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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre as estratégias discursivas do humor político através das 

charges de Chico Caruso que são “dinamizadas” pelo telejornal Jornal da Globo, da Rede Globo 

de Televisão. Partindo da concepção de que a charge midiatizada no âmbito da informação busca 

editorializar o telejornal pelo viés da comicidade, o objetivo deste trabalho é verificar como o 

humor se apresenta e age por meio das charges e de que forma o discurso do humor está 

representado nas charges. A investigação compreende a análise do funcionamento desse gênero 

jornalístico na televisão, no telejornal e das estratégias humorísticas, a partir da seleção de 10 

charges que compreende o período de maio a julho de 2008. 

 

Palavras-chave: Charge. Humor. Política. Televisão. Midiatização. 

 

 

ABSTRACT 

 

The research presents a study about discoursive strategies of political humour through charges of 

Chico Caruso that are “dynamized” by newscast Jornal da Globo, from Rede Globo network. 

Assuming that the mediatization charges into the ambit of the information searches to judgement 

the newscast by comic, the objective of this work is to verify as the humor if it presents and it 

acts by means of charges and that it forms the discourse of the humour is represented by charges. 

The research understands the analysis of the functioning of this journalistic style in the television, 

by newscast and humour strategies, from the selection of 10 charges that it comprehend the 

period between may and july of 2008. 

 

Keywords: Charge. Humour. Politics. Television. Mediatization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O campo do jornalismo é caracterizado por ser um espaço onde se “prega” o sério, a 

verdade e a credibilidade com seu público. Em contrapartida, chama atenção o lugar ocupado 

pelo humor em editoriais, através de crônicas, histórias em quadrinhos, cartuns e charges. Foi 

pensando nesse espaço que, por alguns momentos, a sisudez jornalística pode ser esquecida que 

surgiu a idéia desta pesquisa. 

Pela televisão, observa-se na charge um objeto fértil a ser explorado. A proposta de 

estudá-la via mídia televisiva insere-se num contexto contemporâneo caracterizado por 

revoluções tecnológicas que permitiram com que a televisão apropriasse desse gênero que, até 

pouco tempo, era comum tão somente no jornalismo impresso. Da mesma forma, as charges 

sofreram transformações para se adaptarem às novas realidades midiáticas. 

A intenção, portanto, consiste no estudo desse tipo de gênero jornalístico sob uma nova 

perspectiva, a da animação, que configura-se como um novo fenômeno midiático que sai das 

editorias dos jornais impressos e passa a ganhar vida, articulação, no momento que é 

“redinamizada” pela mídia televisão. O foco dessa pesquisa centraliza-se nas charges Jogo 

Rápido e Bate Papo, do cartunista Chico Caruso, que a partir de 2008 passam a compor a 

estrutura do telejornal Jornal da Globo, da Rede Globo de Televisão.  

Os motivos de trabalhar o tema são vários. Em primeiro lugar, a concretização de uma 

realização pessoal, o sonho de concluir um curso superior e o sonho de ser jornalista. Os demais 

foram construídos ao longo do curso, através do contato “real” com a futura profissão e o 

complexo campo jornalístico. A aproximação com a academia e a participação em alguns 

projetos de iniciação científica, despertaram o interesse pela compreensão do funcionamento das 

mídias e das estratégias comunicacionais por ela construída.  A conseqüência não poderia ser 

outra, a busca por aprimoramento, conhecimento e crescimento. No entanto, a nova empreitada 

depara-se com o autor pedindo que desafios sejam superados, já que trata de um assunto ainda 

não trabalhado durante a graduação. 

A escolha pelo tema não foi fácil, levando em conta os anseios pessoais e a demanda de 

ofertas comunicacionais que o campo da comunicação propõe. Estudar política sempre pareceu 

algo instigante e desafiador e, o que mais motiva, é saber que através dela, todo o funcionamento 

da sociedade é regido, seja através de pequenas ações como nas tomadas de decisões que, a todo 
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dia, se tem que fazer. Chegar às charges de Chico Caruso foi algo surpreendente, pois a mistura 

entre política, opinião e humor tornou o tema ainda mais agradável. 

A analogia entre mídia e humor é fundamental na compreensão das práticas de diversos 

campos sociais, principalmente a política. A charge da televisão surge como um fenômeno que 

engendra práticas complexas que possibilitam uma relação com a linguagem unindo as palavras a 

diversas semioses: sons, imagens e formas em movimento. Ao mesmo tempo, ela surge como um 

dispositivo capaz de operar e produzir sentidos, tornando-se tão rica e informativa quanto os 

outros textos opinativos ou editoriais, por exemplo. Através da animação, a figura política 

“ganha” vida e, através de estratégias cômicas, muitas vezes silenciosas, passa a enunciar por 

meio de fios discursivos.  

A escolha pelas charges surgiu há mais de um ano, quando elas ainda eram veiculadas 

pelo Fantástico. Enquanto telespectador, despertava a curiosidade em relação ao modo como Lula 

era midiatizado no quadro. Foi então que num primeiro momento pensou-se em estudar a 

construção ou desconstrução da imagem do presidente através das charges. Porém, a idéia do 

trabalho passou a se consolidar quando a charge saiu do programa dominical e migrou para o 

Jornal da Globo, no início de 2008. 

Torna-se importante este tipo de estudo porque através da charge são originadas 

especificidades na sua composição devido ao funcionamento do dispositivo telejornal. No quadro 

Bate Papo, diversos atores políticos como Lula, Dilma Roussef, Tarso Genro, Gilberto Gil, Jorge 

W. Bush, Fidel Castro, José Dirceu, entre outros, “conversam” sobre determinadas situações 

sócio-político-econômica, ou até mesmo pessoais, originando o humor da charge. Já no Jogo 

Rápido, personalidades da política são caricaturadas fazendo uma reflexão sobre dado contexto 

político. 

Trata-se de um objeto de pesquisa inserido no contexto de um telejornal noturno que tem 

por característica ser mais “analítico” do que os demais transmitidos pela Rede Globo. Frente a 

isso, questiona-se o poder da charge no funcionamento de produção de opinião sobre política no 

telejornal. Mais do que provocar o riso, a charge midiatizada no âmbito da informação busca 

desenvolver um princípio de editorialização. Nesse sentido, busca-se compreender as estratégias 

discursivas do humor político na televisão, através das charges de Chico Caruso. Como objetivos 

específicos, busca-se verificar como o humor se apresenta e age por meio das charges na 

televisão e de que forma o discurso do humor está representado nas charges. 
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O estudo parte da hipótese de que o telejornal dinamiza a charge como uma estratégia de 

legitimizar a sua política editorial pelo viés da comicidade. Nessas condições, o trabalho foi 

estruturado visando uma efetivação dessas questões preliminares. Após a introdução, o capítulo 

dois mostra o ingresso da charge nos meios de comunicação e a evolução nos traços do humor 

gráfico, apresentando algumas revistas humorísticas importantes ao longo das décadas. No 

capítulo três, são estabelecidas as relações entre o campo midiático e o político, suas interações e 

negociações, assim como o processo de midiatização da política na televisão. O quarto capítulo 

traz uma construção teórica sobre o humor a partir de alguns teóricos que se dedicaram a estudar 

a natureza do humor. No quinto capítulo está a análise da pesquisa que foi dividida em dois 

momentos. Primeiro, são abordadas questões que elucidam o funcionamento da charge televisiva 

e o ambiente que está inserida. Em seguida, é feita a análise das estratégias humorísticas contidas 

nas charges do telejornal.  

A pesquisa é qualitativa e descritiva, pois o percurso metodológico abrange consultas 

bibliográficas, entrevistas com o cartunista Chico Caruso e a animadora Fernanda Fiani e 

gravações dos quadros nos meses de maio, junho e julho, totalizando 35 charges das quais 10 

foram selecionadas a partir da elaboração de um quadro com temáticas encontradas. Por fim, as 

considerações finais retomam os objetivos que nortearam esta investigação procurando sintetizar 

os resultados encontrados. Também são apresentados os possíveis desdobramentos que este 

estudo pode ter. 

Dessa forma, busca-se com esse trabalho, disponibilizar à comunidade acadêmica e 

interessados no assunto mais elementos sobre o funcionamento das dinâmicas do humor e da 

charge televisiva e, sobretudo, contribuir para o entendimento da complexa relação existente 

entre mídia, humor e política. 
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2.         O INGRESSO DA CHARGE NA MÍDIA E AS MUTAÇÕES NOS TRAÇOS DO 

HUMOR GRÁFICO 

 

O objetivo desse capítulo é fazer um breve recorte histórico sobre a trajetória da charge na 

mídia, destacando os principais meios de comunicação de massa que contribuíram para o 

desenvolvimento desse gênero jornalístico na imprensa brasileira, bem como sua função política. 

Mostrar essa evolução e as mutações do humor gráfico frente às transformações tecnológicas é 

importante porque ajuda a compreender o funcionamento da charge na televisão. Vale ressaltar 

que esse percurso concentra-se, principalmente, nos veículos impressos, visto que na mídia 

eletrônica – internet e televisão – os estudos ainda são muito escassos. 

A charge está intimamente ligada a arte do desenho, a arte de representar através da 

imagem. Sua origem remonta as antigas civilizações em que o homem primitivo revelava a 

preocupação de narrar os acontecimentos através de inscrições rupestres nas cavernas pré-

históricas. De acordo com a pesquisadora Maria Beatriz Rahde (1996, p. 104), ao longo da 

história na civilização egípcia, era muito comum imagens modeladas ou pintadas “no interior dos 

templos, nos túmulos, nos quais apareciam figuras do faraó, da corte, reportando episódios 

repletos de símbolos e que representavam cenas de caçadas, de colheitas, de oferendas ou mesmo 

cenas domésticas”. 

Na perspectiva comunicacional, as palavras traduzidas em signos ampliaram as 

possibilidades de comunicação entre os homens. A imagem gráfica jamais deixou de ter papel 

expressivo na comunicação humana, uma vez que o acesso à leitura aconteceu de forma gradativa 

e atingia apenas as classes mais privilegiadas da sociedade. Assim, a imprensa conquistaria um 

novo tipo de leitor, uma camada não privilegiada que compreenderia, via imagem gráfica, um 

novo modo de perceber os acontecimentos através de processos mais explicativos e atrativos. 

 

2.1       INFOGRAFIA: A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO GRÁFICA 

 

A atividade jornalística nos veículos impressos exigiu, ao longo da história, o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas visuais-gráficas que capturassem a atenção do 

público leitor. Para Sodré (1999, p. 202 e 203): 
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As inovações técnicas que permitiram o advento da gravura e, conseqüentemente, da 
caricatura, na imprensa brasileira, deram-lhe considerável impulso, asseguraram novas 
condições à crítica e ampliaram a sua influência. Nesse sentido, o humorismo foi 
precursor da caricatura, que apareceu quando as técnicas de gravação permitiram 
conjugá-lo à atração visual do desenho e da imagem. 

 

Nos meios de comunicação de massa, o século XIX foi marcante para a proliferação das 

imagens gráficas em jornais e folhetins devido a invenção da litografia1. Pode-se afirmar, ainda, 

que o uso de infográficos2 contribuíram para a divulgação das charges e das caricaturas. 

Os infográficos surgiram na imprensa pela necessidade que se tinha em passar as 

informações de forma mais clara e objetiva. Os gráficos informativos mostram aos leitores 

através de imagens os processos factuais que não são possíveis de serem registrados apenas com 

o texto ou com a fotografia. Ao mesmo tempo, o uso desse recurso é uma forma de atrair uma 

geração de leitores em que predomina o visual e a busca da informação de maneira prática e 

rápida. 

O uso dos primeiros infográficos em jornais datam de 1702, no The Daily Courant, 

primeiro diário inglês, e o The Times, de Londres, estreou um infográfico na primeira página em 

1806, mostrando  o  passo  a  passo  de  um assassinato. Mas foi em 1888 que os crimes de Jack, 

o Estripador contribuíram para a publicação de uma série de infográficos no tablóide londrino 

The Illustrated Police News do dia 8 de setembro. 

O jornal trazia na primeira página uma detalhada ilustração mostrando o rosto desfigurado 

de Polly Nichols, a primeira vítima do assassino de Whitechapel3. A ilustração buscava mostrar o 

retrato dos policiais que investigavam o caso e também os ferimentos da vítima, uma prostituta 

pobre, cujo corpo já estava em estado de decomposição. Segundo Aragão (2005, p. 40), o jornal 

“desprovido de documentação visual para um caso tão importante, designou um artista para 

reproduzir por meio de desenho as feições da morta, acrescentando o máximo possível de 

elementos que emprestassem verossimilhança ao caso”.  
                                                
1 É uma técnica de gravura, um método de impressão a partir de imagem desenhada sobre base, em geral de calcário 
especial, conhecida como “pedra litográfica”. A base dessa técnica é o princípio da repulsão entre água e óleo. 
Atualmente, são usadas como matrizes chapas de metal, embora a litografia artística clássica seja toda sobre pedra. 
No início do século XIX foi bastante utilizada para impressão de documentos, rótulos, cartazes, mapas, jornais, etc. 
Ela pode ser impressa em plástico, madeira, tecido e papel. 
2 São representações visuais de informação. Os infográficos são usados para explicar de forma mais dinâmica 
determinadas informações. O recurso pode combinar fotografia, desenho e texto. 
3 Nome do bairro londrino onde Jack, o Estripador, praticava seus crimes. Embora diversas teorias tenham surgido 
desde então, a identidade de Jack, o Estripador nunca pôde ser determinada. As vítimas eram sempre mulheres que 
ganhavam a vida como prostitutas.  
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A edição do periódico esgotou e os editores dos tablóides da época descobriram o gosto 

do público por crimes detalhadamente descritos via representação gráfica. De acordo com Aragão 

(2005), o episódio foi um marco na história do jornalismo pelo misto da reportagem gráfica com 

a interpretação editorial. É importante ressaltar que a noção de caricatura não existia, mas sim a 

do retrato. 

 
FIG. 1 - Reconstituição gráfica do primeiro assassinato de Jack, o Estripador 

 

 
FIG. 2 - Reconstituição gráfica do último assassinato de Jack, o Estripador 
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2.2       A IMPRENSA ILUSTRADA EUROPÉIA  

 

Ainda no século XIX, pode-se afirmar que as charges afloraram na imprensa periódica em 

um período histórico onde a crítica social e política fortaleceram esse tipo de gênero. A 

introdução da caricatura na imprensa é marcada por avanços tecnológicos, através da litografia, 

assim como a popularização dos jornais como veículos e fontes de informação pública. Da 

mesma forma, fortaleceu o caráter opinativo dos veículos de informação. Segundo Melo (2003, 

p.163), a opinião “se manifesta explícita e permanentemente através da caricatura, cuja finalidade 

satírica ou humorística pressupõe a emissão de valores”. 

Na Europa, algumas publicações foram pioneiras na arte de satirizar os costumes políticos 

da época. Através da pintura, a caricatura ganha espaço e notoriedade por artistas que buscavam 

naturalidade explorando temas populares e do cotidiano. O destaque vai para Charles Philipon, 

um dos principais nomes da caricatura política francesa. Responsável por várias caricaturas 

contra Carlos X, rei da França (1824-1830), Philipon fundou duas grandes publicações 

humorísticas: La Caricature (1830) e Le Charivari (1832).  

Le Charivari era uma revista de direcionamento político declaradamente esquerdista, mas 

acomodada às leis de imprensa da época. Já La Caricature, era outro jornal satírico que atacava, 

em particular, a burguesia parisiense e o sistema judicial francês. Ambos os periódicos tinham as 

imagens gráficas como um complemento dos registros verbais dos fatos da atualidade. 

Philipon reuniu talentosos artistas gráficos da época como Honoré Daumier4, J. J. 

Grandville e Charles Joseph Traviés, mas as inspirações eram todas dele, o que fez com que fosse 

considerado o porta-voz para a caricatura política, sendo, inclusive, chamado de “Demônio da 

Caricatura”. 

Em 1831, Philipon foi processado 16 vezes devido as suas publicações contra o rei da 

França Luís-Filipe (1830-1848). Em 1832 foi preso várias vezes. Apesar disso, as caricaturas 

tornaram-se cada vez mais ofensivas e agressivas nos seus ataques ao governo e ao rei. O 

caricaturista retratou Luís-Filipe como uma pêra, fazendo uma referência à forma da cabeça do 

rei.  

 

                                                
4 Daumier foi um dos mais imporantes caricaturistas da França e ficou conhecido como o “Michelangelo da 
caricatura”.  
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FIG. 3 - A metamorfose do rei Luís-Filipe em pêra (La Caricature - 1831) 

 

Da França para a Inglaterra, em 1841 é fundada a revista Punch5 (“soco” em inglês) que 

teve uma longa e prolífica carreira (1841 a 1992 e 1996 a 2002). Idealizada por Henry Mayhew, a 

revista teve como colaboradores em sua primeira fase artistas como John Leech e Richard Doyle, 

pai de Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. A equipe de Punch investia no 

cinismo com o governo, críticas à alta sociedade e ao modo como os trabalhadores eram tratados 

por seus empregadores. 

De acordo com Aragão (2005), a trajetória de Punch marca a criação de momentos-chave 

na história da charge política devido a revista dedicar uma página central com críticas ilustradas 

às instituições, bem como ditar um padrão de valores e atitudes que prevaleceram como modelo 

de comportamento até o declínio do grande império britânico. 

O periódico inglês alcançou um nível máximo de circulação na década de 1940 com 

175.000 exemplares por tiragem. Punch sobreviveu até 2002 sendo considerada a  revista  que 

renovou o conceito de caricatura no século XX devido a sua capacidade de adaptação e sintonia 

com cada época. Em 2004, grande parte do aquivo da revista foi vendido a Biblioteca Britânica. 
                                                
5 Informações sobre a revista podem ser acessadas no site http://www.punch.co.uk. 
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2.3       A IMPRENSA ILUSTRADA NO BRASIL 

 

Para Miani (2001), a história da caricatura no Brasil sempre esteve associada ao combate 

e à crítica dos costumes e da política. O autor destaca que o termo caricatura era usado 

genericamente para designar qualquer tipo de desenho humorístico, contudo, deveria desencadear 

na produção do riso, na crítica escarnecedora e na sátira contundente. Foi com essa ideologia que 

surgiram no país, dezenas de periódicos e revistas com ilustrações humorísticas, principalmente 

no século XIX. 

O primeiro exemplo no país de um desenho que busca representar a realidade de forma 

humorística data de 1831, na publicação O Corcundão, do estado de Pernambuco. A ilustração no 

jornal independente pode ser compreendida como uma crítica aos membros do Partido 

Restaurador, apelidados de “corcundas” pelos liberais e que, através da Sociedade Colunas do 

Trono, buscavam devolver a coroa à D. Pedro I, que dela havia abdicado cinco meses antes. 

Em 1932, Miguel do Sacramento Lopes da Gama, conhecido como o padre Carapuceiro, 

funda em Recife o jornal O Carapuceiro. Segundo Periotto (2007), esse jornal foi notável ao 

fazer crítica de costumes, espaço muito bem aproveitado por seu editor que o utilizava para 

infringir a província de Pernambuco, pesadas advertências sobre o modo de vida adotado por seus 

habitantes. O Carapuceiro também foi uma folha política cujas palavras ásperas atingiam os 

poderosos que impeliam o Brasil ao desgoverno e a burla sistemática das leis. Além disso, o 

jornal criticava bastante os estrangeiros que se estabeleciam no Brasil com muita liberdade e, 

inclusive, com privilégios econômicos. 

Mas foi em 1837, data que registra a primeira charge assinada no Brasil, pelo jornalista 

Manuel Araújo Porto Alegre6 no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. “A Campainha e o 

Cujo” é considerada a primeira charge nacional e apresentava o jornalista Justiniano José da 

Rocha, diretor do jornal Correio Oficial do Rio de Janeiro, ligado ao governo, recebendo um saco 

de dinheiro. Logo, a propina foi o primeiro tema abordado na história da charge brasileira. Pelo 

fato das caricaturas não estarem presentes nos periódicos, elas eram vendidas separadamente do 

jornal ao preço de 160 réis.  

                                                
6 Manuel Araújo foi poeta, arquiteto, urbanista, teatrólogo, professor de desenho, crítico e historiador de arte, 
vereador, diplomata e patrono da cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras. Como pintor, suas principais 
obras são:  Dom Pedo I, Selva Brasileira, Estudo para painel decorativo, Pietà, Colombo, Brazilianas e Estátua 
Amazônica. 
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FIG. 4 - “A Campainha e o Cujo” de Manuel Araújo Porto Alegre, publicada em 1837 no 

Jornal do Comércio – Rio de Janeiro 
 

Manuel Araújo ainda lançou em 1844 a revista Lanterna Mágica, considerada a primeira 

publicação de humor político da imprensa brasileira. O jornalista morou seis anos em Paris, 

sofrendo influência da caricatura francesa, sobretudo de Honoré Daumier. Lanterna Mágica 

circulou entre 1844 e 1845 com apenas 22 edições, sendo o primeiro ilustrado com caricaturas, 

deixando de ser vendida separadamente. 

Mas foi com o alemão Henrique Fleuiss7 que o Brasil ganhou um estilo único e 

diferenciado de publicação. No dia 16 de dezembro de 1860, a Semana Illustrada é inaugurada 

                                                
7 Em 1859, Fleiuss funda no Rio de Janeiro a primeira oficina de ensino de xilogravura no país. A oficina tornou-se 
em 1863, o Instituto Artístico Imperial por decreto de Pedro II do Brasil. “A escola profissional ministrava cursos 
regulares, com duração média de três anos, de litografia, de pintura a óleo e de aquarela, de tipografia, de fotografia e 
de xilografia, técnica de impressão que até então não se cultivava no Brasil. Os aprendizes pagavam módicas 
mensalidades durante o primeiro ano letivo, passando a receber remuneração pelos trabalhos executados, a partir do 
segundo ano. Dentre os inúmeros jovens que ali concluíram sua formação, vale lembrar o nome do tipógrafo João 
Henriques de Lima Barreto, pai do futuro escritor Lima Barreto” (GUIMARÃES, 2006, p. 04). 
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no Rio de Janeiro, considerada um outro marco na caricatura brasileira, sendo referência para as 

demais publicações do gênero.  

Henrique Fleuiss realizou uma intensa campanha de marketing para despertar a 

curiosidade do público leitor, produzindo o primeiro cartaz-anúncio ilustrado de que se tem 

notícia no Brasil. A primeira capa da revista foi espalhada estratégicamente por diversos locais do 

Rio de Janeiro. O anúncio publicitário surgiu efeito e, ao ser lançado, tornou-se um sucesso de 

venda.   

De acordo com Lucia Maria Guimarães (2006), pesquisadora que estudou a vida e a obra 

de Fleiuss, a publicação saía regularmente aos domingos com contos, poesias e crônicas que 

abordavam os principais acontecimentos da Corte.  O pequeno formato era composto por 8 

páginas (quatro de texto e quatro de ilustrações), sendo que na página 1 apresentava desenho, 2 e 

3 apresentam texto, 4 e 5, formavam a dupla central com ilustrações, as páginas 6 e 7 continham 

apenas texto e a contracapa apresentava sempre imagens. Esse é o modelo que todas as revistas 

semanais ilustradas do período adotaram, tais como Diabo Coxo, Cabrião, Ba-Ta-Clan, O 

Arlequim, O Besouro, O Mosquito, a Revista Illustrada, O Lobisomem, entre outras. 

A revista manifestava a opinião de Fleuiss através de um personagem central que 

comentava as notícias na capa da revista: o Dr. Semana. O personagem aparecia sempre no 

desenho da capa acompanhado por um escravo, um menino negro que dialogava com ele. Tão 

logo, Dr. Semana e o menino negro caíram no gosto popular. Pela Semana Illustrada passaram 

diversos escritores e jornalistas da época, tais como Machado de Assis, Quintino Bocaiúva, Pedro 

Luís, Joaquim Manoel de Macedo, Joaquim Nabuco, Bernardo Guimarães, entre outros. 

O sucesso da revista estava na constante publicação de caricaturas de personalidades em 

suas páginas, geralmente inseridas num contexto crítico ou ridículo, além de manter uma 

periodicidade regular e um nível de bom alcance entre os leitores. Porém, Fleiuss não hesitava em 

adaptar e, inclusive, copiar caricaturas estrangeiras no seu periódico, o que levou com que seus 

colegas o criticassem. Outro fator que culminou para a decadência da revista foi sua incontestável 

admiração pela figura do Imperador Pedro II, a quem defendia bastante nas suas ilustrações. 

