundo Charaudeau (1992), ocorre, aqui, por meio de tais indicadores, uma 

operação de identificação de duas situações a partir do ato de enunciação do sujeito 

falante: o “hoje”, que coincide com o momento em que o sujeito fala; e o “ontem”, que 

transpõe a situação para o passado. Os advérbios de tempo “ontem” e “hoje” 

extrapolam, pois, o sentido de língua, que remeteria, respectivamente, ao dia anterior 

e ao dia corrente, para se reportar a períodos não determinados de tempo, que podem 

opor dois momentos históricos razoavelmente distantes. 

Ao tratar da classe dos advérbios nos usos do português, Neves (2000, p. 263-

6) contempla essa possibilidade semântica dos advérbios circunstanciais de tempo 

                                                             
139 No Éden, era interdito ao homem o consumo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 
Popularmente, associa-se esse fruto à maçã, embora não haja especificação no texto bíblico. Na 
mitologia grega, as maçãs de ouro da imortalidade teriam sido um presente da deusa Gaia (ou Géia) a 
Hera, na ocasião de seu casamento com Zeus. Maravilhada, Hera as teria feito plantar em seu jardim 
no ocidente pelas Hespérides, local do décimo-primeiro trabalho de Hércules (ou Héracles), que deveria 
colher alguns exemplares, após vencer o terrível dragão que as protegia. 
140 Dados biográficos do cientista inglês confirmam a famosa história da queda da maçã, que o teria 
levado à elaboração da referida teoria no século XVII. Cf. <https://www.publico.pt/2010/01/20/jornal/a-
historia-talvez-verdadeira-de-newton-e-da-maca-18623813>. Acesso: 28 out. 2017. 
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fóricos – que indicam uma circunstância relativa ao momento da enunciação –, 

descrevendo, nesse caso, uma ocorrência não necessariamente cronológica (isto é, 

não ligada diretamente ao calendário).  

A parcela visual, por sua vez, predominante no texto, filtra esses sentidos de 

discurso, organizando-se em uma dimensão espacial representada que revela uma 

sala de aula, dados os signos icônicos que mobiliza: professora, aluno, mesa, livro, 

maçã, e, no segundo quadro, um cofre. Dessa forma, opõem-se as cenas do passado 

e a do presente da educação, dispostas da esquerda para direita. No passado, o aluno 

presenteia a professora com uma maçã; no presente, a oferta é de uma moeda para 

o cofre da mestra, disposto estrategicamente sobre o livro. 

A cena é envolta por uma moldura-limite, que separa o visível do não visível e 

atribui um formato à imagem. Segundo Aumont (1995), a moldura é uma abertura que 

dá acesso à diegese figurada pela imagem. Faz o campo interior da imagem – 

fragmento de espaço recortado por um olhar e organizado em função de um ponto de 

vista (op. cit., p. 224) – comunicar-se com seu prolongamento imaginário, o fora-de-

campo, as partes não vistas (ou não mostradas). No TEXTO 1, percebemos uma 

moldura retangular vertical, sem contornos nitidamente estabelecidos, exceto pelas 

cores do fundo das imagens.  

Para Barbieri (2017, p. 115), ao mesmo tempo em que isola a imagem do que 

está fora dela, o ato de enquadrar, materializado pela moldura, destaca determinadas 

formas, reclamando sobre elas nossa atenção e diferenciando aquilo que constituirá 

o fundo do ambiente. Nesse sentido, “o enquadramento transforma um fragmento de 

realidade numa peça de discurso”, revelando intenções do enunciador ao empregar 

esse isolamento que destaca.  

No TEXTO 1, a cena da sala de aula é enquadrada em um plano médio ou 

aproximado, que ressalta os personagens da cintura para cima, favorecendo sua 

identificação icônica. O ângulo ou ponto de vista sob o qual a imagem é posta em 

cena é horizontal ou médio, de modo que a cena é vista pelo leitor aproximadamente 

na mesma altura sob a qual foi enquadrada, o que pode gerar um efeito de 

proximidade entre o texto e quem lê (VERGUEIRO, 2007). 

Quanto à dimensão temporal, não nos ateremos ao tempo de apreensão do 

texto pelo leitor (que dependeria de uma análise da recepção da charge), mas 

interessam-nos as articulações entre o tempo do dispositivo da imagem fixa e a 

representação do tempo implícito na imagem, que concentram os imaginários em 
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torno de um aspecto da educação ao longo do tempo. No TEXTO 1, como já 

pontuamos, a disposição de dois quadros encarna o prolongamento do tempo na 

fixidez da charge, obrigando o leitor a inferir o que acontece no intervalo indeterminado 

de tempo entre o “ontem”, caracterizado pelo gesto feliz entre professor e aluno, e o 

“hoje” com ares de insatisfação. 

Os signos plásticos, nesse sentido, reforçam o contraste entre esses dois 

intervalos, o que se pode evidenciar, por exemplo, pelo exame das cores que criam a 

atmosfera das duas cenas: no contexto passado, predomina um tom entre o azul e o 

lilás, que se caracteriza por uma correspondência fria em relação à temperatura; já o 

contexto presente é construído entre o laranja e o amarelo, de valor mais quente. 

Segundo Santos (2013), em um polo positivo – que condiz com a ideia que o 

enunciador tem do passado – a cor azul remete ao infinito, ao lugar do sonho e da 

calma, por exemplo; ao passo que o laranja e o amarelo se associam, em um viés 

negativo, à reprovação, à advertência, que se explicam no contexto presente. O 

porquinho na cor verde pode sugerir, ainda, a esperança nesse cenário negativo de 

dificuldades financeiras para o professor. 

Convém contrastar as diferenças entre o ontem e o hoje, tendo em vista, mais 

especificamente, o direcionamento topológico da imagem. A propósito dos 

fundamentos sintáticos da composição visual, Dondis (2003) nos lembra o padrão 

visual perceptivo humano tem preferência pela zona inferior esquerda de qualquer 

campo visual – para que não há explicações conclusivas141. Sendo assim, o privilégio 

das zonas preferenciais e não-preferenciais do olho tem valor importante nas decisões 

compositivas, provocando diferentes tipos de tensão sobre o que é retratado na 

imagem. Vejamos o esquema proposto pela autora: 

 

 

Exemplo A  Exemplo B  Exemplo C 

 

Diagrama 13 – Tipos de tensão compositiva (DONDIS, 2003, p. 40) 

                                                             
141 Dondis aponta, como hipóteses, a influência do modo ocidental de imprimir e o forte 
condicionamento da direção da leitura, da esquerda para a direita. 
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Segundo Dondis, o Exemplo A representa a composição nivelada de um 

retângulo, que, como tal, é equilibrada à visão. O Exemplo B contém um aguçamento, 

mas a tensão é mínima, uma vez que o ponto de encontro do material visual se situa 

na região mais confortável ao olhar. O Exemplo C é o mais tenso, nesse sentido. A 

autora salienta, contudo, que pode haver mudança nas tensões a depender de ser o 

leitor uma pessoa canhota ou que não leia da esquerda para a direita. 

Voltando ao TEXTO 1, notemos que a organização do material para a leitura 

se direciona da esquerda para a direita de forma equilibrada, mas vale lembrar que os 

conteúdos verbo-icônicos de significado mais positivo estão dispostos do lado 

esquerdo da imagem, ao passo que os conteúdos negativos recaem sobre a região 

de menor preferência, e, portanto, de maior tensão visual. 

Além do direcionamento topológico horizontal, Ivan Cabral também explora a 

orientação para o alto ou para baixo (TEIXEIRA, 2008a). Repare-se que, na primeira 

cena, as linhas dos sorrisos dos personagens são centrais e ascendentes, bem como 

o gesto de oferecer a maçã, com a mão direcionada para cima. Na segunda cena, as 

expressões dos sorrisos são mais fechadas e direcionadas para baixo, bem como o 

gesto do aluno para depositar a moeda no cofre sobre a mesa.  

Tal direcionamento se associa, visualmente, ao que Lakoff e Johnson (2002) 

denominaram metáforas orientacionais, que envolvem esquemas cognitivos humanos 

construídos para efetuar generalizações a partir de experiências espaciais. Assim, 

constroem-se os conceitos metafóricos MAIS É PARA CIMA e MENOS É PARA 

BAIXO por meio da expressão visual, que permite dizer que o passado era feliz, 

portanto positivo, PARA CIMA; enquanto o presente é infeliz, portanto, negativo, 

PARA BAIXO. O aspecto plástico vai, portanto, ao encontro do direcionamento ético 

evocado pelo chargista, no nível discursivo, para vincular determinados valores ao 

passado e ao presente da educação de acordo com seu ponto de vista.  

Mas os efeitos de sentido da charge, em seu conjunto, dependem, ainda, das 

relações paratextuais142, responsáveis pela polifonia desses textos em relação ao 

veículo da sua publicação. É consenso entre os estudiosos e cartunistas que a charge 

empreende uma leitura do próprio jornal, de modo que o paratexto funcionaria como 

                                                             
142 Em razão da extensão da pesquisa, optamos por não analisar o texto dos paratextos na íntegra, 
restringindo-nos a apenas indicar seus pontos de apoio em relação às charges do corpus. Para uma 
análise bastante detalhada e coerente desse aspecto das charges, remetemos à obra de Romualdo 
(2000). 
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uma leitura prévia à da charge. Contudo, não podemos precisar essa orientação, uma 

vez que o leitor empreende uma leitura circular, que pode ir do texto verbal, no 

entorno, para a charge ou desta para o texto verbal (ROMUALDO, 2000, p. 92). 

Silva143 (1985 apud SILVA, 2015) orienta que, não obstante a leitura de uma 

página de jornal permitir um percurso não linear e hipertextual, a disposição das 

imagens na página serve a um projeto gráfico que tende a influenciar esse roteiro do 

olhar. O autor descreve seis zonas de visualização, fixadas a partir do canto superior 

esquerdo da página (dada a interferência da escrita ocidental) e definidas de forma a 

compor estrategicamente o layout e, assim, potencializar sua captação. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 14 –  Zonas de visualização da página do jornal impresso (op. cit., apud SILVA, 2015, p. 
89) 

 

Segundo o autor, a zona primária ou principal (1) é a que contém elementos 

fortes de atração, como títulos ou fotos, por exemplo. O caminho da zona primária (1) 

à zona secundária (2) é a rota básica da visão, o que acarreta a necessidade de que 

o centro ótico (5), o centro geométrico (6) e, principalmente, as zonas mais afastadas 

do percurso básico da visão – zonas mortas (3) e (4) – contenham elementos que 

equilibrem e ordenem o deslocamento do olhar pela página (id., p. 90). Tal 

organização, conforme essa perspectiva, subentende a importância da harmonização 

entre palavra e arte gráfica no jornalismo, sabendo que as ilustrações aquecem e 

irrompem a monotonia do texto, potencializando sua capacidade de atração e 

sugestão. 

                                                             
143 SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. São 
Paulo: Summus, 1985.  

Legenda: 

1. Zona primária ou principal 

2. Zona secundária 

3. Zona morta 

4. Zona morta 

5. Centro ótico 

6. Centro geométrico 
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Tendo em mente os princípios visuais mencionados, atentemos para a 

disposição da charge do TEXTO 1 na capa do Novo Jornal, articulada diretamente a 

uma das manchetes que dividem com ela esse espaço – “Mercadante promete 

renegociar piso” (V. Anexo C, p. 365). A charge ocupa uma zona morta (4), situando-

se na parte inferior esquerda da página. É cercada por fotografias, anúncios e títulos 

grandes e coloridos, de modo que sua localização pode representar uma tentativa de 

manter o layout extremamente visual desse periódico em equilíbrio. 

Notemos que o paratexto consolida o propósito da charge do TEXTO 1, 

definindo-o como uma referência ao piso nacional dos professores. Como pontuou 

Romualdo (2000), a charge de Ivan Cabral, a julgar por sua disposição no jornal, 

ocupa o seu papel prototípico na capa, combinando com o aspecto sintético e rápido 

desta de apresentação de um acontecimento. 

À página 12 da edição, encontramos, na íntegra, a reportagem de capa a que 

a charge se refere: “Um ministro na berlinda” (V. Anexo D, p. 366). Nesse local, o leitor 

tem acesso a um detalhamento dos enunciados embrionários da abertura do jornal e 

pode, portanto, empreender a leitura a partir da orientação prévia da charge144. O 

seguinte trecho da reportagem integral – uma citação de Aloízio Mercadante, então 

Ministro da Educação – sugere, pois, o que poderia ser o “gancho” do chargista: 

 
Agora é inegável também que R$ 1.451, um pouco mais de dois salários 
mínimos, ainda não é um salário em que alguém seja atraído para ser 
professor. Se queremos os melhores na sala de aula, teremos que continuar 
valorizando o salário” [...] “Mas não dá para continuar valorizando o trabalho 
nesta velocidade (Cf. ANEXO D, quinto parágrafo). 
 

No jogo verbo-visual da intericonicidade, a charge retoma as imagens 

memoriais de um passado de sonho e homenagem, em que uma professora é 

representada feliz com seu aluno, recebendo um tributo simbólico por seu 

conhecimento superior ao das demais pessoas. Quanto à intertextualidade, a charge 

concorda com o paratexto do Novo Jornal, em que se evidencia um “jogo de empurra” 

dos governantes para conceder o reajuste do piso nacional dos professores, que já é 

mínimo e é, ainda, aplicado a um salário igualmente baixo e não atrativo.  

Vejamos que o conteúdo verbal paratextual se liga à charge polifonicamente, 

empreendendo uma ancoragem do que é dito nela por meio de um filtro ideológico, 

que direciona sua leitura (BARTHES, 1990).  

                                                             
144 Obviamente, não podemos precisar o percurso de leitura que será feito pelo leitor. Nada impede que 
ele comece a leitura pelo miolo e depois se atenha à charge e à capa. 
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Finalmente, quanto aos efeitos de sentido de humor e de pathos 

descendentes de toda a conjuntura anteriormente descrita, é bom lembrar que o 

humor opera com uma dissociação de isotopias, apoiando-se na provocação de um 

equívoco, que quebra a expectativa do leitor. Como Freud ([1969]1996) descreveu, 

essa dissociação é viabilizada por algumas técnicas formais, tais como a brevidade, 

manifesta em uma condensação com substituição, e a economia, estabelecida no 

múltiplo uso do mesmo material, que gera duplos sentidos.  

No TEXTO 1, podemos notar o múltiplo uso do mesmo material icônico, uma 

vez que o roteiro visual da cena do passado e do presente se repete, havendo poucas 

alterações, que se restringem à oferta do aluno ao professor. Nesse sentido, a moeda 

jogada no cofre do professor moderno é o elemento que se desvia do esperado pelo 

leitor, consolidando uma categoria de humor insólito, oriunda, como propõe 

Charaudeau (2011), de um jogo entre dois universos estabelecido por um elo provável 

baseado em uma causalidade (trans-sens). 

Podemos dizer que o chargista replica, nas duas cenas ilustradas, até o padrão 

do formato redondo dos objetos em questão no gesto do aluno – maçã, moeda e cofre 

–, sendo esta uma maneira de potencializar a condensação com substituição 

pressuposta por Freud para o jogo chistoso. Contudo, por estranho que possa parecer 

a articulação de dois universos diferentes nessa charge, há uma razão para que o 

aluno oferte uma moeda (objeto do contexto financeiro) e não uma maçã (ou outro 

alimento ou lembrança) para seu professor na cena do presente: os baixos salários 

desses profissionais atualmente. Daí podermos estabelecer, com Charaudeau, uma 

relação de causalidade propulsora do humor insólito. 

Ainda segundo o analista francês, podemos pensar que o TEXTO 1 provoca, 

no leitor, um efeito de sentido humorístico de conivência crítica, colocando-o no centro 

de uma denúncia de falsa aparência, que esconde valores negativos em torno da 

educação: apesar do prestígio do professor, de sua relação honorável com a ciência 

e o conhecimento, ele não é valorizado pelos governos atuais, o que o coloca na 

condição de dependência, inclusive, daquele a quem deveria dar suporte: o aluno. 

Deduzem-se, ainda, da construção dessa imagem dos mestres, os efeitos 

patêmicos possíveis: o enunciador chargista se apoia em um fazer sentir que visa a 

provocar empatia pelo sujeito que sofre, com quem ele se identifica. Os objetos que 

desencadeiam essa emoção discursivamente são os mesmos que estruturam o 

desequilíbrio que sustenta o humor insólito: a imagem de uma pessoa financeiramente 
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incapaz, que depende de doações. Notemos que tal imagem é delineada, sobretudo, 

no espaço enunciativo elocutivo, que coloca o leitor em contato com uma visão 

particularizante e objetiva do mundo; e no espaço descritivo, que classifica e 

generaliza a classe do professor, provocando, com isso, implicações afetivas 

(EMEDIATO, 2013). 

Conforme Charaudeau (2010c), a simpatia (e seu oposto, a antipatia) resulta 

de um processo reativo duplo, estando implicados três componentes: a vítima de um 

mal (que se mostra como perseguida), o responsável pelo mal (perseguidor) e o 

sujeito observador-testemunha. O chargista constrói, pois, para o leitor-observador, 

um lugar interpretativo de simpatia com a causa do magistério, por meio de uma figura 

de compaixão, solidariedade. Ao mesmo tempo, uma figura nostálgica também 

provoca a antipatia em relação ao cenário do presente, confrontando o imaginário 

positivo tradicional, que enaltecia o professor, com a denúncia de uma situação de 

fragilidade e hipossuficiência desse profissional na contemporaneidade. 

 

5.1.2 A maçã e o medo  

 

Analisaremos, a partir de agora, sete charges que constroem seu propósito 

discursivo em torno de situações que tematizam a violência na educação. Como no 

TEXTO 1, todos os textos analisados se subdividem em dois quadros, que 

potencializam visualmente a temporalidade construída pelo desenhista, ampliando-a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 2 – Charge de Cazo, Comércio do Jahu (SP), 14/05/2013 
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Partindo dos dados situacionais do TEXTO 2, observemos que este foi criado 

pelo cartunista Luiz Fernando Cazo, de 36 anos, nascido em Bocaina, interior de São 

Paulo. Cazo é formado em Artes pela Unesp e, atualmente, trabalha na produção de 

charges, cartuns e ilustrações para jornais e revistas de todo o país145. O texto em 

questão foi publicado no jornal Comércio do Jahu (SP), no dia 14/05/13 e também no 

site Humor Político, em 31/05/13146.  

O propósito comunicativo, que constrói o acontecimento comentado da charge, 

apoia-se em um desequilíbrio na ordem do que é considerado normal no contexto da 

educação. O chargista contrapõe, assim, duas cenas escolares: uma representativa 

do que considera ser a normalidade, em que um aluno oferece uma maçã ao mestre; 

e uma construção desviante, na qual um aluno acende o pavio de uma bomba diante 

do professor na sala de aula. Vejamos, já em um primeiro olhar sobre o texto, que as 

escolhas de Cazo são feitas de modo a salientar o potencial de imprevisibilidade desse 

acontecimento dramatizado. 

Pensando nas circunstâncias materiais, o texto de Cazo é uma produção 

monologal, que circula, como mencionamos, em diferentes locais de publicação. A 

versão aqui apresentada, colorida, está disponível no site Humor Político. Optamos 

por trazê-la em virtude da possibilidade de exploração da cor, muito importante, como 

vimos, para mapear os efeitos de sentido pretendidos. Entretanto, faremos menção 

também à versão impressa, publicada em preto e branco, a fim de observar os 

paratextos que sustentam a intertextualidade da charge (Cf. Anexo E, p. 367). 

Quanto à dimensão discursiva, já mencionamos a predominância da elocução 

e da alocução, que será uma constante em todos os textos do corpus. Convém, 

contudo, pontuar algumas particularidades do TEXTO 2: na parcela verbal do texto, 

identificamos, na parte superior, uma legenda que se constrói à semelhança da 

delocução típica das manchetes jornalísticas, que procuram fazer com que o fato 

relatado emerja por si mesmo, sem marcas que denunciem os sujeitos envolvidos.  

Vale salientar, ainda, que, na versão virtual da charge, é disponibilizado um 

endereço eletrônico na imagem, que corresponde à página de Cazo na rede social 

Facebook. Podemos pensar que esse link reforça o comportamento alocutivo, com 

                                                             
145 Dados retirados de uma entrevista com o autor, publicada em: <http://corujiceliteraria.com.br/2015/0 
 7/especial-quadrinhos-entrevista-luiz.html>. Acesso: 5 set. 2017. 
146 Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/educacao/cultura-da-violencia-nas-escolas/> 
Acesso: 10 dez. 2017. 
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pelo menos duas finalidades: dificultar a reprodução livre dos textos na Internet sem 

referência às fontes e convidar o interlocutor a conhecer e compartilhar outros 

trabalhos do artista. 

Quanto aos modos enuncivos de organização do discurso, determinados pelas 

visadas enunciativas de informação e captação, na parcela verbal do texto, a legenda 

situada na parte superior – “Violência assusta professores...” –, viabiliza o componente 

nomear da encenação descritiva, fornecendo uma identificação genérica dos seres 

envolvidos no acontecimento. Essa legenda mantém, com a imagem, uma relação de 

ancoragem, como sugeriu Barthes (1990), apresentando-se de forma substitutiva em 

relação ao icônico, com valor elucidativo e seletivo. Note-se que opera uma relação 

semântica de redundância (SANTAELLA, 2012) em relação à imagem, o que não tem, 

necessariamente, valor negativo, mas enfático. 

Já as legendas de cada cena integram o componente localizar-situar, 

descrevendo o espaço-tempo em que se constrói cada uma, igualmente de forma 

imprecisa. Aqui também, a relação com a imagem está pautada numa ancoragem, por 

meio da qual tais enunciados fixam alguns sentidos visuais em meio ao delírio 

polissêmico da charge (SANTAELLA, op. cit.; LINDEN, 2011). 

Na parcela visual, a encenação descritiva também concretiza a qualificação dos 

cenários mencionados nas legendas. Ao mesmo tempo, podemos pressupor os 

componentes de uma lógica narrativa no texto: novamente, no primeiro quadro, temos 

o aluno como agente benfeitor/retribuidor do trabalho do professor – o paciente 

beneficiário, ambos envolvidos no processo da oferta de um presente, uma retribuição 

positiva.  

Contudo, no segundo quadro, a mudança é mais brusca ao olhar de Cazo: o 

agente aluno é, agora, o oponente agressor do professor, que se coloca como um 

actante vítima. O processo em que ambos estão envolvidos é uma agressão, com 

vistas à degradação do estado inicial do outro. A narrativa da charge estaciona, pois, 

na representação desse personagem cuja própria vida é ameaçada, o qual se mantém 

na busca pelo direito de exercer seu trabalho e obter o reconhecimento de outrora. 

Na passagem dos quadros, Cazo leva o leitor de um estágio temporal “normal”, 

em que professor e aluno conviviam em harmonia, até o momento do desequilíbrio, 

em que a violência deste passa a assustar o professor. A sarjeta propicia, como vimos, 

o convite ao leitor para que conclua o que se passa nos entremeios. 
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Pensando, ainda, na argumentação que, como vimos defendendo, rege a 

construção da charge, podemos pressupor, novamente, uma lógica opositiva entre as 

duas cenas: 

 
Enquanto, antigamente, o aluno levava uma maçã ao professor, atualmente, ameaça-o com 

uma bomba. 

 
A dupla oposição proposta por Cazo verbo-visualmente se dá, portanto, entre 

os termos antigamente / atualmente e levar uma maçã / ameaçar com uma bomba, 

cujo contraste mobiliza os saberes e imaginários do leitor: a maçã, como já 

pontuamos, além de estar representada em um  gesto de afeto e homenagem, evoca 

o simbolismo do conhecimento, da imortalidade em relação à imagem do professor; 

ao passo que a bomba suscita o cenário da guerra, a culminância da falha de toda 

comunicação e convivência pacífica entre duas instâncias. 

Quanto aos saberes e imaginários do TEXTO 2, notemos traços estereotípicos 

manifestos iconicamente na presença de um quadro-negro – que, há anos, vem dando 

lugar ao quadro-branco por ser menos alérgico – e na representação dos estudantes: 

no cenário de antigamente, o aluno tem aspecto infantil e inofensivo, enquanto, no 

cenário atual, é construído como um adolescente rebelde: aparenta ter mais idade e 

é vestido com um gorro e uma camiseta estampada com uma caveira – imagem 

simbólica de perigo, veneno e morte147. O porte do isqueiro, além da premeditação da 

ação, também pode sugerir uma experiência de mundo mais amadurecida, que 

recorda, inclusive, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, diferindo totalmente do universo 

pueril mais saliente na primeira cena. 

Cumpre observar, na dimensão semântica do texto, a importância da 

personificação manifesta na legenda “Violência assusta professores...”, que permite 

compreender a experiência da violência, um conceito abstrato, em termos da atividade 

humana de “assustar”. Segundo Lakoff e Johnson (2002, p. 88-9), a personificação é 

uma extensão das metáforas ontológicas, que permite dar sentido a fenômenos do 

mundo que nos fazem sofrer e escapam a nossa compreensão a partir de nossas 

próprias motivações, objetivos e ações características.  

                                                             
147 O chargista confirmou a referência da caveira na camisa do personagem, que me pareceu um pouco 
difusa. Na oportunidade, descobri que Cazo tem formação na área de educação e foi professor da rede 
pública por alguns anos antes de se dedicar apenas à nona arte (Informação verbal registrada via 
dispositivo de mensagens da rede social Facebook entre 29/08/2017 e 27/11/2017.). 
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Pensar, pois, a violência como uma pessoa que assusta os professores, 

seleciona, para essa entidade, aspectos como intencionalidade, desejo de provocar 

medo, intimidação. Vejamos, contudo, que a parcela não verbal da charge dará corpo 

a esse ente abstrato, indicando, de fato, a pessoa a que a violência se associa, com 

todos os aspectos mencionados. 

Note-se que é, sobretudo, o enfoque do aluno que sustenta a diferença entre o 

passado e o presente traduzida por Cazo. Como Ivan Cabral, o autor também se 

apoia, nesse sentido, na construção de um imaginário de tradição, de retorno ao 

passado, em contraste com o de modernidade, visto como uma ameaça. Novamente 

encontramos um domínio de valor ético entre o bem e o mal para simbolizar o 

confronto entre esses dois momentos históricos. 

Quanto à dimensão formal do TEXTO 2, já mencionamos que a construção 

fraseológica e gramatical verbal da legenda de abertura do texto evoca a estrutura 

das manchetes jornalísticas, sugerindo o diálogo destas com a charge. Em “Violência 

assusta professores...”, encontramos, pois, o verbo na voz ativa e no tempo presente, 

como reza a “cartilha” jornalística (FOLHA DE S. PAULO, 2010, p. 103) e como é 

próprio do mundo comentado. 

Além disso, as legendas de cada cena são compostas, novamente, apenas 

pelos advérbios de tempo “Antigamente” e “Atualmente, que conduzem os sentidos 

polissêmicos da imagem. Contudo, graças a seu valor de identificação temporal fórica 

não-cronológica (NEVES, 2000), tais expressões amplificam a temporalidade descrita, 

de modo que charges como essa de Cazo continuam sendo replicadas 

independentemente de uma vinculação a determinado fato ou contexto daquele 

momento. Assim, a violência, que é sempre recorrente no cenário da educação no 

Brasil, pode ser traduzida novamente pelos mesmos discursos em outras situações. 

Na parcela visual, a dimensão espacial da imagem se constrói no contexto da 

representação icônica de uma sala de aula, em que figuram o professor e um aluno 

próximo à típica mesa do mestre, junto ao quadro-negro. A moldura do texto é 

construída em um formato retangular horizontal, sem contornos nítidos. O 

enquadramento é feito em plano médio, sob um ponto-de-vista à altura do olhar do 

leitor, mais uma vez. 

A dimensão temporal se ancora numa separação topológica entre o passado e 

o presente, de cima para baixo. A expressão dos personagens também dá a entender 

essa oposição, contrastando os sorrisos da primeira cena com a expressão passiva 
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da segunda. Notamos aqui, novamente, a metáfora orientacional de Lakoff e Johnson 

(2012), que constrói a referência a um contexto positivo acima e negativo abaixo. 

As cores também contribuem para o contraste entre a localização superior-

positiva e a inferior-negativa, opondo, em sua plasticidade, tons de amarelo e azul 

com valores opostos aos usados por Ivan Cabral: os tons quentes são, dessa vez, 

associados ao passado, ao passo que os frios se associam ao presente.  

Conforme Chevalier e Gheerbrant (2008), em um viés negativo, o azul está 

associado à passividade, à renúncia e ao sofrimento masoquista148. O amarelo, em 

uma versão positiva, está associado ao vigor, à divindade e ao poder dos príncipes. 

Está também ligado ao aspecto desbotado e pálido que marca os objetos modificados 

pelo tempo (como Cazo parece demonstrar nos cabelos do professor que idealizou). 

A oposição das cores enseja, então, o contraste entre uma cena em que figura 

um personagem louvável devido ao seu conhecimento e imortalidade intelectual, 

representado sob uma aura cromática de divindade e poder; e uma cena em que 

predomina uma atmosfera de “castração” desse poder pela violência discente. 

Quanto ao paratexto do TEXTO 2, na mise-en-scène jornalística, a charge de 

Cazo figura na página dois da edição a que nos referimos do jornal Comércio do Jahu, 

sob a rubrica Opinião. Cercada por três artigos sobre temas diversos, frases de 

destaque, pequenos flashes da semana e a errata da edição, a charge ocupa o centro 

ótico de visualização da página (V. Anexo E, p. 367). No entorno essencialmente 

verbal, a disposição do texto na parte central superior da página é um esforço por dar-

lhe destaque e proporcionar certo alívio ao olhar do leitor, convencendo-o de que 

haverá informações interessantes no meio das muitas letras miúdas opinativas por ali. 

Não encontramos, contudo, nenhum artigo que dialogasse mais de perto com 

o TEXTO 2 em seu local de publicação. Buscamos também em toda a edição e não 

percebemos nenhuma referência ao tema149. 

Em contato com o chargista, soubemos que, por vezes, suas charges se 

inspiram em furos nacionais cobertos, inclusive, por outros veículos (Informação 

verbal). Nesse sentido, descobrimos uma reportagem do site de notícias G1, 

                                                             
148 Os autores registram que, em uma tradição das antigas prisões francesas, homossexuais tatuavam 
em azul seus órgãos sexuais como símbolo de renúncia da sua virilidade. Nesse sentido, o azul remete 
a um longo sofrimento castrativo, que testemunhava certo heroísmo às avessas (op. cit., p. 110). 
149 A única notícia sobre a educação mencionava um projeto em trâmite na Câmara Municipal de Jaú 
à época, que visava equiparar os salários dos vereadores aos dos professores do ensino infantil da 
rede pública. Não conseguimos, com a redação do jornal, acesso a outras edições da semana para 
procurar outro possível link. 



250 
 

publicada dois dias antes da charge, que abordava o tema específico da violência 

escolar, com foco no estado de São Paulo – contexto do artista. No texto mencionado, 

são apresentados diversos vídeos, com cenas explícitas de agressões entre alunos e 

professores, bem como dados estatísticos150. 

Acreditamos, pois, que Cazo possa ter dialogado com esse intertexto 

especificamente, mas, não tendo indícios mais concretos para analisar, restringimo-

nos a pensar a intertextualidade e intericonicidade da charge de forma mais ampla, 

deduzida da relação que estabelece com os saberes e símbolos que já descrevemos 

à propósito de sua organização discursiva. 

Vejamos, então, os efeitos de sentido emergentes do TEXTO 2. Quanto aos 

efeitos de humor, novamente encontramos a técnica da condensação com 

substituição, uma vez que a mesma cena se repete, com variações que incidem sobre 

o aluno e seu gesto em direção ao professor, o que oportuniza, novamente, a 

construção do insólito. Nessa categoria, como já mencionamos, nota-se um script que 

foge ao que é esperado e comum nesse contexto: a maçã do afeto dá lugar a uma 

bomba – ambos de formato redondo –, sublinhando a estranheza de um objeto do 

universo bélico presente no contexto em que se zela – ou deveria – por princípios 

como a socialização e a convivência.  

O leitor assíduo dos jornais pode depreender, facilmente, a relação de 

causalidade entre as duas cenas, recordando o crescimento da violência na sociedade 

em geral, que se reflete, por conseguinte, no espaço da escola. Explora-se o efeito 

humorístico de conivência crítica, pondo-se em foco esse contexto que o professor 

precisa enfrentar, no qual muitos alunos estão fora da faixa idade/série e, por vezes, 

já iniciados em organizações criminosas interessadas no “mercado” fácil escolar. 

Observemos, também, que toda a construção discursiva da charge alimenta 

seu potencial patêmico, como propôs Emediato (2013): a tematização, que capta o 

interesse cognitivo e afetivo do leitor por uma realidade avessa à da educação; a 

problematização, que emerge da figuração do leitor como uma instância cidadã, 

responsável por avaliar e julgar um contexto cultural simbólico apresentado pela 

instância midiática; a visualização, que explora uma dramatização do real exposto; a 

enunciação, que expõe, basicamente, uma visão subjetiva do mundo; a descrição, 

que classifica os seres com base nessa visão subjetiva – a exemplo do aluno, 

                                                             
150 Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/05/quase-metade-dos-professores-de-
sp-ja-sofreu-agressao-na-rede-publica.html>. Acesso: 28 out. 2017. 
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generalizado como agressor; e a narração, que leva o leitor a julgar as ações descritas 

a partir de padrões morais de condutas. 

 Assim, toda essa construção estratégica da charge faz com que o leitor se 

renda, afetivamente, desta ou daquela maneira, em relação ao que é descrito. Os 

traços patêmicos que sustentam a captação no TEXTO 2 constroem, portanto, uma 

figura de compaixão e solidariedade em relação a esse professor indefeso e sofredor, 

com quem o público é convidado a se identificar. Ao mesmo tempo, projeta-se uma 

figura de nostalgia e de indignação, apoiada na tópica da antipatia, em relação ao 

aluno violento, denunciado pelo chargista aos olhos do leitor. 

 

 

********  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 3 – Charge de Marcello Rodrigo, Diário Rio do Peixe (SC), 15/07/2015 

 

Os dados situacionais do TEXTO 3 que merecem destaque são os seguintes: 

o sujeito comunicante é Marcello Rodrigo, um chargista de 30 anos, natural de 

Caçador (SC), que começou a desenhar por hobby desde a adolescência e hoje 

publica charges semanalmente em dois jornais locais. A charge em estudo foi 

publicada em um desses veículos, o jornal online Diário Rio do Peixe, no dia 

15/07/2015151, o que delimita suas circunstâncias materiais. 

                                                             
151 Disponível em: <http://www.diarioriodopeixe.com/charges/288-educacao/>. Acesso: 29 out. 2017. 



252 
 

O propósito do texto também é construído em torno da comparação entre 

momentos idos e atuais da educação, contrastando, novamente, uma cena harmônica 

e “normal”, em que o aluno cumpre o script que já conhecemos de homenagem ao 

mestre; e uma cena desviante, em que o aluno o assalta, munido de um revólver, em 

plena sala de aula. O chargista acrescenta, pois, na cena do presente, o ingrediente 

verbo-visual de desequilíbrio imprevisível, que estrutura o acontecimento comentado. 

Quanto à dimensão discursiva, no que tange ao aspecto enunciativo, convém 

destacar a fala dos personagens e as legendas “Educação! Educação?”, que 

demarcam, como se vê, uma interpelação explícita: as falas interpelam com intenção 

narrativa, na diegese da imagem, e as legendas, em direção ao próprio leitor, 

implicando-o alocutivamente, portanto. 

Na parte visual, pontuamos, ainda, que a elocução está bem marcada no traço 

e no estilo do enunciador, mais ilustrativo que os que vimos anteriormente, uma vez 

que recorre a contornos e preenchimentos mais expressivos e menos estilizados.  

A representação icônica da imagem de uma sala de aula sob as lentes de 

Rodrigo estabelece, com a parte verbal, relações diferentes: as legendas se ligam à 

imagem por substituição ou ancoragem, ao passo que as falas são etapas (relais) da 

semiotização verbo-visual, complementando e sendo complementadas pelos 

desenhos (BARTHES, 1990). 

Quanto à organização enunciva, as legendas servem ao propósito descritivo: 

“Ontem e hoje” engendram o componente do localizar/situar, e 

“Educação!/Educação?” articulam o nomear, identificando, como uma espécie de 

resumo, o que se vê na cena. As falas dos personagens integram a diegese do texto, 

servindo à narrativa, como pontuamos. As imagens, igualmente sustentam essas 

construções discursivas descritivas e narrativas, cuja lógica é a seguinte:  

Quanto ao espaço narrativo, na cena do passado, o aluno é novamente o 

agente benfeitor no processo de demonstração de afeto ao mestre, enquanto, na cena 

do presente, torna-se o oponente agressor, que faz de vítima a quem outrora 

presenteava. Do movimento narrativo inferido pelo leitor entre a homenagem de ontem 

e a agressão de hoje, depreende-se, mais uma vez uma relação de oposição que 

sustenta, também, a direção argumentativa do chargista: 

 
Enquanto ontem o aluno trazia uma maçã ao professor, hoje o ameaça e rouba. 

 



253 
 

Notemos que a organização discursiva verbo-visual se apoia, novamente, no 

gesto estereotipado do aluno de levar uma maçã ao professor.  O aluno antigo é, de 

novo, um menino, nesse caso, é ruivo e está todo uniformizado. A representação do 

professor é feminina. O aluno contemporâneo encarna a representação do 

adolescente infrator urbano, que usa chinelo e tem uma camisa amarrada na cabeça, 

de modo a esconder seu rosto. Ou seja, percebe-se uma diferença de caráter social 

entre os dois alunos, que se reflete em seu visual e em seus comportamentos. 

Marcello Rodrigo também explora a variação sociolinguística para compor esse 

estereótipo, registrando, no passado, uma expressão oral mais formal do aluno em 

contraste com a fala do presente, representativa de uma variante mais informal. Trata-

se de uma variação diafásica – termo formado do gr. diá-, que significa “através de”, 

e phásis, “expressão, modo de falar” –, que envolve o grau de monitoramento que o 

falante confere ao seu comportamento verbal (BAGNO, 2007, p. 46-7). 

Quanto aos imaginários, novamente, o chargista evoca o ideário da tradição 

escolar, que constrói uma aura de “pureza” em torno dos sujeitos, associando-os ao 

valor ético do bom e do bem. Já o imaginário da modernidade recebe uma atribuição 

ética negativa por ser marcado pela violência e pela falta de educação. 

Caminhando para a análise da dimensão formal do TEXTO 3, podemos 

pensar nessas escolhas de forma integrada à construção fraseológica e gramatical do 

texto. Notemos que, nas falas dos personagens, com o pronome de tratamento 

“senhora”, o enunciado da primeira cena evoca a autoridade e credibilidade da 

professora a quem o aluno se refere de maneira mais monitorada, o que denota certo 

carinho e respeito. Na educação de hoje, o tratamento por “fessôra” revela, pois, uma 

maneira menos cuidada e respeitosa de se dirigir à mestra, coerente com a fala de 

alguém que está assaltando o outro, como vemos na cena. 

Convém notar, ainda, o emprego expressivo da pontuação nas falas: no 

primeiro balão, um único ponto exclamativo é empregado com um valor de 

entusiasmo, alegria; no segundo, a repetição da exclamação pode marcar um reforço 

especial na duração, intensidade ou altura da voz (CUNHA e CINTRA, 2001, p. 657-

9), realçando a abordagem agressiva do aluno ao render a professora. Já antecipando 

um dado plástico, vejamos que o desenho dos balões nas duas cenas reforça essa 

diferença de entonação das falas. 

As legendas formadas pelo substantivo abstrato “Educação!/Educação?”, 

inscritas nas lousas, servem, como pontuamos, ao componente descritivo nomear. A 
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exclamação firma a visão positiva do passado, agregando um valor de admiração, 

louvor pelo que seria um exemplo de educação. Por outro lado, a interrogação 

problematiza a visão do presente, questionando, talvez, o emprego do próprio termo 

“educação” para definir o que se vive nas escolas atuais. 

Por fim, o restante das legendas do TEXTO 3 é formado por uma conjunção 

entre os dois advérbios de tempo “Ontem” e “Hoje” por meio do conectivo e, que apoia 

uma noção temporal de sucessividade. Conforme Monnerat (2003), esse efeito é 

resultado de um alargamento da noção de adição tradicionalmente atribuída a esse 

conectivo, mas não é seu único efeito possível: 

 
De fato, exceto quando se trata de enumeração pura e simples de seres, 
nenhuma adição se processa concretamente sem estar subordinada à idéia 
de tempo, que implica forçosamente a de sucessividade e, daí, a de acúmulo 
(NEVES, 2000, p. 743), passando, antes, pela de concomitância. Por outro 
lado, o termo adicionado pode vir a contradizer, a corrigir aquele que o 
precede e teremos, então, a idéia de oposição – contraste, adversidade e 
concessão (MONNERAT, op. cit., p. 191). 
 

Reparemos, no exemplo em estudo, que o emprego do conectivo “e” opera o 

contraste previsto pela autora entre o contexto passado e presente da educação, o 

que se confirma na construção visual discursiva e plástica, como veremos a seguir.  

Vale mencionar, além disso, que essa ocorrência, na charge em estudo, pode 

endossar uma tendência à escolha da coordenação com o conectivo e como operação 

básica de encadeamento de enunciados em textos que priorizam a simplicidade na 

estruturação das ideias. Tal orientação, explorada em textos publicitários por 

Monnerat, ocorre por ser o e um conectivo de significação mais neutra e de baixa 

especificidade, que permite elaboração de enunciados mais simples e diretos, com 

menos artifícios. 

Quanto à parcela visual do TEXTO 3, já mencionamos aspectos da construção 

icônica que estabelecem o paralelo entre o passado e o presente da educação, como 

as diferenças nos trajes das professoras e dos alunos. Além disso, a diferença das 

lousas também é significativa desse contraste, sendo o quadro-negro uma referência 

da sala de aula de ontem, ao passo que o quadro-branco configura a dos dias de hoje. 

Pensando na organização espacial do texto, as imagens são enquadradas em 

plano total ou de conjunto, em que podemos ver as figuras humanas por inteiro e um 

pouco do espaço ao redor. O ângulo de visão é, ainda, o médio, à altura do olhar do 

leitor. Não vemos, na charge de Marcello Rodrigo, uma moldura dupla: há um único 

fundo, aquarelado e difuso, que envolve as duas cenas. Contudo, a separação entre 
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elas está clara, graças aos contrastes mobilizados pela legenda da parte superior e 

pelos signos icônicos, como as roupas dos personagens.  

Articulando esses dados ao aspecto temporal, há também uma conjunção 

plástica entre as cenas, além da conjunção entre as legendas “Ontem e Hoje”, o que 

pode sugerir, pela conexão visual do fundo, a proximidade entre os dois períodos 

históricos retratados. Nesse sentido, poder-se-ia intensificar a imprevisibilidade de 

uma cena tão violenta na atualidade, levando-se em conta que, “ainda ontem”, a 

harmonia reinava na relação professor-aluno.  

Quanto aos signos plásticos, já mencionamos que o traço de Marcello Rodrigo 

se mostra mais ilustrativo que o de Ivan Cabral e Cazo, vistos até o momento. Ao 

comparar HQs e ilustrações, Barbieri (2017) estabelece tendências destas que 

costumam ser evitadas por aquelas, a exemplo dos enquadramentos mais gerais e da 

maior precisão de detalhes e aspectos estilísticos. Essa preferência das ilustrações, 

segundo o autor, ocorre por ser este gênero gráfico composto, geralmente, por 

imagens únicas, cuja leitura é mais lenta, de modo que é necessário um maior 

investimento plástico para dizer o máximo com o mínimo de espaço. As HQs, como 

são sequenciais, podem dosar os recursos a cada cena, fazendo um investimento 

mais simplificado, mas desenvolvido na progressão dos quadros. 

No traço do chargista caçadorense em estudo, estão presentes tanto o 

enquadramento mais geral, que mostra um cenário um pouco mais desenvolvido, 

quanto um investimento mais ilustrativo no estilo, dado por linhas mais moduladas e 

um preenchimento mais sombreado. O resultado plástico desses recursos é uma 

congregação de mais informações à imagem, como espessura, iluminação, distância 

e importância, de modo a desestatizar e desuniformizar a imagem, proporcionando 

mais emoção e envolvimento ao leitor (BARBIERI, op. cit., p. 36). 

A organização topológica do TEXTO 3 também segue um direcionamento 

esquerda-direita, estando, do lado esquerdo, a cena que contém um olhar positivo, 

saudosista e feliz sobre a educação e, do lado contrário, que oferece maior tensão à 

visão, está a cena com os valores opostos. O sentido topológico condiz, portanto, com 

o contraste imaginário ético também explorado por Marcello Rodrigo: opõem-se o bem 

e o mal, o normal e o desviante, o exclamativo e o duvidoso no confronto entre o 

passado, à esquerda, e o presente, à direita, respectivamente. 

A disposição de algumas cores, na construção icônica, também favorece esse 

contraste: vejamos que, na cena passada, a roupa da professora é preenchida com o 
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preto, que, em uma visão positiva, remete à autoridade e sobriedade dos magistrados 

e acadêmicos (SANTOS, 2013, p. 76). O uniforme do aluno, em azul, agrega a esse 

personagem as conotações positivas de sonho, calma e pureza. 

Na cena presente, é bastante significativa a predominância do vermelho na 

mesa, nas vestes da professora e na camisa enrolada na cabeça do aluno (que é, 

inclusive, listrada em preto). O vermelho é uma cor que denota, universalmente, o fogo 

e o sangue humano, o que remete a uma ambivalência entre sentidos positivos, de 

vida, luz e calor, e negativos, de ferida, guerra e morte.  

No texto, o vermelho contextualiza a violência descrita na cena, sugerindo a 

ideia de perigo e marginalidade. Vale mencionar, nesse sentido, a associação da cor 

a uma das maiores facções criminosas do Brasil, o “Comando Vermelho”, fundado nos 

anos 70 e atuante em vários estados. A representação do aluno como um pivete, 

portando chinelos, armado e com a camisa vermelha cobrindo o rosto, evoca esses 

significados conhecidos da sociedade brasileira, por serem não só da experiência 

cotidiana, mas por integrarem a agenda de notícias nacionais com frequência. 

Quanto ao paratexto do TEXTO 3, por se tratar de um site de notícias, a mise-

en-scène textual difere da do jornal impresso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Paratexto virtual do TEXTO 3 
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O Diário Rio do Peixe não tem uma edição paginada disponível on-line, como 

o fazem outros veículos, como O Globo, O Dia e Extra. O acesso às notícias que 

poderiam dialogar com a charge é feito por meio das abas na parte superior da tela, 

que funcionam a partir da hipertextualidade típica dos ambientes virtuais152.  

Na data de publicação (15/07/15), não identificamos nenhuma notícia que 

pudesse ter ensejado a produção de Marcello Rodrigo153. Anteriormente, porém, no 

dia 22 de junho, o Diário divulgou um Congresso de Educação, a realizar-se nos dias 

20 e 21 de julho – alguns dias após a publicação da charge, portanto – cujo tema era 

o seguinte: “Desafios atuais da educação: novas práticas” (V. Anexo F, p. 368). 

Chamou-nos a atenção o fato de que, conforme a reportagem, uma das conferências 

do evento, proferida por um professor convidado da Universidade de Lisboa, intitulava-

se “É possível imaginar a escola do futuro com a escola que temos nos dias atuais?”. 

 Contudo, não podemos articular a charge do TEXTO 3 a essa publicação 

diretamente, devido às circunstâncias mais fluidas de sua publicação. Entendemos 

que, como no TEXTO 2, o chargista possa ter pensado no contexto mais amplo da 

educação no Brasil, ou em algum fato isolado não reportado pelo veículo no qual 

publicou seu trabalho. 

Pensando, agora, nos efeitos de sentido possíveis do TEXTO 3, notemos, 

mais uma vez, o humor insólito, apoiado na estranheza de um assalto ao professor 

dentro da sala de aula, cujo agressor, ao que parece, é o próprio aluno. Ao mesmo 

tempo, a ironia está presente no questionamento da legenda “Educação?”, cuja 

interpretação nos obriga a pensar em uma dissociação de vozes, que evidencia um 

dito contrário por trás desse enunciado. Ao perguntar “Educação?”, o chargista ironiza 

o que ilustra, deixando pressuposto que, na verdade, a cena descreve o oposto, isto 

é, a total falta de educação.  

O efeito de humor pretendido pelo emprego dessas duas categorias – insólito 

e ironia – é o de conivência crítica, que insta o leitor a refletir sobre a educação e sobre 

o avanço do desrespeito e da violência contra os profissionais que nela atuam.  

                                                             
152 Tomamos, aqui, a seguinte definição de hipertexto: “Forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem, 
que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à sua superfície formas outras 
de textualidade”. Trata-se de uma organização textual não linear apoiada em relações referenciais com 
vários hiperlinks, que oferecem uma espécie de leitura self service ao leitor (XAVIER, 2015, p. 170-
180).   
153 Há uma opção de busca no site do jornal, cujos resultados são apresentados por ordem de data de 
publicação. Buscamos a partir das palavras “educação” e “professor”. 
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A propósito do humor, note-se, ainda, a contribuição do arranjo chistoso nas 

falas dos personagens, que explora o múltiplo uso do mesmo material a partir do jogo 

de palavras. Vejamos que, entre “Para a senhora professora!” e “Passa a bolsa aí 

fessôra!!!”, o chargista explora a semelhança sonora da preposição para com o verbo 

passa e da expressão “a senhora” com “a bolsa”. Provoca, assim, a percepção de algo 

familiar entre as duas cenas, em que apoia o contraste humorístico. Como propôs 

Freud, esse jogo seduz a atenção e confunde os poderes de crítica do interlocutor, 

saciando-o e captando-o pelo prazer do riso (FREUD, [1969]1996, p. 128). 

A tópica patêmica explorada no texto é, ainda, a da simpatia para com o 

professor, e emerge dos diferentes espaços de construção da charge, como 

salientamos, desde a tematização à construção descritiva e narrativa. O leitor 

novamente é instado a assumir um lugar interpretativo de solidariedade, e a se 

identificar com essa figura que, atualmente, é encurralada pela violência. Ao mesmo 

tempo, por oposição, ativa-se a nostalgia pela perda dos “bons tempos” e a indignação 

contra esse aluno com as feições de adolescente infrator, que encarna as forças da 

marginalidade. Vejamos que a charge não problematiza a fundo, para o leitor, as 

origens da violência que chega à escola; mostra-a apenas como um mal presente e 

inevitável, do qual o leitor se torna testemunha.  

 

 

******** 

 
O TEXTO 4, a seguir, apresenta, em sua dimensão situacional, a publicação 

nos jornais impressos Diário de Caratinga, Diário de Manhuaçu e Diário de Teófilo 

Otoni (MG), e em um blog do autor154 no dia 17/10/2015, data próxima do dia dos 

professores. Seu enunciador, o cartunista, designer gráfico, produtor cultural e editor 

Elcio Danilo Russo Amorim – o Edra, começou a fazer charges, em 1980, para o jornal 

Correio Braziliense e é chargista do Diário de Caratinga desde 2003. Tem diversos 

livros e revistas publicados sobre seu trabalho e acumula prêmios em salões de humor 

pelo Brasil155. 

 

                                                             
154 Cf. <http://chargesdoedra.blogspot.com.br/>. Acesso: 04 nov. 2017. Os dados biográficos 
mencionados são dessa fonte. 
155 Os dados são de uma entrevista com o autor, de 17/04/2012, disponível em outro blog também 
criado por ele: < http://edrahumornossodecadadia.blogspot.com.br/2012/04/edra-10-anos-de-charges-
no-diario-de.html>. Acesso: 04 nov. 2017. 
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TEXTO 4 – Charge de Edra, Diário de Caratinga, de Manhuaçu e de Teófilo Otoni (MG), 17/10/2015 

 

No texto de Edra, o propósito em torno da violência na educação é estruturado, 

novamente, a partir de um acontecimento comentado que contrasta um modelo já 

conhecido de rotina da sala de aula do passado com uma suposta realidade 

imprevisível do presente, na qual o professor é o alvo de um ataque de flechas. Como 

sugere a legenda na parte superior do texto, o foco recai sobre o professor, o 

personagem central relembrado na data de publicação. 

 Quanto à dimensão discursiva, convém destacar uma diferença de ordem 

enunciativa na parcela visual: a primeira cena é elocutiva, apoiada no ponto de vista 

do enunciador sobre como era a escola no passado, ao passo que a segunda cena é 

alocutiva, apelando mais diretamente para o leitor, que a observa. 

Quanto aos comportamentos enuncivos, a parcela verbal estrutura a descrição 

por meio dos componentes nomear, que identifica o personagem em jogo como um 

professor, e localizar/situar, que faz referência imprecisa ao ambiente espaço-

temporal em que o personagem está inserido. A parcela não verbal complementa os 

componentes da descrição, mostrando o personagem e os cenários nomeados como 

tal, em uma relação de ancoragem ou substituição. 

Paralelamente, a organização da charge em dois quadros sustenta a lógica 

narrativa em torno da passagem do tempo, na qual percebemos uma contraposição 

nos papéis narrativos e nos processos narrados: na primeira cena, um aluno é o 

agente benfeitor em um processo de oferta de um presente, do qual a professora, 

visivelmente emocionada, é a paciente beneficiária. Vejamos que a imagem de muitas 

maçãs sobre a mesa, além da ofertada pelo aluno, sugere que outros se comportaram 
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da mesma forma antes dele. Na cena do presente, temos uma aproximação no 

enquadramento da personagem da professora, agora representada como a vítima 

apavorada de um ataque, cujo agente permanece na zona fora de campo da imagem. 

Pressupondo que a descrição e a narração estão a serviço de um propósito 

predominantemente argumentativo nos textos em exame, notemos a relação lógica 

de oposição depreendida na enunciação do chargista: 

 
Enquanto o professor de antigamente se emocionava com o carinho dos alunos, o professor 

de atualmente é alvo de agressões. 
 

Quanto aos saberes e imaginários partilhados, que apoiam o processo 

inferencial de leitura da charge, mais uma vez, o professor é descrito como uma figura 

feminina e o aluno, como uma figura masculina. Também a maçã está, de novo, 

presente no gesto de afeto do aluno, porém, um outro símbolo é empregado por Edra 

para dar materialidade a esse sentimento: o coração.  

Observemos que, na primeira cena, a fruta oferecida pelo aluno se confunde 

com o traço estereotipado desse órgão, considerado, desde a antiguidade, como 

centro vital do ser humano, sede de seus sentimentos (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2008). O emprego do coração como referência visual da amizade 

entre professor e aluno no passado, configura-se, pois, como uma metonímia, à 

medida que concebe o sentimento a partir do lugar que se acredita ser sua origem. 

A propósito da ideia tradicional em torno da metonímia como o emprego de 

uma parte pelo todo, Lakoff e Johnson (2002, p. 93) salientam que não se trata de 

uma escolha aleatória, mas de uma seleção que determina aspectos do todo que 

queremos enfatizar. Na visão dos autores, esse tipo construção permite focalizar, mais 

especificamente que a metáfora, certos aspectos da entidade a que se refere, de 

maneira a atender os propósitos comunicativos em jogo. 

Note-se que, na primeira cena da charge de Edra, o coração foi mobilizado em 

razão da expressão concreta do sentimento, mas também em função da semelhança 

de forma e cor com a maçã, a ponto de não podermos ter certeza de a oferta do aluno 

ser o próprio coração ou a fruta. Trata-se, aliás, de um uso metafórico corrente na 

língua, em expressões como “dar o coração a alguém”, no sentido de amá-lo, ou “partir 

o coração”, no sentido de desapontar, magoar, não retribuir o amor.   

 Na segunda cena, a maçã ganha conotações opostas às da primeira, 

semelhante ao que Jenny (1979) definiu como interversão intertextual simbólica: o que 
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era símbolo de homenagem e afeto é agora a demarcação precisa de um alvo, 

remetendo, ao contexto das antigas batalhas, da caça e também da brincadeira (tiro 

ao alvo). Intertextualmente, a imagem da charge se coloca como sintoma156 da 

conhecida história do herói mítico suíço Guilherme Tell, que teria acertado, com uma 

flecha, uma maçã sobre a cabeça do próprio filho, na ocasião em que foi punido por 

desrespeitar uma ordem de um representante do império austríaco157.  

O episódio tornou-se simbólico da perícia de Tell, um exímio arqueiro, mas, em 

nosso contexto, a representatividade do alvo é que é enfatizada, a fim de criar uma 

situação dramática em relação à educação. No mito original, o filho do herói suíço é a 

vítima inocente, uma criança, que confia plenamente na habilidade do pai. Na cena 

de Edra, o professor assume o lugar desse personagem, mas se apavora diante do 

atirador – que deduzimos que sejam os alunos –, talvez mais pelo absurdo de se 

tornar, ele próprio, o alvo de uma agressão do que pela inabilidade dos “arqueiros”. 

Podemos deduzir, ainda, outros sentidos simbólicos da iconicidade da flecha, 

conforme Chevalier e Gheerbrant (2008): sendo um artefato que representa a ponta 

afiada que voa para surpreender, ao longe, a sua vítima, a flecha é concebida de 

maneira polissêmica em referência ao universo bélico, mas também ao universo 

afetivo, como símbolo do amor e do Cupido. “Identifica-se ao arqueiro, por assim dizer: 

através dela, é ele próprio quem se projeta e se lança sobre a presa” (p. 436). Nesse 

sentido, notemos que o jogo visual de Edra entre maçãs, corações e flechas faz uma 

costura entre esses valores simbólicos positivos e negativos, contrastando-os, mais 

uma vez, respectivamente, a partir de um imaginário de tradição, em referência ao 

passado, e de modernidade, em referência ao presente da educação. 

Quanto às restrições formais, na parcela verbal, já pontuamos o emprego do 

substantivo “professor” como uma legenda que identifica o personagem em foco na 

charge. É um sintagma não determinado, que, como tal, refere-se de maneira genérica 

a essa classe profissional. Segundo Emediato (2007, p. 306), esse tipo de construção 

descritiva insere o indivíduo-actante em uma classe na qual ele passa a ser o exemplo, 

o que amplifica a dramatização narrativa e a carga afetiva do enunciado. 

                                                             
156 Charaudeau (2010b, p. 246) define uma imagem-sintoma como uma imagem dotada de forte “carga 
semântica”, capaz de reenviar a imaginários profundos da vida. É, ainda, reduzida a uma imagem 
simples, à moda da caricatura, e é também recorrente ao longo da história, a fim de se instantaneizar. 
157 (SCHILLER, 1994). 
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Os advérbios “antigamente” e “atualmente” resumem e situam, no tempo, duas 

cenas protagonizadas pelo personagem em foco. São, como vimos, referências 

fóricas não-cronológicas, que constroem um período de tempo impreciso, mais ou 

menos distante do momento da enunciação (NEVES, 2000). 

Na parcela visual, no que tange à organização espacial, observe-se que a 

imagem não possui uma moldura precisa delimitando os dois momentos históricos 

descritos. O enquadramento da imagem, como já pontuamos, é diferente nas duas 

cenas: trata-se de um plano total ou de conjunto na primeira cena, e de um plano 

médio ou aproximado na segunda, que visa a dar mais clareza aos traços fisionômicos 

do personagem, enfatizando a angústia refletida em sua expressão. O ângulo de visão 

é, também, o médio, que nos coloca, na segunda cena, na posição do próprio atirador, 

potencializando o aspecto alocutivo dessa imagem. 

O desenho de Edra é bastante estilizado, explora linhas planas e poucas 

variações plásticas, o que favorece o caráter visual de sintoma da charge. O aspecto 

temporal se sustenta, mais especificamente, nos filtros verbais complementares, que 

direcionam um sentido na polissemia imagética, e em algumas orientações 

composicionais, como a localização tópica esquerda-direita, em referência à 

passagem do tempo. 

Um aspecto icônico que nos leva a inferir uma extensão do tempo nas duas 

cenas descritas é a repetição de alguns signos: no passado, como mencionamos, a 

presença de várias maçãs sobre a mesa da professora pressupõe que o gesto afetivo 

do aluno foi recorrente antes do instante exato enquadrado como essência do 

acontecimento; no presente, as várias flechas atiradas contra a mestra também fazem 

pressupor o gesto de preparar o arco e atirar repetidas vezes. 

Outro contraste de natureza icônica entre o passado e o presente se apoia na 

diferença entre o gesto contrito da professora na primeira cena, com os olhos e a boca 

fechados em sinal de visível emoção; e o gesto de rendição da segunda cena, que 

exibe uma expressão amedrontada, com os olhos e a boca excessivamente abertos 

(a ponto de exibir a úvula, na garganta). As linhas mais expressivas de movimento da 

segunda cena, indicativas de um possível tremor de medo, operam, também, a favor 

dessa representação. 

Do ponto de vista plástico, Edra também recorre ao emprego ambíguo da cor 

vermelha, que está presente tanto no contexto antigo quanto no atual: como a maçã, 

essa cor remete, simbolicamente, ao afeto e ao amor, como vemos na primeira cena, 
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mas também evoca a atmosfera da guerra, da violência e do sangue tal qual a flecha, 

central na segunda cena.  

Um outro aspecto cromático que vale menção é a presença do azul e do branco 

no uniforme do aluno, que pode ser uma representação estereotípica – também 

presente na ilustração que Cazo e Marcello Rodrigo fazem do aluno. O azul também 

é a cor que preenche as vestes da professora em ambas as cenas, o que também 

pode ser interpretado de forma ambivalente, em favor da contraposição cronológica: 

enquanto antigamente, o azul pode remeter à atmosfera do sonho, da calma e do 

repouso terreno, atualmente pode simbolizar a passividade e a impotência diante da 

ameaça do aluno agressivo e desconhecido (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008). 

Quanto ao paratexto, observamos que a charge de Edra foi publicada na capa 

do jornal Diário de Caratinga, na zona de visualização secundária (2), que se situa na 

posição inferior direita da página (V. Anexo G, p. 369). Tal apresentação, estando 

dentro da rota básica de vista do leitor, equilibra a leitura em relação ao título do 

periódico (no extremo oposto) e contribui, assim, para o “correr de olhos” harmônico 

pelas manchetes principais, mais condensadas e rápidas. O jornal disponibiliza a 

charge sob um layout que destaca o nome do chargista e também indica o endereço 

de seu blog, onde o texto permanecerá disponível. 

Contudo, em toda a edição desse dia, mais uma vez, não encontramos 

nenhuma reportagem com referência direta ao dia dos professores ou à educação de 

modo geral, havendo, então, um grau mínimo de aderência textual da charge ao local 

de publicação impresso mais imediato158. Novamente, ao que parece, estamos diante 

de uma peça mais independente da circunstancialidade do jornal diário, que pode ter-

se apoiado em diálogos intertextuais com acontecimentos do contexto nacional, 

publicados, talvez, em outros veículos, ou mesmo recorrido a memórias que povoam 

o imaginário pessoal do chargista. 

No blog, a charge foi publicada pelo próprio autor e está acompanhada de uma 

nova legenda e da referência aos jornais que também divulgaram o texto: 

 

                                                             
158 Infelizmente, não tivemos acesso a edições anteriores do mesmo jornal a fim de verificar se a charge 
poderia dialogar com acontecimentos já reportados. 
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Figura 23 – Paratexto virtual do TEXTO 4 

 

A legenda “Todo dia era dia do professor” remete a uma realidade que ocorria 

no passado habitualmente, graças ao emprego da locução adverbial “todo dia” 

juntamente com o verbo ser conjugado no pretérito imperfeito. Tal arranjo implica a 

existência de um aspecto de frequência não-fórica no tempo (NEVES, 2000, p. 270). 