Apesar do grande sucesso e popularidade da Semana Illustrada, a revista saiu de cena em 1876. 
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FIG. 5 - Edição n° 1 da Semana Illustrada (1860) 

 

No contexto das publicações humorísticas brasileiras, o trabalho do italiano Ângelo 

Agostini8, considerado “o repórter do lápis”, marcou o início de um estilo próprio brasileiro de 

fazer caricaturas. Sobre Agostini, Sodré (1999, p.217 e 218) destaca que: 

                                                
8 Nasceu em Vercelli (província de Alessandria, no Piemonte), Itália, em 1843. Estudou desenho e pintura em Paris e 
em 1859 veio para o Brasil, aos 16 anos. Agostini foi jornalista, repórter, editor e militante político. É apontado 
como um dos inventores mundiais das histórias em quadrinhos. No auge da fama, o artista se envolve num escândalo 
familiar e, em outubro de 1888, vai morar na França. Os planos eram de uma curta estadia, mas ele só retorna ao 
Brasil no final de 1894. Após seis anos na França, Agostini volta ao país e, no ano seguinte, lança Don Quixote 
(1895-1903). 
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ninguém manejou o lápis como arma no nível e com a eficácia do ilustrador meticuloso, 
que apanhava com o seu traço inconfundível não apenas os detalhes da observação 
colhida, mas a profundidade e a significação do que se exteriorizava nesses detalhes.(...) 
Agostini foi dos mais expressivos exemplos de como a militância política enriquece, 
amplia e multiplica o efeito das criações artísticas autênticas sendo, ainda, dos mais 
brasileiros dos artistas que nos conheceram e nos estimaram, porque sentiu, 
compreendeu e expressou não apenas o que era característico em nós, daí a sua 
autenticidade, mas aquilo que representa o conteúdo do característico, isto é, o popular. 

 

Em 1864, fundou o primeiro periódico ilustrado editado na cidade de São Paulo, o 

pasquim dominical Diabo Coxo, em parceria com Luis Gama. Com duração efêmera, o jornal 

circulou com 12 edições, teve uma boa repercussão e as caricaturas do seu criador ficaram 

conhecidas como uma “arma de combate” contra a elite da província e do império. Em 1966, 

lança O Cabrião, juntamente com Américo de Campos e Antonio Manoel dos Reis, que circulava 

aos domingos e chegou a ter 51 números. A ousadia nos traços humorísticos fez com que 

Agostini enfrentasse ameaças, perseguições e processos judiciais. 

Em 1867, Agostini vai para o Rio de Janeiro e integra-se ao jornal O Arlequim. Um ano 

depois o jornal passa a se chamar A Vida Fluminense, cujo primeiro número é lançado em 04 de 

janeiro de 1868 e o último em 1875.  

Após circular por alguns jornais cariocas, Ângelo Agostini adquire maturidade enquanto 

caricaturista e edita sua própria revista, intitulada  Revista Illustrada, a partir de 1º de janeiro de 

1876. Medindo 18 centímetros de largura por 26 centímetros de altura, o periódico era composto 

de quatro páginas tipografadas com textos e outras quatro páginas litografadas com ilustrações, 

charges e caricaturas.  

A Revista Ilustrada foi uma das publicações com maior regularidade do período, 

ultrapassando as fronteiras do Rio de Janeiro, além disso, sobrevivia apenas de assinaturas. Na 

edição de 31 de dezembro de 1889 alcançou a tiragem de quatro mil exemplares, número que 

segundo Sodré (1999), jamais foi alcançado por um jornal ilustrado na América do Sul. Com 

longa vida, a revista circulou por 22 anos, até agosto de 1898, interrompendo sua participação na 

história da imprensa e do jornalismo brasileiro. 
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FIG. 6 - Primeira edição da Revista Illustrada, de Ângelo Agostini (1876) 
 

 
Ainda no século XIX, diversos periódicos ilustrados destacam-se no cenário brasileiro. 

O Mosquito “Jornal caricato e crítico” lançado em 19 de setembro de 1869, circulou durante oito 

anos no Rio de Janeiro. A publicação semanal encerrou suas atividades com a edição nº 416, em 

maio de 1877.  

Outro grande periódico de destaque é Ba-ta-clan, dirigida pelo francês Charles Berry, 

cujas páginas manifestavam repúdio ao governo imperial e aos estadistas brasileiros. A revista 



 

 

26 

 

era impressa em grande formato e, no seu período áureo, em 1859, chegou a medir 46 

centímetros de altura por 32 de largura. O formato alternava com oito ou quatro páginas e na 

capa, mostrava sempre uma caricatura colorida à mão, em geral retratos-charge de execução 

litográfica de alta qualidade. 

Em 1875, Rio de Janeiro ganha mais uma grande publicação de grande impacto entre os 

cariocas. O Mequetrefe9, de propriedade de E.J. Correa e Pedro Lima circulou por 18 anos. De 

acordo com Carlos Roberto da Costa (2007), que estudou as revistas impressas do século XIX, a 

linguagem de O Mequetrefe apresentava textos curtos e mais diretos, menos humor de salão, 

menos chistes e jogos de palavras.  

 

2.4       A IMPRENSA ILUSTRADA GAÚCHA 

 

No cenário brasileiro, o Rio Grande do Sul também foi destaque. Os primeiros 

periódicos humorísticos, críticos e ilustrados começaram a surgir no estado às vésperas da última 

trintena do século XIX. Segundo Athos Damasceno (1962), autor que estudou a imprensa caricata 

gaúcha, a primeira revista humorística foi lançada a 7 de julho de 1867. A Sentinela do Sul, de 

Júlio Timóteo de Araújo e Manuel Felisberto Pereira da Silva, perdurou por apenas dois anos, 

tendo como chargista principal Inácio Weingärtner, “um desenhista capaz de explorar a caricatura 

com relativo sucesso, proporcionando-nos algumas páginas de chiste de boa classe” 

(DAMASCENO, 1962, p. 16). 

No dia 19 de julho de 1874, os gaúchos contam com O Guarani, sucessor de A 

Sentinela do Sul, composto de oito páginas, sendo quatro de texto e quatro de caricaturas. 

Considerado como um jornal escrito para as famílias, O Guarani apresentava críticas e 

alfinetadas inocentes à política gaúcha. No mesmo ano, em setembro de 1874, lança a derradeira 

edição do jornal e dissolve-se. 

Uma grande publicação cultural é lançada no Rio Grande do Sul em 1869. A Revista do 

Parthenon Literário circulou até 1879, com pequenos intervalos, em um período de efervescência 

social e política, com a Guerra do Paraguai em andamento, as idéias republicanas em expansão e 

                                                
9 Ao longo de dezoito anos de existência, passaram pelo periódico grandes ilustradores como Candido Arangonez 
Faria, Antônio Alves do Vale, Antônio Bernardes Pereira Netto, Joseph Mill e Aluízio Azevedo, que faz nesta 
publicação sua estréia como caricaturista, utilizando o pseudônimo de Arthur Lucas (Bambino). A redação ainda 
contava com a colaboração de Artur Azevedo, Olavo Bilac, Henrique Lopes de Mendonça, Raimundo Correia e 
Filinto de Almeida. 
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uma forte retomada do movimento abolicionista. Essa revista surgiu a partir da Sociedade 

Parthenon Litterario10, um movimento que reunia escritores gaúchos liberais e republicanos, 

promovendo a circulação de matérias literárias em diferentes jornais do Estado. A revista 

continha críticas literárias, biografias, comentários, editoriais e estudos sobre história e cultura 

gaúchas.  

 
FIG. 7 - Primeira página de A Sentinela do Sul. Charge de Inácio Weingärtner (1867) 

                                                
10 A Sociedade precedeu 30 anos a Academia Brasileira de Letras, publicando diversas obras literárias. Entre os 
membros da sociedade destacam-se: Apolinário José Gomes Porto-Alegre, Afonso Luís Marques, Argemiro Galvão, 
Bernardo Taveira Júnior, Carlos von Koseritz, Francisco Antunes Ferreira da Luz, Francisco Isidoro de Sá Brito, 
Hilário Ribeiro, Inácio de Vasconcelos Ferreira, José Bernardino dos Santos, João Damasceno Vieira Fernandes, 
José Carlos de Sousa Lobo, Lobo da Costa, Múcio Scevola Lopes Teixeira, entre outros. Entre as mulheres, Luciana 
de Abreu destacou-se por ser a primeira mulher a subir na tribuna para falar em público. A sociedade foi extinta em 
1925. 
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2.5       A IMPRENSA ILUSTRADA NO SÉCULO XX 

 

A imprensa ilustrada no século XIX é marcada por um contexto político em que havia um 

processo de declínio do Império, assim como o fim da escravidão, da Guerra do Paraguai e o 

movimento republicano. A imprensa humorística que combatia os costumes da época ganhava 

maturidade e experimentava fórmulas para vislumbrar a atenção do grande público. 

É no século XX que novos contextos sociais e inventos tecnológicos vão definir novos 

padrões de consumo com a instauração da modernidade junto à sociedade. As revistas ilustradas 

acompanham essa modernização adotando em seus conteúdos teores mais artísticos e literários, 

visto que o processo de urbanização se intensifica nas cidades. Nesse cenário, os meios de 

comunicação começam a introduzir técnicas de registro sonoro, impressão e reprodução de 

textos, assim como a difusão da fotografia, da telefonia e da indústria cinematográfica, 

representando uma mudança na linguagem dos conteúdos veiculados. 

A passagem do século é marcada pela introdução da zincografia11 como processo gráfico 

substituindo a litografia. Segundo Teixeira (2001, p. 24), o traço da charge agora ganha mais 

leveza, cores e as revistas ilustradas “não abrigam mais as polêmicas sátiras de outrora, nem 

praticam a ácida crítica de costumes que as tinham notabilizado naquele período. Sua função é 

mais prosaica e sua preocupação, tão-somente, documentar a sociedade emergente”. As charges 

assumem agora a função de divertir e, em segundo lugar, informar através de temas aleatórios 

como a piada de costumes ou a leve crítica política. 

Na virada do século XX, no ano de 1900, começa a circular no Rio de Janeiro, a Revista 

da Semana, de Álvaro de Teffé, a primeira a usar recursos fotográficos na ilustração. As novas 

técnicas de impressão fizeram com que as revistas ilustradas se multiplicassem nas capitais do 

país, possibilitando anúncios coloridos.  

A Revista da Semana acompanhou a tecnologia, assim como os avanços da fotografia, 

trazendo reportagens repletas de fotos e, às vezes, muito mais fotos do que notícia escrita 

(SODRÉ, 1999). Havia até seções em estúdio para simular crimes que ilustrassem as reportagens. 

Com enfoque político, o semanário perdurou até 1962 e por ela, passaram alguns dos principais 

                                                
11 Técnica para imprimir gravuras a partir de chapas de materiais econômicos como o zinco e o alumínio. O desenho 
é feito na lâmina com uma tinta especial, aprofundando os talhos brancos com um banho de ácido que transforma o 
desenho em clichê, pronto para ser impresso. A técnica permite a utilização de recursos como luz, sombra e meios 
tons, com a vantagem de que a matriz fica pronta para a impressão rapidamente. 
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intelectuais e artistas da época. O periódico foi um veículo importante para as charges de J. 

Carlos e Raul Pederneiras, entre outros. 

A popularidade da Revista da Semana disputaria com O Malho12, que começou em 

1902, as preferências do público da época. Sobre as charges, apesar da melhoria de sua produção, 

impressão e apresentação, elas perderam o lugar privilegiado que tinham como instrumentos de 

comunicação social para os jornais diários. Contudo, O Malho, fundada por Luís Bartolomeu, foi 

a revista político-humorística que teve, ao longo de sua existência, os melhores caricaturistas13 da 

época, sendo uma das mais prestigiadas revistas de crítica.  Devido à Revolução de 1930, a 

publicação ficou impedida de circular no Brasil. 

 

 
FIG. 8 - Primeira edição de O Malho (1902) 

                                                
12 A versão online da primeira edição está disponível em http://www.memoriaviva.com.br/omalho/. 
13 A partir de 1904, a revista adquiriu consistência política e importância cultural através do trabalho de caricaturistas 
como Agostini, Olavo Bilac, J. Carlos, K.Lixto, Raul Pederneiras, Crispim do Amaral, Helios Seelinger, J. R. Lobão, 
Leônidas Freire, Gil, Alfredo Storni, Vasco Lima, Augusto Rocha, Seth, Alfredo Cândido, Yantok, Loureiro, Luís 
Peixoto, Théo, Del Pino, Guevara, Nássara e Di Cavalcanti. 
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No universo dos caricaturistas, onde os homens se destacam, uma mulher foi pioneira na 

arte do traço humorístico. Segundo Aragão (2007, p. 6), Nair de Teffé14 foi a primeira-dama da 

caricatura brasileira, “nem tanto pela qualidade – considerada por alguns discutível – mas por ter 

sido a primeira mulher caricaturista brasileira e também... a primeira-dama da República”. Nair 

foi casada com o Marechal Hermes da Fonseca, que governou o Brasil entre 1910 e 1914. A 

artista iniciou sua carreira em 1909 na revista Fon-Fon, passando por periódicos ilustrados como 

Careta, O Malho e até em revistas francesas, onde usava o pseudônimo Rian (Nair ao contrário).  

Fon-Fon15 surgiu em 1907 no Rio de Janeiro, idealizado por Gonzaga Duque. O nome da 

revista era uma onomatopéia do barulho produzido pela buzina dos automóveis. Segundo Sodré 

(1999), Fon-Fon espelhava o esnobismo carioca, fazia crítica e apresentava flagrantes e tipos do 

set da cidade com muita fotografia e ilustração. Tratava principalmente dos costumes e notícias 

do cotidiano e foi publicada até agosto de 1958. 

 
FIG. 9 - Primeira edição de Fon-Fon (13 de abril de 1907) 

                                                
14 A caricaturista revolucionou o Palácio do Catete ao convidar Chiquinha Gonzaga para tocar o maxixe Corta-Jaca 
em um sarau no ano de 1914, quebrando os protocolos em um período que os salões da elite só tocavam valsas. Nair 
de Teffé viveu até os 95 anos, falecendo em 1981. 
15 A digitalização completa da revista está disponível na Biblioteca Nacional, através do endereço eletrônico: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_anos.htm. 
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Um ano depois, em 1908, surgiu o periódico Careta, com um design ousado para a sua 

época, isso devido aos experimentalismos gráficos por iniciativa de seu fundador, o tipógrafo 

Jorge Schmidt. Careta contava desde o início com a colaboração de J. Carlos, cuja trajetória se 

confunde com a da própria revista, tornando-se popular como nenhuma outra. Circulou até 

1961, totalizando 606 exemplares.  

 
FIG. 10 - Primeira edição de Careta (06 de junho de 1907) 

 

No percurso das principais revistas ilustradas do Brasil, O Cruzeiro pode ser considerada 

uma das principais publicações do século devido à introdução de novos meios gráficos e visuais 

na imprensa brasileira. Entre suas inovações, o fotojornalismo e a inauguração das duplas 

repórter-fotógrafo, a mais famosa sendo formada por David Nasser e Jean Manzon. Começou a 

ser publicada em 10 de novembro de 1928 pelos Diários Associados de Assis Chateaubriand. 

A cobertura do suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, fez com que a revista 

atingisse a impressionante tiragem de 720.000 exemplares, até então, o máximo alcançado fora a 

marca dos 80.000.  

O Cruzeiro contava fatos sobre a vida dos astros de Hollywood, cinema, esportes e saúde. 

Ainda contava com seções de charges, política, culinária e moda. As capas eram bem trabalhadas, 

muitas fotografias e ilustrações. A década do surgimento da revista insere-se em um contexto 

onde emerge no país o jornalismo sensacional e político. 
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Em O Cruzeiro, surgiu a mais importante personagem da história do humor gráfico 

brasileiro do século XX: O Amigo da Onça. Criado pelo pernambucano Péricles de Andrade 

Maranhão, foi publicado pela primeira vez no dia 23 de outubro de 1943. Satírico, irônico e 

crítico de costumes, o Amigo da Onça16 aparece em diversas ocasiões desmascarando seus 

interlocutores ou colocando-os nas mais embaraçosas situações. A expressão “amigo da onça” 

provém de uma anedota popular que significa amigo falso. 

Nos anos 60, O Cruzeiro entrou em declínio com o desuso de suas fórmulas e o 

surgimento de novas publicações17. A última edição circulou em julho de 1975 com o fim dos 

Diários Associados de Chateaubriand. 

 

FIG. 11 - O amigo da Onça (Revista Cruzeiro – 1943) 
                                                
16 A charge também era feita por Carlos Estevão, caricaturista que mantinha páginas de charges na revista O 
Cruzeiro. Estevão criou várias séries como O casamento antes e depois, Ser mulher, Perguntas inocentes, As 
aparências enganam, As duas faces do homem, Acredite querendo e Palavras que consolam. Com a morte de 
Péricles Maranhão, o ilustrador acabou herdando o Amigo da Onça. 
17 Revistas Manchete (1952-2000) e Fatos & Fotos (1961-1984). 
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Em plena vigência do AI-5, em 1969, a imprensa brasileira falava baixo. É nesse contexto 

que surge no Brasil o jornal mais influente de oposição à ditadura militar: O Pasquim. Sobre o 

periódico, não há nenhum autor que o tenha estudado com tanta propriedade como José Luiz 

Braga (1991). 

No dia 26 de junho de 1969 chegou às bancas do país uma das mais revolucionárias 

experiências do jornalismo brasileiro. A marca de mais de 200 mil, em meados dos anos 70, 

tornou O Pasquim um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. Criado a partir de 

um grupo criativo de jornalistas18, o tablóide era composto de idéias, humor, entrevistas e 

discussões.  

As charges contidas no semanário não eram elaboradas a partir de pautas prévias 

“encomendadas” pelo editor. Ela funcionava como uma espécie de editorial, independente e 

personalizado. Sobre essa questão, Braga (1991, p. 159) salienta que: 

 
O desenhista (encarado em uma perspectiva que o vê mais como artista que jornalista) 
tem a liberdade de escolher não só o assunto que prefere abordar, mas também o ângulo, 
a posição crítica, que não raramente é independente da linha editorial definida para a 
folha. Uma só determinante: que o assunto seja da atualidade imediata. 

 

No final da década de 60, após uma entrevista polêmica com Leila Diniz19, foi instaurada 

a censura prévia aos meios de comunicação no país, por um decreto que ficou conhecido pelo 

nome da atriz. Em novembro de 1970, quase toda a equipe do jornal foi obrigada a tirar férias 

forçadas depois que foi publicada uma sátira do célebre quadro de Dom Pedro às margens do 

Ipiranga. No dia primeiro de novembro todos foram apanhados e levados para a Vila Militar: 

Sérgio Cabral, Tarso de Castro, Ziraldo, Fortuna, Paulo Francis, Luiz Carlos Maciel e Flávio 

Rangel. Os únicos a escapar foram Millôr e Henfil, que, até o retorno do grupo, se encarregaram 

de tocar o jornal, com a ajuda de outros colaboradores como Chico Buarque, Antônio Callado, 

Rubem Fonseca, Odete Lara, Gláuber Rocha, entre outros intelectuais cariocas. 

                                                
18 O projeto nasceu no final de 1968 após uma reunião entre o cartunista Jaguar e os jornalistas Tarso de Castro e 
Sérgio Cabral. Com o tempo figuras de destaque na imprensa brasileira como Ziraldo, Millôr, Prósperi, Claudius e 
Fortuna, se juntaram ao time e a primeira edição saiu em 1969. A publicação contava com a colaboração de nomes 
como Henfil, Paulo Francis, Ivan Lessa, Carlos Leonam, Sérgio Augusto, Ruy Castro e Fausto Wolff. Como simbolo 
do jornal foi criado o ratinho Sig (do psicanalista Sigmund Freud), desenhado por Jaguar, baseado na anedota da 
época que dizia que "Se Deus havia criado o sexo, Freud criou a sacanagem". 
19 Leila disse tantos palavrões ao longo da conversa (substituídos ironicamente por asteriscos nas páginas do jornal) 
que o então ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, meses depois, determinou que houvesse censura prévia aos meios de 
comunicação, em nome da moral e dos bons costumes. 
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O jornal não deixou de circular uma semana sequer, no entanto, ficou sob o regime de 

censura prévia até 1975, quando receberam a informação de que estavam dispensados de 

submeter o material à “apreciação” dos censores. Porém, continuaram as prisões nos anos 

seguintes e, na década de 80, bancas que vendiam periódicos alternativos passaram a ser alvo de 

atentados à bomba.  

O jornal ainda sobreviveu à abertura política em 1985, graças aos esforços de Jaguar, o 

único da equipe20 original a permanecer no semanário. A última edição, de número 1.072, foi 

publicada em 11 de novembro de 1991. Em 2002, Ziraldo e seu irmão Zélio Alves Pinto 

lançaram uma nova edição do O Pasquim, renomeado O Pasquim21, mas teve vida curta e 

deixou de ser publicado em meados de 2004. 

 

2.6       DA LITOGRAFIA AO CIBERESPAÇO 

 

Jornais, revistas e periódicos humorísticos foram durante longos anos, os únicos meios de 

visibilidade dos traços gráficos como charges e caricaturas. No entanto, o final do século XX foi 

marcado por revoluções digitais que permitiram a migração das charges para essa nova mídia. Da 

mesma forma, os meios de comunicação de massa passaram a adaptar-se a essa nova realidade 

midiática como estratégia de pertencimento junto a um novo tipo de público que surge com o 

advento da internet. 

Essa nova mídia compreende um universo com ampla possibilidade de variedades e 

experimentações tanto de textos quanto de informações. Nesse cenário, surgem as charges 

eletrônicas, com a junção de elementos audiovisuais como som e animações gráficas para 

“encorpar” ainda mais a charge tradicional. 

Em 1995, o cartunista Julio Mariano21 criou o Chargeonline (www.chargeonline.com.br), 

espaço que serviu para divulgar na web seus trabalhos. As charges eram feitas para o jornal, mas 

havia alguma experimentação com animação através de Gifs22 animados.  No portal Terra tinha 

também o Cybercomix, pagina virtual que publicava animações de autores como Laerte.  

                                                
20 No carnaval carioca de 1990, toda a equipe de O Pasquim foi homenageada pela escola de samba Acadêmicos de 
Santa Cruz com o enredo "Os Heróis da Resistência". 
21 O criador do Chargeonline trabalhou no jornal O Pasquim e O Globo, fez charges diárias na Última Hora por 11 
anos e em praticamente todos os jornais alternativos dos anos 70 e 80. Ganhou vários prêmios em Salões de Humor e 
foi um dos primeiros cartunistas a usar computador como ferramenta de trabalho. 
22 Extensão de arquivo de imagem gráfica usada na internet. 
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Após 13 anos, desde sua criação, o Chargeonline conquistou um público fiel que pode ser 

observado pelo número de acesso que o site teve por esses anos. Na web, até hoje, as visitas 

chegam a marca de 1,5 milhões de pageviews23. Diariamente são publicadas cerca de 45 a 60 

charges de caricaturistas dos principais jornais do Brasil. A charge fica no ar durante um dia com 

o crédito dos jornais locais onde originalmente saíram. A única fonte de renda do site é a receita 

dos pequenos anúncios do Google, mesmo assim, o site de Mariano vem se mantendo, apesar das 

dificuldades financeiras. 

Em fevereiro de 2000, o ciberespaço ganha as criações do cartunista Maurício Ricardo 

Quirino, através do site Charges.com, incorporando áudio e música nas charges. Em dezembro de 

2001, o site hospeda-se no portal Globo.com, onde lidera o ranking dos sites de humor 

brasileiros. Atualmente, o endereço eletrônico do site é www.charges.com.br, hospedado pelo 

portal UOL.  

O Prêmio Info (2001/2002), promovido pela revista Info Exame, em votação direta junto 

aos assinantes, reconheceu o Charges.com como o Melhor Site de Lazer (esta categoria engloba 

humor, música, cinema e outras formas de entretenimento). O site também alcançou o Top 10 

quando participou do prêmio Ibest (2001), promovido pelo portal IG. Os prêmios decorrem do 

reconhecimento de valores como interatividade, uso de recursos multimídias, liberdade de 

expressão e gratuidade. 

A trajetória do humor gráfico na mídia, até aqui traçado de forma breve, mostra que o 

trabalho realizado no século XIX imprimiu na imprensa brasileira um caráter combativo e crítico, 

registrando uma nova posição dos artistas frente à sociedade da época. Melo (2003, p.165) afirma 

que é através do desenho que “a caricatura adquire expressão permanentemente como relato 

humorístico, dando origem até mesmo a um segmento do jornalismo – o jornalismo caricato”. 

As revistas e os jornais de humor sempre tiveram sucesso no Brasil, criticando a política e 

os costumes. Por isso, a caricatura incomoda tanto os donos do poder que se vêem ameaçados 

diante dos traços produzidos por caricaturistas e isso só possível devido a presença da mídia na 

sociedade. Este ponto introduz a importância da análise sobre o funcionamento e as relações dos 

campos midiático e político, a partir das interações e negociações entre eles, aspectos que serão 

abordados no capítulo que prossegue. 