Edra estabelece, assim, um diálogo intertextual com a canção “Todo dia era dia 

de índio” (1978), composta por Jorge Ben Jor e interpretada por Baby Consuelo, que 

tematiza a extinção dos povos indígenas no Brasil desde a chegada do colonizador, o 

que acarretou a restrição atual de sua memória a uma única data comemorativa, o dia 

19 de abril. O enunciador-chargista traça um paralelo verbo-visual entre a situação 

dos índios e a do professor, também em suposta fase de extinção (dada a violência 

de que é alvo) e lembrado apenas no dia 15 de outubro. 

Quanto aos efeitos de sentido, atentemos para a construção mais caricata e 

derrisória do professor no traço de Edra. O discurso humorístico se funda, novamente, 

sobre a categoria do insólito, que articula, metaforicamente, o universo real da 

educação com o universo violento das batalhas ou da caça, ou mesmo o universo 

lúdico das brincadeiras de acertar o alvo. Nesse sentido, é evidente o múltiplo uso do 

mesmo material – a iconicidade da maçã e a plasticidade da cor vermelha, por 
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exemplo – revelando sentidos positivos e negativos ligados ao passado e ao presente, 

respectivamente. 

Sendo assim, observamos, nessa peça, uma mistura de efeitos possíveis 

decorrentes do ato humorístico: a conivência lúdica, que resvala para o bom humor, 

para o riso pelo riso, que procura exclusivamente divertir (TRAVAGLIA, 1989); e a 

conivência crítica, que não deixa de mostrar valores negativos por trás da aparente 

brincadeira, levando o leitor a refletir.  

Vale lembrar que a produção de Edra é o único texto a tematizar, na data 

comemorativa do dia dos professores, o simbolismo e os desafios contemporâneos 

dessa carreira no veículo em questão. Carrega, pois, toda a responsabilidade de 

captar o leitor, explorando a atmosfera patêmica da simpatia e da antipatia para fazê-

lo rir e refletir sobre a situação de uma figura outrora tão querida, descrita de maneira 

burlesca e caricatural na atualidade. Considerando o contexto de publicação impressa 

do TEXTO 4, mais uma vez o discurso jocoso do chargista esboça uma figura de 

solidariedade e de nostalgia para com esse profissional que está na mira das 

agressões e da violência.  

 

 

******** 

 

O TEXTO 5 é de autoria do cartunista Mario Tarcitano, natural de Volta 

Redonda (RJ) e atuante no ramo das artes gráficas há mais de 30 anos. Além desse 

dado situacional, destacamos que o contexto de publicação da charge em exame é 

a edição do dia 19/04/2013 do jornal impresso Tribuna de Minas, onde o artista publica 

diariamente suas charges desde agosto de 2011.  

O propósito do texto está centrado na informação sobre uma mudança no perfil 

de aluno ao longo do tempo. A construção do acontecimento comentado pelo 

chargista envolve, pois, a situação inesperada, mas já muitas vezes noticiada na 

grande mídia, de um aluno que se dirige à escola, atualmente, portando, um revólver 

e fumando um cigarro ou baseado. Vejamos: 
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TEXTO 5 – Charge de Mario, Tribuna de Minas, 19/04/2013 

 

Na dimensão discursiva, destacamos, na parte inferior esquerda da imagem, 

o endereço eletrônico do site chargeonline.com.br, onde provavelmente a charge foi 

replicada na época159, além do símbolo copyright, que diz respeito à propriedade 

intelectual. Pensando no aspecto enunciativo, interpretamo-los como um reforço 

alocutivo, uma vez que delimitam os direitos da imagem e da publicação no vasto 

mundo da Internet, na intenção de regular os usos que os leitores podem fazer dela. 

Quanto à organização enunciva, o emprego das legendas “Ontem” e “Hoje” 

constroem a descrição, servindo, como nos demais textos com a mesma legenda, ao 

componente localizar/situar. A imagem corrobora essa construção, ilustrando, de 

maneira substitutiva, o verbal, em uma relação de ancoragem (BARTHES, 1990).  

Embora se possa inferir, entre as duas cenas, um fio narrativo, que conduz do 

estado de ontem ao de hoje, entendemos a organização do texto de Tarcitano como 

predominantemente descritiva, uma vez que está centrada na ilustração do aluno a 

caminho da escola, com um olhar mais “parado”, nos termos de Charaudeau (2008b). 

Não percebemos um processo se desenrolando nas cenas (“que une os actantes, 

dando orientação funcional à ação”), apenas a saliência de detalhes que diferenciam 

um flash do personagem nos dois contextos. 

                                                             
159 Não encontramos referência a essa publicação no site Charge Online. O referido veículo, 
infelizmente, retira do ar as charges que publica após 24 horas e não há um banco para consulta. A 
imagem aqui disponibilizada foi retirada no blog Educação, Política e Sociedade, que publicou o texto 
no mesmo dia da Tribuna. <http://nepfhe-educacaoeviolencia.blogspot.com.br/2013/04/educacao-
ontem-e-hoje.html> Último acesso: 05 nov. 2017. 
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Contudo, tal comparação serve ao propósito argumentativo, que pode se 

resumir, mais uma vez, em um enunciado opositivo: 

 
Enquanto ontem o aluno se dirigia à escola com seus materiais escolares, hoje porta um 

cigarro e um revólver na cintura.  

 
Evocam-se, portanto, por meio da construção descritiva, as ações possíveis do 

aluno na escola do passado e do presente a julgar pelos utensílios que porta. O aluno 

do passado é pressuposto como um adolescente sério, que aparenta estar preparado 

para realizar, na escola, tarefas como anotar, ler, estudar, merendar etc. O aluno no 

contexto atual, inferimos, vai à escola com intenção de “curtir”, ameaçar ou praticar 

crimes. A imagem construída desse aluno é, assim, a do adolescente que pode estar 

drogado, já iniciado no mundo da criminalidade. 

Tais inferências se apoiam nos imaginários e saberes compartilhados 

socialmente, aos quais Mario recorre para a emissão verbo-visual de seu ponto de 

vista. Vejamos que o autor reproduz, também, o estereótipo do uniforme em azul e 

branco, que já vimos em outros textos, e a representação do aluno no gênero 

masculino – o que também combina mais com o perfil comum da criminalidade e 

violência tematizado na charge. Mais uma vez, o texto se estrutura em uma 

contraposição ética entre o ideal passado do bem e a manifestação contemporânea 

do mal no contexto da educação. 

Quanto à dimensão formal, novamente, o chargista recorre, verbalmente, aos 

advérbios de tempo “ontem” e “hoje”, explorando sua referência fórica não 

cronológica, mais frouxa em relação ao período de tempo que simboliza. 

Na parcela visual, observamos que o traço de Mário também é bastante 

estilizado e sintético, prezando pela simplicidade. Quanto à dimensão espacial, na 

versão impressa, a imagem inteira é envolvida por um único quadro, com fundo 

branco, mantendo-se uma subdivisão ao meio, que separa passado e presente (V. 

Anexo H, p. 370). A versão publicada online, que dispusemos aqui, não contém uma 

moldura, ou seja, não há uma delimitação da imagem no espaço, o que pode assumir 

uma qualidade atemporal (McCLOUD, 2005, p. 102). 

O enquadramento da imagem é feito por meio de um plano total ou de conjunto, 

que revela a figura por inteiro, e sob um ângulo de visão médio. Não há detalhamento 

do cenário e do fundo, de modo que é apenas o personagem descrito, com as 

diferenças icônicas, que sobressai nas duas cenas. 
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A construção temporal é dada pela subdivisão da charge em duas cenas, 

pressupondo uma sequência combinada ao aspecto verbal, em uma relação de 

ancoragem, como pontuamos. A temporalidade é denotada também pela criação de 

uma ilusão de movimento na cena fixa: no recorte que configura o instante da imagem, 

o personagem está andando, pressupomos que as passadas do ontem vão levá-lo até 

a situação de hoje. Essa temporalidade se manifesta, de maneira plástica, no 

direcionamento topológico esquerda-direita. 

Quanto aos signos icônicos, destacamos um traço já incorporado ao 

vocabulário dos quadrinhos para denotar o torpor mental ou a inconsciência, que é a 

representação de uma espiral no lugar dos olhos. Tal elemento está presente no 

TEXTO 5 no perfil do personagem da cena do presente da educação, em provável 

sugestão do uso de drogas. Nesse sentido, Chevalier e Gheerbrant (2008) associam 

à espiral uma permanência do ser sobre a fugacidade de um movimento, e pontuam 

sua relação com o universo cósmico, com a viagem da alma por caminhos 

desconhecidos. 

Pensando, agora, nos demais signos plásticos, notemos que Mário não explora 

muito o contraste de cores – talvez prevendo as limitações da publicação impressa 

nesse dia, embora acreditemos que a presença do vermelho em pontos da cena do 

“Ontem” e do preto na imagem de “Hoje” não seja casual. Segundo (SANTOS, 2013), 

em uma conotação positiva, a cor vermelha simboliza a disciplina e a correção, ao 

passo que a preta, em um viés negativo, remete à ideia de sombra, medo e 

desconhecido. Vejamos que esse contraste sustenta a direção argumentativa do 

enunciador, transmitindo uma avaliação do perfil do aluno ao longo do tempo: o jovem 

comprometido do passado em contraposição ao adolescente atual marginalizado, que 

empreende uma viagem, muitas vezes sem volta, pelo mundo da dependência 

química e da criminalidade. 

Voltando-nos para o paratexto do TEXTO 5, notamos que se compõe de 

artigos diversos dispostos na página Opinião da Tribuna de Minas. A charge se situa 

no centro geométrico de visualização da página – lugar de destaque no entorno 

essencialmente verbal. Está logo abaixo do artigo intitulado “E quem fiscaliza?”, que 

reporta à aprovação, pelo Senado, de uma lei que criminaliza a venda de bebidas 

alcóolicas a menores de 18 anos (V. Anexo H, p. 370). Eis o texto: 
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Figura 24 – Paratexto impresso do TEXTO 5 

 

O artigo publicado faz um link com a charge no seguinte trecho, que enfatiza a 

necessidade do envolvimento da educação nas medidas de combate ao alcoolismo: 

“[...] é preciso criar meios de a lei ser cumprida efetivamente, o que envolve, além do 

texto em si, uma ampla campanha educacional”. Mais ao fim do texto, o articulista se 

refere à importância da conscientização “sobretudo dos jovens, para que não sejam 

as vítimas do amanhã”, o que também dialoga com a verbo-visualidade da charge, 

sobretudo, pela referência a uma temporalidade. Note-se que a peça de Mario emite, 
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como uma realidade concreta verbo-visual, aquilo que o articulista lança apenas como 

um fato incerto, eventual – graças ao uso do subjuntivo – ao fim do texto. 

O grau de aderência contratual em relação aos fatos noticiados na Tribuna é, 

pois, forte na charge de Mário. Assim, sua crônica verbo-visual contribui para a coesão 

da pauta de notícias do dia, viabilizando, portanto, o papel prototípico do chargista, 

que é fornecer mais uma leitura do conteúdo publicado no jornal. 

Os efeitos de sentido do TEXTO 5 se apoiam, novamente, na construção do 

humor insólito (mas não tanto para quem convive nas grandes metrópoles brasileiras), 

que conjuga o universo da educação com o da criminalidade, pondo em evidência o 

envolvimento da criança e adolescente em idade escolar com as drogas e o crime.  

O efeito de sentido depreendido é o da conivência crítica, mais uma vez. A esse 

respeito, vale notar que, na charge, em si, não há traços de uma problematização 

explícita, que saliente as origens da mudança de comportamento do aluno do passado 

e do presente, nem os culpados; há apenas uma realidade descrita sob um recorte 

subjetivo. Mas é claro que a intertextualidade da charge com o paratexto sustenta 

essa problematização, de modo que seu traço-texto se torna mais uma peça em favor 

da construção de uma linha editorial argumentativa. 

O efeito patemizante, oriundo de toda a construção discursiva, fundamenta-se 

na criação de um lugar interpretativo de indignação, que se dirige a esse personagem 

aluno identificado, atualmente, com a figura do adolescente possivelmente drogado e 

infrator. Com efeito, o leitor da charge de Mario é instado a perceber e inferir, com 

antipatia, as consequências da marcha progressiva desse personagem 

“marginalizado” em direção à escola e, por extensão, no seio da sociedade.   

  

 

******** 

 

O TEXTO 6, a seguir, foi criado pelo cartunista Carlos Latuff, já mencionado 

em outros pontos deste trabalho. Chargista e ativista político carioca, o autor trabalha 

para a imprensa sindical desde os anos 90 e, atualmente, está muito presente, 

também, em redes sociais e na mídia alternativa local (ligada à Esquerda) e 

internacional. A esse respeito, vale lembrar o reconhecimento do trabalho do artista 

na Jordânia, na Suécia, na Itália e na Turquia, onde teve coletâneas de suas charges 

publicadas entre os anos de 2009 e 2016. 
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TEXTO 6 – Charge de Latuff, Brasil 247, 02/10/2013 

 

Ainda quanto aos dados situacionais, a peça em exame foi publicada no site 

do jornal digital Brasil 247, no dia 2/10/2013160 e também está disponível no blog do 

autor161. Seu propósito é a violência contra o professor, tematizada a partir da 

comparação entre o “Ontem” e o “Hoje” da educação brasileira, tomando como mote 

a atuação violenta e inesperada da polícia durante movimentos grevistas de 

professores do Rio de Janeiro. À época, os protestos tinham como alvo um projeto de 

lei que traria mudanças consideradas negativas para a categoria. A violência que 

Latuff focaliza é, aqui, a oriunda do Estado. 

Quanto à dimensão discursiva do TEXTO 6, destacamos as atitudes 

enuncivas: na parcela verbal, o modo discursivo descritivo é elaborado pelo emprego 

dos advérbios “ontem” e “hoje”, como já vimos nos TEXTOS 1, 3 e 5, servindo para 

localizar/situar os personagens em determinado recorte espaço-temporal. A parcela 

visual também se manifesta no texto como contraparte descritiva das legendas, 

estabelecendo com elas uma relação de ancoragem ou substituição. 

O aspecto narrativo da charge se apoia no envolvimento dos personagens em 

processos e sequências, que se orientam a partir da seguinte lógica: na cena do 

passado, temos, mais uma vez ilustrado, o script do gesto carinhoso de oferecer uma 

maçã ao mestre. O aluno é o agente benfeitor, a maçã entregue por ele é o paciente 

e a professora, a destinatária desse processo de homenagem que visa a melhorar seu 

estado inicial por meio de uma retribuição. As qualificações em jogo são positivas, 

                                                             
160 Disponível em: <http://www.brasil247.com/pt/247/rio247/116608/Latuff-professores-ontem-e-
hoje.htm>. Acesso: 24 ago. 2015. 
161 Latuff Cartoons (Cf. p. 88, nota 46). 
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nesse sentido, tanto para o agente, associado a respeito, reconhecimento, afeto; 

quanto para o destinatário, qualificado com prestígio, autoridade, dignidade. 

Na cena do presente, novamente ocorre uma mudança nos actantes e no 

processo no qual estão envolvidos: temos um policial como agente, dessa vez, 

desempenhando um papel de oponente e agressor, por meio do qual atua, de forma 

voluntária e direta, contra a professora, que desempenha o papel de vítima. Nesse 

sentido, estão em jogo qualificações que têm caráter negativo, como inocência, 

desproteção, inferioridade para a vítima, em contraste com as qualificações negativas 

atribuídas ao agressor, como impiedade, maldade, covardia. 

Pensando na lógica argumentativa de oposição, latente no discurso de Latuff, 

podemos inferir o seguinte: 

 
Enquanto ontem a professora recebia uma maçã do aluno, hoje ela sofre violenta repressão 

por parte da Polícia Militar. 

 
Essa representação manipula o universo de saberes e imaginários 

compartilhado entre os interlocutores a partir da referência ao saber de conhecimento 

sobre as funções de um policial – manter a ordem e proteger a população –, fator 

responsável pelo sucesso da intercompreensão. A percepção desse dado é 

fundamental para compreendermos o efeito de ironia do chargista ao representar um 

policial lançando sobre o professor uma bomba de gás. 

Novamente, o chargista representou o professor por meio de um personagem 

feminino e o aluno, por meio de um personagem masculino, o que remete a suas 

crenças e representações em torno dessas figuras. Há também uma representação 

estereotipada dos trajes dos personagens com base em modelos do que seria uma 

vestimenta de outra época. O quadro-negro também integra, inevitavelmente, o 

cenário da sala de aula, bem como a grande mesa do professor. 

No nível das restrições formais ou semiolinguísticas, a parcela verbal, 

como vemos, limita-se ao uso dos advérbios de tempo “ontem” e “hoje”, nas legendas, 

nos moldes do que já mencionamos em exemplos anteriores.  

Quanto à parcela visual, observa-se, na organização espacial, que não há 

uma moldura; as imagens emergem por si mesmas de um fundo branco, que dá 

destaque aos signos icônicos e deixa a cena livre da delimitação de um campo, o que 

causa um efeito atemporal. O enquadramento é feito em plano total ou de conjunto, 

sob um ângulo médio. 
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A temporalidade emerge, mais uma vez, da sequência de duas cenas, 

passado e presente, como vimos nos exemplos anteriores. Mas outros recursos 

plásticos são empregados por Latuff nesse aspecto, a exemplo das cores: enquanto 

o contexto antigo é marcado pela ausência de cor, o presente é colorido. Essa opção 

pode, de certa forma, levar o leitor a inferir uma idade aproximada para a cena do 

passado, caso ele tenha, em seu repertório, conhecimento de que até meados do 

século XIX, os registros fotográficos eram feitos assim, sem cores. A charge, portanto, 

apropria-se desse recurso para criar uma extensão no seu fluxo temporal. 

Também é importante salientar, na cena do presente, o contraste plástico de 

cores das vestes da professora e do uniforme do policial. Tal oposição fundamenta a 

construção do universo ético entre o bem e do mal, à medida que agrega valores 

positivos à docente e negativos ao agente: o branco e o amarelo remetem a uma 

atmosfera de luminosidade, que dá margem à ideia de pureza e inocência, 

simbolicamente atrelada ao branco; e à ideia de vigor e divindade, no que tange ao 

amarelo (SANTOS, 2013; CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008). Por contraste, os 

tons mais escuros do policial delineiam, para ele, uma aura mais sombria, negativa e 

involutiva, que orienta a maneira como deve ser interpretada sua ação na charge. 

Outro recurso plástico que serve tanto à representação do espaço quanto do 

tempo são as linhas de movimento que caracterizam a ação do policial de jogar a 

bomba sobre a professora. Tais traços fornecem a ilusão do caminho feito pelo objeto 

em direção à vítima. O desenho do gás se espalhando, construído, iconicamente, 

como uma nuvem, também reforça esse efeito. Vale lembrar, nesse sentido, com 

Barbieri (2017, p. 207), que tais linhas de movimento são metonímicas, pois nos levam 

a perceber o movimento real, daí sua eficácia e imediatismo comunicativo. 

O diferencial das duas cenas é, de novo, o tratamento dado à professora ao 

longo do tempo, opondo o afeto e a agressão. O detalhe das expressões faciais, nesse 

sentido, também opõe, plasticamente, um sentimento de alegria e tranquilidade de um 

lado, pressupondo a metáfora orientacional MAIS É PARA CIMA; e surpresa e 

opressão, de outro, demonstrando o conceito MENOS É PARA BAIXO (LAKOFF e 

JOHNSON, 2002). 

Vejamos, agora, o paratexto do TEXTO 6, sabendo que se trata de uma 

publicação em um jornal virtual: 

 

 



274 
 

Figura 25. Paratexto virtual do TEXTO 6 

 

O site Brasil 247 dispõe a charge de Latuff juntamente com um comentário que 

menciona o acontecimento que motivou a imagem. Não há, no mesmo espaço, uma 

notícia ou reportagem com foco nesse acontecimento especificamente, de modo que, 

não fosse a observação feita pelo próprio veículo junto à charge, o leitor deveria 

navegar pelo site em busca dessa referência no mesmo dia ou anteriormente. Ao que 

nos parece, nesse caso em particular, é a própria charge que acaba se tornando 

notícia, a julgar pelo título da postagem e pelo lide162, que focalizam sua produção e 

não tanto as agressões ocorridas durante as manifestações. 

Quanto aos efeitos de sentido, o humor, no texto de Latuff, está presente na 

categoria do insólito, dada pela aparente incoerência da representação de um 

personagem do universo da segurança pública jogando uma bomba contra um 

professor dentro de uma sala de aula. A causalidade dessa união insólita só pode ser 

                                                             
162 Do inglês lead, que quer dizer “guiar”, “encabeçar”, “conduzir”, o lide corresponde às primeiras 
informações encontradas no texto de uma notícia. (Cf. SANTOS, 2013, p. 95). 
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depreendida do reconhecimento do fato que motivou a charge, que nos mostra o 

“verdadeiro” local onde a ação tematizada ocorreu. 

Nesse sentido, para emitir seu ponto de vista sobre as agressões da polícia aos 

professores na ocasião dos protestos, Latuff constrói uma representação do professor 

de maneira metonímica, isto é, tomando-o como referência de outra entidade ligada a 

ele, a saber, a própria educação. Repare-se que não é um professor munido de 

cartazes e de um megafone e protestando na rua que é reprimido pelo policial, mas 

sim uma professora compreendida dentro do espaço da sala de aula, o que remete, 

mesmo implicitamente, à presença de alunos e às relações de aprendizagem. 

Segundo Lakoff e Johnson (2002), a metonímia empreende uma ênfase em 

determinados aspectos da entidade que se quer representar em detrimento de outros. 

Assim, Latuff enfatiza que a truculência dos policiais durante os protestos de 2013 não 

foi uma ação local puramente, mas atinge, na verdade, toda uma cadeia educativa 

representada pelo professor. O efeito humorístico oriundo desse jogo é, sem dúvida, 

o da conivência crítica, que busca a aderência do leitor pela reflexão. 

Vale mencionar, mais uma vez, o emprego do mesmo material verbo-icônico 

nas duas cenas, com uma variação apenas relativa ao foco da crítica do autor. 

Notemos que isso também explica a escolha da sala de aula, e não a rua, como palco 

da agressão do policial na dramatização do TEXTO 6. Mantém-se, assim, o princípio 

do desencadeamento da técnica chistosa abordada por Freud ([1969]1996), que, 

como vimos, sustenta que não é o conteúdo do chiste que faz pensar, mas a forma 

da sua enunciação. 

O leitor é captado, aqui também, pela mobilização da tópica patêmica da 

simpatia e sua contraparte, a antipatia, em relação aos personagens da vida real 

tematizados, descritos e narrados no traço de Latuff: o professor e o policial. O 

primeiro é retratado de duas formas, ora como ídolo ou referência memorial, 

atravessado pelo imaginário da tradição e do respeito; ora como uma vítima do 

Estado, com quem se deve identificar por uma figura de compaixão e solidariedade. 

Já o policial é descrito como um agressor impiedoso, de quem se é impelido a 

desconfiar, graças à figura de denúncia protagonizada pela charge.  

 

 

******** 
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TEXTO 7 – Charge de Brum, Tribuna do Norte (RN), 11/10/2013 

 

Quanto à dimensão situacional, a charge que compõe o TEXTO 7 é de autoria 

do cartunista Rodrigo Serra Brum, de 40 anos, natural de Maricá (RJ). É formado em 

Publicidade e Marketing, ilustrador há mais de 20 anos e chargista desde 2006, tendo 

recebido, no ano passado, o 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos 

Humanos por uma de suas peças163. 

A charge foi publicada na sessão Opinião do jornal diário impresso Tribuna do 

Norte, de Natal (RN), onde o autor ilustra desde 2012 (V. Anexo I, p. 371). A edição 

que a contém é do dia 11/10/2013 – às vésperas do dia dos professores, convém 

lembrar.  

O propósito construído por Brum, parece, a princípio, tematizar a infância, como 

seria de esperar de uma publicação de um dia antes do dia das crianças (comemorado 

em 12 de outubro) e a julgar, também, pelas legendas. Contudo, o texto focaliza uma 

situação de violência contra os professores, referindo-se ao mesmo contexto que 

inspirou a charge analisada anteriormente, de Latuff: as manifestações de greve por 

melhores condições de trabalho. 

Na dimensão discursiva, a construção enunciva tem aspectos descritivos, 

narrativos e argumentativos. Na parcela verbal, o modo descritivo se revela nas 

legendas, que viabilizam os componentes nomear e localizar/situar: operam uma 

identificação dos personagens – “crianças” – e ao mesmo tempo restringem o espaço 

e o tempo a elas circunscrito – “de ontem” e “de hoje”.  

                                                             
163 Dados da Tribuna do Norte: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/os-chargistas/309291> 
Acesso: 08 nov. 2017. 
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As falas dos personagens pertencem a uma lógica narrativa, e demonstram que 

as duas cenas se estruturam em torno do processo de uma brincadeira em que estão 

implicados dois actantes: no passado, um policial, agente oponente e retribuidor, e um 

ladrão, destinatário vítima, que se coloca em fuga constante do primeiro. As 

qualificações propostas são positivas, nessa cena, para o agente oponente, que atua 

com força e rapidez para conter o destinatário, que, por sua vez, é qualificado 

negativamente por meio de um ideário de ilegalidade e maldade. A atmosfera, 

contudo, é a da ludicidade, em que as crianças brincam alegres. 

Na cena do presente, embora o contexto e os gestos dos personagens sejam 

os mesmos, o papel dos actantes ganha outras conotações polissêmicas: o actante 

oponente – o policial – empreende sua ação agora contra um professor, a vítima 

perseguida. Essa representação pode desencadear sentidos ambivalentes: ao 

professor perseguido, poder-se-iam atribuir as qualidades negativas do ladrão da cena 

anterior, identificado como um fora da lei; ou, se pensarmos na ação truculenta da 

polícia nas manifestações, a que Brum faz referência, a vítima em fuga pode receber 

qualificações positivas, como ativismo e resistência a um inimigo mais forte. 

Nesse sentido, igualmente, o actante policial, que persegue o professor, pode 

ter as qualificações positivas da primeira cena, no sentido de conter um inimigo em 

potencial, ou pode ter qualificações negativas, como o desrespeito e a covardia de 

perseguir alguém inocente e importante para a sociedade.  

A parcela visual engendra essas relações narrativas a partir do componente 

descritivo do qualificar, ilustrando o que é dito em uma composição ao gosto do 

ilustrador. A relação entre palavra e imagem se dá, aqui, de duas formas: as legendas 

ancoram a polissemia da imagem e as falas dos personagens completam, por 

revezamento, suas lacunas, de modo que não poderiam ser subtraídas sem prejuízo 

de sentido. Com efeito, nessa charge, em especial, a imagem é exatamente a mesma 

nas duas cenas; o que muda é uma única palavra, responsável por sustentar, em 

conjunto com os desenhos, efeitos de sentido de humor e ironia, como veremos 

adiante. 

Pensando no conjunto verbo-visual, vejamos que a lógica argumentativa de 

captação do leitor mantém-se sustentada por uma relação de oposição: 

 
Enquanto as crianças de ontem brincavam de polícia e ladrão, as crianças de hoje brincam de 

polícia e professor.  
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A interpretação dessa relação opositiva depende de saberes de conhecimento 

a respeito da brincadeira infantil “polícia e ladrão”, que consiste da perseguição de 

uma criança ou grupo de crianças que se finge(m) de policial(is) a outra(s) que se 

finge(m) de bandido(s). Há a manifestação de um imaginário de conflito ético entre o 

bem e o mal no jogo, pressupondo-se, simbolicamente, que o mal deve ser preso e 

vencido.  

Ao subverter os papéis das crianças envolvidas na brincadeira no contexto dos 

dias de hoje, Brum agrega à imagem do professor, por pressuposição, os sentidos do 

ladrão, que deve ser detido pelo policial. Essa relação, contudo, parece ser 

problematizada pelo chargista, que faz referência, criticamente, à situação em que os 

professores receberam, de fato, esse tratamento repressivo e violento por parte de 

policiais. São as relações paratextuais da charge com o jornal que sustentam essa 

problematização, como veremos adiante. 

Quanto à dimensão formal do texto de Brum, notemos, na parcela verbal, a 

construção gramatical das legendas por meio de dois sintagmas nominais: “crianças 

de ontem” e “crianças de hoje”, que, como pontuamos, constroem o componente 

descritivo. Conforme Neves (2000, p. 271), nesse caso, os advérbios têm a mesma 

distribuição de um sintagma nominal (precedido por preposição) e, por seu valor 

fórico, poderiam ser substituídos por um demonstrativo: “Estas/Aquelas crianças”. As 

falas dos personagens, por sua vez, consistem de orações com predicados nominais, 

que definem os papéis narrativos dos actantes. 

Na parcela visual, os signos icônicos que representam as crianças encenam o 

gesto prototípico do policial, com um cassetete correndo atrás do ladrão em fuga. A 

organização espacial das duas cenas é feita por um enquadramento em plano total 

ou de conjunto e sob um ângulo médio. A imagem não tem uma moldura nítida e 

também se constrói com um fundo branco, que realça as figuras e suas falas, 

igualmente emolduradas pelo balão, aparecendo mais soltas no espaço da cena.   

A dimensão espacial da imagem é dada pela divisão das duas cenas em uma 

organização topológica de cima para baixo. A parte superior constrói a imagem 

positiva das crianças de ontem, que brincavam casualmente de polícia e ladrão; 

enquanto a imagem inferior, das crianças de hoje, embora revele a mesma brincadeira 

casual das crianças, tematiza, de forma negativa, uma imagem do professor, 

incorporando-a à do ladrão, que é perseguido e agredido. Podemos pensar essa 

organização visual vertical, mais uma vez, nos moldes do que Lakoff e Johnson 
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definiram como metáfora orientacional, que constrói a ideia de que MAIS É PARA 

CIMA e MENOS É PARA BAIXO. 

A construção temporal está apoiada nessa divisão sequencial das cenas, mas 

se sustenta, principalmente, pelo verbal, que dá sentido à repetição da imagem, 

indicando dois momentos históricos diferentes. O autor pode sugerir, com isso, que 

as brincadeiras das crianças são as mesmas ao longo do tempo; o que muda são as 

referências sociais, que elas transferem aos papéis que desempenham no jogo lúdico. 

O TEXTO 7 foi publicado na Tribuna do Norte em preto e branco. A versão 

colorida, que, aqui, analisamos, foi publicada, na época, também no site Charge 

Online. Com efeito, percebe-se que Brum não explora muito o contraste plástico de 

cores na representação do passado e do presente. Por outro lado, podemos notar o 

emprego de uma gama de cores mais quentes (tons de amarelo, laranja e marrom), 

que pode convidar o leitor a ver, no universo lúdico infantil, um espaço de reflexão 

sobre o tema também “quente” da educação (GUIMARÃES, 2000, p. 81).  

 Quanto ao paratexto, a charge está disposta logo na página dois da edição, 

sob a rubrica Opinião, e cercada por artigos, cartas de leitores, pequenos comentários 

sobre fatos da semana e as informações editoriais do jornal. O texto ocupa o centro 

geométrico da página, que também representa um ponto de destaque em meio a 

publicações marcadamente verbais (V. Anexo I, p. 371). 

É uma pequena nota, à direita da charge, que parece estabelecer, com ela, o 

link intertextual mais aderente. Trata-se de uma referência a um texto de Zuenir 

Ventura, publicado n’O Globo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Paratexto impresso do TEXTO 7 

 

Na citação que compõe a nota, faz-se uma crítica à Ordem do Advogados do 

Brasil, por ter se posicionado contra a ação truculenta dos policiais “jagunços” durante 

as passeatas dos professores, mas não ter feito frente à ação de “vândalos 
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mascarados” e “baderneiros” infiltrados nas manifestações, cujo objetivo foi apenas 

efetuar “quebra-quebras e saques”. O paratexto, como vemos, completa o sentido da 

charge para aquele leitor que, porventura, não tiver entendido a mudança na 

brincadeira das crianças de hoje de “polícia e ladrão” para “polícia e professor”, 

focalizando as agressões vividas por este. 