                                                
23 Corresponde ao número de "visualizações da página". É um parâmetro usado por servidores na web que mede a 
quantidade de vezes que um determinado site, portal ou arquivo é acessado. 
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3.     A MIDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA: DA TEORIA À TELA 

 

Nesta etapa o objetivo é estabelecer a relação dos campos sociais, em especial o midiático 

e o político, a fim de compreender como ocorrem as interações entre esses campos. Em 

consonância com aspectos sobre a midiatização e sua incidência na sociedade atual, esse processo 

é fundamental para entender, posteriormente, as estratégias discursivas do humor político que são 

tensionadas via charge na televisão. Através dessa complexidade nas relações entre os campos, a 

mídia têm utilizado distintas formas para tematizar a política. São estratégias que decorrem do 

processo de midiatização, conforme serão descritos alguns casos no decorrer do capítulo. 

 

3.1  CAMPOS SOCIAIS: UMA APROXIMAÇÃO CONCEITUAL  

 

Os campos da mídia e da política se constituem e interagem co-determinando relações 

entre campos sociais midiáticos e não midiáticos. Campos sociais caracterizam-se como 

instituições dotadas de legitimidade e certa autonomia com os demais campos. Na esfera do 

discurso político, o campo da mídia24 atua com caráter de superintendência, já que a partir de sua 

legitimidade garante visibilidade aos anseios dos demais campos.  

No contexto político, a mídia acaba por modificar estruturalmente as articulações dessa 

instituição, devido a sua interferência e aos seus próprios modos de operar que, na 

contemporaneidade, utiliza estratégias distintas para publicizar os fatos do campo político.  Os 

processos discursivos dos campos não midiáticos sofrem interferências na lógica dos seus 

funcionamentos para que garantam visibilidade na esfera pública, para tanto, buscam legitimação 

a partir de disputas simbólicas com o campo das mídias. 

O conceito de campo é proposto por Adriano Duarte Rodrigues (1999, p. 18) como uma 

esfera de legitimidade “para criar, impor, manter, sancionar e restabelecer os valores e as regras, 

tanto constitutivas como normativas, que regulam um domínio autonomizado da experiência”. 

Um campo social é formado por instituições que são reconhecidas e respeitadas dentro de um 

domínio específico de competência que dita seus próprios modos de operar, tanto para o próprio 

                                                
24 Neste trabalho serão utilizados termos como “campo midiático”, “campo das mídias” e não campo dos media ou 
mediático, como alguns autores usam. 
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campo quanto para os membros que a compõem. Na política, essa especificidade é marcada pelos 

atos de linguagem, discursos e práticas. 

É notável, na sociedade atual, a importância ocupada pela mídia devido a sua mediação e 

diálogo com outros campos, promovendo o debate público, inclusive, pautando a conversação 

social. É uma relação de interdependência na constituição de suas próprias legitimidades, já que 

os campos sociais necessitam da mídia para garantir visibilidade frente à esfera pública, e a mídia 

necessita dos demais campos para colocar em prática sua visibilidade.  

 
Entendemos por campo dos media o campo cuja legitimidade expressiva e pragmática é 
por natureza uma legitimidade delegada dos restantes campos sociais e que, por 
conseguinte, está estruturado e funciona segundo princípios da estratégia de composição 
dos objetivos e dos interesses dos diferentes campos, quer essa composição prossiga 
modalidades de cooperação, visando, nomeadamente, o reforço da força da sua 
legitimidade, quer prossiga modalidades conflituais, de exacerbação das divergências e 
dos antagonismos (RODRIGUES, 1997, p.152). 

 

A alta visibilidade que o campo midiático garante aos demais não midiáticos ocorre 

através de embates e tensões estabelecidos pelos vínculos entre os campos, cada um com sua 

própria simbólica25 e relevância, assegurando visibilidade pública. Essa divergência de objetivos 

e interesses entre os campos faz com que o discurso do campo das mídias assuma uma importante 

função de posicionamento centralizante na estruturação do tecido social. Para muitos indivíduos, 

veículos como a televisão acabam sendo o único meio de acesso às informações das mais 

variadas ordens, ou seja, tornam-se o único olhar para a realidade sócio-econômico-político-

cultural. 

Em relação à autonomia dos campos, Esteves (1998) atribui ao campo midiático a função 

de mediação simbólica nas relações com a sociedade caracterizando assim, a razão da existência 

do próprio campo. Essas mediações garantem a abertura dos campos reduzindo o impacto de 

autonomização nas relações com a conjuntura social.  

                                                
25 De acordo com Rodrigues existem dois tipos de simbólica: a formal e a informal. “A simbólica formal é 
constituída por fardas, insígnias, rituais. É regulada por regras, tanto constitutivas como normativas, caracterizadas 
pelo rigor das suas manifestações e pela exclusividade do seu uso por parte dos membros competentes que formam o 
seu corpo social. (...) Podemos considerar o conjunto dos símbolos formais como um sistema de mecanismos 
ambivalentes que asseguram, por um lado, a sua visibilidade externa, mas, por outro lado, restringem o seu domínio 
aos detentores legítimos das suas marcas e dos seus rituais”. Já a simbólica informal “consiste no apagamento 
sistemático de marcas distintivas. A simbólica informal, ao contrário da formal, destina-se a assegurar a 
permeabilidade da sociedade por parte do campo em que vigora. (RODRIGUES, 1999, p. 22).  
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Em uma organização social complexa, os campos interagem em um sistema de intensa 

atividade social desenvolvendo suas funções de acordo com suas simbólicas. E, o campo das 

mídias, como afirma Esteves, possui na discursividade sua maior simbólica garantindo o que 

chama de “mediação social generalizada”, preservando certa homogeneidade social. 

 
A generalidade das instituições e das organizações sociais, assim como os seus membros 
individuais, confrontam-se com a necessidade de recorre ao campo dos media para 
poderem prosseguir os seus próprios objetivos e afirmarem os seus interesses, pois, nas 
condições do mundo moderno, tanto os objetivos sociais como os interesses humanos 
assumem obrigatoriamente uma dimensão simbólica e são objetos de discursivização 
(ESTEVES, 1998, p. 144). 

 

Nesse sentido, as interações entre os campos se estabelecem por diversas relações de 

interesse e poder. Com suas respectivas simbólicas, o campo das mídias possui um bem 

específico que á a palavra pública. Segundo Esteves (1998, p. 148), essa especificidade foi 

conquistada pelo campo midiático a partir de um processo longo e contínuo que consolidou tal 

legitimidade “no reconhecimento da competência própria do campo para selecionar e distribuir a 

informação a uma escala larga no tecido social”. É uma concretização de conquista da sociedade 

moderna a partir dos direitos de uma vertente de mão dupla: o direito de informar e ser 

informado. 

A competência do campo das mídias está, justamente, na especificidade de sua 

discursivação na esfera púbica e envolvida sob tensões com outros campos dentro de uma 

ambiência conflituosa. A partir de sua legitimidade, outros campos atentam para o poder de sua 

simbólica e passam a planejar estratégias de intervenção e apropriação desse campo centralizante 

nas mediações simbólicas de caráter social homogêneo. 

Dentro dessa lógica, observa-se cada vez mais, o uso estratégico da mídia por parte de 

outros campos. No campo religioso, a igreja buscando a conquista de novos fiéis através de 

programas de rádio e TV, no campo musical, o uso estratégico da internet na divulgação e 

promoção de novas bandas musicais. Em relação ao campo político, nota-se que este acaba 

moldando-se à lógica dos meios de comunicação, da publicidade e do marketing, buscando atrair 

atenção da opinião pública. A internet tem sido uma grande ferramenta para dar visibilidade aos 

atores políticos, principalmente em períodos eleitorais. 

Estas relações entre os campos exercem poder um sobre o outro dentro de um espaço de 

luta simbólica para dar visibilidade aos interesses singulares de cada campo. A legitimação 
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acontece na relação de necessidade e troca na interação dos campos. No campo da mídia e da 

política, o momento é de se pensar nas novas relações entre eles, bem como nas interpretações do 

espaço público. 

No contexto da mídia como detentora de um poder simbólico, aproximam-se os conceitos 

de Bourdieu (1989) que construiu a teoria dos campos sociais para distinguir e analisar diferentes 

instituições dentro do sistema social constituído por diversos campos sociais (artístico, literário, 

científico, religioso, político) que se interrelacionavam buscando uma dominação simbólica por 

identidade e representatividade. Para o autor, a forma simbólica é a maneira de manifestação de 

um campo de conhecimento constituído como uma arena de poder, a partir da existência de um 

capital26. O poder, na concepção do autor, está a serviço de interesses dominantes, e a mídia 

possui um papel discursivo dominante como um campo de violência simbólica27. As relações 

sociais são simbólicas e engendradas por trocas lingüísticas construindo, assim, um sentido do 

próprio mundo social, ordenado através de discursos, mensagens e representações. 

Segundo o autor, é necessário descobrir esse poder simbólico que antes era explícito e 

agora passou a ser menos perceptível, ignorado, logo, por sua vez, é reconhecido. “(...) o poder 

simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (Bourdieu, 

1989, p. 14 e 15). Nessa perspectiva, entende-se a relação entre um e outro como uma relação de 

complementaridade, não de cumplicidade. Se havia uma construção de um poder menos 

perceptível, também havia quem aceitasse tal construção. Por exemplo, não existe internauta sem 

computador, ouvinte sem rádio, leitor sem jornal ou telespectador sem televisão e vice-versa. 

Portanto, um complementa o outro. 

Em relação ao campo, Bourdieu o compreende como um espaço estruturado de posições 

sociais que possui uma lógica singular onde determinados habitus28 se fazem presentes, de 

                                                
26 Segundo Bourdieu, o capital simbólico não é imediatamente perceptível como tal e os efeitos de sua duração 
também obedecem a lógicas diferentes. É uma espécie de poder ligado à propriedade de "fazer ver" e "fazer crer", 
uma medida do prestígio e/ou do carisma que um indivíduo ou instituição possui em determinado campo.  
27 O conceito de violência simbólica foi criado para descrever o processo pelo qual a classe que domina 
economicamente impõe sua cultura aos dominados. A raiz da violência simbólica estaria presente nos símbolos e 
signos culturais, no reconhecimento da autoridade exercida por certas pessoas e grupos de pessoas. 
28 Grosso modo, na visão de Bourdieu, habitus compreende um conjunto de disposições arbitrárias que são 
partilhadas pelos agentes de determinado campo, embora sejam apropriadas de formas diferenciadas pelos 
integrantes desse campo. Ou seja, relaciona-se à capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada 
pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir. 
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atuação dos indivíduos que tem a finalidade de ocupar determinadas posições a partir de 

interesses próprios. 

Com especificidades próprias, cada campo é carregado de embates e diálogos movido por 

movimentos que residem na própria luta que reproduz estruturas e hierarquias a partir das 

composições constitutivas do campo. O campo circula nas ações e reações dos agentes que “não 

têm outra escolha a não ser lutar para manterem ou melhorarem a sua posição no campo, quer 

dizer, para conservarem ou aumentarem o capital específico que só no campo se gera” 

(BOURDIEU, 1989, p. 47). Com isso, as relações entre os campos são de poder, um dos aspectos 

básicos do campo das mídias que através do seu discurso estabelece uma zona de conflito e 

disputa em busca desse poder ou de sua manutenção. 

A partir dessa aproximação conceitual entre campos sociais, o próximo item apresenta 

algumas características do contexto de midiatização, necessárias para entender as articulações 

estabelecidas e negociadas entre os campos sociais. 

 
 
3.2.     MIDIATIZAÇÃO  
 
 

A intenção desse estudo não se concentra na instância das mediações devido à 

complexidade e o cuidado que tal conceito merece, mas apenas em uma breve reflexão sobre a 

midiatização enquanto uma forma de mediação social, já que o trabalho final de graduação 

precisa ser mais focado devido ao tempo de produção do mesmo. 

Na relação entre campos sociais, neste caso mídia e política, é possível perceber que a 

mídia é responsável pela mediação do conteúdo (agendamento) que chega aos indivíduos, e estes 

desenvolvem opiniões baseadas em midiatizações, ou seja, em informações mediadas pela mídia. 

É lógico que não se podem deixar de lado os contextos sociais específicos que levam em conta 

todas suas construções e interpretações baseadas em vivências culturais (família, escola, amigos, 

igreja), enfim, “os lugares de mediação” propostos por autores como Martín-Serrano, Martín-

Barbero e Guilhermo Orozco.  

Para compreender esse percurso, tomam-se como partida algumas reflexões que discutem 

a atuação da mídia e seus vínculos frente a uma sociedade que está, cada vez mais, sofrendo 

interferências dos meios de comunicação.  
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Uma perspectiva para a compreensão do conceito de midiatização é assumida por Eliseo 

Verón que o considera como um fenômeno que transcende os meios enquanto 

instrumentalidades. A comunicação midiática resulta da articulação entre dispositivos 

tecnológicos e as condições específicas de produção e recepção. Segundo Verón (1997, p. 13), 

“um meio de comunicação social é um dispositivo tecnológico de produção-reprodução de 

mensagens associado a determinadas modalidades (ou práticas) de recepção de mensagens ditas”. 

Como um suporte técnico, esse dispositivo engendra processos complexos e simbólicos de 

produção e recepção que configura a estrutura do mercado discursivo. 

Essa perspectiva abrange uma dimensão coletiva na sua prática com a questão tecnológica 

e os usos sociais dos meios. A noção de meio de comunicação social “deve satisfazer o critério de 

acesso plural das mensagens (...). Isto permite definir o setor dos meios como um mercado e 

caracterizar o conjunto como oferta discursiva” (VERÓN, 1997, p.14). 

A mídia ocupa um lugar central na sociedade e o autor acredita que as relações sociais 

criadas pela prática da mídia condicionam o agir das pessoas no seu dia-a-dia, conforme o 

esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
FIG 12 - Esquema simplificado da Semiose da Midiatização29 

 
 

                                                
29 Reprodução a partir do modelo desenvolvido por Verón (1997). In: Revista Diálogos de la Comunicación, n 48, 
Lima: Felafacs, 1997. 
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De acordo VERÓN (1997, p.15), “uma representação esquemática com esta simplifica 

grosseiramente a extraordinária complexidade dos fenômenos da midiatização”. No entanto, 

torna-se fundamental para entender que a mídia, enquanto instituição, faz a mediação entre os 

campos sociais e atores sociais. E, ainda, relaciona-se tanto isoladamente quanto 

simultaneamente podendo, inclusive, ser a única forma de ligação entre ambos. 

Segundo o autor, a letra C indica as zonas de produção de coletivos. A flecha de número 

um aborda a relação dos meios com as instituições da sociedade, a número dois se refere à 

relação entre os meios e os indivíduos, já a flecha três aponta para a relação das instituições com 

os sujeitos/atores sociais.  

Através do esquema acima, observa-se que a mídia ocupa um espaço central nas relações 

entre os campos sociais e os indivíduos. É ela quem promove conexões e por meio de suas 

operações acaba afetando os modos com que os campos e seus sujeitos relacionam-se. A 

centralidade da mídia representa que suas lógicas de funcionamento têm afetado os outros 

campos, havendo um cruzamento de interesses, negociações, disputas e inter-relações. 

Pedro Gilberto Gomes é um dos autores que trabalha a midiatização no âmbito de um 

processo social complexo engendrado por mecanismos de produção de sentido social. Para o 

autor, “a midiatização é a reconfiguração de uma ecologia comunicacional” (2006, p. 121). Ou 

seja, através desse processo compreende-se o funcionamento da mídia e da sociedade que está, 

cada vez mais, se auto-percebendo a partir do fenômeno midiático. Essas reflexões contribuem 

com a pesquisa porque ele trabalha a midiatização relacionada com a televisão na 

contemporaneidade. “A televisão está imbricada no amplo processo de midiatização da sociedade 

e configura um modo de posicionar-se frente ao mundo e as coisas” (GOMES, 2006, p. 112).  

A televisão é um meio que possibilita a construção do imaginário visto que as práticas 

políticas são perpassadas e legitimizadas por ela. Em países subdesenvolvidos como o Brasil e 

por questões culturais, a TV acaba assumindo o papel de uma instituição política da atualidade. 

Esse modo de posicionamento que ela assume contribui para a formação de opinião da sociedade 

e formação de sua própria opinião sobre a política da atualidade, já que dispõe desse caráter de 

posicionamento frente às coisas. 

Essa afirmação é corroborada a partir da sentença de Gomes (2006, p. 113) quando define 

que a sociedade atual vive uma mudança, pois “está surgindo um novo modo de ser no mundo 



 

 

43 

 

representado pela midiatização da sociedade”. É uma nova ambiência caracterizada pela presença 

dos meios de comunicação que agem diretamente nas relações interpessoais.  

Como um canal de socialização, o autor afirma que a TV aproxima e integra as pessoas 

em uma comunidade nacional e universal. De acordo com ele, as interpretações do mundo, 

muitas vezes, são feitas a partir de pontos de referência que os indivíduos tomam sob o que é 

midiatizado pelos meios de comunicação de massa.  

Os meios massivos acabam pautando a conversação social e a televisão tem o poder de 

falar às massas invadindo o espaço privado dos indivíduos expandindo sua visão e, porque não 

dizer, sua opinião sobre a conjuntura política. No processo de midiatização, as construções 

opinativas realizadas por esse meio têm fortes incidências sobre as pessoas que já não estão mais 

isoladas, agora fazem parte de uma “comunidade pelo ar”, que se unem diante da tela da TV. 

O conceito de midiatização proposto por Gomes vai ao encontro com a perspectiva aqui 

proposta, pois, segundo ele, esse processo é organizado em volta de um consumo por parte das 

pessoas que se relacionam com as produções de sentido social elaboradas por outros. Neste caso, 

a TV funciona na construção do imaginário social produzindo reflexões e posicionamentos 

opinativos acerca da política. 

A nova ambiência e o novo modo de ser no mundo são configurados pela presença da 

mídia que, ao dar visibilidade a determinados assuntos, dita ou não a realidade social. Tal fato só 

ocorreu porque “saiu na mídia”, se “não saiu na mídia” é porque não ocorreu. Isso mostra que, 

cada vez mais, a existência da mídia dá suporte ao saber e a existência da sociedade. A afirmação 

não é reducionista, mas no mínimo polêmica devido às várias vertentes que dedicam estudos 

acerca do tema, mas o que de fato é comprovado pelas constantes frases que são proferidas 

diariamente como “Você viu, saiu no jornal” (Se saiu no jornal é porque é verdade) ou “Não deu 

na TV” (Logo, não aconteceu). 

As novas configurações e deslocamentos de existências são permitidas, segundo Sodré 

(2006, p. 19), pelas mutações sociais ocasionadas pela mídia, pois “formas tradicionais de 

representação da realidade e novíssimas (...) interagem, expandindo a dimensão tecnocultural, 

onde se constituem e se movimentam novos sujeitos sociais”. A questão da midiatização para o 

autor aproxima-se com a visão de Gomes de que está havendo um novo modo de ser no mundo. 

Muniz Sodré amplia as três formas de existência humana propostas por Aristóteles (vida 
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contemplativa, vida política e vida prazerosa) pensando em um novo bios, de qualificação 

cultural própria, a chamada tecnocultura.  

A quarta esfera existencial de Sodré (2006, p.23) “implica uma nova tecnologia 

perceptiva e mental, portanto, um novo tipo de relacionamento do indivíduo com as referências 

concretas e com a verdade (...)”. É o que ele chama de escolha individualista, uma prática 

recorrente na sociedade moderna em relação a novos modos de pensar e agir, que parte dos 

desejos individuais, de qualificação existencial orientado pela mídia, a responsável pelos 

processos de interação social e construção social. 

O contexto da midiatização desenvolve-se em dados históricos distintos devido a evolução 

dos meios massivos que complexifica os modos e estratégias com que a mídia utiliza na captura e 

conquista de suas audiências. De acordo com Fausto Neto (2006, p. 03): 

 

a sociedade na qual se engendra e se desenvolve a midiatização é constituída por uma 
nova natureza sócio-organizacional na medida em que passamos de estágios de 
linearidades para aqueles de descontinuidades, onde noções de comunicação, associadas 
a totalidades homogêneas, dão lugar às noções de fragmentos e às noções de 
heterogeneidades. 

  

A proposição do autor derruba com os paradigmas que acreditavam na estruturação e 

homogeneização da sociedade frente à convergência tecnológica pois, o que existe agora, é uma 

ambientação que funciona uma nova forma de sociedade, fragmentada e heterogênea, 

impulsionada por novos mecanismos geradores de sentidos, cujas interações sociais são 

estabelecidas através de ligações sócio-técnicas. Conforme Fausto Neto (2006, p.08), os meios 

“estariam fortemente em interação com outras dinâmicas sócio-culturais, do que resultariam, 

assim, os sentidos emergentes numa realidade social”. 

O campo das mídias está organizando novas interações através de articulações específicas 

que são estruturadas sócio-tecnologicamente, criando novas ambiências para possibilitar estas 

interações de modo que ocorra “a disseminação de novos protocolos técnicos em toda extensão 

da organização social, e de intensificação de processos que vão transformando tecnologias em 

meios de produção, circulação e recepção de discursos” (FAUSTO NETO, 2008, p.92). 
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A constituição e o funcionamento da sociedade atual são perpassados por lógicas 

denominadas pelo autor como cultura da mídia30, cuja existência não pode ser caracterizada 

como lugar de auxiliaridade e sim geradora no modo de existência da sociedade. Assim, cria-se 

uma realidade de comunicação midiática que através de dinamizações, reformulam condições de 

enunciabilidade da realidade que, por um lado, afetam a vida social de tal modo que se 

estabeleçam vínculos de identidade e fidedignidade com o que propõe a midiatização. 

O percurso apontado pelo autor mostra que a midiatização afeta o gerenciamento, 

inclusive, de práticas sócio-institucionais, gerando complexidades. A proposta amplia o conceito 

de Muniz Sodré no qual sugere um novo modo de ser no mundo – bios midiático – pois a 

midiatização articula dimensões de transversalidade e relacionalidade31 que, consequentemente, 

articulam efeitos de sentidos. 

As transformações que ocorrem na sociedade são responsáveis, também, pelas mutações 

sofridas tanto pelo campo político quanto o midiático, encarregado por tematizar a política sob 

diferentes enfoques. O campo da comunicação, consumado por seus mais variados aparatos 

tecnológicos, prolifera construções que dimensionam sociabilidades distintas assumindo uma 

condição de espaço/lugar político. Daí pode-se dizer que a midiatização remete questões de 

espaço público, negociando e disputando sentidos que são ofertados à sociedade, mas ao mesmo 

tempo, a mídia se estabelece como espaço público a partir do que é produzido, mediado e 

veiculado. 

Neste cenário da midiatização, aproximam-se os ideais de Fausto Neto, na perspectiva de 

que a mídia promove um diálogo através de sentidos no contexto social, com as proposições de 

Maria Cristina Mata (1999) de que a sociedade enfrenta mudanças de ordem cultural massiva 

para midiática. O que acontece com o campo midiático é uma estruturação de práticas sociais, 

pois, agora, os indivíduos são parte integrante de uma cultura midiática de compreensão dos 

fenômenos de produção de significados na sociedade. 

                                                
30 Essa cultua “torna-se um complexo dispositivo em cujo âmbito se organiza um tipo de atividade analítica, cujas 
gramáticas, regras e estratégias geram ainda, por operações auto-referenciais engendradas no dispositivo, as 
inteligibilidades sobre as quais a sociedade estruturaria suas novas possibilidades de interpretação” (FAUSTO 
NETO, 2008, p.94). 
31 “A característica de transversalidade tem a ver com o fato de que suas operações, além de afetar ao seu próprio 
campo, afetam também o campo das instituições bem como aqueles dos seus usuários. Tais afetações são relacionais 
e geram, conseqüentemente, retornos de processos de sentido das construções feitas pelos outros campos, e que se 
instauram nos modos de funcionamento da midiatização” (FAUSTO NETO, 2006, p. 10). 
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De acordo com a autora, a centralidade da mídia nos processos socioculturais foram 

adquirindo reconhecimentos como fonte que informa, entretém e constrói imaginários coletivos, 

constituindo espaços identitários. 

 

Foi possível pensar a cultura articulada em torno a meios e tecnologias como uma nova 
matriz para a produção simbólica dotada de um estatuto próprio e complexo, enquanto 
fundia anteriores modos de interação com novas formas expressivas, anteriores circuitos 
de produção com novas estratégias discursivas e de recepção (MATA, 1999, p. 83). 

 

Por cultura midiática compreende-se tudo aquilo que é intensificado, renovado e 

complexificado no desenvolvimento de um mundo interativo imposto e proposto pela mídia. Isso 

vale para todos os meios de comunicação, não apenas para o desenvolvimento da Internet, por 

exemplo, mas a todos que reinventam estratégias na produção de mensagens, inclusive quando o 

assunto é política. 

A cultura midiática engendra novas formas no desenho das interações e formas de 

estruturação de práticas socioculturais, possibilitadas através da existência do campo das mídias. 

Segundo Mata (1999, p. 85): 

 

A midiatização da sociedade – a cultura midiática – nos apresenta a necessidade de 
reconhecer que é o processo coletivo de produção de significados através do qual uma 
ordem social se compreende, se comunica, se reproduz e se transforma, o que se tem 
redesenhado a partir da existência das tecnologias e meios de produção e transmissão de 
informação e a necessidade de reconhecer que esta transformação não é uniforme. 

 

O processo de midiatização, na concepção da autora, revela que há mudanças nos modos 

de pensar, nas matrizes e modelos culturais que reconfiguram as experiências identitárias, 

baseadas nas diversidades que os vínculos sociais constroem. Na contemporaneidade dos meios 

massivos, perpassados por interações complexas de produção e representação de sentidos, 

destaca-se as transformações nos regimes de visibilidade como o campo político, possibilitadas 

pelo campo das mídias, espaço de embates e legitimação dos campos. A seguir são destacadas 

essas negociações entre os campos da mídia e da política. 
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3.3. MÍDIA E POLÍTICA: INTERAÇÕES E NEGOCIAÇÕES 

 

Frente a este contexto, a reflexão que prossegue reside no interesse em mostrar como 

ocorrem os tensionamentos entre mídia e política. Para Adriano Duarte Rodrigues, cada campo é 

uma instituição singular, legitimada, reconhecida e respeitada pelo conjunto da sociedade. O 

campo midiático é aquele que promove o diálogo e a discussão entre os demais campos que 

utilizam a mídia para ganhar visibilidade na esfera pública. O mesmo ocorre com a mídia, já que 

necessita da atuação dos outros campos para tornar-se legitimada. 

Os campos da mídia e da política assumem relações restritas no sentido que, atualmente, 

os meios de comunicação de massa são as principais fontes de acesso às informações políticas. 

No entanto, divergem à medida que atuam sob perspectivas singulares, autônomas e intrínsecas a 

cada campo.  

Um acontecimento político só é legitimado quando ganha visibilidade na mídia e, para 

isso, é preciso que haja uma interdependência em relação aos campos. Ao estudar os poderes das 

mídias, Rubim (1994, p. 78) destaca que “a política deve buscar interagir e negociar seu 

funcionamento com a gramática dos media”. Esse mesmo entendimento é válido para o campo da 

mídia, já que ambos são guiados por lógicas e interesses específicos. 

No entanto, há autores que defendem a posição de a política depender cada vez mais do 

discurso das mídias, visto que a fragilidade dessa instituição é corroborada a partir da sentença de 

outros campos. De acordo com Weber (1999, p. 71), “obter visibilidade para construir uma 

imagem pública amplia a dependência da política em relação aos outros poderes”.  

O fato é que a expansão dos meios de comunicação, aliados aos avanços e contribuições 

tecnológicas, bem como o poder de visibilidade das mídias, têm atraído cada vez mais os 

“olhares” da esfera política. À mídia, cabe incorporar as operações políticas e provocar tensões, 

pela sua capacidade de complementar ou contestar o discurso político, já que uma de suas lógicas 

é a captura do imaginário social e individual.  

Para Weber (1999, p. 81), “tanto a política quanto as mídias sustentam-se sobre poderosos 

discursos marcados pela passionalidade da argumentação, exigindo do receptor apoio, 

compreensão, votos, audiência, opiniões favoráveis”. No entanto, para que isso ocorra, é 

necessário que sujeitos e instituições políticas tenham “atravessado” a teia midiática, senão, não é 
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possível um posicionamento junto à sociedade. Nesse sentido, o campo político deve obedecer à 

configuração midiática para conquistar a esfera pública. 

Fausto Neto (1994, p. 331) acredita que “a esfera política necessita da comunicação de 

massa para levar a cabo sua tarefa de tomada de decisões”. O autor compreende que os meios de 

comunicação atuam não apenas como mediadores, mas sim como operadores, pois se tornam 

protagonistas no processo político. Em um contexto em que surgem novas formas de a mídia 

tematizar a política, Fausto Neto (2003, p. 120) diz que: 

 
As novas formas de poder da mídia sobre a política resultam das estratégias que tomam 
forma através de operações enunciativas pelas quais a política, e suas representações, 
não apenas é re-situada segundo os processos ‘macro institucionais’, mas tem o seu 
engendramento relacionado com processos discursivos manejados, de certa forma, 
unilateralmente, segundo as operações das mídias. 

 

O que se pode perceber é que, de fato, essas estratégias fazem com que a política se 

submeta às condições de produção de sentido que são definidas pelas mídias, porém, é uma 

situação de troca, dos entrecruzamentos e interdependências entre mídia e política. 

Na contemporaneidade, observa-se essa interdependência devido às diversas interações 

sociais existentes marcadas por relações de poder e interesse. Neste sentido, as interações entre os 

campos político e midiático necessitam um da atividade do outro. O midiático faz a mediação 

entre o político e a sociedade. O político acaba por adequar-se à “lógica da mídia”. Assim, esta 

relação não linear exerce poder sobre o outro, pois há uma necessidade de troca para que haja a 

legitimação. 

Os meios de comunicação, em especial a TV, possibilitaram o exercício do poder político 

em submissão ao que Thompson (1998) chama de “escrutínio global” que não existia antes. Os 

indivíduos agora podem acompanhar os atores políticos em qualquer lugar do mundo. A 

visibilidade dos políticos é permitida pelas construções dos veículos de comunicação e 

testemunhadas pela sociedade. 

Thompson acredita que há uma nova configuração entre o meio político devido às 

transformações no modo de perceber o poder devido a visibilidade nos meios de comunicação. 

Os processos tecnológicos têm ocasionado mudanças nas relações sociais e certo impacto na 

sociedade, o que o autor considera uma conseqüência da modernidade. 
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A centralidade da mídia como mediadora das interações sociais entre os campos é 

destacado pelo autor e definido que: 

 

o campo de interação mediada está minado de relações de poder que mudam 
rapidamente, dramaticamente e de maneiras imprevisíveis. O desenvolvimento da mídia 
ajudou a criar um mundo em que os campos de interação podem se tornar globais em 
escala e em alcance e o passo da transformação social pode ser acelerado pela 
velocidade dos fluxos de informação (THOMPSON, 1998, p.107). 

 

O desenvolvimento dos meios de comunicação é considerado um dispositivo para as 

transformações dos espaços, ou seja, uma nova reconstrução entre vida pública e privada. O autor 

chama de “públicos sem lugar” o fato dos indivíduos deixarem de compartilhar um lugar comum 

com a interação face-a-face para ser realizada através da mediação criada pela mídia. Sobre a 

televisão, se cria um campo visual diferente, a “direcionalidade de visão”, pois quem aparece na 

TV é visto pelo telespectador, já o contrário não acontece. 

É inegável o poder de visibilidade que os atores políticos têm na mídia. Isso acarretou por 

parte dos políticos uma preocupação maior não apenas com o discurso, mas com a auto-

apresentação diante da esfera pública e a mídia tornou-se um meio poderoso para projetar a 

imagem pessoal. “Políticos de sociedades libero-democratas não têm outra escolha senão a de se 

submeterem à lei da visibilidade compulsória. Renunciar à administração da visibilidade através 

da mídia seria um ato de suicídio político” (THOMPSON, 1998, p.124).  

Na política contemporânea foram criadas novas estratégias de administração dessa 

visibilidade que se expande também na vida cotidiana dos políticos, como por exemplo, sites de 

partidos e dos próprios políticos. A preocupação com o cabelo, a barba, a camisa, a gravata e os 

acessórios, enfim, a boa aparência é algo intrínseco a imagem de um político.  

A evolução dos meios de comunicação propiciou novas possibilidades de exposição 

pública e, ao mesmo tempo, tornaram-se fontes de fragilidade, já que qualquer ato indiscreto ou 

não pensado pode afetar a visibilidade do ator político. Dessa forma, percebe-se nitidamente que 

a política tem se adequado às regras da mídia e seus atores criam representações para se adequar 

às essas lógicas. 

A comunicação se tornou um instrumento central na contemporaneidade, pois faz a 

mediação entre os campos e legitima os discursos, além de assumir um papel estratégico na 

mediação da vida social. O campo midiático tornou-se parte integrante no processo democrático 
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junto à sociedade e através das midiatizações dos acontecimentos políticos, ela promove o 

entendimento e a construção de opinião dos indivíduos. Com isso, uma nova forma de se fazer 

política foi instaurada com o advento da interação mediada.  

Nesse contexto, ela também assume uma posição/lugar de democracia, papel que deveria, 

de certo modo, ser desempenhado pelas instituições políticas. Essa posição assumida pela mídia 

serve não apenas para com a política, mas com diversos setores da sociedade. Segundo Rodrigues 

(1997, p. 161): 

 
Os órgãos de informação tornaram-se, nas democracias, cada vez menos claramente 
meios de informação, de proposta de projetos de sociedade, de programas políticos, e 
cada vez mais obviamente um campo social de encenação pública de imagens de marca 
que emprestam aos homens políticos, em função da sua própria estratégia de diversão e 
sedução. 

 

A inversão da função ideológica no campo da política é uma das questões fundamentais 

abordadas pelo autor. Com a constante midiatização dos acontecimentos políticos, se tem a idéia 

de que há uma transparência dos atos do poder político, no entanto, sua lógica de poder 

concentra-se no segredo, no mistério, pois o poder está nas mãos daqueles que detém o segredo. 

Já a lógica da informação é, justamente, o da transparência, na disseminação do poder. “Este 

fenômeno contribui poderosamente para a ideologia pós-moderna da impropriamente chamada 

morte das ideologias” (RODRIGUES, 1997, p. 161). 

O poder da mídia está, neste âmbito, no deslocamento das zonas de segredo que estão 

impregnadas, camufladas no campo político. Na conjuntura do presente trabalho, uma das 

funções da charge, que será abordada com maior profundidade no capítulo da análise, é 

justamente revelar o camuflado, o que está na superfície da esfera política. 

De acordo com Rubim (2002), comunicação e política são campos conflituosos que 

necessitam de um complemento para que seja possível uma reconfiguração desses campos na 

sociedade moderna, ou seja, uma atualização do tema. O autor levanta o conceito de 

“telerrealidade” para a função da mídia como mediadora e a noção de realidade é concebida pelos 

indivíduos através da mídia. É claro que ela não é o único meio de compreensão dos fatos, 

mesmo assim, na maioria das vezes, torna-se o único meio em que as ofertas midiáticas ditam o 

que será discutido na sociedade onde é estabelecida a produção de sentidos entre os indivíduos a 

partir de suas relações sociais. 
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Através da midiatização da política, o campo midiático seleciona, organiza, hierarquiza e 

publica os acontecimentos para a esfera pública, a partir de suas lógicas e interesses próprios. Os 

indivíduos, por sua vez, ficam informados e produzem sentidos sobre fatos políticos. Talvez, sem 

essa midiatização, não seria possível saber as propostas de um candidato, os projetos e leis, os 

direitos do eleitor, enfim, os acontecimentos do governo e das instituições políticas. 

Rubim (2002) destaca que na contemporaneidade, as interações entre mídia e política 

significam um redimensionamento do papel da política na esfera pública, pois se vive num 

ambiente “formatado” pela mídia. Com isso, emergem novas configurações da política, bem 

como novos desafios são impostos à atividade política. Tal fato é discutido por autores que 

levantam conceitos para debater a questão. Um deles é o conceito “Idade Mídia”, “uma 

sociabilidade estruturada e ambientada pela comunicação, especialmente em sua versão 

midiatizada” (RUBIM, 2002, p. 47). O autor complementa que: 

 

A comunicação adquire um status estruturante na contemporaneidade porque torna-se  
dispositivo essencial para a realização do capital, em sua fase mais tardia; para o 
conhecimento cotidiano da atualidade e para costurar em rede o mundo contemporâneo, 
constituindo assim uma singular sociabilidade, composta de espaços geográficos e 
eletrônico, convivência e televivência, globalidade e localidade, enfim, de realidade 
contígua e telerrealidade (RUBIM, 2002, p. 48). 

  
 

Na atualidade, a comunicação está inserida em um mundo capitalista em que o mercado é 

movido por essa esfera e a informação transformou-se em uma mercadoria. Diante disso, 

proliferaram novas soluções midiáticas que afetam a configuração da sociabilidade atual. O 

espaço eletrônico em rede é quase desmaterializado, pois permite virtualizações e atualizações a 

todo instante. A televivência é uma espécie de vivência à distância em que o outro (ausente) 

torna-se virtualmente presente. A globalização caracteriza-se pela disponibilidade de fluxos 

contínuos de signos e sentidos extraídos do global e não apenas do local. 

Na sociedade atual, o exercício da política tem sido desenvolvido em variadas formas. 

Porém, o campo político deve se adaptar à “gramática” da tela, deve compreender seu 

funcionamento, suas lógicas e modos de operar. É uma forma do campo midiático impor seu 

poder e permitir o acesso do campo político. “A política deve obrigatoriamente compreendê-los 

para poder se locomover nestes espaços de maneira simultaneamente adaptadas às ‘linguagens’ 
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da tela e adequada à sua lógica imanente” (RUBIM, 2002, p. 55). A partir dessas reflexões, a 

pesquisa busca mostrar, a seguir, alguns casos em que a política é midiatizada pela tela. 

 
 
3.4 MIDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA NA TELA 
 
 

Diante deste cenário das interações e negociações entre mídia e política, esse item é 

fundamental porque mostra algumas manifestações da presença da política na mídia como 

cinema, internet e telenovela. O humor tem sido uma dessas estratégias, conforme alguns casos 

registrados, sobretudo na televisão brasileira, ou seja, “na tela”, que é foco do presente estudo.  

A televisão é um dos meios de comunicação de massa mais popular e abrangente que 

exerce fascínio pela sua produção de imagens e impacto frente ao seu poder de construção e de 

uma realidade baseada em um discurso próprio e intrínseco ao seu modo de operar. A 

importância em estudá-la é defendida por Silverstone (2002) que argumenta sobre a centralidade 

da mídia como algo que contribui para a variável capacidade de compreensão do mundo, uma vez 

que ela compartilha seus significados e faz-se presente na existência dos indivíduos, 

reproduzindo e alterando seus discursos. 

Além disso, como já foi dito anteriormente, ela torna-se a única fonte de acesso às 

informações e também entretenimento, principalmente por classes menos favorecidas. Tal 

importância é destacada em uma pesquisa32 realizada pelo Instituto GlobeScan, no dia 03 de maio 

de 2006, com 10. 230 entrevistados em 10 países. O estudo revelou que os brasileiros acreditam 

mais na imprensa do que no governo: 45% confiam nos meios de comunicação e 30% no 

governo. Entre os meios de comunicação, a televisão obteve maior confiabilidade do público com 

um índice de 82%, seguida pelos jornais de circulação nacional com 75%, jornais locais e 

comunitários com 69%, rádios com 62% e blogs com 25% dos usuários da internet. 

No cenário político brasileiro, um levantamento feito pela AMB (Associação dos 

Magistrados Brasileiros) e divulgada no dia 10 de junho de 2008, revelou que os partidos 

políticos detêm o menor índice de credibilidade entre as instituições do país: 72% dos 

                                                
32A pesquisa foi encomendada pela BBC, agência Reuters e pela ONG britânica Media Center. A realização 
aconteceu nos meses de março e abril de 2006 em 10 países – Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Egito, Alemanha, 
Índia, Indonésia, Nigéria, Rússia e Coréia do Sul. A pesquisa completa está disponível no endereço: 
http://www.globescan.com/news_archives/bbcreut.html. Acesso em dia 24 de julho de 2008. 
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entrevistados não confiam nos partidos. A pesquisa33 aconteceu entre os dias 29 de maio e 02 de 

junho de 2008 e ouviu, por telefone, 1.500 brasileiros maiores de 18 anos de todas as regiões do 

país.  

O registro dessas pesquisas é fundamental porque mostra um quadro significativo em 

relação à presença da mídia e da política na atualidade. De um lado a confiança da sociedade nos 

meios de comunicação e de outro o descredo com a instituição política brasileira. No entanto, um 

dado importante da pesquisa feita pela GlobeScan e que não foi divulgado na grande mídia, é 

destacado por Venício de Lima, no artigo Pesquisa revela a (des)confiança na mídia34, publicado 

no dia 09 de maio de 2006, no Observatório da Imprensa. Apesar dos números revelarem que a 

mídia é mais confiável do que o governo, 80% disseram que os veículos de comunicação 

exageram na cobertura das notícias ruins; 64% não obtêm informações que gostariam; 45% não 

concordam que a cobertura da grande mídia seja devidamente apurada e 44% disseram ter 

trocado de fonte de informação nos últimos 12 meses em função da desconfiança com os meios 

de informação.  

Sobre a pesquisa, Lima questiona: “O enquadramento da cobertura que a grande mídia fez 

da própria pesquisa da GlobeScan – salientando o que é positivo para ela e escondendo o que é 

negativo – não seria um exemplo que confirma a percepção que a maioria dos entrevistados 

revela?”. O questionamento do autor serve também como uma advertência, pois, segundo ele, a 

sociedade deve ficar atenta com pesquisas de opinião que indicam como sendo a maioria da 

população. Sempre há um outro lado, que existe, mas é oculto.  

O fato é que os novos contextos de interação entre os campos têm implicado em 

mudanças no modo de percepção da sociedade e compreensão da mídia. Em tempos de crise e 

escândalos políticos, Rubim (2002) alerta que esses fatos devem-se a uma crise de paradigma, de 

espaço, em que deve ser revisto o lugar que ela ocupa na sociedade. Esses novos tempos são 

permitidos devido aos avanços tecnológicos que incidem sobre os meios de comunicação e estão 

cada vez mais relacionados com momentos tecnológicos midiatizados em diferentes contextos ao 

                                                
33 O estudo é uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros no sentido de contribuir para o 
aprimoramento das instituições brasileiras. Regularmente, a cada três meses, em parceria com o Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), a AMB realiza o Barômetro de Confiança nas Instituições 
Brasileiras, um estudo quantitativo em relação ao nível de confiança e à avaliação das principais Instituições do país. 
O levantamento da pesquisa está disponível no endereço: 
http://www.amb.com.br/portal/docs/pesquisa/barometro.pdf. Acesso em 24 de julho de 2008. 
34 Disponível em: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=380IMQ002. Acesso em 22 de julho 
de 2008.  
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longo dos anos. A situação mais recente está presente através da era digital que permitiu o 

rompimento das fronteiras.  

No contexto da midiatização da política, o uso da televisão foi de extrema relevância para 

campanha eleitoral dos Estados Unidos da América (EUA), em 1952, através de spots35 

publicitários. Naquele ano, os candidatos Adlai Stevenson e Dwight Eisenhower disputaram a 

sucessão do presidente Harry Truman. Ambos os candidatos “utilizaram programas televisivos 

mais longos, com cerca de 30 minutos de duração, mas apenas o primeiro (Stevenson) lançou 

mão de spots publicitários em sua campanha, e sagrou-se vitorioso” (LEITE, 2003, p. 05).  

O ano de 1960 foi o marco na transformação de cidadãos eleitores em telespectadores 

eleitores. Isso, devido ao debate transmitido pelo rádio e pela televisão, entre John Kennedy e 

Richard Nixon, candidatos à Presidência dos Estados Unidos. Os ouvintes de rádio (15 milhões) 

deram a vitória ao republicano Nixon, já os telespectadores (75 milhões) preferiram o democrata 

Kennedy que acabou vencendo a eleição. 

A performance televisiva do democrata foi visivelmente melhor que a do republicano. 

Kennedy estava mais confiante, com aparência saudável e pele bronzeada, enquanto Nixon 

(recém saído do hospital após fazer um tratamento no joelho) aparentava cansaço, discursava 

olhando para baixo e transpirava muito. Além disso, Nixon teve a infelicidade de escolher uma 

roupa em que seu terno cinza confundia-se com a cor do cenário no estúdio da TV, atenuando sua 

aparência pálida e doente. Sobre a atuação de Nixon no debate televisivo, Matos (2002, p. 231) 

afirma que: 

 
(...) fica evidente a contribuição da televisão na desvinculação entre o conteúdo e a 
imagem dos fatos políticos, a separação entre palavras e sentimentos, entre a reflexão e o 
reflexo, de tal forma que o cidadão, o telespectador, o consumidor de noticias, enfim, 
reagia ao invés de pensar. Estava entretido, e não refletindo. 

 

Prova disso é que logo após o debate, pesquisas realizadas reforçaram a “vitória visual” 

do democrata em uma eleição em que a imagem derrotou o conteúdo. Os eleitores foram 

questionados sobre a atuação dos candidatos e, àqueles que assistiram pela televisão, 

responderam ao nome de Kennedy, já os que ouviram o debate pelo rádio, deram vitória a Nixon. 

                                                
35 Formato utilizado como peça publicitária com ou sem recursos sonoros para transmitir uma única mensagem. 
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Em 1960, a televisão brasileira tentou realizar o primeiro debate presidencial. A tentativa 

feita pela TV Tupi em São Paulo falhou. A idéia inicial era que o programa Pinga Fogo 

apresentasse o debate, marcado para o dia 15 de setembro daquele ano. Os candidatos Adhemar 

de Barros e Teixeira Lott haviam aceitado, no entanto, Jânio Quadros recusou, dando preferência 

a um comício no Recife.  

Depois da tentativa frustrada em 1960, o primeiro debate eleitoral na TV brasileira só veio 

acontecer em 1982. É importante sinalizar que nesse meio período foi criada a Lei Falcão36, 

durante o Regime Militar de 64. O objetivo desta lei, criada em 1976 pelo então Ministro da 

Justiça Armando Falcão determinava que os partidos se limitassem a mencionar a legenda, o 

currículo e o número do registro do candidato na Justiça Eleitoral, bem como divulgar pela 

televisão sua fotografia, podendo ainda mencionar o horário e o local dos comícios. 

O primeiro debate televisivo no Brasil aconteceu em 1982 na TVS (hoje SBT), entre os 

candidatos Franco Montoro (PMDB) e Reynaldo de Barros (PDS), que disputavam o governo de 

São Paulo e teve a mediação do jornalista Ferreira Neto. A década de 80 marcou a 

redemocratização do país e a midiatização da política teve seu fortalecimento através do 

movimento “Diretas Já” com a reivindicação popular por eleições diretas, o fim do regime militar 

e o sonho de um país democrático. 

A eleição presidencial de 1989 foi o marco do teledebate no Brasil, período que registra a 

vitória de Fernando Collor de Melo (PRN) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito 

democraticamente pelo povo que foi às urnas exercer sua cidadania por meio do voto. Esse 

momento histórico marca a inclusão de uma campanha política midiatizada em que um jovem 

político pouco conhecido do estado de Alagoas torna-se presidente da República. Conhecido 

como o “caçador de marajás”, a construção da imagem de Collor teve grande contribuição da 

mídia, em especial da Rede Globo, que através de estratégias de marketing “moldou” o jovem 

candidato ao perfil dos anseios de uma sociedade que aguardava por transformações no cenário 

político nacional. Sobre essa perspectiva de uma política midiatizada, Rubim (2002, p. 56) 

considera que: 

                                                
36 Lei nº 6.339, de 1º de julho de 1976, também conhecida como Ato Institucional Número Sete. Feita para impedir a 
derrota do partido governista ARENA e impossibilitar a simpatia dos eleitores pelo partido oposicionista da época, o 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A partir de 1985, as disposições sobre propaganda gratuita no rádio e na 
televisão passaram a ser reguladas pela legislação regulamentadora de cada eleição. A Lei nº 9.504/97, art. 107, 
revogou totalmente o art. 250 do Código Eleitoral e atualmente regulamenta a propaganda eleitoral no país. 
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(...) as novas configurações e formatos da campanha eleitoral não se restringem à tela. A 
rua – compreendida como síntese dos espaços geográficos tão característicos da política 
na modernidade – e a convivência encontram-se na atualidade assaltadas e 
irremediavelmente contaminadas pela política midiatizada, transportada pela tela. 

 

O deslocamento para a tela é organizado sob uma nova dimensão compreendida a partir 

dos espaços midiatizados. Na visão de Rubim (2002), a rua, espaço privilegiado para a realização 

da política através de comícios, passeatas e discussões, privilegiava o contato presencial e 

interpessoal. Não que esses espaços tenham se dissolvido, pelo contrário, essa lógica política 

ainda permanece e muito forte. Mas o fato é que grande parcela dessas atividades tem perpassado 

espaços instituídos pelas redes midiáticas e, à política, cabe uma adequação à nova situação de 

sociabilidade, estruturada pelo ambiente midiático. 