Vejamos, pois, que o texto de Brum é contratual e bastante aderente ao 

paratexto, procurando articular a menção ao dia das crianças e também ao dia dos 

professores, que aparece ao seu redor em outras matérias. 

A construção dos efeitos de sentido do texto depende desses encontros 

situacionais, discursivos, formais e intertextuais. O humor de Brum também se 

constrói em uma fronteira entre a categoria do insólito, que agrega os universos da 

segurança pública e da educação de maneira inesperada, e a da ironia, em que o 

humor se sustenta em uma dissociação entre um dito aparentemente inocente, de 

uma brincadeira de criança, mas que esconde um pensamento implícito negativo 

sobre a seriedade do que ele toca. 

Os efeitos dessa construção também podem ser duplos: pode-se proporcionar 

ao leitor uma conivência lúdica, fazendo-o rir do trocadilho da brincadeira – que 

explora o múltiplo uso do mesmo material de forma bastante significativa, sem, 

contudo, provocar um engajamento moral, apenas uma cumplicidade. Por outro lado, 

pode-se fazer emergir a conivência crítica, oriunda da percepção da ironia do não dito: 

os professores foram tratados como ladrões, foram agredidos violentamente por 

policiais, que, em vez de estarem preocupados em perseguir os verdadeiros 

“baderneiros” e “vândalos mascarados”, reprimiram profissionais honestos, que 

protestavam por seus direitos. 

Os efeitos patêmicos ligados ao despertar dessa conivência apelam, 

novamente, para a tópica da simpatia para com o personagem perseguido, de quem 

somos levados a nos aproximar solidariamente; e da antipatia para com o policial que, 

sugere-se, abusa de sua autoridade e é acusado, na dramatização da charge, de 

perseguir e querer agredir violentamente os professores. Somos instados, como 

leitores, a ocupar um lugar interpretativo de denúncia contra os abusos da classe 

policial, julgando suas ações e nos posicionando em face delas eticamente. 

 

 

********  
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TEXTO 8 – Charge de André, Diário de Sorocaba, 13/12/2010 

 

Os dados situacionais do TEXTO 8 revelam que foi criado por André de 

Souza, ilustrador paulista formado em jornalismo pela Universidade de Araraquara 

(Uniara), cidade onde nasceu. André atua como jornalista esportivo do Portal Morada, 

que veicula notícias de sua região, e do jornal maranhense O Imparcial. Como 

chargista e ilustrador, tem trabalhos publicados desde 1997164, alguns dos quais 

disponibiliza em seu blog “André artes”. 

A charge em análise foi publicada no site do jornal Diário de Sorocaba, no dia 

13/12/2010, e, no dia seguinte, saiu também na versão impressa do periódico, junto 

aos textos editoriais. Quanto às circunstâncias materiais, convém observar um 

aspecto da materialidade do texto nos diferentes suportes que o veicularam, que é a 

questão da possibilidade da cor, ausente na versão impressa (V. Anexo J, p. 372). 

O chargista ilustra uma situação, que se repete no passado e no presente, em 

que uma criança conta à mãe o que deseja ser quando crescer, deixando-a espantada 

com sua escolha. O espaço de tematização do texto, em que identificamos seu 

propósito, consiste, pois, de uma referência à profissão do professor no ano de 

publicação da charge em comparação com a carreira do soldado do exército. Trata-

se de uma abordagem negativa dessas atividades, consideradas heroicas, mas 

também arriscadas, com a intenção de dramatizar a situação atual do magistério. 

Quanto à dimensão discursiva, no que tange às atitudes enuncivas, a 

descrição está presente na parcela verbal do texto por meio das legendas “Década de 

                                                             
164 Dados disponíveis em: <http://andrecartum.blogspot.com.br/>. Acesso: 5 set. 2017. 
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40” e “2010”, que servem ao componente localizar/situar no tempo.  Os signos visuais 

compõem essa descrição, mostrando o conteúdo verbal com outros recursos, em uma 

relação substitutiva entre palavra e imagem. As falas, por sua relação com a imagem, 

estabelecem uma relação de etapa, uma vez que preenchem lacunas com sentidos 

não depreensíveis da imagem facilmente. 

O aspecto narrativo se sustenta, verbalmente, nesse dizer dos personagens, 

que participam do espaço diegético interno à charge, no qual estes são actantes 

envolvidos em um processo de revelação da carreira profissional da criança. O sujeito 

actante, nesse caso, é o filho, que visa transmitir uma informação que acredita 

beneficiar o destinatário – sua mãe: trata-se da escolha de sua profissão. Contudo, a 

atitude da mãe sugere que ela assumiu o papel de vítima e não de beneficiária dessa 

ação, reagindo de forma a recusar a decisão do filho.  

Vejamos que são atribuídas qualificações opostas aos personagens e suas 

ações de acordo com o ponto de vista sobre o qual examinamos a cena: para o 

menino, a notícia de sua escolha profissional, na área militar ou no magistério, é fonte 

de prestígio e virtude, e deveria causar orgulho à mãe. Por outro lado, para a mãe, a 

inclinação do filho é qualificada como inesperada e imprópria, causando-lhe 

sofrimento. Isso fica evidente na parte visual do texto, em que observamos a 

expressão alegre do menino em oposição ao gesto apavorado da mulher.  

A argumentação latente nessa construção, mais uma vez, sugere uma relação 

de oposição, que instaura um espaço de problematização na charge, porém com 

nuances diferentes das dos exemplos anteriores: 

 
Enquanto, na década de 40, a temor das mães era que os filhos se tornassem soldados, em 

2010 elas temem que os filhos sigam a carreira do magistério. 
 

Os termos da oposição contemplam o contraste do tempo, entre o passado e o 

presente, e também da ocupação profissional, contudo, o sofrimento da mãe é 

inevitável nos dois contextos. Perceba-se que, da relação de oposição estabelecida 

pelo chargista entre a década de 40 e o ano de 2010, fica pressuposta a semelhança 

entre a carreira militar e o magistério, ambas vistas com tristeza pela mulher. 

Para compreender a pressuposição em que se apoia a argumentação de 

André, é preciso acionar saberes e imaginários sociodiscursivos em torno das 

informações trazidas pelo autor. Em primeiro lugar, devemos pensar na crença em 

torno da pergunta “Que você quer ser quando crescer?”, que faz parte da vida de toda 
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criança e tem um grande significado para sua família, uma vez que denuncia os 

primeiros interesses de um profissional em potencial em “ser alguém na vida”. Dessa 

forma, a reposta a essa pergunta será sempre marcada por uma valoração social, de 

modo que as escolhas mais interessantes são aquelas que têm mais prestígio 

socialmente, como médico, engenheiro, bombeiro, veterinário etc. 

Além disso, é preciso levar em conta saberes de conhecimento em torno da 

época histórica a que o chargista se refere – a década de 40, período em que ocorreu 

o maior conflito bélico do século XX, a Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil 

participou a partir de 1942, enviando um total de mais de 25 mil soldados ao front – a 

chamada Força Expedicionária Brasileira. Após a derrota da Alemanha nazista, em 8 

de maio de 1945, o Brasil contabilizou 443 baixas e cerca de 3000 feridos165. 

A carreira de soldado do Exército, que está nas aspirações do jovem da década 

de 40, na charge, guarda, então, essa aura simbólica e enigmática de coragem, 

heroísmo e orgulho, mas, ao mesmo tempo, de medo, violência e morte, inevitáveis 

quando se trata de uma guerra. Notemos, pois, que é essa mesma ambivalência –  

prenhe de pathos, convém observar – que o chargista atribui, nas entrelinhas, à 

profissão do professor no ano de 2010.  

Mais uma vez, o universo da guerra está em jogo na representação da 

educação contemporânea, sendo, dessa vez, inferido a partir da observação da 

reação da mãe diante da manifestação do desejo do filho de ser professor da escola 

pública – a mesma reação que provocava, no passado, a notícia do alistamento militar. 

Pensando, agora, na dimensão formal do TEXTO 8, notemos que, na parcela 

verbal, as expressões circunstanciais que compõem as legendas marcam a 

temporalidade da charge de maneira fórica e, ainda, mais precisa que as empregadas 

nos demais exemplos. André utiliza, então, os sintagmas “década de 40”, que remete 

a um intervalo específico de tempo, graças ao emprego do substantivo coletivo com 

indicação numérica; e “2010”, um numeral que se refere ao período de um ano. 

Quanto às falas, destacamos o emprego de expressões coloquiais e afetivas, 

como “mamãe”, “minha nossa”, “o quê?”, e também da pontuação expressiva, com 

repetição da exclamação, a fim de reforçar a intensidade ou altura da voz. Vale 

lembrar o aumento no tamanho e espessura da fonte na expressão “o quê”, que 

                                                             
165 Dados disponíveis no site da FEB: <http://www.portalfeb.com.br/breve-balanco-da-participacao-
brasileira-na-segunda-guerra-mundial/> Acesso: 16 nov. 2017. 
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desempenha essa mesma função em uma esfera plástica. Trata-se de usos comuns 

nas HQs como elemento contextualizador da situação oral narrada. 

Quanto à parcela visual, a dimensão espacial se caracteriza por um 

enquadramento em plano médio ou aproximado, e por um ângulo de visão médio. Há 

uma moldura única envolvendo todo o texto, e, no interior da imagem, as cenas são 

recortadas horizontalmente. Somente os personagens são focalizados; o fundo se 

restringe ao emprego de apenas uma mancha de cor, não há outros elementos 

icônicos no cenário. As duas imagens são quase idênticas, nesse sentido: apresentam 

os mesmos personagens, realizando a mesma ação e com os mesmos gestos. 

A dimensão temporal é complementada visualmente por meio da separação 

topológica entre o passado e o presente, dessa vez, disposta de cima para baixo. 

Contudo, não notamos algum simbolismo axiológico nessa organização, como vimos 

em outros exemplos, uma vez que, tanto na cena do passado quanto na do presente, 

há um viés negativo em relação à escolha da profissão pela criança. 

Um outro reforço plástico primordial ao aspecto temporal implícito da charge 

está na composição cromática, que contrasta o uso da cor e a falta dela para ilustrar 

os contextos de hoje e de ontem, respectivamente (efeito que se perde, infelizmente, 

na versão impressa em preto e branco, como já mencionamos). Além disso, a 

construção icônica estereotípica dos personagens reforça a temporalidade, basta 

notar a diferença no cabelo do menino e no figurino da mulher em cada cena. 

Vale pensar, ainda, no simbolismo do amarelo presente no fundo da cena 

“2010” da charge: considerando o conjunto da leitura que fizemos até aqui, notemos 

que pode portar aqueles sentidos negativos que, como já mencionamos, remetem à 

reprovação, advertência e mesmo traição (SANTOS, 2013, p. 79) característicos do 

universo do magistério descrito pelo olhar de André. 

Vejamos, agora, as relações estabelecidas entre texto e paratexto, observando 

o contexto de publicação virtual do TEXTO 8:  
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Figura 27 – Paratexto virtual do TEXTO 8 

 

Na versão virtual do Diário de Sorocaba, não há o entorno de notícias comum 

no layout impresso; esse diálogo fica a cargo do leitor, que deve passear pelas abas 

superiores, como “Editoriais”, “Últimas notícias” etc. Há, contudo, uma legenda do 

próprio jornal, acrescida ao espaço de disposição da charge, que direciona a leitura, 

antecipando inferências que virão a partir dela: “Profissões arriscadas”.  

Ainda quanto ao paratexto virtual, observem-se os espaços de interação do 

leitor disponibilizados pelo Diário de Sorocaba, que incluem a possibilidade de 

comentar, indicar a um amigo por e-mail ou imprimir o texto. 

Na versão impressa, mais uma vez, a charge se situa no centro geométrico da 

página editorial em que está disponível, equilibrando a seriedade e frieza verbal que 

marcam predominantemente esse espaço (V. Anexo J, p. 372). Não encontramos, à 

primeira vista, nenhum texto que aborde diretamente o tema específico desenvolvido 

pelo chargista, a saber, os riscos da profissão do magistério166. Dois exemplares, 

contudo, ligam-se indiretamente a tal propósito: um pequeno conto, de Paulo Coelho, 

e um trecho da coluna “O Presidente responde”, na qual o então presidente Lula 

esclarecia dúvidas dos leitores: 

                                                             
166 O Diário de Sorocaba, infelizmente, não disponibilizou o acesso à edição completa desse dia para 
que pudéssemos verificar o noticiário. Tivemos acesso somente à página da charge. 
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Figura 28 – Paratexto impresso do TEXTO 8 (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Paratexto impresso do TEXTO 8 (B) 
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Observemos que o discurso do TEXTO 8 dialoga contratualmente com o do 

pequeno conto (Figura 28), considerando a referência a um perfil negativo de alunos, 

com o qual o professor precisa saber lidar. O conto, como a charge, evoca essa 

imagem do mestre aproximada da do soldado, que “sabe o que é certo e errado”, 

“enfrenta o inimigo” e no fim, acaba por “vencê-lo”. 

O segundo texto (Figura 29) – uma das três cartas e respostas publicadas na 

edição do Diário de Sorocaba em exame – questiona o piso salarial nacional dos 

professores. A aderência da charge a seu discurso se dá, portanto, pela abordagem 

de uma das dificuldades que envolve a profissão do professor atualmente, que é a 

desvalorização salarial. Notemos que, com todo o interesse do então presidente Lula 

em descrever o cenário de forma positiva, graças a políticas de seu governo, o valor 

mencionado por sua interlocutora (R$ 1.204,00) não é muito atrativo.  

Vale lembrar, na escala das profissões de prestígio que costumam ser 

“escolhidas” pelas crianças que já sabem o que querem fazer quando crescerem (ou 

já foram suficientemente convencidas pelos pais), a remuneração acima da média de 

outras ocupações é, talvez, um dos aspectos que está em jogo. Portanto, a relação 

do TEXTO 8 com essa coluna do Diário de Sorocaba acaba estabelecendo uma 

relação subversiva. 

Chegando à dimensão dos efeitos de sentido emergentes da dramatização 

verbo-visual elaborada por André de Souza, o humor se inscreve, aqui também, na 

categoria do insólito, dada a aproximação metafórica entre duas isotopias diferentes 

e, a princípio, não relacionadas: o contexto militar e o contexto educativo. O efeito de 

sentido é o da conivência crítica, que leva o leitor a estranhar e refletir sobre essa 

aproximação, fazendo-o inferir, por pressuposição, como vimos, as aproximações 

entre essas duas “profissões arriscadas”. 

Note-se, novamente, o múltiplo uso do mesmo material visual, bastante 

evidente e importante para a percepção do efeito humorístico no traço do chargista. 

Quanto aos efeitos possivelmente “sentidos”, vejamos que o TEXTO 8 

sustenta, amplamente, a visada patemizante em seus espaços enunciativos, 

construindo um lugar interpretativo apoiado em uma figura de indignação, retratada 

verbal e visualmente na reação da mãe ao comentário do filho. Esse é o lugar que o 

leitor deve assumir ao perceber a qualificação bélica e temerosa atribuída ao universo 

da educação atualmente. Tal aproximação insólita, como vimos, leva os professores, 

de modo geral, metaforicamente para o front, para a marcha contra o adversário que 
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tem intenção de eliminá-los, e por causa de quem põem a própria vida em risco em 

defesa de um ideal. 

 

 

5.1.3 Charge e giz 

 

Neste item, será analisada uma única charge, o TEXTO 9, a última do grupo 

que constrói sua temporalidade a partir da divisão em duas cenas. A razão de ter sido 

separada das anteriores, como já pontuamos, é a temática abordada pelo chargista: 

a infraestrutura e funcionamento geral da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 9 – Charge de Elvis, Em Tempo (AM), 13/12/2014 

 

Quanto à dimensão situacional, o texto é de autoria do cartunista Elvis Carlos 

Braga, o Elvis. Natural de Tefé (AM), o autor também é músico, e se dedica ao ramo 

de ilustrações há mais de 15 anos. Elvis já desenhou para o Diário do Amazonas e o 

Correio Amazonense, mas a maior parte de seu trabalho como chargista foi publicada 

no jornal Amazonas Em Tempo, onde trabalhou por dez anos, até meados de 2017. 

O texto em estudo foi publicado nas edições digital167 e impressa do jornal Em 

Tempo do dia 13/12/14, e também em seu portal de notícias, cujo layout é diferente 

das versões anteriores168. A versão que apresentamos aqui, para dar início à análise, 

é a deste último local. 

                                                             
167 Disponível em: <http://emtempodigital.com.br/site/categoria/jornal-em-tempo/> Acesso: 16 nov. 
2017. 
168 Isto é, não tem a diagramação de uma página de jornal. Cf: <http://d.emtempo.com.br/charges/29230 

/charge-do-dia---13-de-dezembro-de-2014---elvis>. Acesso: 16 nov. 2017. 
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A construção do acontecimento comentado na charge é feita a partir do 

propósito da corrupção no Brasil, que se liga à educação de maneira tangencial, como 

veremos. A representação dessa ideia é feita por meio da imagem de um aluno, que 

desenha, com giz, a forma da bandeira nacional no quadro-negro, em um espaço que 

parece ser o da sala de aula, no passado e no presente. Com efeito, a corrupção é 

associada ao contexto da educação de forma não esperada, passando a figurar como 

lema da bandeira do Brasil.  

Para entender a elaboração do acontecimento comentado pelo chargista, 

precisamos ter em mente o cenário da recém-ocorrida eleição presidencial, em 

outubro de 2014, cuja vitória apertada foi da candidata petista Dilma Roussef, com 

51,64% dos votos válidos do segundo turno, contra Aécio Neves, do PSDB, com 

48,36%169. A eleição de Dilma ao segundo mandato – quarto consecutivo do PT – 

ocorreu, entretanto, em um contexto problemático, em que vieram a público sérias 

denúncias de desvio de dinheiro da Petrobrás em favor de muitos políticos e de seus 

partidos, o que acarretou manifestações por todo o país. As denúncias foram 

deflagradas pela chamada Operação Lava Jato, da Polícia Federal, um marco mundial 

nas investigações sobre corrupção, que teve início em março de 2014 e se estende 

até a atualidade, tendo entrado em sua 45ª fase em agosto de 2017. 

Pensando na dimensão discursiva do TEXTO 9, notamos que a atitude 

elocutiva do chargista nos mostra uma reconfiguração negativa do estandarte 

brasileiro pelas mãos do personagem do aluno. Cria-se, então, um novo enunciado 

verbal como regra ou motivação para todo o território nacional – “Corrupção”. No 

espaço visual, o interlocutor é convidado a partilhar essa opinião alocutivamente, 

como observador da imagem desenhada pelo menino, como se fosse, o próprio leitor, 

colocado na posição de aprendiz, recebendo a “lição” do chargista. 

Quanto aos comportamentos enuncivos, na parte verbal, é evidente a descrição 

por meio das legendas e, na parte visual, na construção icônica da imagem. A relação 

palavra-imagem, nesse sentido, é de ancoragem, uma vez que uma substitui os 

sentidos da outra com certa redundância. A inscrição verbal dentro da bandeira 

funciona em uma relação sintática de inclusão dentro da imagem, mas atua, 

semanticamente, por complementaridade, provocando o estranhamento de uma 

figura já conhecida do leitor com fins humorísticos e irônicos (SANTAELLA, 2012). 

                                                             
169 Dados do site do TSE. Cf. < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-
tse-proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial> Acesso: 17 nov. 2017. 
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A descrição observada serve ao espaço narrativo, ancorado na ação do aluno 

de desenhar algo no quadro (uma referência nacional, no caso), o que é um papel 

desempenhado, na maior parte do tempo, pelo professor. Podemos inferir que o aluno 

é, pois, o actante no processo de representar um símbolo da nação brasileira ao leitor, 

que se torna destinatário beneficiário virtual de sua ação. Na cena do passado, o 

personagem desenha o modelo oficial vigente da bandeira nacional, instituído em 19 

de novembro de 1889, ocasião em que o Brasil acabara de se tornar uma república. 

Nesse cenário, a ação pode adquirir uma qualificação positiva, demonstrando a 

destreza e inteligência do aluno para executar essa representação. 

Na cena do presente, o aluno desenha a bandeira com uma alteração no seu 

lema – “Corrupção”, o que, à primeira vista, poderia ser interpretado como um erro do 

aluno. Entretanto, o desenho só reforça a qualificação positiva do aluno em retratar 

simbolicamente a realidade atual de seu país, marcada por escândalos frequentes de 

desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro, pagamento e recebimento de propina 

e outros absurdos de corrupção, que envolvem, inclusive, o governo recém-eleito.  

Narração e descrição constroem, então, a problematização que marca o caráter 

argumentativo da charge, resumida por meio do seguinte enunciado opositivo: 

 
Enquanto, no passado, o lema da bandeira nacional era “Ordem e Progresso”, no presente, o 

lema deve ser substituído por “Corrupção”. 
 

Vejamos que a charge não explica, textualmente, o motivo da mudança do 

enunciado que resume os ideais e objetivos da nação brasileira na atualidade; essa 

explicação fica nas entrelinhas – e nas “entrecenas” – dos quadrinhos, devendo ser 

inferida pelo leitor com base nas pistas fornecidas pelo texto, nos seus conhecimentos 

de mundo e no próprio paratexto, como veremos a seguir. 

A propósito, reflitamos sobre os saberes e imaginários necessários ao 

embasamento da leitura da charge de Elvis, que pede, em primeiro lugar, que o leitor 

disponha de algum saber de conhecimento sobre o estandarte brasileiro – 

especialmente sobre seu lema, que é o foco do texto.   

De modo geral, convém recordar que uma bandeira é um signo distintivo 

tradicional de uma pátria e tem, em suas origens, o valor simbólico de proteção, 

concedida ou implorada, à pessoa de quem é insígnia (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2008). Na bandeira brasileira, o enunciado “Ordem e Progresso”, que 
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é uma adaptação de uma frase do teórico positivista Auguste Compte170, traduz o 

desejo da sociedade do fim do século XIX de projetar a recém-nascida república 

brasileira como uma nação organizada e em busca de constante evolução.  

A forte ligação do positivismo com o conhecimento científico e a valorização do 

ensino pode justificar, nesse sentido, o cenário escolar da charge, que também é o 

lugar onde aprendemos conteúdos históricos sobre nosso país. A bandeira simboliza, 

pois, metonimicamente, a trajetória do país na dramatização de Elvis, de modo que, 

na escola do passado, evoca a aura positivista de desenvolvimento científico e 

tecnológico que teria emancipado e fundado o Brasil.  

No presente, com o novo lema, a bandeira passa a simbolizar as práticas de 

desordem e retrocesso típicas da corrupção, que rompem com uma época de tradição 

escolar e sua pureza, fidelidade e responsabilidade (CHARAUDEAU, 2010b, p. 213). 

Em outro viés, a crítica do chargista também se apoia no legado negativo da corrupção 

às futuras gerações que estão-se formando na escola, como a falta de investimentos 

e o sucateamento das unidades. 

Além dos sentidos evocados pelo pendão brasileiro, é válido mencionar que 

Elvis também constrói a imagem do aluno no gênero masculino e, ainda no presente, 

deposita, no quadro-negro, toda a iconicidade da sala de aula – o que facilita, 

convenhamos, a referência à bandeira do Brasil em virtude da cor verde. A 

representação da sala de aula com a mesma tecnologia, do famoso “cuspe e giz”, no 

passado e no presente pode, ainda, ser um indício dos efeitos da corrupção, que não 

permite a melhoria dos serviços públicos. 

Quanto à dimensão formal, na parcela verbal, os substantivos abstratos 

“passado” e “presente” servem ao componente descritivo a fim de localizar/situar a 

cena descrita em uma temporalidade fórica, imprecisa. Além das legendas, os lemas 

que aparecem na bandeira nacional do passado e do presente, “Ordem e Progresso” 

e “Corrupção”, também são compostos por substantivos abstratos, que nomeiam os 

valores predominantes em cada um desses momentos, segundo Elvis. Essas 

expressões integram, ainda, a representação icônica da bandeira nacional na charge. 

Quanto à parcela visual, pensando na dimensão espacial da charge, temos 

uma imagem enquadrada em plano médio ou aproximado, sob um ângulo médio, que 

                                                             
170 A frase era “O Amor por princípio e a Ordem por base. O Progresso por fim”. Foi adaptada pelo 
filósofo e matemático brasileiro Raimundo Teixeira Mendes, seguidor das ideias positivistas de Comte. 
Fonte: <http://www.bandeiranacional.com.br/> Acesso: 17 nov. 2017. 
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se apresenta bem na direção do olhar do leitor. Já mencionamos que essa abordagem 

visual, no caso em exame, cria um espaço de visualização no qual o leitor se coloca 

como se estivesse na própria sala de aula, ocupando uma das cadeiras que, podemos 

imaginar, estariam presentes no espaço fora de campo da imagem. 

Na versão que estamos, por ora, analisando, a imagem não contém uma 

moldura, isto é, seus limites se abrem e ganham efeitos de atemporalidade na página 

virtual em que consta, como veremos a seguir. O fundo branco dá destaque aos 

elementos icônicos em primeiro plano, aproximados do campo de visão do leitor. Na 

versão impressa, há uma moldura única enquadrando a imagem, além da divisão 

central entre as duas cenas. 

Quanto à dimensão temporal, o tempo intrínseco à imagem é elaborado a partir 

da divisão das duas cenas e se apoia na descrição verbal dos substantivos “presente” 

e “passado”, que, não sendo precisos, podem-se estender mais ou menos, a depender 

da leitura e do leitor. Por exemplo, embora esteja completando três anos de 

publicação, a peça de Elvis permanece atual, não só porque o cenário brasileiro 

continua tão ou mais corrupto quanto a mídia jornalística apontava em dezembro de 

2014, mas porque a construção temporal verbo-visual não se prende a esse momento 

específico, pondo em xeque a própria circunstancialidade do gênero charge. 

A categoria do tempo criada por Elvis também se apoia na dimensão plástica, 

por meio da topologia esquerda-direita, que reforça a ideia de passagem. É sugerida 

ainda, por um leve desbotado da cor, que marca o passado, enquanto os tons mais 

vivos preenchem a representação do presente. 

Quanto ao elemento cromático, vale mencionar as observações de Chevalier e 

Gheerbrant (2008) a respeito do verde, que, como sabemos, na bandeira brasileira, 

seria uma referência à exuberância de nossas matas. Os autores destacam que essa 

cor é proveniente de uma complexa e estranha polaridade, que está na base de sua 

própria formação cromática: é resultado da mistura do amarelo, que simboliza o calor, 

com o azul, que está associado à temperatura fria. Assim, o verde que simboliza o 

reino vegetal e a vida é o mesmo do mofo, da putrefação e da morte – ambiguidade 

que pode ser articulada à charge, considerando as aproximações de sentido entre os 

vocábulos “corrupção” e “apodrecimento, deterioração, decomposição”. 

Um outro aspecto gráfico explorado por Elvis para agregar mais veracidade e 

emoção à imagem é a exploração da ilusão da textura do giz no quadro-negro, que 

remete, de modo mais concreto, ao ambiente real da sala de aula. Segundo Dondis 
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(2003, p. 71), a maior parte de nossa experiência com a textura é ótica e não táctil, de 

modo que seu falseamento é explorado de modo muito convincente nos materiais 

impressos e em grande parte das artes gráficas.  

Olhando, agora, para o paratexto do TEXTO 9 no site de notícias Em Tempo, 

percebemos que a charge está disponível em uma sessão exclusiva desse gênero 

discursivo, tendo, portanto, ao seu redor, outras peças publicadas em outras datas, 

com as quais pode dialogar semioticamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Paratexto virtual do TEXTO 9 

 

Tal apresentação virtual acarreta, portanto, menor aderência em relação a 

outros textos publicados na mesma data, como notícias e editoriais, deixando esse 

diálogo a cargo da navegação do leitor, como já observamos. 

Quanto ao paratexto impresso, que também é disponibilizado em versão digital 

para o leitor virtual do Em Tempo, a charge está disposta na parte de Opinião, no 

espaço correspondente à zona morta (3) da página, recaindo sobre a parte superior 

esquerda (V. Anexo K, p. 373). A apresentação do texto nesse espaço parece 
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contribuir para a harmonização dos elementos visuais no espaço para facilitar o 

diálogo com os dois textos ao seu redor: o editorial e o artigo de um colunista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 31 – Paratexto impresso do TEXTO 9 (A) 

 

O editorial desta edição do Em Tempo, situado logo acima da charge de Elvis, 

aborda um aspecto da política local do norte do Brasil, chamando a atenção do leitor 

para governantes com interesses escusos por trás do suposto desejo de “atrair verbas 

para regiões amazonenses em completo abandono”. Segundo o enunciador-editor, o 

desejo de criar novos municípios pode ser traduzido, na verdade, por uma 

preocupação com novos currais eleitorais que sustentem tais “carreiristas da política”.  

Portanto, há uma relação de captação intertextual (MAINGUENEAU, 2008a) 

entre o editorial e a charge, uma vez que se retomam pela temática da política, que é 

descrita a partir do foco na corrupção. Chama a atenção, ainda, o título desse texto 

verbal – “Novo ano, velhas reprises”, que também estabelece um diálogo com a 

construção temporal que a charge semiotiza de forma sincrética. 

O artigo “O mar não está para peixe”, do colunista Gaudêncio Torquato, é mais 

direto na abordagem da corrupção em nível nacional e do clima “quente” que 

envolviam o contexto político brasileiro pós-eleições em 2014:  



295 
 

 

 

Figura 32 – Paratexto impresso do TEXTO 9 (B) 
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Torquato descreve, como vemos, uma série de acontecimentos que desenham 

o cenário político problemático e desorganizado do Brasil no final de 2014, marcado 

pelo que o articulista define como “ressaca eleitoral”. Tal cenário é captado na 

produção de Elvis a partir da repaginação da bandeira nacional, que, não tendo mais 

por orientação real os ideais positivistas que fundaram a República, descreve, com o 

lema “Corrupção”, um país “em perigo”, “à beira do despenhadeiro”. 

Quanto aos efeitos de sentido pretendidos, entrelaçados nas tramas verbo-

visuais de Elvis, consideramos que o humor se apoia na construção de uma paródia 

do símbolo nacional, uma vez que efetua a imitação-transformação desse texto 

original com valor antifrástico. Segundo Charaudeau (2006, p. 31), a paródia é um tipo 

de citação falada ou escrita particular de um texto existente, que muda alguns 

elementos, de modo que o texto novo não pode mais ser confundido com o anterior. 

Diferente da ironia, que apresenta dois julgamentos, elegendo apenas um como 

aceitável; a paródia, segundo Charaudeau, faz coexistirem dois textos que se 

alimentam mutuamente. Com a intenção de provocar uma conivência crítica, o 

chargista denuncia, então, a inadequação do lema “Ordem e Progresso” à atualidade 

da república brasileira, sugerindo, ele mesmo, um enunciado mais adequado ao 

quadro político de corrupção. 

Mais uma vez, o chargista explora o mesmo material visual na cena do passado 

e do presente, que fornece, ao leitor, uma referência inicial de leitura para, em seguida, 

desconstruí-la, inserindo o “gatilho” humorístico. Tal configuração evidencia o 

imaginário de contraposição ética, pelo qual associamos uma valorização positiva do 

passado, ligada aos valores do bem, como a ordem, o progresso e o positivismo; e 

uma valorização negativa do contexto presente, dominado pelo mal da corrupção. 