No âmbito desses deslocamentos, a tela tem se apresentado como um poderoso 

instrumento para dar visibilidade à esfera política. Detentora de uma pluralidade e versatilidade 

de estratégias, formatos e linguagens, ela tem se institucionalizado e aceita perante a sociedade. 

Dessa forma e, nessa perspectiva, destacam-se algumas situações em que a tematização da 

política é midiatizada sob diferentes aspectos. 

 

3.4.1.  Cinema: um “recorte” da política na tela 

 

Considerada a sétima arte, o cinema tem a sua trajetória ligada a diferentes contextos 

históricos. A política sempre foi um prato cheio para os diretores em qualquer tipo de gênero 

como comédia, faroeste, guerra, suspense, drama, etc. Em relação às representações políticas na 

tela, Weber (2002, p. 218) argumenta que o cinema busca “mostrar o que não se sabe, aquilo que 

está por detrás das telas de televisão e das páginas dos periódicos. Trata-se de expor segredos, 

próprios da política e da esfera dos poderes”. 

A arte inventada pelos irmãos Lumiére37 envolve som, imagem em movimento, além de 

seduzir e exercer fascínio sobre as pessoas. Os profissionais envolvidos com a indústria 

cinematográfica buscam esforços para fazer com que o filme fique próximo da verdade.  Através 

                                                
37 Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumiére são responsáveis pela primeira exibição pública de uma imagem em 
movimento (1895) e, por isso, são considerados os fundadores da Sétima Arte. Suas fitas mostravam acontecimentos 
comuns como operários saindo de fábrica e a agitação no mar. Em 1896 inauguraram a primeira sala de projeções 
cinematográficas na Rússia. 
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de elementos próprios, o cinema busca fazer um recorte do real para levar à tela uma impressão 

mais próxima e fidedigna da realidade.  

Por esses motivos, o cinema foi descoberto como um dos mais poderosos instrumentos de 

manipulação de massas e como arma de propaganda política por Stalin e Hitler na década de 30. 

Porém, o uso da sétima arte deve ser visto conforme as circunstâncias que são utilizadas. Em 

relação a esse aspecto, o autor Sérgio Rizzo, que analisou as campanhas políticas no cinema 

americano, afirma que: 

 
(...) a intenção deliberada do casamento oportunista entre cinema e política é a de 
manipular a “opinião pública” por meio de obras que procuram convencer o espectador a 
acreditar em determinadas leituras da realidade, em detrimento de outras, ou que 
reescrevam a história segundo interesses de ocasião (RIZZO, 2002, p.193). 

 

A indústria cinematográfica está recheada de filmes com temas e cunhos políticos. Grande 

parte dos assuntos abordados diz respeito ao governo norte-americano, guerra, nazismo, 

patriotismo, eleições, manipulações, assim como relações de poder entre mídia e política. A lista 

de obras internacionais é imensa, mas alguns devem ser destacados, tais como: O Homem que 

Matou o Facínora (1962), de John Ford, O Triunfo da Vontade (1936), de Leni Riefenstahl, O 

Encouraçado Potemkin (1925), de Sergei Eisenstein, A Um Passo do Poder (1991), de Herbert 

Ross, O Incrível Exército de Brancaleone (1965), de Mario Monicelli, Politicamente Incorreto 

(1998), de Warren Beatty, Mera Coincidência (1997), de Barry Lavinson, Cidadão Kane (1941), 

Escândalo (1989), de Ron Shelton, O Candidato (1972), de Michael Ritchie, O Jogo do Poder 

(1992), de Michael Lindsay-Hogg, Fahrenheit 11 de Setembro (2004), de Michael Moore, entre 

outros. 

No Brasil, muitas obras cinematográficas merecem atenção quando o tema é política, a 

ressaltar o Cinema Novo na década de 60, em especial à segunda fase desse movimento (1964 – 

1968). Os cineastas38 desse período tinham como objetivo analisar os equívocos da política 

desenvolvimentista, da ditadura militar e os novos rumos da história nacional. O destaque desse 

período vai para O Desafio (1965), de Paulo Cezar Saraceni, O Bravo Guerreiro (1968), de 

Gustavo Dahl e Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, vencedor de dois prêmios no 

Festival de Cannes.  
                                                
38 Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, Paulo Cesar Saraceni, Leon 
Hirszman, David Neves, Rogério Sganzerla, Roberto Santos, Ruy Guerra e Luiz Carlos Barreto. 
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Além dos filmes do Cinema Novo, produções e outros períodos devem ser enfatizadas 

como: Zuzu Angel (2006), de Sérgio Rezende, O ano em que meus pais saíram de férias (2006), 

de Cao Hamburger, O que é isso, companheiro? (1997), de Bruno Barreto, Pra Frente, Brasil 

(1982), de Roberto Farias, Netto perde sua alma (2001), de Beto Souza e Tabajara Ruas, Guerra 

de Canudos (1997), de Sérgio Rezende, O homem que queria ser presidente (2001), de Flávio 

Frederico, Lamarca (1994), de Sérgio Rezende, Carlota Joaquina, princesa do Brasil (1994), de 

Carla Camurati, Olga (2004), de Jayme Monjardim, A Paixão de Jacobina (2001), de Fábio 

Barreto, Doces Poderes (1996), de Lúcia Murat, entre outros. 

 

3.4.2.  Internet: a política na tela do computador 

 

Da tela do cinema para a tela do computador, o surgimento da interface WWW (World 

Wide Web) na década de 90, permitiu que a rede mundial de computadores, a Internet, se 

expandisse permitindo o livre acesso à informação. No cenário de midiatização da sociedade, a 

Internet configura-se como uma nova forma de interação social viabilizada pelo desenvolvimento 

tecnológico dos meios de comunicação. De acordo com Manuel Castells, a Internet é um meio de 

organização social, é o tecido da sociedade. 

 
A internet é o novo coração de um paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a 
base material de nossas vidas e de nossas formas de interação, de trabalho e de 
comunicação. O que a Internet faz é processar a virtualidade e transformá-la em nossa 
realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos 
(CASTELLS, 2003, p. 287). 

 

No âmbito político, hoje em dia, não existe nenhum partido que não possua endereço 

virtual próprio. A Internet tem a finalidade de criar espaços de interação com a sociedade, o que 

muitos autores denominam como “democracia virtual” ou “ciberdemocracia”. Esse ambiente 

midiático é uma forma dos políticos tornarem mais visíveis e transparentes as atuações da esfera 

política e manter relação com eleitores e com a mídia. 

 Em uma campanha política, por exemplo, o candidato pode usar essa ferramenta como 

forma de divulgar informações de diversas ordens, promovendo sua imagem ou criticando 

adversários. Segundo Martins (2006, p. 46), o internauta pode acessar “à informação desejada 
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sem a censura do meio tradicional. Este instrumento se torna importante para aproximar o 

candidato e o eleitor, como também poderá vir a influenciar o voto”. 

No contexto político, as novas tecnologias são um forte instrumento no fortalecimento do 

processo democrático, pois na rede, é permitido um cenário de livre troca de opiniões, 

questionamentos e interações. O ano de 2008 foi marcado por um inédito debate eleitoral via 

web. O portal iG promoveu, no dia 17 de julho, um debate com duração de 2 horas, entre os 

candidatos a prefeitura de São Paulo. Os internautas puderam participar enviando perguntas aos 

candidatos através de vídeos, e-mails e chats39. A página que hospedou o site ainda pode ser 

reproduzida gratuitamente por outros sites e blogs. Em novembro de 2007, nos EUA, também 

houve um debate on-line entre os pré-candidatos à presidência pelo Partido Democrata, Hillary 

Clinton e Barack Obama. 

Diferente de outras mídias como o rádio e a televisão que trabalham com tempo e espaço 

definidos, na internet, o usuário pode navegar a qualquer horário e, ainda, manter uma relação 

próxima com o político através de e-mails, enquetes e pesquisas. O site de relacionamentos Orkut 

(http://www.orkut.com), permite que internautas criem comunidades e promovam discussão 

através de fóruns virtuais. Comunidades de partidos e políticos ganham visibilidade na web 

através de propagandas políticas on-line.  

O Youtube (http://www.youtube.com), site fundado em 2005, permite que usuários 

assistam e compartilhem quaisquer tipos de vídeos, profissionais ou amadores. Os vídeos tem 

sido um fator principal para políticos conquistarem eleitores e popularidade. Prova disso é que as 

prévias da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2008 foram tema de muitos vídeos 

acessados. Aproveitando a intensa campanha eleitoral, os irmãos caricaturistas americanos Gregg 

e Evan Spiridellis aproveitaram o momento para satirizar os candidatos John McCain e Barack 

Obama. O vídeo “Time for Some Campaignin” que mostra os dois candidatos fazendo promessas 

falsas e gastando bilhões de dólares para conseguir voto, já foi visto por milhares de internautas, 

sendo inclusive, objeto de reportagens na TV de todo o mundo. 

Outra forma de interação também se estabelece através de blogs, uma espécie de diário 

virtual, onde os internautas criam um espaço para publicar opiniões, comentar e discutir. Os blogs 

podem ser variados ou especializados, com temas girando em torno e um único assunto, tais 

como esporte, música, moda, cinema, política, etc. Alguns blogs sobre política que se destacam 

                                                
39 Salas de Bate-Papo em tempo real via Internet. 
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são: Blog do Noblat; Josias de Souza, nos bastidores do poder; Blog do Fernando Rodrigues; 

Blog Reinaldo Azevedo, Blog do Alon; E-agora; Zé Dirceu, um espaço para a discussão do 

Brasil; Blog do Mino; Franklin Martins, conexão política; Minuto Político, entre outros. 

 

3.4.3.  Telenovela: a política entre a realidade e a ficção 

 

Outra forma que a política é midiatizada pela tela é através da telenovela, um dos gêneros 

da teledramaturgia mais popular do Brasil por conquistar um grande volume de audiência. Ela 

caracteriza-se por apresentar enredos que giram em torno de questões atuais, do cotidiano e, 

sobretudo, promovendo a discussão na esfera pública. A política, representada na tela, tem sido 

uma das temáticas presentes nos folhetins televisivos. Sobre a presença da política na telenovela, 

Maria de Lourde Motter (2002, p. 179) afirma: 

 
Podemos dizer que a telenovela recupera certos elementos da política nacional, 
dialogando com a realidade não só como cenário, mas como ação que se desenvolve em 
simultaneidade temporal fazendo ressoar na telenovela que está no ar os acontecimentos 
que abalam o planalto central brasileiro, suas instituições e os representantes da 
democracia. 

 

O cotidiano apresentado na telenovela está se aproximando a ficção da realidade, fator 

que possibilita maior identificação com o telespectador e atualidade. O último capítulo da novela 

Paraíso Tropical (2007), de Gilberto Braga e Ricardo Linhars,  transmitida pela Rede Globo às 21 

horas, retratou ironicamente uma cena típica do Congresso Nacional. O episódio mostrou a 

personagem Bebel (Camila Pitanga), prestando depoimento em na fictícia CPI dos 

Biocombustíveis. No desfecho da trama, a garota de programa torna-se amante de um senador da 

República que a usa como laranja em seus negócios. Após o estouro do escândalo, Bebel é 

convocada a depor e, durante a sessão, anuncia que vai posar nua em uma revista masculina. O 

episódio mostra claramente a semelhança envolvendo Renan Calheiros (PMDB - AL) que 

respondeu a processo no Conselho de Ética por suposto uso de dinheiro de empreiteira para 

custear despesas da jornalista Mônica Veloso e da filha que teve fora do casamento. Em outubro 

de 2007, Mônica Veloso foi capa da revista masculina Playboy. 

Através de metáforas, a telenovela consegue transmitir mensagens críticas políticas. “A 

telenovela mostra a política como jogo de poder, entendido o jogo como as lutas que se travam 
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nos bastidores, na disputa no interior dos partidos, na busca de interseção, na concorrência por 

uma candidatura” (MOTTER, 2002, p. 180). 

Essas relações de disputa e poderes políticos, Porto dos Milagres (2001), de Aguinaldo 

Silva e Ricardo Linhares, transmitida pela Rede Globo às 21 horas, é um exemplo de como as 

novelas podem transformar aspectos da realidade em ficção. Na trama, o senador Victório Viana 

(Lima Duarte) foi chantageado por Félix (Antônio Fagundes), prefeito de Porto dos Milagres. 

Victório deveria apoiar a candidatura de Félix para o governo do estado da Bahia, caso contrário, 

ele revelaria ao público o conteúdo de uma certa fita. A personagem Epifânia (Cláudia Alencar), 

interpretava a vice-prefeita da cidade, representando a presença da mulher no poder. Porto dos 

Milagres era uma cidade submergida pela corrupção. Fitas suspeitas, CPI, superintendências e 

chantagens eram a base do enredo da novela.  

A novela Roque Santeiro40 (1985-1986), de Dias Gomes e Agnaldo Silva, deveria ser 

exibida em 1975 pela Rede Globo e já tinha vários capítulos gravados e chamadas que 

anunciavam sua estréia. Porém, no dia da novela ir ao ar, a emissora recebeu ofício do governo 

federal censurando-a. O motivo foi uma escuta telefônica do governo, onde foi gravada uma 

conversa de Dias Gomes em que ele afirmava que a novela era apenas uma forma de enganar os 

militares. Roque Santeiro ameaçava o status quo político brasileiro da época. A trama mostrava 

uma sociedade em que a hierarquia aparecia como um dado fundamental de sua estrutura social. 

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) era um personagem dotado de um certo poder na cidade fictícia 

de Asa Branca, devido sua riqueza ser oriunda dos rebanhos e da terra, ou seja, a sua origem 

oligárquica.  

Ao longo da história, dezenas de novelas mostraram esses aspectos de poder político. Na 

teledramaturgia brasileira destacam-se O bem amado (1973), de Dias Gomes, Pecado Capital 

(1975-1976), de Janete Clair, Roda de Fogo (1986-1987), de Lauro César Muniz e Marcílio 

Moraes, Vale Tudo (1988-1989), de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Pátria 

minha (1994-1995), de Gilberto Braga, O fim do mundo (1996), de Dias Gomes, O Rei do Gado 

(1996-1997), de Benedito Ruy Barbosa, Duas Caras (2007-2008), de Aguinaldo Silva, A 

Favorita (2008), de João Manuel Carneiro, entre outras. 

 

                                                
40 A novela é a segunda com maior audiência da história da televisão brasileira, tendo uma média geral de 74 pontos 
de audiência, segundo dados da própria Rede Globo. Selva de Pedra (1986), de Janete Clair, é a que apresenta maior 
audiência com 75 pontos.   
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3.4.4.  Humor: estratégia de tematização da política na tela 

 

Desde o surgimento da TV, a política está presente em telejornais através de reportagens, 

notas, editoriais e comentários. Além disso, é tema freqüente de programas como mesas-

redondas, debates e talk shows. Ao longo da história, percebe-se que a mídia tem usado 

diferentes estratégias de tematizar a política e uma delas tem sido o humor. Na televisão, o humor 

assume um papel importante na construção de sentidos. Mariana Bastian (2003), explica isso 

devido: 

 
a gama de recursos disponibilizados atualmente para a construção do humor na mídia, 
não de vídeo, mas de áudio também, auxiliam na criação do efeito humorístico e do 
despertar do riso. Por essas e outras características especificas do texto humorístico é 
que a construção de sentido do humor é única na televisão (BASTIAN, 2003, p. 59). 

 
 

Os contextos de produções televisuais na contemporaneidade são diferentes das realizadas 

em décadas anteriores, quando a imagem na TV não tinha cores, por exemplo. Naquela época, os 

programas não contavam com os recursos audiovisuais sofisticados e o período era marcado pelo 

improviso, pelo “ao vivo” e pela busca de uma identidade discursiva própria da TV, já que muitas 

fórmulas de programas foram transportadas do rádio para a nova mídia. 

Programas humorísticos sempre estiveram nas grades de programação das emissoras e, a 

política, sempre teve espaço garantido para a comédia. Piadas sobre política sempre foram uma 

válvula de escape para zombar de governantes e, ao mesmo, da própria sociedade que os colocam 

no poder. 

Em 1973, o humorista Chico Anysio estréia na Rede Globo o programa Chico City que se 

passava na cidade Chico City, no interior nordestino. O humorista das mil faces protagonizava 

todos os personagens principais, entre os políticos destacaram-se Walfrido Canavieira, prefeito 

populista e corrupto e o Coronel Limoeiro, um latifundiário, representante do poder econômico. 

Anos mais tarde, em 1990, Chico Anysio estréia na Rede Globo, a Escolinha do Professor 

Raimundo em que ele era o professor e os comediantes eram os estudantes. Destacam-se nesse 

programa, duas personagens femininas interpretadas pela atriz Nádia Maria: Márcia Suplício, que 

fazia alusão a Martha Suplicy e Célia Caridosa de Melo, que fazia alusão a Zélia Cardoso de 

Melo. 
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Seguindo a linha de programas onde a política era tematizada, o programa Viva o Gordo 

também é relevante. O comediante Jô Soares comandava o programa transmitido entre 1981 e 

1987 pela Rede Globo, onde imortalizou dezenas de personagens criados por ele. Grande parte do 

conteúdo das histórias eram críticas implícitas ao governo da época. Viva o Gordo fazia um 

trocadilho com Abaixo o Regime, pois o Brasil estava vivenciando o final da ditadura. Em 1988, 

Jô vai para o SBT e comanda o Veja o Gordo e o talk show Jô Soares Onze e Meia. Em 2000, o 

apresentador retorna a Rede Globo e apresenta o Programa do Jô, nos moldes do talk show 

apresentado no SBT. A partir de 2005, sempre às quartas-feiras, era o dia das “Meninas do Jô”, 

um debate político feito por quatro mulheres jornalistas, geralmente Líllian Wite Fibe, Ana Maria 

Tahan, Lúcia Hipólito e Cristiana Lobo. Entre uma piada e outra, as jornalistas e o humorista 

discutiam a situação política do país. Em 2008, o debate é apresentado esporadicamente. 

O ator Agildo Ribeiro estrelou nos anos de 1987 e 1988 o humorístico Agildo no País das 

Maravilhas41, pela Rede Bandeirantes. No programa, atores e fantoches satirizavam a situação 

sócio-política-econômica do Brasil. Os fantoches representavam políticos como José Sarney, 

Jânio Quadros, Leonel Brizola, Orestes Quércia e Paulo Maluf. Tancredo Neves, aparecia sempre 

como um anjo, por já ter falecido. Havia também, fantoches como Zé Brasil, que representava o 

povo brasileiro e FMI, um fantoche semelhante ao Tio Sam, com listras e estrelas da bandeira dos 

EUA. Em 1989 o programa migra para a extinta Rede  Manchete com o nome de Cabaré do 

barata.  Os fantoches permaneceram os mesmos e alguns foram criados como Fernando Collor de 

Melo. 

Entre os programas humorísticos que satirizam a política, destaca-se A Praça É Nossa, um 

dos programas mais antigos da TV brasileira e que, atualmente vai ao ar pelo SBT. O programa 

foi criado por Manuel de Nóbrega com o nome de A Praça da Alegria e estreou em 1957 pelo 

canal TV Paulista. Em 1987 foi para a emissora de Sílvio Santos sob o comando do filho de 

Manuel, Carlos Alberto de Nóbrega. No cenário, um banco de praça por onde passam vários 

personagens e um deles é o Deputado João Plenário, interpretado pelo ator Saulo Laranjeira. João 

Plenário é um político que retrata a corrupção brasileira. O personagem chama a atenção por 
                                                
41 A abertura do programa trazia a música: “Ai Brasil... ai Brasil... Qualquer dia a gente acorda, vai olhar e ele 
sumiu... Você vai ver... Faliu... Brasil. Hoje a violência manda no país... Você sabia, quem não morre escapa por um 
triz?... Alguém falou que a fome não é a causa disso não... O crime é a influência da televisão... Quanta ilusão, 
Brasil... Quanta ilusão, Brasil... Qualquer dia a gente acorda, vai olhar e ele sumiu... Você vai ver... Faliu. E no 
término do tema de abertura, Jânio aparecia e dizia: - Mas que bombaaa! Trechos do programa podem ser vistos pelo 
site http://www.youtube.com. 
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vestir um terno em que pelos bolsos saem notas de dólar e a gravata também estampada com a 

moeda americana. Além disso, usa uma linguagem corriqueira e esbanja o patrimônio que tem 

como fazendas, aviões, apartamentos em Miami e contas pelo mundo afora. João Plenário enrola, 

enrola e nunca conclui seu discurso quando é indagado sobre seus projetos de governo. 

Entre os anos de 1988 e 1990, vai ao ar o programa TV Pirata, pela Rede Globo. 

Considerado um humor inovador na época, o programa não contava com comediantes e sim com 

atores que faziam comédia. O programa tinha a preocupação com o visual e as paródias giravam 

em torno dos programas da própria emissora. TV Pirata é a precursora do atual Casseta e 

Planeta, Urgente!42. 

O programa do Casseta é exemplo de um humor que não produz reflexões ao 

telespectador, pois apresenta um fórmula antiga, a da ridicularização das pessoas e da repetição 

da piada pronta. O formato introduz diversos quadros interpretados pelo grupo de comediantes 

como coberturas jornalísticas, sátiras de outros programas da Rede Globo, sátiras de campanhas 

publicitárias, entrevistas com pessoas famosas e anônimas e videoclipes. Entre os quadros que 

tematizavam a política, estavam o Otário Eleitoral Gratuito, em épocas de campanha. Mas, o 

grande personagem que marcou o programa foi Bussunda, comediante que satirizava o presidente 

Lula. Após a morte do humorista em 2006, o casseta Hubert foi o escolhido para interpretar o 

presidente da República. 

A tematização da política com pitadas de humor pode funcionar na formação da opinião 

pública e, ao mesmo tempo, como crítica social. De acordo com Bastian (2003, p. 43), o “humor 

que permite ao receptor o desencadear de um raciocínio critico sobre a vida, os costumes, o 

momento social enfrentado pela sociedade é o humor que merece ser assistido e estar vivo na 

rotina da mídia em geral”. 

A exemplo desse tipo de humor pode-se considerar o programa CQC43 (Custe O Que 

Custar), que estreou em 2008 pela TV Band. O programa foi eleito pelo Jornal Folha de São 

Paulo a melhor estréia do ano. CQC é a versão brasileira do programa Caiga Quien Caiga, que 

surgiu da Argentina em 1995 e exportado para diversos países do mundo. O formato mistura 

humor e reportagem e tem o comando de Marcelo Tas que, na década de 80, ficou conhecido pelo 

                                                
42 Em 2008, os integrantes do programa são Reinaldo, Helio de la Peña, Cláudio Manoel, Beto Silva, Marcelo 
Madureira, Hubert e Cláudia Rodrigues. Já participaram do programa Bussunda (falecido em 2006) e Maria Paula 
(desde 1994 até 2007).  
43 Mais informações, no site do programa pelo endereço: http://www.band.com.br/cqc/index.asp. 
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seu personagem humorístico Ernesto Varela, um repórter que ironizava personalidades políticas 

da época. 

O humor político do programa consiste em fazer graça sem humilhar. Através de uma 

agilidade verbal, os repórteres44 buscam trazer uma visão bem humorada e crítica dos 

acontecimentos. Um tipo de jornalismo de denúncia engraçado está presente no quadro "Proteste 

Já", apresentado por  Rafinha Bastos.  No quadro “Teste de Honestidade”, Danilo Gentili testa a 

honestidade das pessoas pelas ruas de São Paulo mostrando o comportamento delas, diante de 

situações cotidianas que colocam em prova a boa índole do cidadão. O repórter faz comparações 

constantes com os governantes do país. Mas o que chamou a atenção, foi o fato dos repórteres 

serem barrados no Congresso Nacional sob a alegação de que não seriam jornalistas e, portanto, 

não poderiam realizar entrevistas dentro do Congresso. O programa lançou a campanha “CQC no 

Congresso45” e, após algumas semanas, tiveram a liberação para entrar no Parlamento. 

Esse percurso realizado mostra que a atual conjuntura midiática e política é configurada 

pelo intenso fluxo de informação, proporcionado por avanços tecnológicos e contextos de 

midiatização que assumem proporções que se transformam com o passar dos anos. Sobre a 

midiatização do humor na TV, Bastian (2003, p. 35) considera que “os programas humorísticos 

televisivos têm utilizado os recursos de quebra do cotidiano com maior ousadia e irreverência 

pelas próprias mudanças ocasionadas nos aspectos culturais que envolvem a sociedade 

brasileira”. Dessa forma, acredita-se que, cada vez mais, fórmulas já experimentadas e 

desgastadas vão dar lugar ao humor inteligente, que permite uma reflexão crítica.  

Desta perspectiva, o próximo capítulo vai explicitar a natureza do humor, os aspectos da 

comicidade e do riso a partir de diferentes correntes, o que é indispensável para a compreensão 

do objeto de estudo aqui analisado. 