Dessa percepção origina-se, também, o efeito patêmico, oriundo da colocação 

do leitor em um lugar interpretativo de nostalgia e indignação. Vejamos que, 

primeiramente, Elvis evoca os afetos positivos que a bandeira nacional pode provocar 

no cidadão brasileiro, por ser o símbolo da nação, que representa, nas cores originais, 

as suas matas, riquezas, o céu e a paz, e que traduz seus ideais nacionalistas. Mas 

todo esse ideário tradicional é logo anulado pela revelação de uma modernidade 

corrupta e tóxica, cujos desdobramentos estão disponíveis no paratexto, em uma 

relação intertextual. Abre-se, pois, um espaço favorável aos apelos da antipatia, com 

o objetivo de fazer o leitor compartilhar a denúncia da corrupção no país. 
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5.2 Passado e presente em sincronia na imagem única 

 

Os próximos seis textos que vamos analisar, neste segundo bloco, têm em 

comum a construção visual mais prototípica da charge, estruturada em uma única 

imagem. O traço narrativo, ao que parece, estará mais frágil nessas imagens sem o 

recurso da sarjeta para provocar a conclusão do leitor, à moda das HQs. Por outro 

lado, abre-se um maior espaço à descrição, que, no dizer de Charaudeau (2008b), 

transmite uma representação do mundo com um olhar parado, como se a realidade 

fosse impressa em uma película, de forma atemporal.  

Veremos que a impressão da temporalidade, nesses exemplos, será, portanto, 

mais sincrética que a dos textos observados anteriormente, condensando, no recorte 

de um único instante pregnante, certa duração de tempo apoiada em conteúdos, 

saberes e imaginários implícitos na verbo-visualidade. 

 

5.2.1 “E o salário, ó!” 

 

Quanto aos dados situacionais, o TEXTO 10 foi criado pelo cartunista Ademir 

Paixão, que é natural de Japira, no norte do Paraná, e começou sua carreira nas artes 

gráficas como retratista, em Curitiba. Paixão desenha para o jornal impresso Gazeta 

do Povo (PR) desde 1957 e hoje tem seu trabalho reconhecido e premiado em sua 

região. Algumas charges do autor já foram, inclusive, publicadas em outros grandes 

veículos de circulação nacional, como a Folha de S. Paulo e a revista Veja. 

A peça de Paixão que compõe nosso corpus, disposta a seguir, foi publicada 

na Gazeta e no site Humor Político171, no dia 15/10/2013, dia dos professores. A 

versão impressa aparece na página dois do referido periódico, na sessão de Opinião, 

entre dois outros artigos que tematizam a docência no Brasil. 

O texto constrói um duplo propósito comunicativo: volta-se para a temática 

salarial dos professores, e, em segundo plano, menciona uma cena de violência 

protagonizada pela Polícia Militar. Para compreendê-la, é preciso ter em mente o 

contexto já descrito de diversas manifestações de docentes ocorridas em meados de 

2013 e que tiveram um desfecho marcante no Rio de Janeiro, no início de outubro 

desse ano, em virtude de uma repressão violenta. Tal fato fundamenta o aspecto 

                                                             
171 Cf. <https://www.humorpolitico.com.br/dia-do-professor/dia-do-professor-especial/> Acesso: 18 nov. 
de 2017. 
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inesperado do acontecimento comentado, especialmente na data em que vem a 

público:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 10 – Charge de Paixão, Gazeta do Povo (PR), 15/10/2013 

 

O protagonista da dramatização de Paixão é um conhecido personagem da 

televisão brasileira, o professor Raimundo Nonato, estrelado pelo humorista Chico 

Anysio no programa Escolinha do Professor Raimundo, que foi ao ar pela primeira vez 

na TV em 1957172. Conhecido pelo gesto que indica pequenez, acompanhado do 

bordão “E o salário, ó!”, essa figura fictícia encarna a questão da remuneração dos 

professores em primeiro plano na charge. 

Quanto à dimensão discursiva do TEXTO 10, os comportamentos 

enunciativos elocução e alocução se cruzam durante a elaboração do projeto 

comunicativo. A legenda “Dia do professor” é amalgamada à imagem, sendo incluída 

nela sintaticamente, e compõe, nesse conjunto, a perspectiva subjetiva do chargista 

a respeito da data a que se refere. A alocução, que integra o contrato da charge, 

mostra-se, também, visualmente, no gesto do personagem em relação ao leitor, 

                                                             
172 A ideia do programa teve origem na Rádio Mayrink Veiga, em 1952, e chegou à TV como um quadro 
do programa Noites Cariocas, da TV Rio, em 1957. No ar por 38 anos na TV Globo, desde 1973, a 
Escolinha do Professor Raimundo integrou diversos programas humorísticos, passando a ser 
independente em 1990, e, após um período de três anos de pausa, exibiu sua última temporada em 
dezembro de 2001. Em 2015, a emissora apresentou um remake da série, no Canal Viva (pago), como 
homenagem ao humorista Chico Anysio, falecido em março de 2012. A Nova Geração da Escolinha do 
Professor Raimundo, estrelada pelo filho de Chico Anysio, Bruno Mazzeo, no papel do Professor 
Raimundo, fez tanto sucesso, que passou a ser exibida em rede aberta e chega à terceira temporada 
em 2017. Cf. <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/escolinha-do-
professor-raimundo/formato.htm > Acesso: 18 nov. 2017. 
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simulando uma interpelação direta. É a imitação do que Chico Anysio fazia no papel 

do Professor Raimundo no intervalo de cada bloco do programa. 

A organização enunciva da parcela verbal do texto obedece à orientação 

descritiva, servindo ao componente localizar/situar, que demarca a 

circunstancialidade da charge. A legenda, nesse sentido, é incluída à imagem dentro 

do quadro-negro e fixa os sentidos polissêmicos visuais, salientando a data de 

publicação da charge e orientando, ideologicamente, a leitura do conjunto. 

A imagem disposta em primeiro plano também reforça o caráter descritivo da 

construção visual, essencialmente por ser uma caricatura, isto é, uma imagem que 

tem por objetivo apontar para um sujeito real. Sendo assim, percebemos, na 

representação icônica do Professor Raimundo, a colocação em cena do componente 

nomear/qualificar, que promove uma identificação do personagem por meio de sua 

deformação com fins humorísticos (FONSECA, 2000). 

Mas podemos identificar, também, uma dimensão narrativa na imagem em 

segundo plano, a qual constrói a imagem do professor, mais uma vez, como vítima 

em fuga do actante policial, que se coloca como agressor oponente em um processo 

de agressão. Tal imagem emite uma qualificação negativa da ação policial, que se liga 

à covardia e abuso de autoridade, e também da própria condição do professor, que é 

oprimido e digno de compaixão e solidariedade da parte do leitor. 

Em uma dimensão argumentativa, o espaço de problematização na charge é 

organizado em torno da denúncia da perpetuação de uma realidade que era ruim no 

passado e se estende até o presente da mesma forma: os baixos salários do 

magistério – situação explicitada no gesto do Professor Raimundo. Acrescenta-se, a 

essa realidade, o dado, talvez desconhecido do leitor, da agressão física dos policiais 

contra os professores que protestam por melhores condições de trabalho. Podemos, 

pois, colocar essas informações em uma lógica de oposição, da seguinte forma: 

 
Enquanto, no passado, o professor tinha baixos salários, no presente, além disso, é vítima da 

violência policial ao reivindicar seus direitos. 
 

Vejamos que, nesse raciocínio, fica implícito que a situação do professor não 

era positiva no passado e se torna ainda pior no contexto atual.  

A problematização apresentada no texto de Paixão também está ancorada em 

saberes e imaginários. O principal deles é o saber de conhecimento que apoia a 

identificação do professor Raimundo e o simbolismo do gesto que faz na imagem. 
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Trata-se de uma indicação de tamanho ou quantidade pequenos, que complementa o 

bordão “E o salário, ó!”, sugerindo que a remuneração do professor é pequena, pouca.  

Vale mencionar, aqui, a metáfora ontológica segundo a qual MENOS É PARA 

BAIXO, ao passo que MAIS É PARA CIMA (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 62), 

baseada na experiência humana de que a maior quantidade de uma substância em 

um recipiente acarretará um aumento de nível. Assim, o gesto de mostrar, na ponta 

dos dedos, o quão pequeno é o salário do professor demonstra uma metáfora visual 

desse conceito metafórico orientacional. 

A escolha do personagem do Professor Raimundo também reproduz um 

estereótipo antigo do professor descrito como um homem idoso, sentado atrás de uma 

grande mesa diante do quadro-negro e munido de seu diário, no qual organiza suas 

arguições. Tal representação, que pode estar pautada em experiências pessoais de 

Paixão, contraria a realidade atual do contingente de mestres no Brasil, que é de 

maioria feminina. Contudo, serve à concepção de um espaço dramático favorável aos 

efeitos pretendidos de humor e de pathos, como veremos. 

Quanto à dimensão formal do TEXTO 10, sua pequena parcela verbal, 

integrada completamente à imagem, é formada por um único sintagma nominal – “Dia 

do professor”, que funciona como inscrição na placa carregada pelo personagem 

ilustrado em protesto – e em fuga. Trata-se de uma construção com valor adverbial 

fórico, cujos sentidos de discurso extrapolam a referência às circunstâncias de 

publicação da charge, uma vez que, apesar de remeterem a uma data específica 

conhecida dos leitores brasileiros, não determinam o ano. 

Na parcela visual, a dimensão espacial da imagem se constitui de uma única 

cena, com enquadramento e ângulo de visão médio. Não há uma moldura, embora 

haja duas linhas divisórias na Gazeta separando a charge dos demais textos verbais 

(V. Anexo L, p. 374). Sem os limites claros da moldura e com um fundo branco, a 

charge projeta sua composição sincrética de forma atemporal no espaço onde está 

disposta, impondo sua iconicidade entre as muitas linhas verbais que a cercam. 

Quanto à dimensão temporal, o contraste entre passado e presente se 

estabelece na composição entre dois planos: no primeiro, a imagem do Professor 

Raimundo encarna uma realidade simbólica de pelo menos quatro décadas da 

educação brasileira que se estende até o presente. Trata-se de uma escolha que 

instaura uma extensão no tempo da charge por meio da ativação da memória do leitor 
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– ainda que este não tenha consciência da “idade” precisa do personagem de Chico 

Anysio –, levando a uma reflexão sobre a questão salarial do professor. 

No segundo plano, revela-se a temporalidade paralela do presente, marcada 

pela cena da agressão policial aos professores, que também pressupõe certa duração 

narrativa. Observe-se, portanto, que Paixão vai construindo dobras verbo-visuais no 

tempo da charge, deixando pistas para que o leitor perceba o contraste entre os dois 

momentos históricos sincronizados. 

Dessa forma, o tempo implícito do TEXTO 10 alude, verbalmente, ao dia 15 de 

outubro, dia dos professores, data de publicação da charge; contudo, expande-se 

verbo-visualmente por meio da condensação de dois outros períodos mais longos em 

uma única cena: o das manifestações em prol de melhores condições para o 

magistério, ocorridas dias/meses antes da publicação da charge; e o período de 

décadas de exibição da Escolinha do Professor Raimundo, que se alonga até o 

momento contemporâneo do leitor. Por meio dessa referência, constatamos que a 

baixa remuneração da categoria docente é uma constante há tempos no Brasil. 

Quanto à semiose icônica e plástica, já mencionamos a essência caricatural do 

texto – marca do estilo de Paixão. Segundo Fonseca (2000), essa identidade por 

dissemelhança aposta no exagero dos traços fisionômicos não para agredir 

especificamente, mas para produzir uma emoção afirmativa, um humor de referência 

que autentica as singularidades do sujeito ilustrado.  

No caso em questão, a presença da versão caricatural de um professor fictício, 

conhecido em todo o Brasil há décadas, encerra não apenas uma referência 

específica ao personagem de Chico Anysio com fins humorísticos, mas também a 

simbolização de toda a nossa categoria docente no dia em que se homenageia sua 

profissão. Mais do que o efeito de humor descomprometido, originalmente associado 

ao personagem do Professor Raimundo, a charge visa a promover uma reflexão sobre 

as péssimas condições da carreira desde sempre – e piores na atualidade. 

A organização topológica da imagem também fundamenta a dimensão 

temporal do TEXTO 10, permitindo o contraste entre uma representação do passado 

da educação, que está mais à frente no texto, em primeiro plano, e à direita; e o 

presente, que está mais atrás no texto, em segundo plano, e à esquerda. A oposição 

esquerda-direita destoa do que vimos observando nos demais exemplos, que punham 

as referências do passado à esquerda e as do presente à direita da charge. Contudo, 

levando em consideração a estrutura do TEXTO 10 formada por uma única imagem 
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e, também, a construção de uma referência ao passado que, na verdade, se estende 

até o presente; não vemos, nessa dicotomia, um significado forte. 

Já o contraste entre primeiro e segundo plano pode sustentar, aqui também, a 

metáfora orientacional FRENTE É PARA CIMA e TRÁS É PARA BAIXO, no sentido 

de que a posição dianteira, geralmente, indica avanço, portanto, algo bom; ao passo 

que a posição traseira, sugere retrocesso, algo ruim. Na charge de Paixão, tanto o 

passado quanto o presente apontam para condições ruins de trabalho do professor, 

seja por causa da baixa remuneração, seja por causa da violência. Entretanto, o fato 

de o contexto mais atual da charge estar posto em segundo plano pode adquirir uma 

conotação negativa ainda mais forte, que sugere uma involução, um declínio ainda 

maior no quadro já sofrível da educação há décadas. 

A esfera cromática do texto, marcada por tons pastel entre o amarelo, o bege 

e o branco, pode reforçar a composição de um cenário com cara de antigo e 

desgastado pelo tempo. É um recurso coerente com a tematização de um presente 

do passado e de um avanço do retrocesso na cena educacional brasileira. Além disso, 

segundo Chevalier e Gheerbrant, o amarelo pálido, por seu valor simbólico, tem 

conotações ligadas à traição e à decepção (op. cit., p. 42). 

Paixão também recorre à simulação do traço branco do giz no quadro-negro. 

As linhas que utiliza para dar corpo e movimento aos desenhos nessa cena e na 

caricatura são bastante moduladas e expressivas, transmitindo maior efeito de 

realidade e, portanto, atendendo ao objetivo de captação do leitor. 

Ainda sobre a dimensão icônica e plástica do TEXTO 10, chamamos a atenção 

para o emprego da estrela como índice de dor na cena da agressão do policial ao 

professor. Trata-se de um uso convencional no vocabulário dos quadrinhos, presente, 

inclusive, no uso da língua, a exemplo de: “Dei uma topada tão forte que vi estrelas”. 

Quanto ao paratexto, a charge se situa na posição superior direita da página 

dois, ocupando uma das zonas mortas de visualização (3). É o único signo não verbal 

icônico na página predominantemente verbal, cumprindo, pois, nessa posição, o papel 

de aquecer o ambiente (V. Anexo L, p. 374). O texto dialoga com a sessão intitulada 

“Sínteses”, disposta logo abaixo e anunciada na capa da edição. Na data em jogo, a 

referida sessão veio acompanhada de uma legenda que chama atenção do leitor para 

a questão do magistério e compõe-se de dois artigos que a elucidam, um dos quais 

está mais diretamente ligado à charge. Vejamos: 
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Figura 33 – Paratexto impresso do TEXTO 10 

 

No artigo citado, o colunista reflete sobre o alto índice de abandono da carreira 

do magistério e discute possíveis razões: salários baixos da categoria, condições ruins 

de trabalho e baixo investimento dos governantes. A charge de Paixão adere, pois, 

intertextualmente, a esse discurso que descreve o salário dos professores como 

“aquém das necessidades mínimas” e “aviltante”, em comparação com outras 

carreiras, inclusive, a dos próprios políticos. 

Além da intertextualidade da charge com o paratexto verbal, o diálogo 

intericônico de Paixão com a Escolinha do Professor Raimundo promove uma 

repetição viabilizada pelo choque entre as materialidades discursivas em jogo, 

provocando novos sentidos que definem e transformam o já-dito (MILANEZ, 2013b, p. 

353). Assim, o desenho expressivo e caricatural de Paixão se constitui como discurso, 

sabendo que nasce mergulhado na teia dialógica com o programa, com a Gazeta do 
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Povo, com o site Humor Político e também com todo o interdiscurso em torno do qual 

gravita sua produção; e, ainda, constitui-se com o discurso, sabendo que, em si 

mesmo, esse desenho é interpretável e tem marcas próprias.  

A propósito do paratexto virtual do TEXTO 10, na página do Humor Político, o 

texto se encontra entre outras seis charges que homenageiam o dia do professor no 

ano de 2013. Cumpre lembrar que, no universo do paradigma pós-fotográfico que 

caracteriza essa publicação, o texto pode, mais uma vez, superar a 

circunstancialidade do jornal impresso e participar de uma realidade reiniciável, 

podendo descrever o dia dos professores brasileiros nos anos futuros, em outras 

páginas (SANTAELLA E NÖTH, 1998, p. 157-186). 

Finalmente, quanto aos efeitos de sentido, podemos pensar que o discurso 

humorístico de Paixão se inscreve em uma categoria irônica, que revela um 

personagem sorridente, mas que, por outro lado, enfrenta uma dura realidade 

cotidiana como profissional do magistério. O efeito dessa construção é, ainda, o da 

conivência crítica, que capta o leitor para a denúncia de uma falsa aparência de alegria 

e comemoração no dia do professor, mostrando que não há motivos para sorrir nem 

comemorar em meio à violência e às péssimas condições de trabalho. 

Os efeitos patêmicos emergem da construção de um lugar interpretativo 

simpático com a figura estereotípica do Professor Raimundo, que faz parte da 

memória afetiva de várias gerações de brasileiros. Ao mesmo tempo, sugere-se um 

lugar interpretativo de nostalgia, ancorado nessas memórias intericônicas, e também 

de indignação contra a realidade de violência e falta de investimento no magistério.  

O estereótipo exerce, aqui, sua polivalência, favorecendo a percepção do 

conhecimento ao apresentar uma leitura já assimilada do real e aproximar, com isso, 

os interlocutores por meio de uma visão de mundo comum (LYSARDO-DIAS, 2007b). 

Seduzido, pois, por esse universo familiar, o leitor está pronto para aderir à proposta 

de solidariedade com todos os “Raimundos” contemporâneos, que, olhando 

diretamente em sua direção, tentam sorrir, mesmo sem nenhum motivo, no seu dia. 
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5.2.2 No meu tempo... 

 

O TEXTO 11, quanto a sua dimensão situacional, foi publicado em 

07/03/2013, na edição impressa do jornal Diário do Alto Tietê (SP), o DAT, que divulga 

notícias dos municípios paulistas de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e arredores. Seu 

autor é Denilson Ayres, natural de Mogi das Cruzes (SP), que publica charges desde 

1998 na imprensa local e atualmente desenha para o periódico Moginews. O 

cartunista disponibiliza seus trabalhos em um blog pessoal, o Charges do Denny173.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 11 – Charge de Denny, Diário do Alto Tietê (SP), 07/03/2013 

 

Quanto ao propósito do texto, a charge de Denny se volta para o tema da 

violência na educação. Constrói um acontecimento comentado a partir de uma 

situação tipicamente humorística, que se apoia em um equívoco interpretativo entre 

dois personagens. Na cena única, percebemos o diálogo entre pai e filho a respeito 

do boletim cheio de notas baixas. O pai relembra que a solução para esse problema, 

no seu tempo, era baseada em um castigo corporal, comentário que instaura uma 

ambiguidade: quem deve ser castigado por mau desempenho escolar? A réplica do 

menino cogita ser o professor e não o aluno, demonstrando, nesse sentido, uma 

inversão de valores na atualidade. 

                                                             
173 Disponível em: <http://chargesdodenny.blogspot.com.br/>. Acesso: 20 nov. 2017. 
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Quanto à dimensão discursiva, no que tange às atitudes enuncivas, a charge 

se organiza, na parcela verbal, a partir da descrição de um diálogo comum nos lares 

com crianças em idade escolar, em que os pais geralmente observam e discutem os 

resultados de um bimestre letivo ao olhar o boletim dos filhos. O componente 

descritivo do nomear aparece como elemento identificador na inscrição “boletim” e na 

fala do menino, quando se refere ao homem como “pai”. O componente do qualificar 

descreve, de forma singular, o rendimento do aluno (“nota baixa”), o castigo que isso 

acarretaria no tempo do pai (“isso era punido com uma boa surra”) e a opinião da 

criança sobre isso (“Legal, pai!”). O componente localiza/situar efetua o contraste de 

tempo que nos interessa, por meio dos sintagmas “No meu tempo” e “amanhã”. 

A imagem também pode ser pensada a partir de uma lógica narrativa, na qual 

se projetam actantes e vítimas diferentes conforme a experiência temporal: no 

passado, pela fala do personagem do pai, pressupomos que os responsáveis 

assumiam o papel de agentes retribuidores em relação a seus filhos, que sofriam 

punição quando não alcançavam os resultados esperados na escola. A qualificação 

dessa ação é vista de forma positiva, como disciplina e ensino, isto é, uma maneira 

de responsabilizar as crianças por seus atos e fazê-las mudarem de atitude. 

Mas a fala do menino revela uma outra situação, na qual pais e filhos seriam 

os agentes retribuidores e a vítima da punição seria o professor, tido como único 

responsável pelo mau desempenho dos alunos. O processo, aqui, deixa de ser uma 

retribuição e passa a ser uma agressão, cuja qualificação é, portanto, oposta à 

anterior, e ampara os efeitos irônicos da charge, que veremos mais adiante. 

Por trás de todo esse conjunto que descreve e narra uma realidade da 

educação brasileira, novamente, um espaço de problematização argumentativo 

sugere ao leitor uma relação de oposição: 

 
Enquanto, no tempo de nossos pais, notas baixas eram punidas com uma boa surra [nos 

filhos], nas novas gerações, o professor é que acaba sendo “pego” por isso. 
 

Opõe-se, portanto, a diferença entre duas gerações e suas visões sobre os 

responsáveis pelas más notas na escola: na fala do pai, está implícita a pressuposição 

de que eram as crianças que apanhavam no passado por conta de seu mau 

desempenho, porém, atualmente, o menino denuncia que é o professor que deve 

apanhar por ter-lhe dado notas baixas. É, pois, a pressuposição que sustenta o efeito 

humorístico da charge, desencadeando uma quebra de expectativa. 
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Quanto aos saberes e imaginários necessários à interpretação, o chargista se 

apoia em uma opinião a respeito do mundo, que nasce de sua vivência e de sua 

avaliação pessoal. Constrói-se, assim, um passado que denota grande respeito pela 

figura do professor e dos pais e, ao mesmo tempo, uma educação familiar mais rígida, 

até violenta. A propósito, é significativo lembrar a aprovação da chamada “Lei da 

palmada” no Brasil, em 2014, que passou a proibir o castigo físico e o tratamento cruel 

ou degradante contra crianças e adolescentes por parte dos responsáveis. 

A charge também evoca o conhecimento sobre a expressão “pegar na saída”, 

típica do contexto escolar, que se refere àqueles “acertos de contas” entre alunos, 

programados para fora da vigilância do espaço escolar, onde não há restrições de 

comportamento. Obviamente, somente os alunos ficam implicados nessas ameaças 

que fazem parte da rotina escolar, de modo que, ao engajar o professor nisso como 

se fosse um aluno, Denny provoca efeitos de humor e ironia. 

Percebe-se que esse chargista também ampara a sua representação do 

universo escolar no imaginário da sociedade tradicional, que representa a herança 

moral e responsável. Essa visão, novamente, opõe-se à ameaça da geração moderna, 

que teria perdido a moral e os bons costumes. Elabora-se, mais uma vez, um contraste 

ético entre o bem e o mal para ancorar as diferenças entre o passado e o presente da 

educação, o que se manifestará, também, na superfície formal do texto: 

Quanto à materialidade verbal, a charge em exame se constrói em torno de um 

dito espirituoso – ou piada, nos moldes do que Freud ([1969]1996) definiu como chiste 

e que Possenti (1998, 2014) analisou em fartos exemplos do português. Reafirmando 

a tese freudiana, Possenti defende que os efeitos de humor de uma piada não estão 

propriamente em seu tema, conclusão ou jeito de contar, mas na utilização de um 

gatilho que desencadeie uma ambiguidade. Embora muitas peças estejam ancoradas 

em fatores discursivos ou pragmáticos, é frequente que elementos linguísticos 

estejam (também) no cerne da produção do humor, o que vai, segundo Possenti, muito 

além do “duplo sentido” de algumas palavras. 

Notemos que o verbo “punir” é empregado na fala do pai (“No meu tempo, isso 

era punido com uma boa surra”) em uma construção passiva, que deixa em suspenso 

o agente da ação e quem exatamente ocupa o lugar de paciente, que preenche o 

sentido do pronome dêitico “isso”. Tal pronome retoma o sintagma “Nota baixa”, 

tomado aqui de forma metonímica em lugar da pessoa a quem se atribui a 

responsabilidade por tal resultado, que teria condições reais de ser punida. Assim, tal 



308 
 

arranjo sintático dá margem ao equívoco do personagem do menino, que, em sua 

proposta, coloca-se no lugar de agente, e atribui o papel de paciente da ação de “ser 

punido com uma boa surra” ao professor. 

Observemos, ainda, as expressões que concretizam a temporalidade da charge 

na parcela verbal do texto: além dos sintagmas “no meu tempo” e “amanhã”, com valor 

adverbial, também a construção verbal passiva com o imperfeito sugere o aspecto 

habitual da ação de punir no passado, descrevendo que levar uma surra por tirar notas 

baixas era algo comum quando o personagem do pai era criança. 

Podemos, pois, pensar que o verbal instaura três momentos no tempo sob a 

perspectiva do presente, como propôs Santo Agostinho (Apud HENRIQUE, 2013), 

revelando intervalos entre estes: o presente é o tempo da cena, o olhar da alma para 

o exterior do personagem, que constata “Só nota baixa?”; o passado é o presente 

guardado na memória do pai, que recorda o respeito e a disciplina que marcaram o 

seu tempo de menino, décadas antes; e o futuro é a expectativa no dia que virá, a 

“saída da escola amanhã”, que promete um estranho acerto de contas. Nesse jogo, 

que se entrelaça com o visual, o leitor é estimulado a imaginar os fatores em jogo 

nessas passagens, que teriam levado a uma inversão dos valores em curso no tempo. 

Na fala do menino, as expressões “legal” e “pegar na saída”, usos mais 

informais do português, servem, ainda, à ambientação coloquial da cena. Ao mesmo 

tempo, revelam o aspecto negativo da educação do presente, notabilizando um aluno 

que considera normal e interessante agredir fisicamente um professor. 

A parcela não verbal da charge se constrói, espacialmente, em uma cena única, 

sob um enquadramento em plano total ou de conjunto e um ângulo médio, que 

revelam os personagens por inteiro na entrada de casa. O contexto é urbano, a julgar 

pelos prédios na paisagem ao fundo, fora desse ambiente, em segundo plano. O olhar 

do leitor é colocado, então, mais ou menos afastado da cena, mas inserido na casa. 

A construção temporal, definida, basicamente, pelo verbal, como vimos, é, 

contudo, complementada pela construção visual: a imagem nos mostra um dia 

comum, uma data não precisa, em que o filho mostra o boletim ao pai. Observamos 

as expressões dos personagens diante da constatação das notas baixas do menino: 

o pai parece preocupado e o garoto, animado com a ideia de poder descontar no 

professor. O gesto deste, inclusive, simboliza a agressão física. 

A organização topológica dos personagens também coincide com o 

direcionamento que encontramos na maioria das charges que sequenciaram dois 
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quadros, que introduzem a referência do passado à esquerda e a do presente, à 

direita. Vejamos, na síntese a seguir, que outros sentidos depreendidos dessa 

comparação podem se articular a tal orientação, construindo o simbolismo da charge: 

  
PASSADO       PRESENTE 

pai       filho 
gerações passadas > tradição    novas gerações > modernidade 

dado pressuposto:    dado novo, imprevisível: 
disciplina e castigos impostos dos pais aos filhos  agressão dos pais e dos filhos ao professor 

esquerda      direita 
qualificação positiva      qualificação negativa 

 
A representação icônica do pai e do filho sugerem, ainda, um perfil 

socioeconômico de classe média:  o pai veste uma camisa social e, tanto quanto o 

menino, é um homem branco. Notemos que até a representação de um pai atento às 

notas do filho já demonstra certo comportamento social diferente do da maioria dos 

pais de família mais pobres, que, em geral, não costumam se envolver na vida escolar.  

Quanto à composição plástica, no que tange ao aspecto cromático, 

lamentamos que a versão impressa da charge não seja colorida174, contudo, 

salientamos a escolha do chargista de preencher as vestimentas dos personagens em 

tons de amarelo, o que evocaria nuances negativas da cor, a saber: a insensibilidade 

associada ao pai, que não parece reagir de forma enérgica  para repreender a atitude 

agressiva do filho; e a ideia de reprovação, advertência, bem como crueldade e 

dissimulação associadas ao comportamento do menino (Cf. CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2002, p. 40-2). 

Entretanto, mesmo que as cores da charge não possam ser percebidas pelo 

leitor do DAT, um outro recurso visual identificável na imagem em preto e branco pode 

ser significativo para a leitura: uma sombra mais escura na parte superior da imagem, 

que incide sobre a cena. Em contraste com a iluminação, que vem de fora da casa, 

tal elemento plástico pode insinuar os tempos sombrios e violentos que recaem sobre 

a educação atual, vindos do seio das famílias, que talvez se omitam em seu papel de 

educar juntamente com a escola. 

Pensando, agora, no paratexto da imagem, a charge está disposta na página 

dois do referido periódico, sob a rubrica Opinião. O texto ocupa o centro ótico de 

visualização, posição de destaque, que nos parece equilibrar o aspecto 

                                                             
174 A versão analisada aqui foi disponibilizada pelo próprio chargista e nunca foi publicada em outro 
veículo impresso ou digital. Obtivemos essa informação e a própria peça em exame por meio de um 
contato pessoal, registrado via aplicativo Whatsapp entre 12/09/2017 e 28/11/2017. 
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predominantemente verbal do entorno (V. Anexo M, p. 375). A charge se situa bem 

acima do editorial na edição, mas parece dialogar com o artigo a sua esquerda, 

intitulado “Silêncio dos bons”, que reproduzimos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Paratexto impresso do TEXTO 11 
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A colunista abre sua argumentação com uma citação que defende que o perigo 

do mundo é causado por pessoas omissas diante do mal que presenciam. Dedica, 

pois, o texto a conscientizar seu público sobre a importância de serviços como o 

Disque Denúncia, focalizando a situação de crianças e adolescentes em situação de 

violência sexual, que representam o público mais atendido por esse serviço. 

Pensando nas relações intertextuais do artigo com a charge, percebe-se uma 

relação contratual, uma vez que ambos os textos buscam provocar um engajamento 

do leitor em relação a situações de violência. Contudo, há um contraponto nas 

imagens da criança ou adolescente construídas em cada caso: o artigo trata de um 

sujeito vulnerável e que precisa ser protegido pelo poder público e pela sociedade; ao 

passo que a charge promove o confronto do leitor com um sujeito dissimulado e 

astucioso, capaz de violentar outras pessoas para fugir de suas responsabilidades. 

Não há indícios, na edição que publicou o TEXTO 11, de outras notícias que 

remetam a situações de violência contra o professor. Acreditamos que, se houve 

algum fato específico, pode ter sido veiculado em outra edição ou em outros veículos 

jornalísticos em que Denny pode ter-se baseado. 

Quanto aos efeitos de sentido do TEXTO 11, o humor se origina 

principalmente da construção verbal, que desencadeia uma ambiguidade em sua 

construção sintática passiva com o verbo punir. A categoria de humor explorada por 

Denny é, portanto, a da ironia, porquanto, deixa ver, na sugestão cínica do menino 

que sugere uma surra em seu professor, o contraste negativo com os tempos 

passados, em que o respeito era – deveria ser – a palavra de ordem nessa relação.  