 

 

 

 

                                                
44 Além de Marcelo Tas, estão na bancada Marco Luque e Rafinha Bastos. As reportagens ficam a cargo de Rafael 
Cortez, Danilo Gentili, Felipe Andreoli, Oscar Filho e Rafinha Bastos, que também faz reportagens. 
45Através do site http://www.cqcnocongresso.com.br/, o programa recolheu 260.021 assinaturas. A liberação foi 
divulgada no dia 30 de junho de 2008. 
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4. COMICIDADE, RISO E HUMOR: FORMAS E SENTIDOS VIA CHARGE NA TV 

 

A compreensão da mecânica do humor e do riso já foi trabalhada por diversas correntes, 

filósofos e pesquisadores que se aventuraram por essa área como Aristóteles, Sócrates, Platão, 

Cícero, Quintiliano, Bergson, Propp, Freud entre outros. Este trabalho não tem por objetivo 

resgatar a história do humor, visto que muitos já o fizeram, mas sim contribuir e acrescentar algo 

sobre o humor, via charge na televisão. Para isso, torna-se fundamental fazer um breve passeio 

para entender sua configuração, já que os traços delineados na construção da charge contêm 

intencionalidades humorísticas. 

 

4.1 O RISO E SUAS PERSPECTIVAS HISTÓRICAS 

 

Aristóteles já dizia que o homem é o único animal que ri, o que o diferencia dos outros 

animais. E o ato de fazer rir é arte para poucos. Ao desenhar, o chargista tem como um dos 

objetivos, provocar o riso.  Logo, o humor é um elemento chave na elaboração do desenho 

cômico. De acordo com Bakhtin (2002), o riso e suas formas é um dos campos da criação popular 

que não foi muito estudado. Os estudos do autor concentram-se na cultura popular, destacando o 

papel ocupado pelo riso durante a Idade Média e o Renascimento. Naquele período, as 

“manifestações do riso opunha-se à cultura oficial, ao tom sério, religioso e feudal da época” 

(BAKHTIN, 2002, p. 03). 

No cotidiano das pessoas que viveram no período medieval, a manifestação do riso era 

exercida nas praças públicas através dos festejos de carnaval, da festa dos “tolos”, dos bufões, 

festejos públicos com exibições de monstros, anões, gigantes e palhaços. Era a prática de uma 

subversão que tinha como característica a liberação, ou seja, era uma forma de deixar de lado as 

funções dos cerimoniais e rituais sérios da Igreja ou do Estado feudal. Nas charges, pode-se dizer 

que a seriedade do ritual político torna-se subvertida no instante que suas práticas dão lugar à 

comicidade. 

Segundo Bakhtin, o carnaval era um dos ritos mais significativos para a sociedade 

medieval constituindo uma segunda vida: a vida festiva do povo baseada no riso. “Os 

espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval pela sua própria 

natureza existe para todo povo” (BAKHTIN, 2002, p.06).  
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Nesse sentido, pode ser feita uma analogia entre carnaval e política. Na Idade Média, o 

carnaval era a festa do povo em que os bufões e os bobos eram personagens de uma cultura 

cômica em que se vivia de acordo com as leis da liberdade no período em que se realizava a festa. 

Em uma sociedade democrática, os atores políticos são personagens de uma cultura política em 

que o povo só vive segundo os regimentos de uma lei democrática que não tem período pré-

determinado, é a vida real sem subordinações. 

As questões sobre o riso e o humor despertam atenção desde a Idade Média, no entanto, 

para ajudar a compreender seus significados recorre-se ao trabalho psicanalítico que Sigmund 

Freud realizou e aprofundou no início do século XX, em seu memorável trabalho “Os chistes e 

sua relação com o inconsciente”. Por chistes, compreende-se como piada, gracejo, um trocadilho 

com as palavras. Na obra são indicadas algumas características da comicidade, sobretudo, a partir 

de formulações do filósofo Kuno Fischer. 

Freud (1927, p.190 e191) afirma que: 

 
Já é hora de nos familiarizarmos com algumas características do humor. Como os 
chistes e o cômico, o humor tem algo de liberador a seu respeito, mas possui também 
qualquer coisa de grandeza e elevação, que faltam às outras duas maneiras de obter 
prazer da atividade intelectual. Essa grandeza reside claramente no triunfo do 
narcisismo, na afirmação vitoriosa da invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser 
afligido pelas provocações da realidade, a permitir que seja compelido a sofrer. Insiste 
em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo externo; demonstra, na verdade, 
que esses traumas para ele não passam de ocasiões para obter prazer. Esse último 
aspecto constitui um elemento inteiramente essencial do humor. 

 

O humor é discorrido extensamente por Freud e seu significado não está intrinsicamente 

contido no triunfo do ego, do narcisismo, mas no princípio do prazer, que coloca a atitude 

humorística “entre a extensa série de métodos que a mente humana construiu a fim de fugir à 

compulsão de sofrer” (FREUD, 1927, p.166). 

Essa fuga é trabalhada pelo autor e explicada através da interpretação dos sonhos, na qual 

comprova serem satisfações dos desejos ocultos. O humor, os chistes e o cômico são, portanto, 

resultados de uma economia psíquica que tem como objetivo proporcionar o prazer, escapando 

do desprazer que o sofrimento ocasiona. 

Freud ainda destaca o senso de humor como sendo o principal sinal de um psiquismo 

saudável, até mesmo diante da morte, pois o humor é um processo de cura e um instrumento 

valioso para caricaturar os ideais de onipotência, do ego, do narcisismo que a sociedade tende a 
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atribuir para si mesma, bem como as figuras de destaque na vida social, pois permite rir desses 

ideais. Da mesma forma, destacando o objeto de análise dessa pesquisa, o humor contido no fio 

discursivo das charges é produzido com a intencionalidade de provocar o riso, mas, sobretudo, 

criticar indiretamente àqueles que a sociedade democrática colocou no poder. 

Rir dos ideais pode ser entendido, segundo Freud, como algo libertador e enobrecedor, 

pois o humor possui a característica da rebeldia, do descredo com as ditas verdades que são 

difundidas pela sociedade e para a sociedade, possibilitando uma libertação dos ideais 

dominantes. Através das charges, essa rebeldia do humor fica a serviço de uma ilusão criativa que 

atribui um novo sentido frente a uma realidade política desidealizada. 

“O humor goza das nossas dificuldades e ao fazer isso diminui os nossos problemas, e 

mesmo que sejam alívios temporários, fazem muito bem para a vida. Porque viver os problemas 

com bom humor é sempre viver melhor” (FREUD, 1927, p. 192). O autor acredita que a vida é 

repleta de tarefas impossíveis e proporciona muitos sofrimentos e decepções. O humor é uma 

forma de diminuir o sofrimento, pois reajusta os problemas dos relacionamentos sociais de modo 

prazeroso. 

Diante de uma realidade política, o humor nas charges está a serviço da agressão, já que 

critica um fato/acontecimento do cenário político atual. Para Freud, o objeto do riso está em uma 

extremidade oposta à superfície consciente da razão e da crítica, isso porque a origem do prazer é 

um jogo com palavras, com os pensamentos, sobretudo na infância, que fazem com que os 

sentidos sejam evasivos diante da crítica e da razão. 

Essa complexa relação de jogo que dá sentido ao humor concentra-se em um espaço de 

pensar o impensável, o indizível que reside muito mais na forma de dizer do que no conteúdo do 

que é dito. Assim, o pensamento sério, no que tange a assuntos relacionados à política, assume 

um caráter de transgressão no espaço a que se dedica o humor nas charges.  

Verena Alberti (1999), autora que se dedicou a estudar sobre o riso à luz da história do 

pensamento, defende que o espaço em que circula o humor consiste na transgressão ou na 

contradição. Em relação à sisudez do jornalismo, os espaços dedicados ao humor podem assumir 

essa especificidade de transgressão ou contradição, pois só é permitido pelo próprio discurso 

jornalístico das charges, no seu conteúdo não-verbal, nas ilustrações e imagens que o desenhista 

realiza sob uma linguagem singular que a diferencia dos demais discursos jornalísticos. 
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Como já foi dito, o humor para Freud está fundado na obtenção do prazer com forma de 

amenizar as dificuldades. É rir com a vida e não da vida. Alberti (1999) encara o humor e o riso 

como algo sério, que distancia o homem da verdadeira sabedoria. De acordo com a autora, esse 

prazer é marcado por um engano porque ele está misturado com a dor, sendo, portanto, um falso 

prazer. “O riso e o risível seriam prazeres falsos, experimentados pela multidão medíocre de 

homens privados da razão” (ALBERTI, 1999, p. 45). 

 
Na abordagem moderna, o sério e a gravidade não coincidem mais com a verdade; o 
riso continua a ser o não-sério, mas isso, agora, é positivo, porque significa que ele 
pode ir para além do sério e atingir uma realidade “mais real” que a do pensado. O não-
sério passa a ser mais “verdadeiro” que o sério, fazendo com que a significação do riso 
se torne “mais fundamental”. Dir-se-ia que uma teoria do riso que não incorpore essa 
mudança não é mais possível...  (ALBERTI, 1999, p. 197). 

 
 

Para a autora, o riso faz com que as verdades floresçam. Por isso, merece destaque e 

atenção, principalmente nas charges, que engendram um discurso repleto de significações, 

sobretudo quando o objeto que está em cena é o objeto da política. Por meio das charges, os 

atores sociais surgem como alvo da crítica, como alvo de uma verdade subjetiva construída aos 

fins que se propõem.  

Retomando os estudos de Bakhtin, o autor compreende que o riso é uma das formas com 

que as verdades de exprimem, pois carrega um valor profundo de concepção do mundo. O riso é 

ambivalente: “alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e 

afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 2002, p. 10). Assim, o riso é um 

ponto de vista singular e universal sobre os modos com que o homem enxerga o mundo e, ao 

mesmo tempo, é tão importante quanto o sério, pois da mesma forma, seus efeitos permitem um 

acesso a certos aspectos relevantes do mundo. 

 No pensamento de Bakhtin, os aspectos do riso e do cômico são valorizados, diferente de 

muitos pesquisadores que não o consideram relevantes objetos de estudo, preferindo estudos 

sobre o sério. Conforme o autor, o riso é qualificado como uma segunda natureza humana, oposto 

à seriedade sem falhas da concepção cristã, daí a necessidade da criação de algo que tange para 

essa segunda natureza, ou seja, o riso. A cultura cômica dos estudos de Bakhtin tinha como 

característica desmascarar o oficial ao brincar com o sério. De acordo com ele, “há sempre nessa 

seriedade um elemento de medo e de intimação” (BAKHTIN, 2002, p. 78). Na Idade Média, a 

comicidade era um elemento de vitória sobre o medo, e o riso era uma forma de derrotar esse 
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medo e esclarecer a consciência do homem. A charge, como um gênero cômico, utiliza o riso, o 

deboche e a sátira para transformar-se em uma expressão de crítica ao poder e aos costumes 

vigentes na política, já que ela é algo sério. 

 

4.2 A MECÂNICA DO HUMOR 

 

A questão da comicidade só tem interesse quando o objeto que está passível ao riso é o 

homem, ou seja, “não há comicidade fora daquilo que é propriamente humano. (...) Se algum 

outro animal ou um objeto inanimado consegue fazer rir, é devido a uma semelhança com o 

homem (...)” (BERGSON, 2007, p. 02 e 03). Ou seja, se algo que não é humano tem a capacidade 

de provocar o riso, é porque o homem imprimiu alguma marca que assemelha a esta coisa, objeto 

ou situação.  

Bergson observa que o riso do homem é sempre um riso coletivo que oculta segundas 

intenções, como se fosse de cumplicidade com os outros pois, de acordo com o autor, uma 

situação cômica contada por um grupo de pessoas não tem efeito de riso para alguém que não 

pertence aquele grupo. Reportando a visão de Bergson para as charges, pode-se dizer que nelas 

estão contidas essas segundas intenções que fazem com que o telespectador (coletivo), sinta-se 

cúmplice da situação política a qual a charge critíca.  

Vladimir Propp, um dos autores que trata as singularidades do cômico, contesta a 

afirmação de Bergson de que o riso ocorre sempre quando há uma causa para isso, pois segundo 

ele, não existe naturalidade e nexo entre o objeto cômico e a pessoa que ri. “A causa disso pode 

residir em condições de ordem histórica, social, nacional e pessoal” (PROPP, 1992, p.32). Tais 

considerações apontam para uma especificidade dos sentidos do humor que tornam-se 

incompreensíveis quando acessadas em diferentes períodos. Dessa forma, os sentidos da 

comicidade na charge são limitadas. 

Os efeitos cômicos provocados pelas charges são intraduzíveis de uma língua para outra. 

Ela só tem sentido se corresponder a certas exigências da vida comum, que estão ligadas a 

costumes e idéias de determinada sociedade. O riso possui uma significação social que só pode 

ser interpretada se o cômico estiver situado dentro do seu ambiente social.  

O ambiente social que se trata é o da política. A significação é compreendida pelos 

telespectadores que compartilham o conhecimento da atual situação política que o quadro retrata, 
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bem como os personagens políticos envolvidos na charge. Essa significação está tanto na relação 

situação política quanto personagem político. Segundo Bergson, “pode tornar-se cômico toda 

deformidade que uma pessoa bem-feita consiga imitar” (BERGSON, 2007, p. 17). O autor 

destaca questões de fisionomia e de expressão. Ele diz que uma expressão risível do rosto se 

torna cômica quando esse rosto possui características passíveis de uma ação mecânica. “É um 

esgar único e definitivo” (BERGSON, 2007, p. 18). De acordo com o autor, os traços que 

despertam o riso são o automatismo, a rigidez, os hábitos/costumes contraídos e mantidos.  

De fato, essas características são bem maleáveis quando o assunto é política. No entanto, a 

arte do chargista que desenha os traços utiliza o exagero como recurso para a construção do 

desenho cômico, a destacar jargões utilizados pelos políticos, cacoetes, orelhas, mãos, olhos, 

nariz, enfim, uma série de detalhes que saltam aos olhos no momento que é televisionada. E o 

papel da caricatura é justamente ressaltar esses traços mais marcantes, trazendo-os à tona através 

do exagero, tanto físico quanto moral, o que remete à imaginação de quem as vê, enxergá-los 

como se fizessem uso de máscaras (literalmente). O uso de máscaras (BAKHTIN, 2002) tem esse 

poder de dissimular, encobrir e enganar. 

 
Por mais regular que seja uma fisionomia, por mais harmoniosa que suponhamos serem 
suas linhas, por mais graciosos os movimentos, seu equilibro nunca é absolutamente 
perfeito. Nela sempre se discernirá o indício de um vezo que se anuncia, o esboço de 
um esgar possível (...) (BERGSON, 2007, p. 19). 
 
 

O caricaturista que elabora as charges precisa ter esse faro/senso aguçado para captar 

esses movimentos que, muitas vezes, passam despercebidos e só ganham visibilidade quando são 

colocados de forma exagerada, aos olhos de quem assiste. O exagero consiste na desarmonia das 

formas, nas desproporções e deformações. Para Bergson (2007, p. 20), o exagero é “um simples 

meio utilizado pelo desenhista para manifestar aos nossos olhos as contorções que importa, é ela 

que interessa”. Já para Propp (1992, p. 88), é a captação de um pormenor, de um detalhe que “é 

exagerado de modo a atrair para si uma atenção exclusiva”. 

O exagero de certos gestos assimilado com a repetição torna-se risível porque é essa a 

função que o traço cômico se propõe e isso é resultado do inconsciente freudiano que vem à tona 

pelo automatismo do indivíduo político, o qual o desenhista extrai dos movimentos que o ator 

político realiza no seu cotidiano. Segundo Bergson (2007, p.24), é um “mecanismo que funciona 

automaticamente. Já não é vida, é automatismo instalado na vida, imitando a vida. É 
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comicidade”. Logo, essa comicidade decorrente do automatismo só pode ser colocada em ação na 

existência de algo que seja mecanicamente uniforme, e os artifícios utilizados pelos atores 

político são um prato cheio para que essa mecanicidade de gestos se torne exagerada, grotesca e 

provoque o riso.  

Bakhtin considera o riso e o grotesco como elementos indissociáveis, pois é impossível 

estabelecer o grotesco se não houver um princípio cômico. Para ele, o exagero é um dos sinais 

mais marcantes do grotesco e tem a função de liberar o homem da necessidade que alguns ideais 

dominantes imperam no mundo. O riso engendrado com o grotesco destrói a “seriedade unilateral 

e as pretensões de significado incondicional e intemporal e liberam a consciência, o pensamento e 

a imaginação humana” (BAKHTIN, 2002, p.43). Dessa forma, a charge é uma forma de destruir 

essa seriedade do campo político permitindo o desenvolvimento de novas possibilidades e 

percepções da realidade política. 

Sobre o grotesco, vale sinalizar o trabalho de Muniz Sodré (2002) que estuda distintos 

aspectos na televisão brasileira, com base no conceito de “praça pública” de Bakhtin. O grotesco, 

para o autor, é quase sempre vinculado ao disforme, ao estranho, “as obscenidades, os ditos 

provocativos, capazes de suscitar o riso” (SODRÉ, 2002, p. 36). A forma histórica do uso dessa 

expressão serviu também para qualificar obras de arte apresentada por seres híbridos (homem-

cavalo, homem-leão), composição de elementos, transgressão às leis da natureza, da cultura, da 

proporção, etc. 

A teoria do grotesco é, sobretudo, uma categoria estética em que as temáticas ou imagens 

privilegiam análise, crítica ou reflexão, a deformação, o ridículo, o extravagante, àquilo que se 

presta ao riso ou à repulsa pelo seu aspecto inverossímil, bizarro, estapafúrdio ou caricato. 

 
O grotesco pode surgir na visão de quem sonha, de quem devaneia, de quem exprime 
uma visão desencantada da existência, assimilando-a como um jogo de máscaras ou uma 
representação caricatural. Desta maneira, pode assumir formas fantásticas, horroríficas, 
satíricas ou simplesmente absurdas (SODRÉ, 2002, p. 55). 
 
 

 A definição do grotesco não pode se dar pela questão da monstruosidade ou aberrações. É 

algo que se cria dentro de um contexto de produção de efeitos de medo ou riso nervoso, para dar 

a sensação de um estranhamento das coisas do mundo, um absurdo ou algo inexplicável. 

“Grotesco é quase sempre o resultado de um conflito entre cultura e corporalidade” (SODRÉ, 

2002, p. 60). Esses efeitos são produzidos principalmente quando são explorados aspectos 
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corporais, por exemplo, nas charges, quando são distorcidas algumas partes do corpo como uma 

perna alongada ou um braço que se enrola pelo corpo, etc. Ou seja, é um recurso estético que 

funciona para expor de modo risível, o poder abusivo e desmascarar os ideais e convenções de 

forma irônica e satírica. 

Em Estigma (1988), Goffman não chega a fazer observações sobre o riso em particular, 

mas a abrangência de sua obra permite incluir o riso entre as experiências humanas “não-reais” 

observadas por ele. O autor fornece elementos que seriam os símbolos de prestígio, símbolos de 

estigma e os desidentificadores, ao observar casos de pessoas excluídas do convívio social por 

determinados motivos (físicos, psicológicos ou sociais). São elementos interessantes do ponto de 

vista da caricatura, pois permite ao cartunista explorar estas simbologias para retratar seus 

personagens. 

Esses símbolos são considerados por Goffman como signos que transmitem uma 

informação social, podendo variar em função de serem, ou não, congênitos ou parte permanente. 

Por exemplo, a cor da pele é congênita, uma mutilação é permanente. Os signos são a matéria-

prima do chargista e eles podem ser lidos como estigmas ou símbolos de prestígio, 

especificamente com relação às caricaturas. Por exemplo, a ausência de um dos dedos do 

presidente Lula é um estigma muito explorado pelos desenhistas, até mesmo de forma grotesca. 

Já a barba pode ser um traço de prestígio, pois o identifica com os trabalhadores, assim como os 

grandes líderes revolucionários de oposição ou esquerda.  

De acordo com Propp (1992, p.29), “tanto a vida física quanto a vida moral e intelectual 

do homem podem tornar-se objeto de riso”. O autor que investigou as questões do riso nas mais 

variadas formas de expressão, defende que a comicidade ocorre devido a uma contradição entre a 

forma e conteúdo, aparência e essência.  Logo, quando a política e seus atores são objetos do riso 

é porque aspectos físicos, morais e intelectuais são colocados à prova através de recursos próprios 

e característicos da charge que faz com que um novo significado desperte o riso e a curiosidade 

por parte de quem a vê. 

Essas novas percepções da realidade são decorrentes de um deslocamento intencional do 

interior do campo político para as formas exteriores manifestadas através da charge. Com isso, 

revela os defeitos, o que está nas entrelinhas e o que está oculto tornando-se visível a todos. “O 

riso é uma arma de destruição: ele destrói a falsa autoridade e a falsa grandeza que são 

submetidos ao escarnário” (PROPP, 1992, p.46). Seguindo o pensamento do autor, nas charges a 
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autoridade tratada é personagem político, a figura de um homem que é submetido à 

ridicularização pelos mais diversos aspectos. 

Para explicar tal ridicularização, Propp caracteriza a paródia como a imitação de 

características exteriores de um fenômeno qualquer de vida, inclusive os de ordem social e 

político. “É possível, a rigor, parodiar tudo: os movimentos e as ações de uma pessoa, seus 

gestos, o andar, a mímica, a fala, os hábitos de sua profissão e o jargão profissional (...)” 

(PROPP, 1992, p.85). Assim, tudo é passível de ser ridicularizado.  

Os aspectos lingüísticos também são instrumentos da comicidade e da zombaria, 

constituindo-se de trocadilhos, paradoxos, tiradas de toda ordem, assim como a ironia. Isso 

porque reflete alguns traços da vida espiritual de quem fala e as imperfeições de seu raciocínio. O 

trocadilho, nada mais é do que um jogo com as palavras que tem por finalidade satirizar através 

do emprego cômico de palavras semelhantes no som, mas distintos no significado. Os paradoxos 

são “aquelas sentenças em que o predicado contradiz o sujeito, ou a definição o que está para ser 

definido” (PROPP, 1992, p. 124). Já a ironia aproxima-se do paradoxo, expressando com 

palavras um conceito que s subentende um outro, ou seja, dizendo o contrário. Para Propp (1992, 

p.125), “ela constitui um dos aspectos da zombaria e nisto está sua comicidade”. É na zombaria 

que o riso é o mais freqüente. 

O autor ainda estabelece divisões do riso. No riso bom, “os pequenos defeitos daqueles 

que amamos só embaçam seus lados positivos e atraentes. Se esses defeitos existem, nós os 

desculpamos de bom grado” (PROPP, 1992, p. 159). Ou seja, é um riso derrisório, que não tem a 

intenção da zombaria e sim da cumplicidade, desprovido do escarnário. Já no riso maldoso, esses 

defeitos são exaltados, mesmo que não seja aparente, pois alimenta os sentimentos ruins, logo 

não há comicidade porque esse tipo de riso provém de uma falsidade e hipocrisia que, por 

conseqüência, não suscita simpatia. 

Outro tipo de riso é o riso alegre que, assim como o riso bom, é derrisório. No entanto, o 

que o diferencia é o fato de não estar ligado a algum defeito. Esse tipo de riso têm um caráter 

mais psicológico do que estético e, por isso, não provoca a comicidade. O riso ritual caracteriza-

se pela artificialidade e a falsidade. Segundo o filósofo, em alguns casos o riso era obrigatório, 

assim como o choro fazia parte de alguns ritos. Há ainda o riso cínico, empreendido pelo prazer 

com a desgraça alheia. E, por fim, o riso moderado seria aquele da risada desenfreada e 

descontrolada, desbragada e sem limites. 
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Propp conclui suas tipologias de riso afirmando que os aspectos levantados poderiam 

perfeitamente ser expandidos pela medicina e a fisiologia, mas que não teria sentido nenhum um 

elenco completo de todos os aspectos e variedades do riso. Sua contribuição está no 

relacionamento do riso com a comicidade, com a zombaria. “É justamente o tipo de riso que mais 

se encontra na vida e na arte (...) E isto é compreensível. A comicidade costuma estar associada 

ao desnudamento de defeitos, manifestos ou secretos, daquele ou daquilo que suscita o riso” 

(PROPP, 1992, p. 171).  

Na busca de uma característica para o humor na contemporaneidade, destaca-se o trabalho 

de Gilles Lipovetsky que, segundo o autor, os indivíduos estão imersos em uma “sociedade 

humorística”. “Apenas a sociedade pós-moderna pode ser classificada de humorística, apenas ela 

se instituiu globalmente sob a égide de um processo que tende a dissolver a oposição, até agora 

estrita, entre o sério e o não-sério” (LIPOVETSKY, 2005, p. 112). 

Na sociedade humorística, as pessoas podem assistir ao desenvolvimento generalizado do 

humor que pode ser observado da arte aos meios de comunicação de massa, da publicidade aos 

slogans das manifestações políticas, da moda aos artigos científicos ou filosóficos produzidos 

dentro e fora das universidades. 