A ironia busca estabelecer uma conivência crítica com o leitor, a partir de pistas 

presentes no texto e também no paratexto, que “chacoalham” as crenças em torno do 

que se pode imaginar que ainda aconteça em casa e na escola, revelando a mudança 

atual e a inversão de papéis.  

Funda-se, nesse jogo humorístico, o lugar interpretativo patêmico de nostalgia 

em relação ao passado positivo que ficou na memória dos mais velhos e de indignação 

contra o personagem dissimulado e ardiloso do aluno, que representa as novas 

gerações. A intenção é, pois, captar o leitor por meio da antipatia, mas, ao mesmo 

tempo, promover sua simpatia para com os professores, por meio de uma figura de 

solidariedade. Quem sabe, movido crítica e emocionalmente nesse ambiente de 

humor e afeto, o leitor tome a decisão de dar voz ao “silêncio dos bons”, fazendo coro 

com o paratexto. 
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5.2.3 Tempos modernos nas escolas 

 

Neste que é o último item de nossa análise, avaliaremos um conjunto de quatro 

charges que tematizam a infraestrutura escolar brasileira mantendo o jogo temporal 

comparativo entre passado e presente. Veremos, contudo, que, no tocante a esse 

propósito comunicativo, o que salta aos olhos, nos exemplos, é que essa comparação 

pode não evidenciar muitas diferenças, como ocorreu no exemplo anterior. 

Considerando os dados situacionais, o TEXTO 12 também é de autoria de 

Carlos Latuff, que já citamos a propósito da análise do TEXTO 6 (p. 272). Está 

publicado no blog do cartunista, no dia 26/05/2013175, e foi feito para o Sindicato 

Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo de Belford Roxo. 

A charge integra um boletim informativo do Sepe, impresso e distribuído, na mesma 

época, nas escolas da rede municipal mencionada, a fim de convocar os servidores 

para uma paralisação, a realizar-se nos dias 12 e 13 correntes (V. Anexo N, p. 376). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 12 – Charge de Latuff, Sepe Belford Roxo (RJ), 26/05/2013 

 

Apesar de o contexto da charge não ser o do jornalismo da mídia informativa 

cotidiana, como o dos exemplos anteriormente analisados, o contrato comunicativo 

                                                             
175 Disponível em: <https://latuffcartoons.wordpress.com/tag/belford-roxo/> Acesso: 18 nov. 2017. 
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que enseja a sua produção, em essência, é o mesmo que vimos estudando com 

Charaudeau (2010b), apoiado nas visadas de informação e captação. A charge em 

exame se constrói a partir da representação de um fato ou situação do contexto 

educacional atual, o qual se estrutura em acontecimento comentado, pleno de 

subjetividade e destinado a tocar o leitor. 

Miani (2015), em um estudo sobre charges na mídia sindical do Paraná, 

demonstra que o emprego de textos de humor gráfico nos materiais de divulgação dos 

sindicatos remonta ao fim dos anos 70 e período dos anos 80, quando teve origem o 

“Novo Sindicalismo”. Tal conceito suplantou o modelo sindical de governo, implantado 

durante a ditadura militar (1964-1985), e atuou em defesa de uma linguagem que 

atingisse mais diretamente o seu público-alvo – o trabalhador, passando a abrir mais 

espaço aos recursos visuais nas publicações do ramo. 

Por outro lado, o autor salienta que, após o ano 2000, com o crescimento do 

uso das novas tecnologias e mudanças na concepção das direções sindicais a 

respeito do investimento em material de divulgação, a presença de charges tem sido 

cada vez mais escassa nessas publicações. De todo modo, como veremos, o TEXTO 

12 – bem como os TEXTOS 13 e 14 – comprovam que as charges são uma estratégia 

comunicativa eficaz e, portanto, interessante à imprensa sindical, e que as próprias 

tecnologias podem ser aliadas, nesse sentido, para o alcance de seus objetivos176. 

No texto em questão, o propósito temático é a infraestrutura ruim das escolas 

do Rio de Janeiro. O local é referido no uniforme do estudante, que é semelhante ao 

da rede estadual, retratada com frequência nos trabalhos de Latuff. A degradação 

escolar é apresentada segundo os três critérios de seleção do acontecimento 

midiático: atualidade, que se observa nas folhas do calendário; socialidade, que diz 

respeito à referência a toda uma rede escolar composta por centenas de escolas e 

milhares de alunos e professores; e a imprevisibilidade de uma sala de aula com 

tantas rachaduras e vazamentos de água a ponto de despencar sobre o aluno. 

Quanto à dimensão discursiva da charge, do ponto de vista enunciativo, 

novamente, elocução e alocução se misturam na feitura de um retrato subjetivo da 

                                                             
176 Latuff concorda que alguns sindicatos parecem resistir aos avanços tecnológicos por vários motivos 
e limitam a demanda por textos como charges. Entretanto, afirma produzir, atualmente, pelo menos 
uma peça por mês para diversos órgãos sindicais de vários estados brasileiros, além do Sepe-RJ, a 
exemplo do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região 
e do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT), entre outros 
(Informação verbal). 
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educação no Rio de Janeiro com o intuito, ao mesmo tempo, de engajar o leitor em 

nome dos interesses do Sepe. Palavra e imagem, nesse sentido, descrevem a 

realidade precarizada de uma escola, tentando dimensionar as consequências disso 

para o ensino, e materializam o comportamento alocutivo, reportando-se diretamente 

ao prefeito da cidade de Belford Roxo – à época, o empresário Dennis Dauttmam. 

A organização enunciva é, à primeira vista, predominantemente descritiva. 

Quanto à parcela verbal, o componente descritivo localizar/situar é manifesto pelos 

numerais escritos nas folhas do calendário, que situam o leitor quanto à passagem 

dos anos e quanto à atualidade do texto. A parcela visual complementa a verbal, 

qualificando o cenário degradante em que a professora precisa proteger o aluno das 

goteiras e pedaços de reboco que caem do teto. 

A fala da personagem – uma sucinta pergunta – constrói o espaço de 

problematização da charge, revelando seu caráter argumentativo. Nesse enunciado, 

percebemos a inserção de um conteúdo pressuposto, dependente da interação 

palavra-imagem:  

 
Até quando [o sucateamento da educação], prefeito? 
Pressuposto: O sucateamento da educação não é de hoje, já vem de outras datas.   

 
Assim, Latuff recorre à pressuposição para asseverar algo que diz respeito a 

uma voz pública, que estabelece, desde já, um laço intertextual com as crenças e 

imaginários sociais (DUCROT, 1987). Percebemos, pois, que o paralelo temporal 

construído pelo artista não se baseia em uma oposição entre dois momentos 

históricos, mas em sua semelhança negativa, isto é, no fato de uma realidade 

degradante de décadas atrás se estender à realidade dos dias de hoje, tornando-a 

cada vez mais sucateada. Trata-se de um passado ruim que se perpetua no presente. 

Desse intervalo temporal, podemos inferir, ainda, uma sequência narrativa que 

coloca o prefeito e os governantes, de modo geral, como agentes oponentes em 

relação aos actantes que representam a educação. Estes, por sua vez são vítimas 

nesse processo que visa a degradar seu estado inicial por meio de uma omissão: o 

poder público age em oposição aos profissionais da educação e alunos, não 

cumprindo seu papel de zelar por condições adequadas de ensino e aprendizagem 

nas escolas. Tal atitude política implica uma qualificação negativa de 

irresponsabilidade e desrespeito. 
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Por outro lado, vejamos que a professora reage por meio de um ato de fala de 

encorajamento, em resposta ao agente oponente. Nesse sentido, como ato de fala, a 

pergunta enunciada no contexto da charge está além de seu valor formal interrogativo, 

devendo ser interpretada por sua força ilocutória, como um reflexo da insatisfação da 

enunciadora com a situação ilustrada no texto. É um desejo de “basta!”.  

A interpelação “Até quando?” contém uma implicatura conversacional, que leva 

em conta o desrespeito à máxima da quantidade (GRICE, 1975): normalmente, 

responderíamos a tal pergunta utilizando uma data precisa; pensando, porém, no 

projeto de fala do enunciador do TEXTO 12, que se fundamenta sobre uma denúncia 

social, percebemos que tudo que este não quer receber como resposta é mais uma 

data para se converter em página do calendário de sucateamento educação.  

Assim, o questionamento de Latuff e do Sepe, materializado na imagem da 

professora, exige, na verdade, uma ação efetiva do governo municipal em favor da 

educação, cuja reivindicação seria oficializada dias depois, no encontro para o qual o 

sindicato convoca os interlocutores. Portanto, a organização enunciva da charge 

conjuga aspectos descritivos, narrativos e argumentativos em prol da mobilização do 

interlocutor a participar desse movimento sindical. 

Convém destacar, ainda, aspectos em que a representação dos atores de 

Latuff destoa da maior parte dos demais chargistas analisados. Obviamente, isso é 

fruto de saberes de crença e conhecimento sobre a população que frequenta a escola 

pública no Rio de janeiro, saberes esses atravessados pelo envolvimento do autor 

com as pautas ideológicas da esquerda e da imprensa sindical.  

No traço do TEXTO 12, o professor é corporificado em uma figura feminina e 

negra, com feição séria, firme e indignada. Sua postura é diferente da de outras 

charges, nas quais o mestre é ilustrado sempre mais passivo, sentado a sua mesa. O 

posicionamento docente é o de alguém que se aproxima do aluno, protegendo-o das 

circunstâncias degradantes do ambiente escolar. Também o aluno aparece no texto 

com uma feição de vítima inocente, plenamente envolvido com suas tarefas escolares, 

que são interrompidas pelas más condições da sala de aula; não é o causador da 

degradação e da violência, como vimos, mais diretamente, nos textos 2, 3, 5 e 7. 

No mundo imaginário construído discursivamente por Latuff, o universo da 

educação participa, mais uma vez, de uma oposição ética, que axiologiza o bem e o 

mal. No universo do bem, estão o professor e o aluno, que se esforçam para 

desempenhar os papéis a eles designados socialmente, mesmo diante de 
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circunstâncias adversas. No universo ético do mal, as condições sucateadas da 

escola e o seu responsável: o prefeito, que não cumpre o seu papel de investir em 

educação. A negligência da prefeitura, que se estende por décadas a fio, integra e 

reforça a representação social negativa que temos do poder público brasileiro. 

Quanto à dimensão formal da charge em exame, como já mencionamos, os 

signos verbais demarcam o tempo de maneira fórica em relação à enunciação, 

indicando, ainda, uma noção quantificadora, que reforça a ideia das décadas de más 

condições da rede ilustrada.  

Na fala da personagem, há, ainda, o emprego da preposição até, que, fora do 

sistema de transitividade, estabelece uma relação semântica de tempo, remetendo ao 

limite de uma ação/processo/estado (NEVES, 2000, p. 625).  Como vimos, nesse 

arranjo com o advérbio interrogativo quando, além da noção temporal, a preposição 

sustenta a argumentação da charge, no sentido de veicular a pressuposição de que o 

sucateamento da educação é algo que se prolonga no tempo – e precisa ter um fim. 

Quanto à parcela visual, a imagem é construída dentro do espaço de uma sala 

de aula, com um fundo típico de paredes e piso na cor branca. Não há moldura, o que 

contribui para uma expansão da imagem no contexto de publicação, como veremos a 

seguir, e ajusta-se a uma temporalidade fluida, traduzida iconicamente no calendário. 

O enquadramento é feito em plano total ou de conjunto e em ângulo médio, que 

permitem visualizar bem o foco da crítica do enunciador: a degradação do local. 

A dimensão temporal construída verbalmente é complementada, então, pela 

visual na dimensão icônica, por meio das páginas do calendário, que apontam os anos 

(e décadas) decorridos. As rachaduras nas paredes e o teto descascando e com 

goteiras também enseja essa qualificação. Um outro intervalo de tempo menor é 

perceptível no movimento do reboco caindo do teto. Tal movimento é sugerido, 

metonimicamente, pela disposição de linhas verticais e difusas, que ilustram a queda 

repentina e precisa dos resíduos sobre a cabeça do aluno. 

A ilusão da queda das folhas do calendário, bem como do teto, constrói a 

representação da passagem do tempo de maneira descendente, o que pode sugerir, 

simbolicamente, a decadência e a regressão do espaço escolar. Nesse sentido, entra 

em jogo, mais uma vez, a metáfora orientacional que pressupõe que MENOS É PARA 

BAIXO, denotando uma qualificação negativa.  

Quanto à composição plástica, no que tange às cores, ressaltamos a 

predominância do azul na representação do aluno – que coincide com as cores do 
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uniforme da rede estadual, do verde, nas roupas da professora, e de alguns pontos 

em vermelho, no calendário, no teto e no livro, que trazem realce a esses objetos. São 

as cores identificadas no emblema do Sepe, disposto no paratexto da charge, de modo 

que estabelecem uma conexão cromática com ele. 

Atentando-nos ao verde, que aparece centralmente na charge no 

preenchimento da professora, consideramos válido mencionar, com Chevalier e 

Gheerbrant (op. cit.), seu valor simbólico positivo, associado à natureza e seu ciclo 

constante de vida, e, por extensão, ao feminino. Os autores sugerem, ainda, a relação 

da cor com a razão e o equilíbrio da deusa grega Minerva177, bem como com a 

esperança, para o cristianismo. Com uma ponta a mais de amarelo, como se nota na 

charge, o verde ganha uma força ativa e aspecto ensolarado. São nuances que podem 

traduzir essa figura que representa o conhecimento e a razão, que age ativamente em 

defesa dos alunos e que interpela, sem medo, o seu inimigo. 

Pensando nos sentidos de discurso que ancoram a verbo-visualidade da 

charge, vejamos que essa professora referencia, de forma genérica, toda a categoria 

do magistério, invocando a imagem do profissional engajado, que se posiciona na luta 

por seus direitos, o que é desejável pelo Sepe. Da mesma forma, o prefeito a quem a 

charge interpela pode ser Dennis Dauttmam, então chefe do governo da Prefeitura de 

Belford Roxo, ou qualquer outro do território brasileiro. Tal alargamento de sentido 

ilustra o delírio de conteúdo característico da charge, já apontado por Teixeira (2005), 

por meio do qual pode exercer sua função original de crítica política e social para além 

dos limites de seu enquadre paratextual imediato.  

A propósito, notemos os discursos com que o TEXTO 12 dialoga em seu 

paratexto (V. Anexo N, p. 376). No panfleto em que foi publicada, a charge está 

disposta na zona morta inferior esquerda da frente do informativo do Sepe, ao lado de 

uma caixa de texto que aponta para as conquistas do órgão em prol do magistério. 

Nesse sentido, a peça ajuda a equilibrar o percurso de visualização e também reforçar 

o objetivo principal da instância enunciativa, que é captar, antes de informar. 

O artigo a seguir é o texto de abertura do material que contém a charge, que 

dialoga com ela mais diretamente: 

 

                                                             
177 Apesar de algumas controvérsias de tradução, o epíteto “deusa de olhos verdes” é atribuído à deusa 
Minerva, ou Atena, para os gregos, segundo as obras épicas Ilíada e Odisseia, atribuídas a Homero. 
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Figura 35 – Paratexto impresso/virtual do TEXTO 12 

 

O foco do artigo é o anúncio de greve e a chamada dos servidores para a 

mobilização. Apontam-se, como argumentos, nesse sentido, os resultados obtidos 

pelo sindicato ao longo do tempo, e, principalmente, os “muitos problemas” ainda 

existentes. Descreve-se, então, a “situação precária das escolas e creches” e “as 

péssimas condições de infraestrutura” da rede municipal de Belford Roxo, cujo prefeito 

anunciou “poucas reformas”, a construção prevista de apenas cinco novas unidades 

de ensino e a inexistência de um cronograma para as obras.  

A charge encarna, pois, visualmente, uma versão do Eu-comunicante do 

paratexto, o qual tem por alvo um duplo destinatário: o governo municipal de Belford 

Roxo, interpelado por meio da fala da personagem; e, ao mesmo tempo, todos os 

profissionais dessa rede, fazendo coro com o restante do discurso paratextual, que 

diz: “Nós [...] temos um novo desafio”. Assim, o discurso verbo-visual de Latuff é 

totalmente aderente e contratual em relação ao paratexto, demandando uma resposta 

que dê um basta na desculpa de todo governo para negar os reajustes e postergar os 



319 
 

investimentos necessários na educação: a chamada “herança maldita”, que culpa as 

falhas de antecessores, mas nunca responsabiliza ninguém. 

No blog de Latuff, a charge tem, ainda, a possibilidade de alcançar públicos 

muito diversificados e de sobreviver ao perecimento do material impresso. Nesse 

local, coerente com o paradigma pós-fotográfico da imagem (SANTAELLA e NOTH, 

1998), pode ser replicada em redes planetárias de informação, “fazendo sentido por 

contaminação”. A facilidade de interação do leitor com o texto provoca uma relação 

mais orgânica com a imagem, “até o ponto de o receptor não saber mais se é ele que 

olha para a imagem ou a imagem para ele” (p. 175), o que potencializa a captação. 

Quanto aos efeitos de sentido, notemos que a construção do humor não é 

outra, aqui, senão a da categoria irônica, que pergunta “Até quando?”, como quem 

diz, na verdade, “Não podemos mais esperar”, em sentido oposto do que parece dizer 

explicitamente. Vejamos que a expressão no rosto da personagem é, pois, um indício 

desse tom irônico. O efeito humorístico é o da conivência crítica, que visa a, de fato, 

levar o leitor que é profissional da educação a uma mobilização real, a tomar uma 

atitude concreta de parar suas atividades e se juntar ao Sepe.  

Vendo-se representado na situação degradante da escola e na luta contra 

maus políticos, o leitor é convidado a refletir e se posicionar diante do fato comentado 

pelo chargista, assumindo o lugar da professora que busca uma resposta. A charge 

constrói, pois, um lugar patêmico predominante de indignação contra a prefeitura de 

Belford Roxo em cada instância de sua organização discursiva, mas também enseja 

a solidariedade do interlocutor, que deve levá-lo a apoiar o movimento sindical. 

 

 

******** 

 

O TEXTO 13, também de Latuff, insere-se no mesmo contexto da imprensa 

sindical. Quanto aos dados situacionais, foi publicado na revista Educação em 

Revista, de responsabilidade da Regional 7 do Sepe-RJ, referente à região da Ilha do 

Governador. A publicação impressa, de dezembro de 2012, teve tiragem de mil 

exemplares com distribuição gratuita (V. Anexo O, p. 377) e está disponível, também, 

na versão digital, em página própria da revista178 e também no blog da Regional 7179. 

                                                             
178 Disponível em: <https://educacaoemrevista.wordpress.com/>. Acesso: 23 nov. 2017. 
179 Disponível em: <https://regional7.wordpress.com/>. Acesso: 23 nov. 2017. 
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TEXTO 13 – Charge de Latuff, Educação em Revista (Sepe/RJ), 12/2012 

 

A charge empreende um diálogo claro com o filme Tempos Modernos (Modern 

Times, 1936), protagonizado por Charles Chaplin.  Apresenta-nos um cenário 

industrial, em que Carlito – o operário, que encontramos na condição de aluno/servidor 

– vai respondendo a uma série de provas, que vão passando por ele em ritmo 

acelerado, na esteira rolante de produção. O propósito da charge se constrói, então, 

em torno da infraestrutura ligada à aprendizagem nas escolas estaduais do Rio de 

Janeiro, descritas, nesse sentido, à semelhança de fábricas. 

Para entendermos a relação da cena do passado com a atualidade, devemos 

ter em mente uma mudança na gestão da Secretaria Estadual de Educação no fim de 

2010, quando Wilson Risolia assumiu o cargo de secretário, a pedido do então 

governador Sérgio Cabral. Risolia implantou, no setor, um conjunto de medidas de 

cunho empresarial projetado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

com recursos do Banco Mundial. Conhecido como “meritocracia”, esse regime de 

trabalho, de origem americana, é vigente ainda hoje em várias divisões administrativas 

do Rio e se apoia no estabelecimento rigoroso de metas e controle de resultados, a 

fim de aumentar a produtividade e bonificar os servidores por desempenho180. 

Na dimensão discursiva, notamos que, mais uma vez, elocução e alocução 

norteiam o comportamento enunciativo do autor. Destacamos, na parte verbal da 

charge, uma referência à Regional 7 do Sepe, que demarca seu contexto original de 

circulação, bem como fornece um direcionamento argumentativo à leitura. 

                                                             
180 Fonte: Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro: 
<http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=329860> Acesso: 23 nov. 2017. 
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Quanto ao aspecto enuncivo, a descrição verbal se estabelece na legenda 

única da imagem, que fornece o enquadre espaço-temporal da cena, atendendo ao 

componente localizar/situar. A parcela visual complementa essa descrição, servindo, 

contudo, ao componente qualificar, que toma partido sobre o enunciado verbal 

“Tempos modernos nas escolas”, revelando iconicamente, um ambiente considerado 

moderno, porém há mais de 80 anos. Nesse sentido, Latuff constrói, no presente, uma 

cena do passado, marcada pela mecanização do trabalho humano. 

A charge também cria um espaço narrativo, no qual vemos um actante 

envolvido em um processo automatizado de avaliação. Embora pareça que o 

personagem é o agente de uma ação que deveria beneficiá-lo, melhorando seu estado 

inicial de conhecimento e comprovando sua produtividade, o sujeito, na verdade, 

parece sofrer uma ação que parte de um agente oculto. Trata-se do actante 

responsável por fazer funcionarem as engrenagens da esteira de produção, visto 

como oponente no discurso do Sepe – do qual Latuff é porta-voz. Tal agente oponente 

é o Estado e seu sistema meritocrático, cujos projetos, tornam o possível 

estudante/servidor da cena uma vítima afetada negativamente.  

O arranjo verbo-visual do TEXTO 13 exemplifica a manifestação de um 

imaginário pessoal e também coletivo sobre a educação, que entra em conflito com 

visões impostas pelo então governo do Estado. Nesse conflito, reside o caráter 

argumentativo da charge, que veremos adiante. Pensemos, antes, porém, nos 

saberes e imaginários evocados por Latuff na dramatização que constrói da educação 

estadual do Rio, a fim de nos aprofundarmos, então, nessa argumentação. 

Vejamos que a charge trabalha com a expressão “Tempos Modernos” em 

referência ao conhecido filme de Chaplin, já citado. O filme apresenta uma crítica ao 

desenvolvimento capitalista e seu processo de industrialização, marcado por uma 

rotina alienada de repetições, na qual o homem acaba entrando em conflito com as 

máquinas. O personagem Carlito dá vida a essa dissenção, representando um desvio 

dos padrões esperados à época, uma recusa ao comportamento automatizado e 

insano promovido nessa lógica de produção. 

Tendo esses saberes de conhecimento em sua bagagem, o leitor pode 

estabelecer relações intertextuais e intericônicas entre o filme e a charge. Do 

contrário, poderá não identificar plenamente o que o espaço escolar tem a ver com 

um cenário de produção industrial, em que figura um único homem adulto, marcando 

opções, objetiva e repetidamente, em diversos documentos. 
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Há, portanto, uma ambiguidade na relação estabelecida da charge com o filme, 

que se sustenta na interpretação da expressão “Tempos Modernos” na legenda. Tal 

expressão “faz estalar a linearidade do texto”, como propôs Jenny (1979, p. 21), e 

concretiza um modo duplo de leitura, pela via da intertextualidade: pode ser tomada 

como um sintagma adverbial, apenas com valor temporal descritivo, ou, em uma 

acepção metafórica, pode ser entendida como uma concretização do próprio filme no 

espaço escolar. 

A primeira leitura se origina em uma relação semântica de discrepância 

(SANTAELLA, 2012) entre palavra e imagem, na qual se projeta um desacordo 

intencional, firmado em uma quebra de expectativa do leitor: não se espera, hoje, que 

algo “moderno”, como se descreve a gestão de Wilson Risolia, seja descrito como se 

estivesse em uma linha de produção da época fordista. 

Uma segunda leitura passa pela percepção de uma metáfora multimodal no 

TEXTO 13, que pressupõe imagem e palavra em harmonia complementar, trazendo, 

do universo do cinema para o da imagem fixa, as ressonâncias do discurso de Chaplin 

contra uma modernização considerada tóxica. A charge empreende, pois, a absorção 

e a transformação de um texto em outro, transpondo o sistema dinâmico de signos 

verbais, visuais e sonoros do cinema para o sistema verbal e visual fixo da charge. 

Segundo Forceville (2008), interpretaríamos a situação da educação no Estado 

do Rio de Janeiro em 2012, portanto, a partir de dois domínios semióticos diferentes: 

 

Domínio fonte Domínio alvo 

Cinema: Linguagem verbal, visual, sonora Charge: Linguagem verbal e visual 

Tempos Modernos 
Século XX – Segunda Revolução industrial 

Escolas estaduais do RJ 
Século XXI 

Modelo de produção: Fordismo / Taylorismo181 
Modelo de gestão de Wilson Risolia: 

Meritocracia 

Esteira rolante e cronômetro controlam o 
trabalho humano para aumentar a produção e 

alcançar metas. 

Estrutura de negócio que visa a produzir um 
quadro altamente produtivo, controlado por 
avaliações constantes e mantido a partir de 

premiações. 

Conceito metafórico: A ESCOLA É UMA FÁBRICA 

                                                             
181 Implantado durante a Segunda Revolução industrial (final do séc. XIX – início do séc. XX), o fordismo 
remete a um esquema de produção a partir de linhas de montagem com esteiras rolantes por onde 
circulavam partes do produto a ser montado, a fim de dinamizar a produção. Aplicado pioneiramente 
na indústria automobilística da Ford, que o intitulou, esse método de racionalização da produção 
integrou-se às teorias do engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor – o taylorismo –, que 
buscava o aumento da produtividade a partir do controle rigoroso dos movimentos das máquinas e dos 
homens no processo de produção (Cf. VICENTINO, 1997, p. 286-7). 
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Na metáfora multimodal apresentada, as características da origem mapeadas 

no alvo são baseadas no emprego comum de um modelo americano de trabalho, 

criado para aumentar a produtividade a partir do rigoroso controle do processo de 

produção.  

Segundo Aranha (2006, p. 258-9), a influência do modelo norte-americano 

taylorista de produção influenciou a educação brasileira durante as décadas de 60 e 

70, configurando a chamada tendência tecnicista, que tinha o intuito de tornar a 

aprendizagem mais “objetiva” por meio da racionalização da atividade pedagógica e 

incentivo do uso de técnicas e instrumentos, como instrução programada e ensino por 

computador. A crítica verbo-visual de Latuff, recuperada da crítica cinematográfica de 

Chaplin, recai, pois, sobre o interesse cego pelo alcance de metas, com bonificação 

dos sujeitos que conseguem alcançá-las e eliminação paulatina dos que não 

conseguem, deixando o aspecto humano do processo em segundo plano. 

O imaginário da modernidade, descrito por Charaudeau (2008a, p. 214), entra 

novamente em cena na charge por meio de um discurso sobre a tecnologia fortemente 

criticado por intelectuais e artistas do mundo ocidental na época da industrialização: 

 
[...] é o início da automatização; um mercado consumidor em que tudo passa 
a ser adquirido no jogo da oferta e da demanda, sendo que a primeira domina 
como caução de desenvolvimento. Nesse imaginário de produtivismo 
tecnológico, o homem que o executa não passa de um peão que pode ser 
manipulado no tabuleiro do comércio internacional. Ele não é mais nem 
mesmo aquele que com suas mãos fabrica diretamente objetos e bens de 
consumo, mas a máquina que é preciso aperfeiçoar sem cessar (op. cit., p. 
225). 
 

Por meio dessa avaliação negativa, instaura-se, portanto, um espaço de 

problematização na charge, de que se poderia inferir uma relação de restrição, 

conforme Charaudeau (1992, 2008b), vejamos: 

 
Os tempos são modernos nas escolas, mas a gestão do sistema de ensino segue tendências 

do século passado. 
 

Para definir o que seja a restrição, Charaudeau (1992) parte da diferenciação 

entre esta e a oposição, que não se confundem. Como vimos, na oposição, ocorre 

uma relação de contraste entre dois termos dois a dois pertencentes a um mesmo 

eixo semântico (“Chove em Paris, enquanto faz sol em Nice”), ao passo que, na 

restrição, o contraste não ocorre no nível do enunciado, mas empreende-se por meio 

da pressuposição de uma asserção implícita.  
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A restrição opõe, assim, duas asserções em que, geralmente, a segunda é uma 

asserção implícita, que poderia ser uma das consequências possíveis da asserção de 

base. Por essa razão, o autor afirma que a negação ocorre somente sobre uma das 

consequências possíveis da asserção de base, e não sobre ela própria, daí falar-se 

em restrição e não em oposição.  

A asserção restritiva poderá ser expressa por um termo contrário a outro 

previsto na consequência implícita, ou por meio de uma simples negação. Vejamos 

nosso exemplo hipotético, inferido da construção discursiva da charge em estudo: 

 
Asserção de base: Os tempos são modernos nas escolas,  
Asserção de chegada: mas a gestão do sistema de ensino segue tendências do século 

passado. 
Asserção de passagem [pressuposição]: Era de se esperar que a gestão do ensino também 

fosse moderna, de fato. 

 
A organização semântico-discursiva do TEXTO 13 dá margem, portanto, ao 

entendimento de um problema com a noção de “modernidade” implementada pelo 

governo do Estado nas escolas do Rio de Janeiro. Trata-se de “tempos modernos” 

que se aproximam do que, já no passado, na crítica de Chaplin, era um imaginário 

considerado retrógrado e negativo. 

Quanto à dimensão formal do TEXTO 13, em relação à parcela verbal, já 

mencionamos o papel descritivo da legenda “Tempos modernos nas escolas”, cujo 

funcionamento situa a imagem no tempo e no espaço e, ao mesmo tempo, empreende 

uma qualificação subjetiva. Relembramos, aqui, a ambiguidade de parte dele – 

“tempos modernos” – que pode ser lida como um sintagma nominal próprio, 

empreendendo uma identificação específica em referência ao título do filme de 

Chaplin; ou que pode ser lida como um sintagma nominal com valor de tempo, com 

função adverbial fórica, em referência ao momento da enunciação da charge. 

O adjetivo “moderno”, nesse sentido, é o desencadeador dessa dupla leitura, 

podendo denotar, em seus sentidos de discurso, tanto a modernidade da época da 

Revolução Industrial, tematizada por Chaplin, quanto a do ano de 2012, 

contemporânea da charge. 

A parcela visual direciona o sentido da legenda, estabelecendo uma relação de 

complementaridade, que ancora a referência intertextual à obra cinematográfica. 

Como já explicamos, a relação entre palavra e imagem pode ser vista de duas formas 

de acordo com a leitura que se faça da expressão “tempos modernos”: ou como uma 
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ilustração contrária à legenda; ou como uma metáfora verbo-visual, que traz o cenário 

de Chaplin para o contexto das escolas estaduais do Rio em 2012. 

Na dimensão espacial da imagem, a cena se organiza em um local que se 

assemelha a uma fábrica, uma linha de montagem de respostas de avaliações. É 

enquadrada em plano total, que evidencia bastante o cenário, e em ângulo médio. A 

charge não tem uma moldura delineada, mas se limita pelas cores do fundo. 

Quanto à dimensão temporal, tanto quanto as palavras, a imagem 

complementa a temporalidade na charge com seu aspecto icônico e plástico. A 

presença da esteira rolante e do próprio Carlitos como estudante cria um intervalo de 

décadas na referência temporal, remetendo, à época áurea da industrialização, a um 

período em que o cinema ainda experimentava o som e a cor.  

Esses traços também se manifestam na charge na dimensão plástica, cujo 

preenchimento é feito em preto e branco, e reforçam sua aura antiga, pondo em xeque 

a “modernidade” do ano de 2012 na gestão de Risolia. É como se víssemos, na 

charge, uma fotografia do passado capturada em pleno presente.  