Para o autor, os meios de comunicação difundem modelos descontraídos com heróis 

cheios de humor e que não podem ser levados a sério, pois se isso ocorrer seria falta de correção. 

Segundo Lipovetsky, o riso é uma arma poderosa contra a superstição, os dogmas e fanatismos 

generalizados e hoje torna-se, estranhamente, aliado do status quo, pois está no horário nobre,  

ajudando a  sustentar  um modelo de sociedade que se sabe  falido.  Para ele, a descontração 

generalizada é proporcional à falência de projetos comuns e ao desinvestimento das 

possibilidades de transformação social. Por isso, funciona o humor fun e descontraído que passa a 

dominar quando ninguém acredita mais na importância das coisas. 

Dessa forma, a complexa relação de sentidos engendrados pelas charges vão muito além 

da provocação do riso, das metáforas, ironias e sátiras, uma vez que aquilo que é camuflado pela 

política salta aos olhos à medida em que critica, questiona e desvenda a social de quem se torna 

objeto  de riso. É o que será discutido e analisado no capítulo adiante, a partir do estudo 

específico sobre as charges de Chico Caruso e suas redinamizações pelo telejornal Jornal da 

Globo, da Rede Globo de Televisão. 
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5.  A CHARGE DA TV: UM CASO DE HUMOR POLÍTICO NO TELEJORNAL 

 

O presente capítulo que se volta para a análise adota como objeto de estudo, as charges de 

Chico Caruso que vão ao ar no telejornal Jornal da Globo, veiculado de segunda à sexta-feira pela 

Rede Globo de Televisão.  

O capítulo está dividido em duas partes que são fundamentais para compreender quais as 

estratégias discursivas do humor político via charge, enquanto um dos objetivos dessa pesquisa. 

A primeira parte abordará questões como a distinção de diferentes modalidades do humor 

gráfico, o funcionamento da charge da TV, a trajetória de Chico Caruso, o histórico e a estrutura 

de suas charges no telejornal. Na segunda parte, será descrita a análise do objeto propriamente 

dito, a partir da seleção de 10 charges pelas quais se constroem estratégias de humor político. 

 

5.1     CHARGE: UMA QUESTÃO DE CATEGORIA  

 

O primeiro aspecto a abordar quando se fala de charge é procurar defini-la. Isso porque a 

categoria que engloba o humor gráfico pode ser representada de diversas formas. Logo, essas 

definições são, antes de tudo, uma questão de categorias distintas do desenho gráfico que 

compreende o cartum, a história em quadrinhos, a caricatura e a charge. 

O cartum pode ser jornalístico ou conter elementos característicos de uma charge. Em 

inglês, a palavra cartoon quer dizer desenho humorístico. No Dicionário de Comunicação, 

Rabaça & Barbosa (2001), o cartum é tratado como uma anedota gráfica, ou seja, uma narrativa 

curta e engraçada, com o objetivo de provocar o riso do espectador. É uma das manifestações da 

caricatura que critica, ironiza e satiriza o comportamento humano, suas fraquezas, hábitos e 

costumes. Para Riani (2001, p. 48), o cartum é um “desenho humorístico sem relação necessária 

com qualquer fato real ocorrido ou personagem específico/real”. Ela é uma abordagem universal 

e atemporal do cotidiano, ou seja, pode ser compreendida em qualquer época. 

A história em quadrinhos é conhecida também como HQ, tiras ou apenas quadrinhos. De 

acordo com Rabaça & Barbosa (2001, p.365), ela é uma “forma de narração, em seqüência 

dinâmica, de situações representadas por meio de desenhos que constituem pequenas unidades 

gráficas sucessivas (quadrinhos) e são geralmente integrados a textos sintéticos e diretos 
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apresentados em balões ou legendas” Para Riani (2001, p.48) a história em quadrinhos é uma 

“história desenhada/desenvolvida em distintas etapas/quadras seqüências, com roteiro e trama”. 

A caricatura também tem o objetivo de provocar o riso. Ela faz retratos humanos ou de 

objetos. Para Rabaça & Barbosa (2001, p. 106), a caricatura é a “representação da fisionomia 

humana com características grotescas, cômicas ou humorísticas. A forma caricatural não precisa 

estar ligada apenas ao ser humano (...), mas a referência humana é sempre necessária para que a 

caricatura se realize”. Segundo Melo (2003, p. 167), a caricatura é o “retrato humano ou de 

objetos que exagera ou simplifica traços, acentuando detalhes ou ressaltando defeitos”. Logo, a 

caricatura no contexto político, tem por finalidade suscitar o riso e, ao mesmo tempo, 

estigmatizar os personagens da vida pública, revelando inclusive, traços de personalidade. 

Já a charge (do francês charge que significa carregar, exagerar) é um gênero jornalístico 

que pode conter a caricatura ou não. É um tipo de cartum “cujo objetivo é a crítica humorística de 

um fato ou acontecimento específico, em geral de natureza política” (RABAÇA & BARBOSA, 

2001, p. 126). Em Riani (2001, p. 47), o termo charge é definido como “desenho humorístico 

sobre fato real ocorrido recentemente na política, economia, esportes, etc. Caracteriza-se pelo 

aspecto temporal (atual) e crítico”. Para Melo (2003), a charge também faz uma crítica 

humorística sobre um fato/notícia específico, de conhecimento do público. Ela pode apresentar 

somente imagens ou combinar com texto. Uma boa charge deve procurar um assunto atual e ir 

direto onde estão centrados a atenção e o interesse do público leitor. Assim, elas proporcionam 

uma forma bastante rica de compreensão da realidade. 

Explicitadas essas diferenciações, uma questão deve ser definida no que diz respeito ao 

artista que as produz. Entende-se que tanto faz o uso dos termos cartunista, caricaturista ou 

chargista para designar o artista/criador, pois o sentido permanece o mesmo: àquele que desenha 

com traços humorísticos. 

 

5.2     PARA ENTENDER A CHARGE DA TV 

 

Pela televisão, a charge continua mantendo seu poder de fascínio facilitado pelas 

tecnologias que possibilitaram uma reconfiguração na construção do desenho humorístico. De um 

modo diferente em relação aos periódicos humorísticos, conforme explicitado no capítulo 2, mas 
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ainda assim a sedução continua pela força da imagem, agora representada através de sons e 

movimentos que só através da TV podem ser constituídas. 

A charge da televisão também pode ser entendida como charge eletrônica, que usa a mídia 

eletrônica – Internet e TV – com imagens caricaturadas, efeitos sonoros (com ou sem som) e 

animação computadorizada. Rabaça & Barbosa (2001, p.755) definem esse gênero como 

videocharge e o caracterizam como “cartum para televisão, com efeitos de animação, geralmente 

produzido por meio de computação gráfica, ou através de técnicas tradicionais de desenho  

animado, animated captions, etc”. De acordo com os autores, a partir dos recursos de animação 

eletrônica, as videocharges vão se firmando como uma nova linguagem. 

Essa nova linguagem das charges eletrônicas deriva da charge “convencional”, mas agora 

conta com as possibilidades das novas tecnologias para seduzir e atrair o público. O fato é que a 

sedução sempre foi uma ferramenta fundamental na captura do público. E o avanço dos meios 

tecnológicos contribuiu significativamente nesse processo de transformação dos meios para se 

adaptar às expectativas do imaginário social. 

Nesse sentido, Lipovetsky (2005, p. 03) defende a idéia de que a sedução se tornou um 

processo que tende a regrar o consumo da sociedade contemporânea, “é ela que dirige o nosso 

mundo e o remodela de acordo com um processo sistemático de personalização cuja finalidade 

consiste essencialmente em multiplicar e diversificar a oferta”.  

Dessa forma, os meios de comunicação interagem com o público através da sedução, do 

encantamento e do deslumbramento. Pela televisão são ampliadas as possibilidades de escolha de 

um público heterogêneo, que faz seleções a partir da gama de um universo de múltiplas opções, 

bens e serviços.  

Transpondo os pensamentos de Lipovetsky para o objeto aqui estudado, entende-se que 

um dos poderes de sedução da charge consiste pelo poder da imagem. É assim com o cinema, a 

fotografia, a televisão e é assim também com as charges que seduzem através das cores e traços. 

Por outro lado, o poder da charge está no uso da imagem enquanto instrumento de opinião através 

do humor crítico.  

Tais fatores podem ser explicados devido a função social que a caricatura imprime 

enquanto gênero jornalístico. Segundo Melo (2003, p.166), a imagem nos veículos de 

comunicação coletiva “motiva de tal modo o leitor e produz uma percepção tão rápida na opinião 

que se torna instrumento eficaz de persuasão”. De acordo com o autor, a finalidade satírica ou 
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humorística pressupõe a emissão de juízos de valor, por isso os meios de comunicação, em 

especial a TV, “absorve” a charge com um sentido nitidamente opinativo. 

Teixeira (1998, p. 145) afirma que as charges possuem a capacidade de proporcionar uma 

forma bastante rica de compreensão da realidade, “ocupando os espaços ditos opinativos dos 

jornais, ela têm, muitas vezes, força maior que a de um editorial devido ao seu elevado poder de 

síntese”. O mesmo pensamento é compartilhado por Miani (2001, p. 04) ao acrescentar que a 

condição da charge é a de reveladora de idéias e expressões ideológicas, pois ao ganhar destaque 

na mídia enquanto material de opinião, revela toda sua potencialidade “intervindo no processo de 

definições políticas e ideológicas do receptor, através da sedução pelo humor”. 

Nessa perspectiva, a charge surge como “comentário” da notícia, de maneira crítica. “O 

comentário [...] não se contenta em mostrar ou imaginar o que foi, o que é ou o que se produz; o 

comentário procura revelar o que não se vê, o que é latente [...]”(CHARAUDEAU, 2007, p. 176). 

Assim, o telespectador é convocado não apenas a rir da situação, mas refletir sobre si mesmo, já 

que o riso via charge exige uma posição frente ao assunto, ou seja, uma tomada decisão. “O 

comentário [...] exige uma atividade intelectiva, um trabalho de raciocínio, uma tomada de 

posição contra ou a favor, e desta atividade não há ninguém, no fim da troca, que saia incólume 

(o comentário é histérico).” (CHARAUDEAU, 2007, p. 176). Ainda de acordo com o autor, na 

encenação midiática do comentário, o comentador deve seguir modos de raciocínio simples e 

motivadores.  

Em relação a esse contexto, à charge é permitido dizer o que não é dito possibilitando ao 

expectador um posicionamento favorável ou não ao assunto tratado, pois é uma extensão da 

notícia construída a partir de recursos humorísticos utilizados para revestir o comentário e, desta 

forma, criticá-lo. 

É importante destacar que na contemporaneidade, o velho é a raiz do novo e a hibridação 

é uma das características fundamentais no que se refere às novas tecnologias, pois a condição 

pós-moderna é de incluir e não excluir. Assim, uma das características essenciais da charge da 

TV é a articulação que existe entre diferentes linguagens. A inclusão de novos elementos como 

sons e animação, passam a fazer parte dessa narrativa, mudando o modo de vê-las. Nesse sentido, 

cabe se questionar até onde termina a charge e começa um filme animado, por exemplo.  
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No formato analógico, não há movimento, a imagem é estática. Na TV, a semelhança da 

charge eletrônica é com o princípio da imagem em movimento, onde há uma narrativa com 

início, meio e fim, ou seja, ocorre uma ação contínua.  

Na televisão brasileira, o precursor das charges em movimento, que buscou inovar na 

narrativa, foi Mauro Borja Lopes46, mais conhecido como Borjalo. O cartunista adaptou seus 

desenhos à linguagem da televisão nos anos 60, ilustrando os programas com “cartões-truca” 

(caricaturas feitas em papel-cartão com olhos e boca móveis, onde atores e locutores dublavam os 

bonecos para dar a impressão de que eles falavam). Os primeiros apareceram no Jornal da 

Vanguarda da TV Excelsior, mas o mais famoso deles foi a Zebrinha da Rede Globo, criada em 

1973 para divulgar os resultados da loteria esportiva. 

Em relação às charges, entende-se que elas continuam mantendo elementos estruturais do 

meio tradicional, mas agora, em tempos midiáticos, a união de novos elementos como som e 

animação é uma proposta que vêm conquistando cada vez mais espaço entre o público. Ela está 

fora dos veículos impressos, estendendo-se na rede (Internet) ou ancorada na televisão, o que 

proporciona aos leitores/telespectadores, a oportunidade de ver e ouvir os personagens 

caricaturados e em movimento, o que reforça ainda mais sua finalidade satírica, humorística, 

crítica e opinativa. 

 

5.3      CHICO CARUSO: O CRIADOR E SUAS “CRIATURAS” 

 

Antes de fazer a análise das charges é importante situar quem é o criador das charges 

escolhidas como objeto de estudo. Francisco Paulo Hespanha Caruso, mais conhecido como 

Chico Caruso, ocupa hoje em dia um dos espaços editoriais de maior repercussão do jornalismo 

brasileiro. No jornal, assina as charges na capa de O Globo e na TV suas charges são veiculadas 

no Jornal da Globo, telejornal noturno da Rede Globo de Televisão. Aos 59 anos de idade, 42 de 

                                                
46 Borjalo ficou conhecido fora do Brasil ao ser incluído entre os sete maiores caricaturistas do mundo no Congresso 
Internacional de Humorismo em 1955 na Itália, e passou a ter trabalhos publicados no exterior em veículos como 
The New York Times e Paris Match. Nos anos 60, Borjalo trabalhou na agência de comunicação Esquire em que 
realizava programas para as principais emissoras do país, como as TV Rio, Tv  Excelsior, TV Tupi, TV Itacolomi, 
entre outras. Em 1966, deixou a Esquire e foi para a TV Globo, onde passou a ser o “braço direito” do grande diretor 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido por Boni. Na Globo, Borjalo atuou primeiro  como  diretor  de 
programas, depois diretor de criação, diretor-geral da Central Globo de Produção, e finalmente, diretor de controle de 
qualidade, na implantação do chamado “padrão Globo de qualidade”.  
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profissão, Chico é mestre de um estilo que mistura traço apurado e humor mordaz para retratar a 

política, o que o coloca entre os maiores chargistas do Brasil. 

A carreira do caricaturista iniciou cedo, aos 17 anos já ilustrava crônicas na Folha da 

Tarde (SP), onde fazia cerca de dez desenhos por dia. Nesse período, ingressou no curso de 

arquitetura da Universidade de São Paulo (USP) onde também desenhava para a revista 

universitária Balão, junto de Laerte47, da Gazeta Mercantil. A partir de 1972, começou a desenhar 

para os principais veículos impressos do país como Opinião, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, 

O Estado de São Paulo, as revistas Veja e Isto É.  

De acordo com o chargista, ele e seu irmão gêmeo, também desenhista de humor, Paulo 

Caruso48, sofreram forte influência artística do avô materno, um espanhol de Málaga que fazia 

caricaturas e pintava.  

Em 1976, Chico foi convidado por Hélio de Almeida49 para trabalhar na revista Isto É, 

após ter ganho o Salão de Humor de Piracicaba50. 

 
Nesta revista, fiz uma caricatura do Figueiredo. O Lan51 adorou e me chamou para o 
Jornal do Brasil, para cobrir as férias do Ziraldo. Isso me marcou muito. Conheci esse 
outro país que é o Rio de Janeiro. Acabei ficando. Naquela época, o JB tinha a coluna do 
Castelinho, que era um filé-mignon para a minha inspiração. Eu lia a coluna e via as 
imagens. Fiquei no JB de 78 a 8452. 

                                                
47 Laerte Coutinho é um dos principais quadrinistas do Brasil. Estudou comunicação e música na Universidade de 
São Paulo, mas não se formou nestes cursos. Laerte participou de diversas publicações como a Balão e O Pasquim. 
Também colaborou com as revistas Placar, Veja e Isto É e os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. 
Criou diversos personagens, como os Piratas do Tietê e Overman. Na TV atuou como roteirista em diversos 
programas da Globo como TV Pirata, Sai de Baixo, o infantil TV Colosso e o quadro Vida ao Vivo que ia ao ar no 
Fantástico. Atualmente, suas tiras são publicadas no portal de notícias UOL. 
48 Formado em arquitetura. Paulo Caruso começou a carreira aos 16 anos e já passou por diversos jornais e revistas 
do país. Mas foi na revista Isto É que ele, por mais de 25 anos, manteve a coluna Avenida Brasil, que o projetou 
nacionalmente. Editada sempre na ultima página da revista, Paulo fazia um retrato bem humorado da política 
nacional. Atualmente, publica essa coluna na Revista de Domingo, do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, além de 
participar do programa Roda Viva, da TV Cultura, em que faz caricaturas ao vivo das personalidades e assuntos 
debatidos durante o programa.  
49 É um dos mais importantes designers brasileiros. Hélio de Almeida trabalhou na Folha de São Paulo e na revista 
Veja, nas décadas de 60 e 70. Foi responsável pelo projeto gráfico da revista Isto É. Elaborou também a reforma 
gráfica da revista Exame, de diversas publicações da Editora Globo entre as quais o setor de livros e as revistas 
Globo Rural e Faça Fácil.  
50 Prêmio criado há 35 anos para incentivar a descoberta de novos talentos do humor gráfico e das histórias em 
quadrinhos. Considerado um dos Salões mais importantes do mundo no universo das artes gráficas, da indústria 
editorial e das HQs, ganhou projeção internacional há 25 anos. 
51 Lanfranco Aldo Rossini, mais conhecido como Lan, é um caricaturista italiano radicado na cidade do Rio de 
Janeiro. Seus desenhos retratam os costumes cariocas, o futebol, o samba e as mulatas. Sua primeira caricatura 
profissional foi publicada em 1945, na revista Mundo Uruguaio 
52 CARNEIRO, Cláudio. O humor crítico de Chico Caruso. Disponível em: 
http://www2.metodista.br/unesco/rede_alcar/Rede_Alcar_70/rede_alcar_o_humor_critico.htm. Acesso em 11 de 
outubro de 2008. 
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Por fim, ingressou no jornal O Globo, em 1982, onde está até hoje. Mas foi em meados de 

1992, com o impeachment de Collor, que ele passou a publicar em definitivo para a capa. 

O espaço em O Globo foi conquistado aos poucos, através de muitas conversas e 

negociações. Chico compara a dificuldade de ser chargista durante a repressão militar com a de 

se conseguir um espaço diário na primeira página de O Globo. Para o cartunista, que foi admitido 

no jornal justamente no fim do período de ditadura, colocar uma charge por dia na primeira 

página é talvez mais trabalhoso do que a luta contra a censura nas décadas de 60/70. 

Sua negociação pela primeira página passou também pela barganha profissional. Chico 

ganhou um semanal na primeira página de O Globo com a condição de parar de colaborar com o 

Estadão, onde publicava aos domingos, o mesmo aconteceu quando começou a desenhar para a 

revista Veja. De acordo com Caruso, a conquista definitiva do espaço da primeira página foi fruto 

de um episódio que poderia ter determinado a sua demissão do jornal. O cartunista fez uma 

charge do Roberto Marinho53 ao lado do então governador Leonel Brizola, seu inimigo declarado. 

Marinho não gostou e exigiu satisfações. Foi então que ele contou a história do Tancredo que 

havia dito que gostava mais quando Chico fazia caricatura dos outros. Em um momento de 

descontração, Roberto Marinho acabou rindo e Chico propôs uma charge todo dia. “Quando 

sugeri de fazer a charge colorida na primeira página, o doutor Roberto topou. Àquele tempo só 

tinha cor nas segundas feiras. Comecei a fazer nas segundas e depois passou para todos os 

dias54”.  

Chico diz não ter problemas de censura nas Organizações Globo, pelo fato de já ter 

ingressado no jornal na época da abertura política. Segundo ele, as possíveis contradições entre 

os interesses de um veículo como O Globo e sua produção são estabelecidas entre os interesses 

de ambos, pois caso seja reprimido, suas criações perdem a graça.  

O chargista, um dos mais renomados do país, permanece há mais de duas décadas nas 

Organizações Globo e isso merece reflexão. O fato de Chico ilustrar as capas das edições diárias 

do jornal O Globo e três vezes por semana na televisão, mostra que seu trabalho está de acordo 

com a linha editorial do maior grupo empresarial na área de comunicação do Brasil, apesar de 

muitas vezes ser incisivo e opinativo. 

                                                
53 Fundador da Rede Globo de Televisão. 
54 LAN e CARUSO, Chico. Os traços da sociedade. Disponível em: 
http://www.comunitaitaliana.com.br/Entrevistas/Caruso.htm, acessado em 11 de outubro de 2008. 
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Em entrevista dada ao Observatório da Imprensa, em 2002, Chico fala que sua 

manifestação política se dá através do desenho e que a charge “só funciona se você usar mesmo 

como um tiro de canhão”55. Em relação a aceitação de seus desenhos pelos políticos, o cartunista 

declara que a esquerda sempre reage às charges com ofensa pessoal, pelo fato de não estarem 

acostumados com o poder. Já a direita, não reage desta forma, levam na esportiva. 

A tarefa de produzir charges diariamente não é nada fácil. Além de publicar no jornal 

impresso, Chico ainda produz para a televisão, o que exige dele, um olhar muito crítico e um 

sentido aguçado no que diz respeito aos acontecimentos da atualidade. 

 
Fico praticamente o dia inteiro lendo jornal. Fico com a televisão ligada vendo o ‘Em 
cima da hora’, vou ler, a televisão fica ligada também. A notícia vai entrando na minha 
cabeça meio que por osmose. E acho que também usando a observação a gente se torna 
mais capaz de prever algumas coisas56. 

 
 

5.4 AS CHARGES DE CHICO NO TELEJORNAL 

 

Na televisão, o cartunista fez sua estréia no Jornal da Globo, em 1983. As charges iam ao 

ar uma vez por semana. Era o tempo necessário para a montagem de cada animação que era feita 

com muito improviso, pois os equipamentos não eram tão sofisticados. Cada charge exigia, além 

dos desenhos, a montagem em cartões e várias seqüências de filmagens que captavam os 

movimentos isolados de cada desenho para dar a sensação de animado. Em 2002, o cartunista foi 

para o Jornal Nacional onde ficou por 2 anos com charges em 2D57. Em 2006, quando a charge 

passou a ser 3D58, ele foi para o Fantástico, programa dominical que permitia mais tempo para a 

produção.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa um fato interessante aconteceu. Até o início do 

mês de abril de 2008, as charges vinham sendo veiculadas no programa Fantástico. Sem nenhum 

tipo de aviso aos telespectadores por parte do programa, as charges deixam de ser exibidas. Foi 
                                                
55 Entrevista com Chico Caruso. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/asp04122002993.htm. Acesso em 11 de outubro de 2008. 
56 Entrevista concedida via e-mail no dia 8 de outubro de 2008. 
57 As charges em 2D ou bidimensionais são feitas com o recurso da computação gráfica em que o desenho é 
escaneado, colorido e animados no mesmo software. A animação em 2D abrange duas dimensões: comprimento e 
largura. 
58 As charges em 3D ou tridimensionais “permite a manipulação de objetos em três dimensões: comprimento, largura 
e profundidade – no computador. Efeitos como luz, sombra, figuras geométricas e transparência tomam-se possíveis 
com o uso desse recurso” (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 738). 
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então, que no dia 6 de maio de 2008, William Bonner encerra o Jornal Nacional anunciando a 

estréia de Chico Caruso no Jornal da Globo. Logo, a análise compreende as charges veiculadas 

no telejornal.   

No Jornal da Globo, as charges aparecem cerca de três vezes por semana. Sobre sua saída 

do Fantástico, o caricaturista explica que “o Fantástico era muito revista, charge só vai bem em 

jornal59”. De fato, quando as charges eram veiculadas no programa dominical, percebia-se um 

certo “deslocamento”, pois ela era “solta” no último bloco entre uma reportagem e outra. 

Questionado sobre sua preferência, desenhar para o jornal ou para TV, Chico não hesita: “A TV 

atinge muito mais gente que você provavelmente nunca vai encontrar na rua, então é mais 

importante. Mas o desenho no jornal é a origem e a base de tudo, eu gosto mais60”, diz o 

cartunista. 

Para falar sobre as charges de Chico é importante sinalizar o ambiente midiático o qual as 

charges estão inseridas, ou seja, o “contrato de comunicação” do telejornal Jornal da Globo, o 

que Charaudeau (2007) compreende como um tipo de acordo prévio entre os interlocutores a 

partir de dados de um quadro de referência de uma determinada situação de comunicação. “A 

situação de comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de relações, 

de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico” 

(CHARAUDEAU, 2007, p.67). Segundo esse autor, o contrato de comunicação é um contrato de 

reconhecimento das condições de realização do tipo de troca linguageira na qual os interlocutores 

estão engajados e resulta das características próprias à situação de troca. 