As linhas de movimento também são exploradas, mais uma vez, por Latuff para 

reforçar a rapidez com que a esteira corre e, ao mesmo tempo, destacar certo 

desconforto e preocupação do personagem em dar conta de sua tarefa. Tal recurso 

também cria um intervalo de tempo visual e dinâmico dentro da imagem fixa. 

Ainda quanto ao aspecto plástico, o TEXTO 13 explora uma orientação 

topológica, cujos sentidos de discurso agregam conotações simbólicas à imagem: 

notemos que a esteira rolante, que disponibiliza as avaliações para que o personagem 

resolva, segue um movimento da direita para a esquerda. Pensando nos demais 

textos analisados, a respeito do posicionamento do presente à direita, ou à frente da 

imagem, e do passado à esquerda, ou na parte de trás da imagem; lembraremos que 

a sequência temporal evolutiva segue, geralmente, o direcionamento contrário, isto é, 

da esquerda para a direita, pressupondo a metáfora orientacional TEMPO É UM 

OBJETO EM MOVIMENTO (LAKOFF e JOHNSON, 2002). 

Tal aspecto da charge em estudo, portanto, reforça a ideia de que o método 

avaliativo meritocrático, aplicado à educação fluminense pela gestão Risolia, estaria 

retornando ao passado, seguindo uma orientação regressiva, e não evolutiva, como 

defende o Governo do Estado em seus discursos. 

Quanto ao paratexto, a charge está disposta em página dupla na Educação 

em Revista, às páginas 10 e 11, ocupando uma posição central de visualização –  se 
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tomarmos as duas páginas como um espaço único (V. Anexo O, p. 378). É 

acompanhada pelo título geral “Responsabilização, Meritocracia e Privatização”, 

seguido do subtítulo, em vermelho, “Educação como mercadoria não é educação, é 

corrupção do conhecimento”, que também dá título à edição da revista. 

Ao redor do TEXTO 13, encontramos uma série de dez pontos que sinalizam 

consequências negativas da aplicação do modelo meritocrático na educação 

americana. Trata-se de um argumento de autoridade utilizado pelo Sepe, que se 

constitui do resumo de um estudo do professor Luiz Carlos Freitas, doutor pela 

Universidade de Campinas. Freitas havia elaborado um dossiê sobre a política da 

meritocracia, publicado originalmente em um periódico da Unicamp182, a cuja 

divulgação a Regional 7 do Sepe dedica cinco páginas de sua revista. 

Nesse sentido, a charge de Latuff ilustra, mais diretamente, duas das 

consequências negativas da política de meritocracia mencionadas por Freitas: a 

primeira diz respeito à elaboração de um currículo mínimo de ensino e testes 

periódicos que garantam sua efetivação junto aos alunos; a segunda, trata dos 

processos de avaliação dos próprios professores com vistas a um ranqueamento 

público dos docentes e das escolas, cada vez mais individualizados e afastados de 

um ambiente colaborativo, favorável, de fato, à educação. 

Observe-se, pois, que o discurso da charge não apenas adere ao do paratexto, 

como funciona de forma didática em relação a ele, traduzindo, em uma semiose mais 

direta e afetiva, as informações mencionadas verbalmente. Pensando na leitura 

metafórica, que transforma as escolas estaduais no cenário fordista de Chaplin, essa 

construção tem maior impacto sobre os leitores e veicula, de forma mais sutil, seus 

efeitos retóricos, como Forceville (2008) propõe. 

Quanto a tais efeitos de sentido, vejamos que o humor é construído a partir 

de uma categoria parodística, que faz coexistirem dois textos que se alimentam 

mutuamente. Como propôs Jenny (op. cit., p. 44), a vanguarda intertextual é sábia e 

consciente das recordações culturais que dominam o objeto sobre o qual trabalha: 

seu papel é reenunciar discursos tirânicos, brilhantes, fósseis. Assim, a interversão 

parodística criada por Latuff a pedido do Sepe busca deslocar e desassossegar os 

sentidos que Chaplin mobilizara em sua produção oito décadas atrás, trazendo-os ao 

século XXI por meio da “máquina perturbadora” da intertextualidade. 

                                                             
182 (Cf. FREITAS, 2012). 
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A charge apoia-se, pois, em dois sentidos de modernidade excludentes e 

coexistentes na composição verbo-visual: a modernidade das políticas recentes 

americanas de gestão da educação e a modernidade automatizada e nociva da época 

de Chaplin. A conjugação desses dois sentidos é feita de forma irônica, vale lembrar, 

a fim de despertar a conivência crítica do leitor. O objetivo é provocar a reflexão sobre 

as consequências do conjunto de medidas tido como mais desenvolvido e atual pelo 

Governo do Estado, mas que traz, em sua essência, comportamentos antagônicos em 

relação à pedagogia da escola pública e democrática defendida pelo Sepe. 

Nesse sentido, o múltiplo uso do mesmo material é fundamental à construção 

do humor, fazendo a ponte entre duas isotopias: a do universo escolar e a do fabril. 

Como propôs Charaudeau (2011), o humor joga com as possibilidades da linguagem 

para desafiar a normalidade do mundo – uma normalidade aparente e desejável, no 

caso da educação no Estado do Rio. Com o intuito de pôr em xeque tal visão “normal”, 

não por acaso, o artigo que abre a edição da Educação em Revista em questão, à 

página dois, intitula-se “Sobre escolas e fábricas” e contém, ainda, outra charge de 

Latuff com essa temática (V. Anexo O, p. 377).  

Notemos, pois, que o TEXTO 13 estabelece um diálogo paratextual que não se 

restringe às páginas em que está disponível, mas reverbera ao longo da revista, 

criando laços com outros textos para estruturar a coesão do discurso do Sepe como 

um todo na Educação em Revista. 

Quanto aos efeitos patêmicos da charge em exame, é preciso lembrar, aqui, o 

conceito de imagem-sintoma, apresentado por Charaudeau (2010b, p. 246), como já 

mencionamos, a fim de ilustrar a capacidade de uma imagem de potencializar seus 

sentidos por sua relação com outras imagens – sua intericonicidade: 

A imagem de Carlito em Tempos Modernos tem forte carga imaginária. Reúne, 

pois, as condições para ser tomada como sintoma, primeiro, porque é preenchida por 

um drama profundo da vida – o do homem face ao trabalho e à sobrevivência no 

mundo em constante evolução tecnológica; segundo, porque é simples, reduzida a 

traços dominantes – e isso, a produção de Latuff reforça ainda mais, por meio da 

caricatura; e, por fim, porque tem uma aparição recorrente nos discursos sociais, que 

a fixam na memória e fazem dela uma espécie de instantâneo fotográfico. 

Segundo Charaudeau, por terem essas características, tais imagens passam a 

ocupar um lugar nas memórias coletivas como sintomas de acontecimentos 

dramáticos, a exemplo da estrela amarela dos judeus, ou das torres gêmeas no 11 de 
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setembro americano. Tamanha é a força simbólica dessas imagens, que chega a 

ofuscar a compreensão, instaurando um mal-entendido entre a instância midiática e a 

instância cidadã:  esta toma a imagem em sua função mimética, como se fosse a 

própria realidade, esquecendo que é carregada de efeitos emocionais explorados 

pelas mídias graças a sua função de imagem-sintoma (op. cit., p. 48). 

As referências ao filme de Chaplin estão presentes em todo o periódico em que 

o TEXTO 13 foi publicado, com uma intenção: potencializar a construção de um lugar 

interpretativo patêmico de indignação para o leitor, a fim de mobilizá-lo a ser antipático 

com uma política de gestão da educação considerada vertical e problemática. É o 

lugar de Carlito frente à dominação das máquinas e do capital, uma resistência cômica 

e com um desfecho nem sempre feliz, mas engajado em prol de uma causa maior. 

 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEXTO 14 – Charge de Latuff, Educação em Revista (Sepe/RJ), 12/2012 

 

Os dados situacionais do TEXTO 14 são os mesmos do TEXTO 13: a peça 

foi publicada na mesma edição da Educação em Revista, da Regional 7 do Sepe-RJ, 

e é, também, de autoria de Carlos Latuff. Dessa vez, a cena nos apresenta uma 

professora ajustando, com uma ferramenta, o interior da cabeça de seus alunos à 

medida que passam por ela em uma esteira rolante. O propósito é, de novo, a 
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infraestrutura das escolas da rede estadual, com foco no sistema de ensino 

implantado pela gestão do então secretário de educação, Wilson Risolia. 

Na dimensão discursiva, quanto à organização enunciva, a legenda “Tempos 

modernos nas escolas II” estabelece a descrição verbal da cena, por meio do 

componente localizar/situar, que fornece o enquadre temporal e espacial do fato 

ilustrado. A imagem, por sua vez, materializa e qualifica, em signos visuais, os 

sentidos possíveis da legenda, que, como comentamos anteriormente, contém uma 

ambiguidade no sintagma “tempos modernos”. Tal expressão pode se referir, no 

TEXTO 14, ao momento de produção da charge (o ano de 2012), ao filme de Chaplin 

(Temps Modernes, de 1936) e, ainda, à própria charge “Tempos Modernos nas 

escolas” (o nosso TEXTO 13), publicada anteriormente no paratexto. 

Romualdo (2000) demonstra, em análise bastante aprofundada, os diálogos 

intertextuais e polifônicos da charge com textos verbais e visuais ao seu redor (na 

mesma edição), com intertextos verbais e visuais, com a simbologia do dia da 

publicação e mesmo com a própria charge. Esse último caso – a que o texto em 

análise serve de exemplo – ocorre diante de um fato com grande repercussão durante 

dias, semanas e até meses em um veículo, quando não é incomum que um chargista 

remeta o leitor a outras charges, produzidas por ele ou por outros artistas e 

associadas, por convergência ou divergência, ao que deseja mostrar. 

No caso do TEXTO 14, vejamos que a charge desdobra, de maneira aderente, 

uma reflexão iniciada em uma charge anterior, à qual está ligada pelo mesmo tema e 

pela mesma referência multimodal ao filme de Chaplin. Aliás, ao todo, quatro charges 

de Latuff são publicadas na edição da Educação em Revista que estamos analisando, 

todas com a mesma ideia central – educação e meritocracia – e o mesmo cenário da 

esteira rolante de produção.  

Decerto, esse diálogo convergente faz parte do projeto intencional do Sepe, 

que orienta o chargista a respeito das pautas a serem desenvolvidas nas ilustrações183 

na intenção de que confluam para a direção argumentativa que interessa defender. 

Contudo, nada impede que, em um diário da mídia secular, o chargista possa revelar 

                                                             
183 Latuff nos explicou que recebe, por vezes, de seus interlocutores, os próprios textos que a charge 
deve acompanhar, para que leia e construa a peça de forma correlata. Prefere, contudo, que o 
responsável explique claramente do que precisa, a fim de evitar mal-entendidos (Informação verbal). 
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discordância de algum ponto abordado por outros colunistas – embora uma linha 

editorial sempre esteja, explícita ou implicitamente, regulando a criação184. 

Por outro lado, vejamos que a escolha da menção numérica, na legenda do 

texto, a um texto anterior, fará com que a charge do TEXTO 14 fique mais marcada 

quanto ao momento histórico e ao veículo de publicação. Caso seja replicada 

posteriormente, essa peça exigirá sempre que o leitor busque preencher a lacuna do 

algarismo “II” na legenda para que possa compreendê-la. 

Pensando, agora, no espaço narrativo da charge, observa-se, a princípio, a 

professora como suposta agente benfeitora em um processo de ensino rigorosamente 

controlado e automático, de que o aluno participa como beneficiário. Era de se 

esperar, inclusive, que o processo de “ensino-regulagem” gerasse efeitos positivos 

sobre a classe, porém, notamos que os alunos permanecem com o mesmo semblante 

apático após a intervenção docente. 

Observando bem a expressão dos personagens, podemos inferir que essa 

ação aparenta não ser voluntária, mas imposta pela maneira como as coisas estão 

organizadas: as crianças passam, uma de cada vez, pela esteira em suas carteiras 

como se fossem produtos em uma fábrica. Devem ser ensinadas – ou “reguladas” – 

em tempo pelo professor, sob pena de o trabalho ficar incompleto e gerar prejuízos. 

Observa-se aqui, mais uma vez, um retrato da educação tecnicista, que submete o 

plano pedagógico ao administrativo e mercantil. 

Considerando o viés discursivo do Sepe, precisamos considerar, então, uma 

lógica narrativa subjacente à superficial da charge, que pressupõe a ação de sujeitos 

ausentes, representantes do Governo do Estado, responsáveis pela instauração 

desse sistema considerado nocivo à educação. Assim, a gestão de Wilson Risolia é 

tida como um agente oponente, que se coloca, de maneira voluntária, em favor da 

degradação do estado inicial da educação no Rio de Janeiro – que já era ruim, 

considerando que, em 2009, o Ensino Médio da rede teve a segunda pior nota do país 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  

                                                             
184 Reportamos a uma entrevista com o chargista Renato Aroeira (Atualmente, no jornal O Dia) ao site 
de notícias Diário do Centro do Mundo, em que o cartunista reflete sobre a liberdade de opinião que 
afirma ter no atual local de trabalho, citando duas charges suas que tematizam os ataques da mídia 
aos ex-presidentes Lula e Dilma. Disponível em: <http://diariodocentrodomundo.com.br/tudo-e-
excessivamente-simplificado-e-rasteiro-o-cartunista-aroeira-no-dcm-por-pedro-zambarda/>. Acesso: 
29 nov. 2017. 
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Pensando nos saberes e imaginários partilhados, note-se que uma metáfora 

multimodal aproxima, novamente, o universo escolar do universo fabril, que ambienta 

a obra cinematográfica de Chaplin. Embora as ressonâncias do filme não sejam tão 

evidentes quanto no TEXTO 13, são, ainda assim, evocadas pela legenda e também 

pelo desenho das engrenagens no canto superior esquerdo da charge. Vejamos: 

 

Domínio fonte Domínio alvo 

Fábricas do séc. XIX Escolas estaduais do RJ 

Modelo de produção fordista/taylorista 
Modelo de gestão de Wilson Risolia: 

Meritocracia 

Esteira rolante e cronômetro controlam o 
trabalho humano para aumentar a produção 

e alcançar metas. 

Estrutura de negócio que visa a produzir 
um quadro altamente produtivo, 

controlado por avaliações constantes e 
mantido a partir de premiações. 

Conceito metafórico: A ESCOLA É UMA FÁBRICA 

 

O aspecto do domínio fonte mapeado no domínio alvo, que desencadeia a 

metáfora, é dado pela presença da esteira rolante e do comportamento robotizado da 

professora, que manipula os alunos como se fossem “coisas”. Além do sentido de 

objeto dado ao aluno nessa representação, atribui-se, ainda, o valor de mercadoria à 

escola, o que se reporta a uma das propostas da política de Risolia – medidas de 

concessão de serviços públicos educacionais para a iniciativa privada.  

Vale destacar, ainda, a construção visual da metáfora ontológica MENTE É 

UMA MÁQUINA, que procura traduzir, de forma mais racional, a concepção de aluno 

e de aprendizagem pressuposta pela meritocracia: 

 
Essas metáforas especificam diferentes tipos de objetos e nos dão distintos 
modelos metafóricos do que é a mente, permitindo-nos, assim, focar 
diferentes aspectos da experiência mental. A metáfora da MÁQUINA nos dá 
uma concepção da mente como algo que pode estar “ligado” ou “desligado”, 
ter um nível de eficiência, uma capacidade produtiva, um mecanismo interno, 
uma fonte de energia e uma condição operacional (LAKOFF E JOHNSON, 
2002, p. 80). 
 

Trata-se, no exemplo em estudo, de uma concepção objetiva e mecânica do 

que seja aprender, como se pudéssemos, como professores, de fato, abrir as cabeças 

de nossos alunos e aparafusar as peças soltas, lubrificar os neurônios enferrujados 

ou substituir os componentes que não funcionam. Inferimos, dessa ilustração, que a 

política da gestão estadual põe em segundo plano os aspectos humanos, interacionais 

e afetivos da relação ensino aprendizagem, valorizando o individualismo de cada 

“peça” em sua linha de montagem educacional. 
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Vejamos que o imaginário da modernidade tóxica atravessa, novamente, a 

construção verbo-visual da charge, fundamentando o viés argumentativo do TEXTO 

14, que se pode apoiar, mais uma vez, em uma restrição: 

 
Os tempos são modernos nas escolas, mas o ensino acontece no ritmo das fábricas fordistas 

do século XX. 

 
A restrição recai, portanto, sobre o conteúdo pressuposto da asserção de base, 

que é negado pela asserção restritiva: 

 
Asserção de base: Os tempos são modernos nas escolas,  
Asserção de chegada: mas o ensino acontece no ritmo das fábricas fordistas do século XIX. 
Asserção de passagem [pressuposição]: Era de se esperar que a gestão do ensino também 

fosse moderna, de fato. / A lógica fordista não é sinônimo de modernidade. 

 
Quanto à dimensão formal do TEXTO 14, a parcela verbal, formada pela 

legenda “Tempos modernos nas escolas II”, funciona da mesma maneira que no 

TEXTO 13: serve à organização descritiva do discurso, construindo o componente 

localizar/situar e também qualificar da imagem por meio de uma relação de fixação. 

Contudo, conforme a interpretação morfossintática da expressão “tempos modernos”, 

observamos que pode haver variação nos sentidos dessa expressão, ora remetendo 

ao filme de Chaplin, ora desempenhando o papel de advérbio fórico. 

O emprego do numeral romano “II” agrega, contudo, uma nova referência ao 

texto, ancorando-o à primeira charge “Tempos modernos nas escolas” de maneira 

intertextual. Assim, Latuff constrói uma sequência fora do espaço da própria charge. 

Na parcela visual do texto, a dimensão espacial é construída sob um 

enquadramento total e em ângulo médio, enfatizando o cenário da sala de aula 

“industrial”. Os signos icônicos, como pontuamos, são responsáveis por essa 

ambientação, dada pela mistura de objetos do contexto das indústrias ao da sala de 

aula. Não há, ainda, uma moldura nítida, entretanto, a imagem é cercada por um fundo 

colorido externo, que limita o seu campo visual (Cf. Anexo O, p. 379).  

Quanto à dimensão temporal implícita, a imagem complementa os sentidos da 

expressão verbal ambígua “tempos modernos”, promovendo um passeio visual 

regressivo de quase um século, do ano de 2012 em direção ao contexto passado das 

primeiras indústrias automobilísticas, retratadas no filme homônimo com que a charge 

dialoga. Um outro intervalo de tempo, mais curto, é introduzido na imagem a partir das 

linhas de movimento, que sugerem, novamente, a rapidez da esteira e a agilidade com 

que a professora precisa trabalhar, incomodada, em sua função.  
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Vale mencionar que a organização temporal da imagem reforça a crítica à 

concepção de aprendizagem subjacente ao modelo de gestão de Risolia, que 

pressupõe que um aluno possa aprender um conteúdo no mesmo tempo em que 

levaríamos para apertar um parafuso em uma máquina. 

A composição plástica da imagem também contribui para o levantamento dos 

sentidos de discurso da charge tanto por seu aspecto cromático quanto orientacional:  

Quanto à orientação, no TEXTO 14, a esteira rolante de “montagem de 

aprendizes” faz um movimento da parte esquerda, ou de trás da imagem, para a 

direita, ou frente. É uma construção que representa o fluxo temporal evolutivo mais 

comum, que vai do passado adiante. Contudo, uma vez que não se mostra evolução 

no aspecto das crianças em virtude da ação pedagógica, notemos que tal passagem 

topológica do passado ao presente pode insinuar um movimento estéril, que apenas 

reproduz os malefícios e fracassos do século passado na atualidade. 

Quanto à cor, ao contrário do TEXTO 13, seu uso contribui para a fixação da 

referência da imagem no presente, embora o aspecto icônico mantenha o diálogo com 

o passado. Repare-se, ainda, o conteúdo simbólico de cores como o cinza, na esteira 

e na saia da professora, o branco, em seu jaleco, e o azul, no uniforme dos alunos – 

elementos que sugerem uma atmosfera de frieza e desumanização.  

Note-se, ainda, o vermelho na blusa da professora, em um espaço mais interno 

em seu preenchimento, envolto pelo branco. É a cor que preenche, ainda, a primeira 

letra da legenda, de forma mais tímida. Segundo Chevalier e Gheerbrant (2008, p. 

944), é consenso que o vermelho simboliza a vida e o poder do sangue e do fogo, 

sendo, portanto, ambíguo: seduz, encoraja, mas também alerta, incita à vigilância e, 

no limite, inquieta. Em todo caso, possui um valor simbólico que provoca a ação – o 

que, aliás, está no cerne do projeto do Sepe, vinculado a ideologias de Esquerda. 

Observemos, pois, nesse sentido, o paratexto do TEXTO 14 (V. Anexo O, p. 

379) para compreender melhor as ressonâncias cromáticas do vermelho: 

O texto está disposto na contracapa da revista que o publicou, em posição 

centralizada, logo abaixo do título “Meritocracia e Aprendizagem”, escrito com letras 

igualmente destacadas em branco e preto. Todo o fundo da página é vermelho, o que 

dá mais destaque e simbolismo aos pequenos pontos nessa cor dentro da charge. 

Vejamos que o pano de fundo rubro, constrói, assim, um entorno que se empenha em 

captar e conduzir o olhar do leitor para a denúncia do chargista de algo que pode 

representar perigo e que deve, portanto, ser alvo de reflexão e ação. 
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Reparemos, mais de perto, aspectos textuais e visuais dos textos que 

compõem o espaço da página junto à charge, a fim de delinear sua intertextualidade 

nesse sentido: 

 

 

Figura 36 – Paratexto impresso/virtual do TEXTO 14 

 

Os três excertos disponibilizados junto ao TEXTO 14 representam, novamente, 

argumentos de autoridade em favor da tese do Sepe de que a política da meritocracia 

não é adequada aos interesses da educação estadual na atualidade. O segundo e o 

terceiro se ligam mais diretamente à charge de Latuff, demonstrando, por um lado, a 

visão do Banco Mundial – que financia o modelo meritocrático – a respeito das escolas 

como “indústrias” e dos professores como “operários”; e por outro lado, a ineficiência 

das rotinas implantadas para avaliar os alunos. Fica claro, verbalmente, o que a 

charge mostra visualmente: crianças que entram e saem da escola sem competência 

para ler, raciocinar e pensar. 

Além do conteúdo verbal, a moldura escolhida para enquadrar os excertos que 

dialogam com a charge não pode passar desapercebida, posto que imita as películas 

cinematográficas. Logo, esse aspecto visual sustenta a interpretação da legenda da 

charge “Tempos modernos nas escolas II” como uma metáfora multimodal ligada, 

intericonicamente, à obra de Chaplin. Outro link que reforça essa leitura é a disposição 

de uma fotografia do filme no canto inferior direito da página onde os textos analisados 

estão dispostos. 

Quanto aos efeitos de sentido passíveis de serem percebidos e sentidos a 

partir da leitura dessa charge, podemos notar, mais uma vez, uma paródia 

sustentando a estrutura humorística da charge. Latuff constrói, pois, mais uma vez, 

uma interversão de Tempos modernos aplicada ao ambiente escolar, adaptando os 
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personagens e o cenário em jogo, que misturam elementos da escola e das fábricas, 

mas mantendo o múltiplo uso do mesmo material: a esteira de produção, que é o cerne 

da metáfora verbo-visual. 

A própria remissão do TEXTO 14 a outra charge, também parodística de 

Chaplin, direciona essa leitura intertextual, reforçando as ressonâncias do filme em 

segundo plano e fazendo coexistir, em sua composição, a crítica à modernidade 

mecânica e desumana, compatível com o esquema fordista de trabalho e mercado. 

Em todo caso, entendemos que se trata de uma apropriação do texto pressuposto em 

um novo contexto, com modificação dos actantes envolvidos, mas com conservação 

da situação dramática (JENNY, 1975, p. 42) para fins de captação. 

Quanto aos efeitos patêmicos, novamente o destinatário da charge é colocado 

como leitor-espectador em um lugar de indignação contra a política da meritocracia, 

cujos efeitos negativos projeta sobre o valor de sintoma da imagem revisitada do 

operário trabalhando automaticamente na esteira de produção. O traço de Latuff 

propõe, com efeito, a recusa desse modelo, denunciando o seu caráter obsoleto e 

incoerente com uma pedagogia de cunho social, e deseja que o leitor – 

predominantemente formado por profissionais da educação – compartilhe essa visão 

e se posicione de maneira a refutá-la. 

 

 

******** 

  

O último texto a ser analisado em nossa pesquisa tem como dados 

situacionais, primeiramente, a autoria de Walmir Americo Orlandeli, cartunista e 

ilustrador natural de Bebedouro (SP), atuante na área de cartum e ilustração desde 

1994. O autor é formado em Publicidade e Propaganda, desenhou para veículos 

midiáticos de grande circulação no Brasil e tem participação em diversas publicações 

sobre quadrinhos como colaborador e organizador, muitas das quais lhe renderam 

premiações em diversos salões e eventos da área. Atualmente, Orlandeli se dedica a 

HQs autorais e a ilustrações editoriais em outros veículos, entre eles o jornal Diário 

da Região, de São José do Rio Preto (SP), onde publica charges185. 

                                                             
185 Dados disponíveis no blog atual do autor e também em sua página pessoal no Facebook. 
<http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/autor/> Acesso: 30 de nov. 2017. 
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TEXTO 15 – Charge de Orlandeli, Diário da Região (SP), 24/11/2007 

 

A peça em estudo foi feita para o Diário da Região, no dia 24/11/2007, e 

também está disponível, desde o dia 13 de dezembro do mesmo ano, em um blog que 

o chargista mantinha à época186. Seu propósito é a falta de infraestrutura e a violência 

nas escolas, abordadas por meio de um paralelo temporal que envolve não apenas o 

passado e o presente, como nos demais exemplos analisados, mas também se 

projeta no futuro, de forma atemporal. O autor focaliza o envolvimento de diferentes 

atores na educação, procurando representá-los a partir da analogia com um conteúdo 

muito comum nas aulas de língua portuguesa: a conjugação verbal. 

Mais uma vez, a dimensão discursiva da charge é oriunda de um 

comportamento enunciativo elocutivo e alocutivo do sujeito comunicante. Sua 

projeção se dá na parcela verbal do texto, por meio do uso das pessoas do discurso 

Eu, Tu e Eles, cujo sentido é preenchido de forma polissêmica, referindo-se ora ao 

contexto enunciado, ora ao contexto da enunciação. Assim, a pessoa Eu remete ao 

personagem do aluno e, ainda, ao próprio chargista, que, com ele, se mistura no dizer; 

a pessoa Tu diz respeito aos pais ou responsáveis pelo aluno e, ainda, ao leitor da 

charge de maneira geral; e a pessoa Eles se refere às autoridades políticas intra e 

extradiegéticas, que, nesse sentido, também integram o público leitor da charge. 

Quanto à organização enunciva, a charge de Orlandeli deixa ver uma estrutura 

verbal narrativa, em que há uma sequência lógica de ações interligadas em diferentes 

                                                             
186 Disponível em: <http://blogdoorlandeli.zip.net/arch2007-12-09_2007-12-15.html>. Último acesso: 30 
nov. de 2017. 
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momentos no tempo, protagonizadas por diferentes sujeitos (Eu, Tu e Eles). Há, 

ainda, nesse espaço, como mencionamos, uma encenação narrativa em jogo, que 

envolve a presença do sujeito narrante e de seus interlocutores, bem como suas 

interações com o contrato comunicativo. 

Na construção do espaço narrativo verbal, Orlandeli insere, então, três 

actantes, como vimos, e descreve suas ações em três momentos históricos de forma 

entrelaçada. A referência verbal a esses períodos é descritiva, cumprindo o papel de 

localiza-situar os personagens e suas ações em um espaço-tempo impreciso. 

Na lógica narrativa, o actante Eu, que corresponde ao aluno, não cumpriu seu 

dever de estudar no momento pretérito, e depreda o espaço da escola, usa drogas e 

agride as pessoas ao seu redor no presente. É um agente oponente, qualificado, a 

princípio, como um agressor.  

O actante Tu, que indica a família do aluno, não se responsabilizou por este no 

passado e lamenta seu comportamento negativo no presente. Sua qualificação é 

também a de agente oponente, que atua de forma omissa em relação a quem deveria 

proteger e incentivar, como um aliado.  

Por fim, o actante definido como Eles têm o mesmo comportamento no passado 

e no presente: não cumpre seu papel de investir em educação. Trata-se, portanto, de 

um agente oponente em relação ao Eu e ao Tu, também omisso em seu dever, o que 

lhe confere o caráter de agressor, que provoca um mal ao demais sujeitos. 

A descrição das ações de todos os actantes, no presente e no passado, é 

negativa, o que faria pensar em uma retribuição igualmente negativa como 

consequência desse posicionamento no futuro. Porém, não é o que acontece: o 

prognóstico das ações negativas tanto do Eu quanto do Tu é o sofrimento, ao passo 

que dos actantes que representam a pessoa Eles é a eleição, isto é, a obtenção de 

resultados positivos.  

A crítica de Orlandeli recai, pois, sobre os efeitos dessas ações negativas dos 

governantes brasileiros, que atravessam o passado e o presente de alunos e 

responsáveis, prejudicando-os com sua omissão. Contudo, tais governantes 

continuam se elegendo e perpetuando seus efeitos destrutivos a outras gerações. 

Vejamos que, após perceber esse desfecho incoerente na charge, podemos relativizar 

a omissão voluntária do aluno e do responsável e atribuir a eles um novo papel: o de 

vítimas, afetadas negativamente pela ação do agressor político. 
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A parcela visual, por sua vez, na dimensão discursiva, serve melhor ao 

componente descritivo, qualificando, através da configuração da imagem, aspectos 

do que diz o texto verbal. Sendo assim, no TEXTO 15, a imagem revela um perfil 

negativo do aluno que se coloca como Eu na charge, complementando a descrição 

verbal que o sugere como irresponsável, vândalo, drogado e agressivo. 

Pensando em um espaço de problematização, podemos inferir relações lógicas 

de causalidade da construção verbal-visual, que definem o viés argumentativo da 

charge. Tais relações dizem respeito à incidência da ação de um sujeito sobre si 

mesmo ou sobre os demais. Vejamos dois exemplos: 

 
(i) No passado, o aluno não estudou, porém seus responsáveis não se responsabilizaram. 

(restrição) 
 
Asserção de partida: No passado, o aluno não estudou, 
Asserção de chegada: porém seus responsáveis não se responsabilizaram. 
Asserção de passagem [pressuposição]: era de se esperar que os pais interviessem para 

mudar a postura do aluno. 
 
 
(ii) No presente, o aluno depreda, se droga e agride, portanto, no futuro, sofrerá. 

(consequência) 
  
Asserção de partida: No presente, o aluno depreda, se droga e agride, 
Asserção de chegada: portanto, no futuro, sofrerá. 
Asserção de passagem [pressuposição]: O envolvimento com vandalismo, drogas e 

violência causará sofrimento inevitavelmente. 
 

Mas a proposição dominante na crítica de Orlandeli aborda o comportamento 

negligente dos governos com relação à educação. Nesse sentido, uma concessão 

restritiva poderia traduzir essa ideia: 

 
(iii) Tanto no passado quanto no presente, os governantes não investem em educação, 

entretanto, no futuro, eles se elegerão. (restrição) 
 
Asserção de partida: Tanto no passado quanto no presente, os governantes não investem em 

educação 
Asserção de chegada: entretanto, no futuro, eles se elegerão. 
Asserção de passagem [pressuposição]: era de se esperar que governantes omissos não 

mais se elegessem. 

 
Os exemplos que citamos podem revelar os saberes e imaginários que 

orientam a produção de Orlandeli e que ele partilha com o leitor implicitamente. 

Reparemos os enunciados que narram o comportamento dos sujeitos no pretérito da 

charge: todos estão ancorados em uma negação em que há um script pressuposto. 

Dessa forma, evidencia-se uma visão negativa a respeito do comportamento dos 

alunos, da família e dos governantes brasileiros, que se desviam do que é esperado 
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em suas ações. Trata-se de uma cadeia de omissões que se prolonga do passado ao 

futuro, culminando em destruição e sofrimento, no caso dos alunos e seus 

responsáveis e, em impunidade, no caso dos políticos. 

Dada a analogia da infraestrutura educacional com o padrão gramatical dos 

verbos, Orlandeli evoca um outro saber de conhecimento do universo escolar, comum 

nas aulas de língua portuguesa. Podemos interpretar essa ocorrência como uma 

metonímia, na qual se toma um conteúdo escolar como uma referência de todo esse 

universo, de sorte que seus atores são associados às pessoas do discurso Eu, Tu, 

Eles, e seus comportamentos, aos verbos conjugados. 

Reparemos, com Lakoff e Johnson (2002), que tal escolha metonímica não é 

aleatória: ela focaliza certos aspectos da entidade a que nos referimos. Sendo assim, 

ilustrar a educação ao longo do tempo recorrendo ao esquema gramatical verbal pode 

demonstrar que seu funcionamento segue um padrão, que se repete sempre no 

mesmo formato desde tempos remotos, permite prever as próximas ocorrências, mas 

pode apresentar exceções.  

Sob outra perspectiva, poderíamos pensar, ainda, que o conteúdo gramatical 

em língua portuguesa – e o dos verbos, em especial – é considerado problemático 

pela maioria dos alunos. Tal crença pode, também, contribuir para a leitura das 

relações lógicas recorrentes e contraditórias que se passam no universo escolar, 

segundo Orlandeli. 

Quanto à dimensão formal, como comentamos, a mise-en-scène textual 

simula o registro de uma conjugação verbal em diferentes tempos, que costumamos 

exercitar na escola. O chargista utiliza esse padrão como modelo para a emissão de 

uma série de enunciados sobre o funcionamento da educação no Brasil, os quais 

obedecem, pois, à estrutura sujeito pronominal + verbo (+complemento). 

A parcela verbal é preponderante na construção da temporalidade implícita da 

charge, dada a delimitação, mesmo imprecisa, dos tempos verbais prototípicos – 

pretérito perfeito, presente do indicativo e futuro do presente. Constrói-se, pois, uma 

referência que atravessa os tempos, com conotações que se coadunam à 

argumentação do texto: a descrição do presente é habitual, caracterizando como uma 

constante o comportamento irresponsável do aluno, a reação desesperada dos pais e 

postura omissa dos políticos contemporâneos. Da mesma forma, no futuro, o 

sofrimento do Eu e do Tu e a reeleição do Eles se apresentam como fatos certos. 
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Convém destacar, ainda, que a disposição visual dos enunciados verbais 

somada às escolhas fonéticas de Orlandeli chamam a atenção para a forma do 

significante verbal, atribuindo-lhe um caráter estilístico. Um exemplo é a exploração 

da coincidência dos sons finais da 3ª pessoa do verbo eleger-se (“Eles se elegerão”), 

com os da palavra “educação” (“Não investiram / investem em educação”), que 

confere harmonia sonora ao texto.  

Além disso, destacamos, no trecho que trata do comportamento do aluno no 

presente, a aliteração das consoantes oclusivas em grupo com a vibrante dupla [R]: 

“Eu depredo, me drogo, agrido”. Conforme Martins (2008, p. 54-8), que descreve a 

estilística dos sons da língua portuguesa, as consoantes oclusivas se ajustam à 

impressão forte de ruídos duros, secos ou pancadas, e a vibrante acrescenta a noção 

de vibração, abalo, rompimento, podendo denotar sentimentos fortes, como ódio ou 

desespero. Vejamos que tal leitura também se ajusta ao trecho que descreve o futuro 

da educação ilustrada no TEXTO 15: “Eu sofrerei, tu sofrerás”, com o acréscimo do 

traço durativo da consoante constritiva [f]. Entretanto, por contraste com o desfecho 

negativo do Eu e do TU, “Eles se elegerão”, com destaque para a fluidez da consoante 

líquida. 

Ainda sobre a disposição do texto verbal, chamamos a atenção para a 

orientação topológica em que foi disposto, seguindo-se um direcionamento de cima 

para baixo. Se pensarmos na metáfora orientacional MAIS É PARA CIMA e MENOS 

É PARA BAIXO, notemos que tal disposição pode evocar um sentido metafórico à 

percepção da temporalidade da charge, expondo o caminho de deterioração e 

decadência que a educação brasileira trilha ao longo do tempo. 

Quanto à parcela visual da charge, no que tange ao espaço, observamos que 

uma folha de caderno preenche o fundo da imagem, onde se inscrevem, à esquerda, 

o texto verbal, que vimos analisando e, à direita, a ilustração de um aluno na sala de 

aula. Não há uma moldura; a imagem se expande na página do jornal sem limites 

nítidos, sendo concentrada apenas pela cor difusa que preenche o fundo (V. Anexo 

P, p. 380). A impressão que podemos ter dessa configuração é a de que a charge 

seria o recorte do caderno de aula de um aluno qualquer, em que consta o registro de 

algum conteúdo talvez copiado do quadro, ladeado por desenhos soltos. 

Sob essa ótica, o enquadramento da imagem pode ser entendido como um 

plano de detalhe, mais subjetivo, que realça um aspecto da imagem em particular, 

aproximando-o do olhar do leitor. A construção icônica do aluno pode ancorar essa 
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leitura, revelando um garoto relaxadamente sentado em sua carteira escolar, 

fumando, olhando para seus materiais jogados pelo chão. Veríamos, então, à 

esquerda da cena, em close-up, uma nota do possível caderno que o personagem 

observa, onde teria escrito algo a respeito de si mesmo. 

Pensando na dimensão temporal da imagem, mais uma vez, a charge se 

estrutura entre referências fóricas e não fóricas que se entrelaçam no encontro verbo-

visual. Nesse sentido, a ausência da moldura reforça a impressão de atemporalidade 

já sugerida na construção verbal. Com efeito, a representação do aluno denota 

descaso e sofrimento, ajustando-se ao que Orlandeli descreve a respeito do pretérito, 

do presente e do futuro da educação. Trata-se de uma imagem estereotípica do aluno 

contemporâneo, já observada em outras charges aqui analisadas. 

A parcela não verbal do TEXTO 15 explora, ainda, certa duração por meio do 

traço do movimento da fumaça do cigarro na mão do aluno. Além disso, pode-se 

inferir, da observação dos signos visuais, o intervalo de tempo correspondente à ação 

de depredar a sala de aula, jogando os materiais no chão, por exemplo, como consta 

da parte verbal. A charge oferece, pois, indícios que o leitor deve reunir e preencher 

de acordo com seus conhecimentos e experiências para construir a temporalidade. 

Quanto à dimensão plástica da imagem, notemos que a forma das letras 

relembra o que poderia ser a escrita de um aluno. O emprego da cor vermelha simula 

o destaque que os professores costumam dar aos conteúdos importantes quando 

passam a matéria a ser copiada no quadro. Assim, o vermelho destaca os elementos 

principais da argumentação de Orlandeli: os sujeitos envolvidos no universo da 

educação e o momento histórico de suas ações. A cor pode agregar a esses 

elementos, ainda, o sentido negativo de algo que inquieta, detém e incita à vigilância 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008). 

Outro aspecto cromático interessante da charge que contribui para a expressão 

da temporalidade está no preenchimento difuso do fundo em um tom ocre pastel, que 

sinaliza o aspecto desbotado dos papeis antigos. Os tons que preenchem o contorno 

do desenho do aluno também são próximos desse, porém mais escuros. Vejamos 

que, juntamente com as linhas bastante moduladas do contorno, essa imagem ganha 

pregnância com essa composição, evocando a atmosfera de abandono, sofrimento e 

opressão que envolve o aluno. 

Quanto ao paratexto do TEXTO 15 (V. Anexo P, p. 380), a charge se encontra 

na página 3A, sob a rubrica Política. Dividindo o espaço com duas notícias e uma 
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coluna com vários flashes sobre o assunto, a charge ocupa a zona morta inferior 

esquerda da página. Com tamanho considerável em relação aos demais artigos do 

entorno, o texto de Orlandeli se destaca pela linguagem e equilibra a harmonia visual 

do espaço, dialogando com outras fotos e desenhos em pontos mais afastados. 

A charge não faz referência direta a nenhum texto da página onde se encontra, 

mas aponta para uma reportagem local anunciada na capa – “Famílias ‘encolhem’ e 

escolas perdem 11 mil alunos em quatro anos” –, que se situa em uma sessão mais 

interna do jornal, sob a rubrica Cidades. Nesse sentido, Orlandeli faz o link com a 

manchete da capa, preparando o terreno para que o leitor se encoraje à leitura da 

reportagem na íntegra, mais adiante. 

A reportagem mencionada avalia a queda nas matrículas das escolas 

pretenses nos últimos quatro anos, apontando, como principal motivo, a redução 

populacional. É o trecho destacado a seguir, que faz um paralelo entre a situação nas 

escolas públicas e privadas, que se liga intertextualmente à leitura da charge: 

 

 

Figura 37 – Paratexto impresso do TEXTO 15 

 

Como vemos, a violência e o declínio na qualidade do ensino são apontados, 

nesse excerto, como fatores que incidem sobre a queda do número de matrículas nas 

escolas públicas, pois levaria os grupos com melhor poder aquisitivo a procurar 
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unidades particulares. O especialista mencionado no texto, embora discorde da 

importância desse tipo de evasão para as estatísticas em torno da redução geral do 

número de matrículas, avalia que a consequência dessa diminuição para as escolas 

públicas é o enfraquecimento da pressão por melhores condições e o 

empobrecimento progressivo da rede. 

Delineia-se, pois, na conjuntura apresentada verbalmente no paratexto, o 

cenário que serviu de mote a Orlandeli e que dá margem aos efeitos de sentido da 

charge: alunos desinteressados, violentos e drogados, pais irresponsáveis e 

governantes negligentes. 

A categoria que nos permite compreender os efeitos humorísticos do TEXTO 

15 é a do humor insólito, dado pela aproximação entre dois universos aparentemente 

diferentes: o padrão gramatical dos verbos e o funcionamento da infraestrutura 

escolar, como mencionamos. Os efeitos possíveis desse ato humorístico sobre o leitor 

visam a produção da conivência crítica, apoiada na denúncia de um padrão incoerente 

na educação, cheio de omissões e sofrimento, mas, mais do que isso, um padrão 

cujas exceções beneficiam os maiores agressores, que são os políticos. 

Ressalte-se que, em nosso corpus, a charge de Orlandeli é a que mais 

desenvolve o aspecto verbal do texto, explorando recursos expressivos que 

contribuem para a condução do humor tal como foi concebido por Freud ([1969]1996). 

O múltiplo uso da estrutura gramatical dos verbos e a exploração da sonoridade dos 

signos verbais – em conjunto com a composição visual, obviamente – constroem um 

ambiente propício para que o leitor reconheça algo antigo no que parece novo, e 

possa, por consequência, experimentar nisso um prazer gratificante chistoso. 

Movido por tal efeito humorístico de conivência, o leitor está apto a assumir um 

lugar interpretativo marcado pela tópica patêmica da antipatia, sob uma figura de 

indignação contra os políticos, que só visam se beneficiar e nada fazem pelo povo. 

Por outro lado, ao constatar o papel de vítima atribuído aos alunos e aos responsáveis 

no discurso da charge, por oposição ao papel de agressores dos governantes 

omissos, o leitor pode, ainda, ser tocado a se solidarizar com o sofrimento desses 

sujeitos, dos quais se aproxima por ser também um cidadão comum.  

 

 

 

******** 
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6 CONTORNOS CONCLUSIVOS 

 
Pode-se dizer que a instância midiática que comenta assemelha-se a um 
jogador que deve ganhar uma série de apostas: analisar para esclarecer, 

mas esclarecer sem deformar; comentar para revelar, mas revelar sem 
acusar; argumentar com imparcialidade, mas argumentar denunciando; 

enfim, supremo paradoxo, alimentar os boatos, mas também desmascará-
los (ou talvez, alimentar o boato para melhor desmascará-lo)  

(Patrick Charaudeau).187 

 
 

É consenso entre os autores que se debruçaram sobre o estudo das 

representações sociais que as mídias têm grande valor como espelho dessas formas 

de conhecimento e de pertença compartilhadas por um povo. Voltados para tudo o 

que é atual, social e imprevisível, os atores e veículos midiáticos são grandes 

responsáveis por (re)construir e difundir, em larga escala, pontos de vista sobre os 

acontecimentos do mundo, filtrando-os para que façam sentido – e façam sentir – em 

um contexto de aparente desordem e caos.  

No domínio jornalístico, concluímos que as charges levam às últimas 

consequências o comentário midiático, explorando as restrições e liberdades do 

contrato que lhes permitem captar mais do que informar. Potencializada, ainda, pela 

fluência dos encontros entre palavra e imagem, a opinião do enunciador chargístico 

se condensa e, ao mesmo tempo, expande-se para além da moldura de um ou dois 

quadros que estruturam a charge, colocando em cena um ato humorístico que visa a 

provocar senão riso, ao menos alguma reflexão e emoção no intérprete,  

Por meio da análise de nosso objeto de estudo, dedicamo-nos, então, ao 

desafio de pensar os meios que viabilizam o delírio de conteúdo da charge (TEIXEIRA, 

2005) a propósito da tematização de um universo igualmente delirante – a educação 

brasileira. Na intenção de mapear os imaginários latentes na tradução desse universo 

sob o olhar do chargista, vimo-nos, pois, obrigados a pensar um instrumento teórico-

metodológico que nos permitisse “desmembrar” a estrutura sintética dos 15 textos de 

nosso corpus, fornecendo-nos um parâmetro para observar as estratégias e recursos 

linguísticos e discursivos empregados em seu trabalho multimodal de semiotização. 

As bases desse instrumento de análise foram lançadas sobre os preceitos 

teóricos da Semiolinguística. Sob tal perspectiva, o gênero é produto de um ato de 

linguagem orientado por um contrato comunicativo e pelo projeto intencional de um 

                                                             
187 (2010b, p. 187) 
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sujeito, que determinam seus diferentes níveis de construção. Defrontados, porém, 

pelos múltiplos efeitos de sentido e pela complexidade das misturas verbo-visuais e 

dos conteúdos implícitos da charge, precisamos dialogar com outras teorias da 

imagem, dos quadrinhos, do humor e das representações sociais a fim de levar a cabo 

nossos objetivos. 

A análise de nosso corpus mostrou que o chargista lida de maneira singular 

com o equilíbrio da instância jornalística que comenta “entre o martelo (credibilidade) 

e a bigorna (captação)”, como disse Charaudeau (2010b, p. 181). De fato, as 

estratégias de captação são a base do projeto desse sujeito, que, não estando em 

posição de autoridade, necessita “fazer crer” seu interlocutor no que diz por meio de 

uma dramatização. O enunciador abusa, então, do que há de mais histérico no 

domínio midiático para seduzir seu parceiro – o comentário (op. cit., 176). 

Sendo a intenção da charge “chacoalhar as certezas do leitor”188, o cartunista 

calcula e mobiliza fragmentos do que supõe serem essas certezas e os põe em xeque 

em seu traço-texto, seja para reforçar, seja para desmentir, seja para reforçar e, assim, 

melhor desmentir. O fato é que esse jogo de captação se apoia em imaginários, 

crenças e estereótipos que permeiam todos os níveis de organização do ato de 

linguagem que enseja a charge, culminando na produção de efeitos de sentido de 

humor e de pathos, da seguinte forma: 

No nível situacional, o espaço de tematização – que se desenvolve em torno 

da educação brasileira – já evoca uma lembrança comum à quase totalidade dos 

brasileiros que frequentaram a escola. Como propôs Emediato (2007), trata-se de um 

espaço que lida não só com o interesse cognitivo de querer saber do leitor do jornal, 

mas também com sua memória afetiva; daí o interesse do chargista em instigar 

memórias que acredita sustentarem a partilha de sua opinião sobre o universo 

educacional. A opção recorrente no corpus de desconstruir a imagem da professora 

recebendo uma maçã é um exemplo de como o chargista insere o leitor no universo 

temático da mídia, partindo da revelação de um desequilíbrio na ordem tida como 

normal do mundo. 

No nível discursivo, o comportamento enunciativo do chargista – 

predominantemente elocutivo e alocutivo – também possibilita a dramatização do 

acontecimento midiático, proporcionando ao leitor diferentes formas de interagir com 

                                                             
188 (SALLES, 2014). 
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o texto. Com base no reconhecimento do contrato, o leitor da charge se vê, então, ao 

mesmo tempo, diante de um recorte declaradamente subjetivo do universo da 

educação, uma opinião assinada, mas a respeito da qual é convidado indiretamente 

a opinar. 

Da mesma forma, as atitudes enuncivas, manifestas nos modos de organização 

do discurso chargístico, semiotizam o real por meio de categorias descritivas e 

narrativas, que classificam e transformam os seres e suas ações em objetos de 

discurso carregados de afetos. As tensões desse movimento discursivo, como vimos, 

axiologizam os actantes envolvidos na ilustração do universo escolar, forçando o leitor 

a julgá-los e a tomar partido de acordo com suas crenças. Um exemplo bastante 

significativo desse recurso encontramos na predominância da imagem do professor 

ora como paciente beneficiário de uma homenagem, ora como vítima indefesa de uma 

agressão; e igualmente, do aluno ora como benfeitor, ora como agressor. 

Destacamos, também, outra instância discursiva do comentário midiático, 

responsável por seu espaço argumentativo, que é a problematização. Considerando 

a materialidade sintética e predominantemente visual das charges, a problematização 

está também ancorada nas inferências e conteúdos pressupostos depreensíveis do 

traço-texto do chargista. Dessa forma, do contraste entre os saberes e imaginários 

supostamente já conhecidos do leitor e os dados novos apresentados pelo cartunista, 

deduzimos relações lógicas de oposição e restrição que traduzem, na maior parte dos 

exemplos analisados, o saudosismo em face da discrepância observada entre o 

passado e o presente da educação brasileira. 

Além dos conteúdos pressupostos e inferências, o comentário das charges 

analisadas também se apoiou na linguagem metafórica, que tornou possível uma 

tradução simplificada da complexidade dos fenômenos para torná-los mais acessíveis. 

Recordando o papel das metáforas como recursos constituintes do processo de 

objetivação das representações sociais, destacamos sua manifestação ora verbal, ora 

visual nos exemplos 2, 4 e 8, que aproximam o contexto escolar do da guerra, 

sugerindo a interpretação da sala de aula como um front. 

O investimento dramático na iconicidade também é evidente no nível formal 

das charges examinadas, sabendo-se que a decisão sobre o que e como a imagem 

mostra também permite uma leitura mais aproximada e emocional. Reportamos à 

composição que fazem Edra (TEXTO 4), Paixão (TEXTO 10) e Latuff (TEXTO 12), por 

exemplo, colocando, diante de nós, professores que nos olham fixamente em sua 
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postura de dor, riso amarelo ou revolta, convocando-nos a pensar e sentir algo com 

eles. Outro exemplo é a concepção do aluno como portador de armas, bombas e 

drogas no espaço de visualização da charge, o que também mobiliza a sensibilidade 

do público. 

Ainda no nível formal, a composição plástica da imagem também contribuiu 

para o desencadeamento de efeitos de aproximação, por meio da divisão em quadros 

(TEXTOS de 1 a 9) e das linhas de movimento (TEXTOS  4 a 6, 10, 12 a 14), que, 

além de servirem à construção espaço-temporal, convocam o leitor a preencher 

lacunas com seus conhecimentos. Da mesma forma, a organização topológica e o 

preenchimento cromático agregaram valores metafóricos e simbólicos, que 

intensificam o potencial de pregnância dos signos visuais em conjunto com os verbais. 

Cumpre ressaltar, ainda, as técnicas chistosas que estruturaram as categorias 

de humor das charges do primeiro grupo analisado, cuja composição em dois quadros 

foi muito favorecida pelo múltiplo uso do mesmo material verbal e visual. Além disso, 

o jogo de palavras com exploração de duplo sentido (TEXTO 11) e de recursos 

sonoros nos (TEXTOS 3 e 15), apesar de não ter sido muito recorrente no corpus, é, 

em geral, comum no humorismo gráfico. Ao viabilizar a economia de energia psíquica 

pelo reconhecimento do velho no novo – responsável pelo desencadeamento do 

humor –, tal arranjo vai ao encontro do desejo do chargista de problematizar as 

diferenças entre o passado e o presente da educação, como vimos.  

É notório que o humor, como estratégia de captação, baixa a guarda da razão 

do leitor, que poderia levá-lo a discordar do que lê e vê, se agisse apenas com o 

raciocínio. Por outro lado, demonstramos que, no caso das charges, a razão não está 

totalmente afastada dos interesses do enunciador, tendo em vista que o principal 

efeito de sentido humorístico identificado foi o da conivência crítica. Vale lembrar, com 

Charaudeau, que, mesmo tendo por alvo moções emocionais, o comentário midiático 

exige uma atividade intelectiva e uma tomada de posição do outro (2010b, p. 176). 

Relembramos, ainda com Charaudeau (op. cit., p. 187), que a multiplicidade de 

pontos de vista do comentário midiático fornece elementos para que se construa uma 

verdade mediana sobre o que é mostrado. Talvez nesse sentido possamos interpretar 

a frase do humorista Juca Chaves, que diz que “só no humor você descobre a 

verdade”189 – a verdade que se esconde nos estereótipos e que ninguém quer dizer a 

                                                             
189 A frase é citada por Romualdo (2000, p. 56). 
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sério. E que “verdades” imaginárias nos mostraram, pois, os comentaristas do traço 

midiático a respeito da educação brasileira, lançando mão de todos esses recursos e 

efeitos de humor e de pathos? 

O universo educacional brasileiro é construído, em nosso corpus, a partir de 

três propósitos comumente considerados problemáticos, como vimos: a questão 

salarial, a infraestrutura e a violência escolar. Baseados em um contraponto entre o 

que testemunham do presente e o que imaginam do passado, o objetivo de todos os 

chargistas foi, pois, emitir uma opinião sobre a atualidade caótica desse contexto.  

Das 15 peças analisadas, oito revelam uma descrição positiva do cenário 

escolar passado em oposição ao presente negativo. Em cinco destas, as imagens do 

passado estão ancoradas no estereótipo do aluno amável e ordeiro, que leva uma 

maçã para o mestre, tratando-o com todo respeito. As outras três pressupõem scripts 

e conhecimentos considerados normais pelo leitor, como ir à escola portando material 

escolar e lancheira (TEXTO 5) ou levar uma surra por tirar notas baixas (TEXTO 11). 

Os TEXTOS 7 e 8, que não estão ambientados no espaço escolar, propõem o 

contraponto entre dois momentos históricos comparando a carreira do magistério com 

a da segurança pública e a do exército – igualmente perigosas. Os outros cinco 

exemplos analisados, contrariamente ao que esperávamos, constroem 

representações do passado e do presente educacional sem, contudo, demonstrar 

alterações: nesses casos, pode-se interpretar uma realidade de violência, 

sucateamento e má gestão que se perpetua de antigamente até hoje em dia.  

Os propósitos mais produtivos foram a infraestrutura e a violência. No primeiro 

caso, a abordagem das condições ruins das dependências escolares – seja com foco 

na corrupção, como fez Elvis (TEXTO 9); seja nas unidades escolares, a exemplo de 

Latuff (TEXTO 12) e Orlandeli (TEXTO 15); seja no sistema de ensino, ainda com 

Latuff (TEXTOS 13 e 14) – também revelou, na maior parte dos exemplos, uma 

realidade negativa que existe desde sempre. Nesse sentido, ressaltamos as 

ressonâncias intertextuais de Chaplin nas charges do Sepe-RJ, que, recorrendo ao 

poder das imagens-sintoma, adensaram a crítica ao governo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Convém reforçar, nesse sentido, a eficácia da charge como estratégia 

discursiva também na imprensa dos órgãos sindicais, sabendo que os textos 

publicados nesse domínio têm o mesmo objetivo da mídia de modo geral – ser uma 

forma de publicização, cuja ação é participar do que constitui, desconstitui e 



349 
 

transforma o espaço público (CHARAUDEAU, op. cit., p. 120). Vejamos que o 

emprego de imagens favorece a visada de captação, equilibrando o espaço 

informativo visual e fornecendo uma experiência de leitura mais direta e sensível ao 

leitor-alvo dessas publicações. 

A questão da violência foi o mote de dez peças que puseram em cena 

diferentes vilões (o aluno, principalmente, e a polícia), mas, em geral, uma única 

vítima: o professor. Há, inclusive, uma imagem consensual do mestre no traço dos 

chargistas, que dialoga com os dados estatísticos sobre o magistério no Brasil: 

apresenta-se como uma classe de maioria feminina. No excesso de razão das 

charges, porém, trata-se de um profissional passivo e amedrontado pela convivência 

em um cenário aproximado ora das trincheiras, ora das indústrias.  

Tal representação condiz, na maior parte dos exemplos, com um imaginário 

coletivo negativo, que opõe a tradição da moral e dos bons costumes do passado a 

uma modernidade considerada tóxica, na qual as novas gerações são influenciadas 

pela perda da autoridade, das referências morais e do respeito. Portanto, é um conflito 

axiológico ético que está em jogo o tempo todo na representação coletiva dos 

chargistas, pelo qual se opõem, no enquadramento da verbo-visualidade, sujeitos que 

agem em nome do bem ou do mal. Nesse sentido, as tópicas patêmicas exploradas 

foram, de fato, a da simpatia e a da antipatia, que criaram lugares interpretativos de 

solidariedade, compaixão e, principalmente de nostalgia e indignação para o leitor. 

Finalizamos nossos contornos conclusivos admirando e reforçando a 

capacidade de sobrevivência das charges no contexto pós-fotográfico da imagem 

(SANTAELLA E NÖTH, 1998), cujos paradigmas desafiam os artistas do papel e do 

jornalismo, inclusive, a constantemente inovar e se reinventar. Inserida nos blogs, 

redes sociais e páginas infinitos da Internet, esse gênero experimenta o universo do 

virtual e reiniciável, que lhe permite suplantar a circunstancialidade de sua essência.  

A imagem da charge pode, então, conquistar o campo do devir e do 

manipulável, que convida o leitor progressivamente à interação e à imersão na era 

digital. Isso torna cada vez mais urgente o desenvolvimento de uma competência de 

leitura do verbo-visual, que suplante a chamada “síndrome das roupas do imperador”, 

formando leitores menos passivos (DONDIS, 2003). É esta uma contribuição que 

esperamos ter dado com esse estudo, que tematiza o ambiente onde, apesar de 

tantos imaginários negativos, ocorre, por excelência, a aprendizagem formal. 
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ANEXO A – Panfleto do Sepe/RJ com charge de Carlos Latuff 190 

 

 

 

 

 

                                                             
190 Disponível em: <https://regional7.files.wordpress.com/2013/09/panfleto-pais-apc3b3s-agressc3b5e 
s.pdf>. Acesso em 27 de Set. 2017. 
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ANEXO B – Contexto de publicação da Charge de Bello191 
Tribuna de Minas (Juiz de Fora/MG), 15/10/2009, p. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
191 (Figura 20, p. 175). As fotografias foram feitas e enviadas, gentilmente, pela equipe do Setor de 
Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, de Juiz de Fora (MG). 



365 
 

ANEXO C – Paratexto do TEXTO 1 (A) 
Capa do Novo Jornal (Natal/RN), 09/03/2012. 
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ANEXO D – Paratexto do TEXTO 1 (B) 
Novo Jornal (Natal/RN), 09/03/2012, p. 12. 
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ANEXO E – Paratexto do TEXTO 2 
Comércio do Jahu (Jaú/SP), 14/05/2013, p. 2. 
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ANEXO F – Reportagem contemporânea do TEXTO 3192  
Diário Rio do Peixe (Caçador/SC), 22/06/2015. 

 

UNIARP  

Tudo pronto para o 16º Congresso de 
Educação 
O Congresso de Educação inicia dia 20 de julho com conferência do reitor da UNESC, 
professor Gildo Volpatto 

 

22/06/2015 - 18:56:57 - Atualizada em 22/06/2015 - 19:03:07 
Diário Caçadorense  

 

  A UNIARP, através da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações Comunitárias 
e Secretaria Municipal de Educação de Caçador realizam dias 20 e 21 de julho a 16ª 
edição do Congresso de Educação com o tema: “Desafios atuais da educação: novas 
práticas”. O evento conta com a parceria da FAPESC. As inscrições podem ser feitas 
até dia 15 de julho no site: http://www.uniarp.edu.br/congressoEdu/. 

  O objetivo do evento é proporcionar para os profissionais da educação um 
aperfeiçoamento constante para acompanhar a evolução das novas tecnologias e 
estar sempre à frente, não deixando que a crise da falta de informação e os problemas 
sociais afetem o educador cuja profissão é uma das mais importantes 

  O Congresso de Educação inicia dia 20 de julho com conferência do reitor da 
UNESC, professor Gildo Volpatto. Ele falará sobre o tema: “Sobre os saberes e a 
autoridade do professor: conversando sobre questões que qualificam à docência”. 

  A segunda conferência do dia será ministrada pelo professor Antônio Sampaio da 
Nóvoa, doutor em Ciências da Educação e professor Catedrático do Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa. Ele falará sobre o tema: “É possível imaginar a 
escola do futuro com a escola que temos nos dias atuais? ”. 

  Dia 21 de julho a conferência será com a professora, Isabel Cristina Hierro Parolin, 
mestre em Psicologia da Educação. A segunda conferência será ministrada pelo 
professor Max Haetinger, especialista em Criatividade e Tecnologias Aplicadas na 
Educação, mestre em Educação e doutorando em Ciências da Educação. 

  SERVIÇO: Informações: Coordenadoria de Extensão, Cultura e Relações 
Comunitárias. E-mail: extensao@uniarp.edu.br. Telefone: (49) 3561-6224 ou 3561-
6223. Serão expedidos certificados aos participantes com 75% de presença, de 20 
horas. 

 

 

 

                                                             
192 Disponível em: <http://www.diarioriodopeixe.com/educacao/13212-tudo-pronto-para-o-16-congres 
so-de-educacao/>. Acesso: 20 de nov. 2017. 
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ANEXO G – Paratexto do TEXTO 4 
Capa do Diário de Caratinga (Caratinga/MG), 17/10/2015. 
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ANEXO H – Paratexto do TEXTO 5 
Tribuna de Minas (Juiz de Fora/MG), 19/04/2013, p. 2. 
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ANEXO I – Paratexto do TEXTO 7 
Tribuna do Norte (Natal/RN), 11/10/2013, p. 2. 
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ANEXO J – Paratexto do TEXTO 8 
Diário de Sorocaba (Sorocaba/SP), 14/12/2010, p. A-2. 
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ANEXO K – Paratexto do TEXTO 9 
Amazonas em Tempo (Manaus/AM), 13/12/2014, p. A3. 
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ANEXO L – Paratexto do TEXTO 10 
Gazeta do povo (Curitiba/PR), 15/10/2013, p. 2. 
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ANEXO M – Paratexto do TEXTO 11 
Diário do Alto Tietê (Mogi das Cruzes/SP), 07/10/2013, p. 2. 
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ANEXO N – Paratexto do TEXTO 12 
Boletim do Sepe-RJ (Núcleo de Belford Roxo), 05/2013. 
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ANEXO O – Paratexto dos TEXTOS 13 e 14 
Educação em Revista, Sepe-RJ (Regional 7 – Ilha do Governador), 12/2012, capa, 

p. 2, p. 10-1 e contracapa. 
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ANEXO P – Paratexto do TEXTO 15 
Diário da Região (São José do Rio Preto/SP), 24/11/2007, p. 3A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