No ar desde 1979, o telejornal é apresentado no final de noite, de segunda à sexta e 

apresenta diariamente um resumo dos principais assuntos do dia e busca antecipar uma 

perspectiva para os principais fatos do dia seguinte. O programa vai ao ar por volta da meia-noite 

e, dependendo da grade de programação da emissora, às vezes, começas às 23h 45min. O 

telejornal é dividido em quatro blocos com um tempo de duração que varia entre 35 e 40 minutos. 

O Jornal da Globo é formado por uma equipe com mais de 15 jornalistas, entre eles dois 

são os apresentadores: Willian Waak61 e Cristiane Pelajo62 que assumiram a bancada após a saída 

                                                
59 Entrevista concedida via e-mail no dia 8 de outubro de 2008. 
60 Entrevista concedida via e-mail no dia 8 de outubro de 2008. 
61 William Waack passou pelos principais veículos impressos do Brasil, com destaque para O Globo, Jornal do 
Brasil, O Estado de São Paulo e a revista Veja. Desempenhou as funções de editor de economia, internacional e 
política. Foi secretário de redação e editor-chefe, mas repórter é a função na qual ficou mais tempo. Atuou como 
correspondente internacional durante 21 anos. 
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de Ana Paula Padrão, em maio de 2005. No ambiente do telejornal, os apresentadores estão 

posicionados atrás de uma bancada e, ao fundo, a redação do programa compõe o cenário, com 

vários profissionais trabalhando em frente aos computadores ou movimentando-se pela redação. 

A iluminação também contribui para o “clima” noturno do telejornal com várias luzes em tons de 

azuis, além das luzes das telas dos computadores da redação ao fundo. 

O editor-chefe Erick Bretas comanda dez editores de texto. A coordenação da rede é da 

jornalista Patrícia Volpi e a produção de jornalismo é de Letícia Bragaglia. O diretor geral da 

Central Globo de Jornalismo é o jornalista Carlos Henrique Schroder e a direção executiva de 

jornalismo é de Ali Kamel. O diretor de jornalismo de São Paulo é o jornalista Luís Cláudio 

Latgé, com diretoria adjunta de Cristina Piasentini e chefia de redação a cargo dos jornalistas 

Mariano Boni e Denise Cunha Sobrinho. 

A partir de 2005, o telejornal passou a contar com comentaristas fixos como Carlos 

Alberto Sardenberg63 e Arnaldo Jabor64. Também ganhou a participação, ao vivo, de 

correspondentes de Nova York, direto da redação do escritório da emissora. Em relação às 

matérias veiculadas, uma curiosidade diz respeito a passagem65 dos apresentadores, sempre à 

noite, dando um efeito de proximidade temporal com o telespectador, já que o telejornal é 

noturno. Isso acaba, portanto, contribuindo para a construção da legitimidade do programa, pois 

muitas matérias são gravadas durante o dia e através das passagens dos repórteres em um 

ambiente noturno possibilita ao telejornal jogar com efeitos de sentido.  

Em 2008, o jornal que tem como característica ser mais analítico do que os demais 

veiculados pela emissora, contou com o reforço de Chico Caruso, ampliando as possibilidades de 

fazer opinião pelo lado ameno, do humor, ou seja, o telejornal faz opinião via quadro de charges, 

através de uma dupla articulação, em que o jornal explicita que faz opinião, mas ao mesmo tempo 

distancia-se que o faz ao transmitir a “responsabilidade” para o autor do quadro. Por exemplo, 

                                                                                                                                                        
62 Christiane Pelajo foi apresentadora da Globo News de 1996 a 2005, à frente das edições noturnas do telejornal Em 
Cima da Hora e também do programa Pelo Mundo. Na bancada do jornalismo da Globo News, foi âncora de grandes 
coberturas como o enterro da princesa Diane, em uma transmissão ao vivo de mais de cinco horas, e a prisão de 
Saddam Hussein, também ao vivo.   
63 O jornalista é âncora do programa CBN Brasil e comentarista econômico dos programas noticiosos da CBN, do 
Jornal das Dez (da Globonews) e do Jornal da Globo. Escreve colunas nos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. 
Além disso, mantém um blog no portal de notícias www.g1.com.br. 
64 Arnaldo Jabor já foi técnico de som, crítico de teatro, fez roteiros, dirigiu curtas-metragens e os longas “Toda 
Nudez Será Castigada”, “Tudo Bem” e “Eu Te Amo”. Em 1991, ele deixou de lado o cinema para investir na carreira 
de jornalista. 
65 É uma técnica telejornalística que consiste  na  apresentação  do  repórter  no local dos  acontecimentos;  sua  
função  é  reforçar  a  presença  do  repórter  no  local, dando credibilidade a notícia.  
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antes ser exibido, o apresentador(a) anuncia a charge: “Hoje é a vez do cartunista Chico Caruso 

dar suas impressões sobre...”; “E o assunto de hoje do nosso cartunista Chico Caruso é...”; “E 

outro colunista do Jornal da Globo também se dedicou ao assunto...”. 

O dispositivo telejornal, enquanto gênero informativo, acolhe na sua estrutura um quadro 

que se desloca de um gênero considerado infoentretenimento, o Fantástico, revista eletrônica que 

reúne informação e entretenimento. Esse deslocamento para um ambiente jornalístico mais 

analítico é um fenômeno de articulação de linguagens, de gêneros. Segundo Verón (2003) essa é 

uma tendência da “neotelevisão”, que se forma a partir da mistura de gêneros e se molda pela 

fragmentação. 

No telejornal, o chargista veicula suas charges cerca de três vezes por semana. São dois 

tipos de estruturas: Jogo Rápido e Bate Papo. A animadora Fernanda Fiani resume a principal 

diferença entre as duas: “O Bate Papo é o programa de entrevista onde são dois personagens, um 

entrevistando o outro. O Jogo Rápido é um monólogo onde o personagem conta uma história ou 

faz uma reflexão. Existem exceções, mas, normalmente, seguimos essa regrinhas66”. Segundo 

Chico Caruso, a idéia do Bate Papo é a de aumentar a complexidade da charge, inserindo mais 

personagens. 

No Jogo Rápido, o personagem aparece sempre em cenários distintos, como poltrona de 

avião, navio, mesa de restaurante, montanha-russa, escada-rolante, etc. No Bate Papo, o cenário é 

nos moldes de um programa de entrevistas com duas poltronas, uma mesa central com um 

notebook, um televisor maior à direita e três televisores menores em uma coluna à esquerda, além 

de um cenário ao fundo, cuja imagem varia conforme o enfoque da entrevista. Por exemplo, 

quando a ministra Dilma Roussef e o ministro Tarso Genro são os personagens, a imagem ao 

fundo é do Planalto Central; quando o músico Caetano Veloso e Fidel Castro “conversam”, o 

cenário remete à capital de Cuba.  

No encerramento do quadro, o personagem que está na condição de apresentador encerra 

com a frase: “E daqui a pouco a gente volta”. Chico explica que é pra dar um fecho como ocorre 

no programa de Jô Soares. Talvez, para preparar o telespectador para o Programa do Jô que vem 

logo após o Jornal da Globo. Esse fato corrobora com a sentença de Verón (2003, p.20), ao 

afirmar que na “neotelevisão”, “aparecem as referências-envios de um programa para outro, e nos 

noticiários, por exemplo, antecipa-se o programa que vem a seguir”. Na estrutura do Jogo 

                                                
66 Entrevista concedida via e-mail no dia 11 de outubro de 2008. 
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Rápido, é feita uma alusão ao Programa do Jô, antecipando o telespectador para o programa que 

vem depois do Jornal da Globo. Da mesma forma, observa-se a estrutura do talk show, do setting 

televisivo, servindo para o humor. No intervalo do telejornal, também há uma interação do 

próprio Jô Soares com os telespectadores e os jornalistas Willian Waak e Cristiane Pelajo, pois 

ele apresenta as atrações do seu programa, faz piadas com os apresentadores e prepara o público 

para seu programa. Ocorre, portanto, uma duplicação de operações. 

Em relação ao Bate Papo, o entrevistador e entrevistado mudam conforme a cada edição. 

O logotipo com o nome do quadro traz as cores da bandeira do Brasil. A escrita BATE PAPO em 

amarelo, um círculo ao fundo em azul e em último plano, a cor verde com algumas estrelas 

brancas. O logotipo do quadro também aparece estampado nas canecas dos personagens e a 

duração das charges varia entre 15 segundos e 1 minuto. 

A elaboração das charges é feita por ilustradores, pela equipe de arte da TV Globo 

composta por Max Loeser, Fernanda Fiani, Ricardo Moraes, Flavio Fernandes, J. Carlos, Wagner 

Freitas, Luis Amaral, Chico Chagas. A animadora Fernanda Fiani explica como acontece o 

processo: “Como o Chico traz apenas o texto e não os desenhos, nós conversamos com ele e 

discutimos possíveis cenários e animações. Quando ele quer uma coisa específica ele nos avisa, 

do contrário nós ficamos a vontade para criar um pouco em cima do texto67”. E o cartunista 

conclui: “Como eu sou analfabite, a rapaziada da TV faz os bonecos em 3D baseados nos meus 

desenhos do jornal. Eles completam meu pensamento68”. 

Apesar das criações contarem com recursos tecnológicos de última geração como 3D 

Max69, After Effects70 e Photoshop71, o processo todo de elaboração de cada charge leva 48 horas. 

O cartunista vai aos estúdios da Globo três vezes por semana e após as conversas entre ele e a 

equipe de arte, Chico grava a voz de cada personagem em uma cabine de locução e depois o 

áudio recebe a digitalização. Chico interpreta cerca de 30 vozes e, segundo ele, “as vozes mais 

engraçadas ficam mais parecidas, minhas preferidas são as do Lula, do Gabeira e do Garibaldi 

Alves72”. 

                                                
67 Entrevista concedida via e-mail no dia 11 de outubro de 2008. 
68 Entrevista concedida via e-mail no dia 11 de outubro de 2008. 
69 Programa de modelagem tridimensional que permite renderização de imagens e animações no computador. 
70 Programa de criação de gráficos animados e efeitos visuais. 
71 Software caracterizado como editor de imagens bidimensionais, ferramenta de manipulação de imagens. 
72 Entrevista concedida via e-mail no dia 8 de outubro de 2008. 
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Os personagens já estão todos modelados e prontos para ganharem animação de 

expressões faciais e depois a animação corporal. Paralelamente um artista pinta um cenário em 

2D, quando este não é 3D. Depois de animada, a charge é levada para a pós-produção onde são 

adicionados alguns filtros, a assinatura, o áudio e os efeitos sonoros finais. 

Chico Caruso esclarece que na televisão o espírito do humor está presente mais nos 

recursos de áudio do que nos traços gráficos: “O áudio é mais da metade do que aparece na TV, 

sem áudio a gente volta ao tempo do cinema mudo, retrocesso de cem anos. É claro que a 

imagem marca mais, mas o áudio envolve mais73”. 

 

 
FIG. 13 - Chico Caruso discutindo a charge e no estúdio gravando as vozes74 

 
FIG. 14 - Equipe de arte elaborando as charges75  

 
                                                
73 Entrevista concedida via e-mail no dia 8 de outubro de 2008. 
74 Reprodução da matéria veiculada no Jornal da Globo (06/05/2008) que mostrava a estréia de Chico Caruso. 
75 Reprodução da matéria veiculada no Jornal da Globo (06/05/2008) que mostrava a estréia de Chico Caruso. 
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5.5 BATE PAPO E JOGO RÁPIDO  

 

Em relação às charges de Chico Caruso, os dados foram obtidos através de várias fontes 

primárias e secundárias, tais como em sites da internet, do telejornal, do material gravado durante 

a coleta dos dados e de entrevista via e-mail com o próprio Chico Caruso e com Fernanda Fiani, 

integrante da equipe que elabora as charges na televisão. As informações obtidas com o cartunista 

foram consideradas suficientes para o momento da pesquisa. 

É interessante registrar que foram feitas várias tentativas de um contato com o cartunista 

através de ligações por telefone para a Rede Globo de Televisão e para o Jornal O Globo, onde 

Chico publica diariamente. O primeiro contato mais direto aconteceu de forma inusitada. Através 

do site de relacionamentos Orkut, foi realizado um contato com Fernanda Fiani, que faz parte da 

equipe de arte da TV Globo. De forma prestativa ela se dispôs a ajudar na pesquisa respondendo 

às perguntas. O contato direto com Chico também foi de forma inusitada. Através do Youtube, 

site que disponibiliza vídeos pela internet, foi digitado “Chico Caruso”. A pesquisa resultou em 

um vídeo do programa “Ver Tevê”, realizado pelo Canal Brasil em parceria com a TV Câmara. O 

programa abordava o tema “O humor político na atualidade”, onde Chico era um dos 

entrevistados. Por telefone foi feito um contato com o Canal Brasil, em Brasília, onde a produtora 

do programa forneceu o e-mail pessoal de Chico. A partir de então, foi realizado o contato com o 

cartunista que tão logo respondeu as perguntas. 

Assim, a análise que prossegue busca discutir, refletir e compreender as estratégias do 

humor contidas nas charges de Chico Caruso e não fazer uma análise discursiva dos conteúdos. O 

período selecionado compreende maio, mês em que aconteceu a estréia do cartunista no Jornal da 

Globo onde totalizou 12 charges; junho, com um total de 11 charges e o mês de julho com 12 

charges. É importante sinalizar que as charges são veiculadas em dias alternados, ou seja, não há 

um dia específico.  

No mês de agosto a Rede Globo transmitiu as Olimpíadas de Pequim, e durante esse mês, 

o telejornal foi reduzido e as charges não foram veiculadas com freqüência, apenas duas vezes 

durante todo o mês. Assim, o período que abrange os três meses totalizou 35 charges. Em um 

contexto mais amplo, a política é o tema abordado nas charges de Chico, embora apareça um 

caso em que a charge aborda o escândalo envolvendo o jogador de futebol com travestis, o que 

foge da temática política. Assim sendo, 34 charges abordam de alguma forma, a política. 
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Vale registrar que as charges de Chico Caruso são disponibilizadas no site do telejornal, 

através do endereço http://g1.globo.com/jornaldaglobo, o que facilitou o arquivamento das 

charges. Dessa forma, a partir das observações das charges foi possível construir um quadro com 

algumas temáticas e um quadro com os personagens. A seguir, o quadro com as temáticas e o 

quadro com os personagens e a freqüência com que aparecem nas charges. 

 

Tabela 1 – Quadro de temáticas encontradas nas charges analisadas 

 

 Temas Subtemas 
 

Freqüência 

A Subida ao poder 
 

02 

B Candidatura à presidência 
 

02 

C Inflação 
 

05 

D Corrupção 
 

02 

E Meio Ambiente 
 

05 

F 

 
 
 

Governo Lula 
 
 
 

Outros 
 

06 

G Eleições norte-americanas 
 

04 

H Governo latino-americano 
 

04 

I 

 
Internacional 

Outros 
 

04 

J Caso Ronaldo*  
 

01 

 

Um grande bloco que ocupa a maioria das charges pode ser classificado como Governo 

Lula e esse tema aparece subdividido em sete subtemas, totalizando 22 charges que abordam o 

assunto: 

 

a) Subida ao poder – Aparece em duas charges. Uma quando dois veteranos das revoltas 

de 68, Carlos Minc e Gilberto Gil, discutem como é estar no poder. A outra aparece quando 
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Carlos Minc, Fernando Gabeira, Gilberto Gil e Roberto Mangabeira comemoram a subida ao 

poder em um passeio de montanha-russa.  

 

b) Candidatura à presidência – O alvo central das duas charges que abordam essa 

temática é a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, possível candidata à sucessão de Lula. Em 

uma charge, Dilma e José Dirceu se encontram para um bate-papo. Em outra, o ministro da 

Justiça Tarso Genro pergunta a Dilma Rousseff se Lula não poderia escolher um candidato à 

presidência melhor do que ela.  

 

c) Inflação – Essa temática é a que mais aparece, assim como “Meio Ambiente”, com 

cinco charges. Lula aparece midiatizado em duas falando aos brasileiros sobre o aumento no 

preço dos alimentos e pedindo que o povo coma menos para diminuir a inflação. Em outra 

charge, o ministro da Fazenda, Guido Mantega tenta tranqüilizar a população sobre a ameaça de 

inflação. As outras duas aparece o presidente do Banco Central, Henrique Meireles se divertindo 

ao justificar o aumento da taxa básica de juros. 

 

d) Corrupção – Aparece em duas charges em que o tema central é a Operação Satiagraha 

que investiga práticas de crimes em operações financeiras. Uma charge mostra o banqueiro 

Daniel Dantas no sobe e desce da lei, quando foi preso e solto por duas vezes. Na outra, o bate-

papo entre o ministro Tarso Genro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes 

quase vira bate-boca. 

 

e) Meio Ambiente – Essa temática abrange questões ligadas ao meio ambiente e 

aparecem em cinco charges. O assunto foi bastante abordado, assim como “Inflação”, também 

com cinco charges. Uma diz respeito à declaração de Lula reforçando a idéia de que a Amazônia 

é dos brasileiros. As outras quatro charges abordam a transição do ministério do Meio Ambiente 

para Carlos Minc. Nas charges, o ministro aparece confuso ao tentar começar o seu trabalho. 

 

f) Outros – Nessa temática encontram-se seis charges e foram assim classificadas por 

abordarem uma única vez um assunto específico. Os assuntos compreendem a avaliação do 
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governo Lula, disputas no Congresso, venda da Varig, reforma política, redução no número de 

deputados no Congresso e contratação de assessores. 

 
Outro bloco pode ser classificado como Internacional pelo fato de, pelo menos um 

personagem ser estrangeiro, ou pelo fato de abordar questões políticas externas ao governo 

brasileiro, como as eleições norte-americanas, por exemplo. Assim, esse tema aparece 

subdividido em três subtemas, totalizando 12 charges: 

 

g) Eleições norte-americanas – Quatro charges contemplam essa temática. Em uma, o 

candidato Barack Obama questiona Hillary Clinton sobre a desistência da candidatura, na outra, o 

atual presidente Bush quer saber o que o candidato democrata têm contra ele. A terceira aparece 

Bush no faroeste questionando se um novo atentado terrorista serviria para ele continuar a ser 

presidente. E outra charge mostra as viagens do senador Barack Obama pelo mundo. 

 

h) Governo latino-americano – Nesta categoria, aparecem personagens latino-

americanos e brasileiros também, totalizando quatro charges. Uma conversa entre Hugo Chávez e 

Evo Morales. Um bate boca entre Chávez e o ditador cubano Fidel Castro. Outra charge aparece 

Hugo Chávez tentando conversar com um personagem avesso à modernização, Fidel Castro. A 

quarta charge aborda os 50 anos de Bossa Nova. Na conversa entre Caetano Veloso e Fidel 

Castro, o ditador aparece tendo algo em comum com o cantor e compositor, Sérgio Ricardo, que 

fez história ao quebrar o violão num festival de música.  

 

i) Outros – Nessa temática, quatro charges foram assim classificadas por abordarem uma 

única vez um assunto específico de origem internacional. Em uma charge, o jogador Pelé tenta 

resolver a briga entre o líder espiritual Dalai Lama e o presidente chinês Hu Jintao. Na outra, o 

assunto abordado é a crise financeira da União Européia onde aparecem o presidente francês 

Nicolas Sarkozy e sua mulher, a cantora Carla Bruni. Na quarta charge, o fracasso da Rodada de 

Doha é abordado através do ministro das relações exteriores, Celso Amorim. 

 

A última temática é única em que o assunto não é político. Trata-se do escândalo 

envolvendo o jogador de futebol Ronaldo, o “fenômeno”, com mais três travestis no final do mês 

de abril: 
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j) Caso Ronaldo – Na charge de Chico Caruso, um bate-papo inusitado entre Pelé e 

Ronaldo. Pelé conversa com o fenômeno sobre o assunto e ele tenta se justificar. Ao final, Pelé 

acaba dando umas palmadas no jogador. 

 

Tabela 2 – Quadro de personagens encontrados nas charges analisadas 

 

Personagens Freqüência  

 

Barack Obama – senador americano 03 

Carlos Minc – ministro do Meio Ambiente 06 

Clodovil Hernandes – deputado federal 02 

Dilma Roussef - ministra da Casa Civil 02 

Fernando Gabeira – deputado federal 02 

Fidel Castro - ex-líder cubano 03 

Gilberto Gil – cantor e ministro da Cultura 02 

Henrique Meirelles - presidente do Banco Central 03 

Hugo Chávez – presidente da Venezuela 03 

Jorge W. Bush – presidente dos EUA 02 

Lula – presidente do Brasil 07 

Pelé – ex-jogador de futebol 02 

Roberto Mangabeira – ministro de Assuntos Estratégicos 03 

Tarso Genro – ministro da Fazenda 02 

Outros 14 

 

No segundo quadro, são apresentados os personagens e a freqüência com que aparecem 

nas charges de Chico. Observa-se que Lula é o que mais aparece, sete vezes, seguido do ministro 

do meio Ambiente Carlos Minc, com seis aparições. Os dois personagens são bastante enfocados, 

principalmente quando o assunto tratado envolve questões como Inflação e Meio Ambiente, 

subtemáticas mais encontradas, conforme mostra a primeira tabela. Outros que não foram 

descritos aparecem uma única vez. Entre os 14 personagens estão: o músico Caetano Veloso, a 
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esposa do presidente francês, Carla Bruni, o ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, o 

líder espiritual Dalai Lama, o presidente da Bolívia Evo Morales, o presidente do Senado, 

Garibaldi Alves, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o ministro da 

Fazenda, Guido Mantega, a senadora Hillary Clinton, o presidente chinês Hu Jintao, o ex-

ministro da Casa Civil José Dirceu, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o presidente 

francês Nicolas Sarkozy e o jogador Ronaldo. 

 

5.6     AS ESTRATÉGIAS DO HUMOR POLÍTICO NAS CHARGES DE CHICO CARUSO 
 
 

A forma como são elaboradas as subtemáticas encontradas nas charges de Chico são 

relevantes, pois a partir dos conteúdos foi possível perceber os assuntos e os personagens mais 

trabalhados. O objetivo da análise é identificar e descrever as operações do humor, a partir de 

uma amostra de 10 charges com temas da atualidade que envolvem o formato do Jogo Rápido e 

Bate Papo e contemplam os assuntos “Meio Ambiente”, “Subida ao poder”, “Candidatura à 

presidência”, “Inflação”, “Corrupção”, “Eleições norte-americanas” e “Governo latino-

americano”. Considerando a necessidade do leitor(a) deste trabalho de visualizar e ouvir as 

charges, faz parte do Anexo um CD que contém as 10 charges selecionadas. 

 
 
5.6.1 “A sua área é mais ‘paulera’ que a minha, ‘paulera’ mesmo” 
 
 

No dia 22 de maio, o Bate Papo entre os ministros Carlos Minc e Gilberto Gil 

contextualiza três aspectos diferentes e aborda os subtemas do “meio ambiente” e da “subida ao 

poder”. Durante 58 segundos, Chico consegue informar com muito bom humor sobre a 

substituição no cargo do Ministério do Meio Ambiente, a morte da escritora Zélia Gattai e a 

geração de 68 no poder. 

Na charge, Minc está na condição de apresentador e Gilberto Gil de entrevistado. O 

ministro do meio ambiente está sentado na poltrona à esquerda e veste um colete branco 

estampado com algumas árvores, o que o identifica como um representante ambiental. À direita, 

o ministro da cultura veste um terno marrom com uma gravata listrada nas cores que representam 

o símbolo do estilo musical reggae (amarelo, vermelho, preto e verde), o que também o identifica 
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como um personagem que, além do cargo que ocupa, é uma das maiores figuras da música 

popular brasileira e que teve forte influência do reggae.  

 

 
 

FIG. 15 - Charge do dia 22/05/2008 
 
 

Carlos Minc: E aí Gil, como vai essa força? 

Gilberto Gil: Bem, bem, vou bem. Um pouco abaladinho pelo passamento de Zélia Gattai, mas 

vou levando.  

 
Carlos Minc começa a “entrevista” em um tom informal perguntando como está o 

ministro. Gilberto Gil diz estar bem, apesar do abalo emocional pela morte da escritora Zélia 

Gattai que faleceu em Salvador no dia 17 de maio. A presença do humor está na fala (PROPP, 

1992), no sotaque carregado do ministro baiano que fala pausadamente e leva o braço à cabeça 

mostrando pesar pela morte da escritora. A presença do cômico está na insinuação de simples 

movimentos (BERGSON, 2007). Da mesma forma, Gil cumprimenta Minc: 

 
Gilberto Gil: E você, ministro? 

Carlos Minc: Ah quem fala, ah quem fala. Você é ministro há muito mais tempo, dá umas dicas 

aí. 

Gilberto Gil: Não sei, a sua área é mais “paulera” que a minha, “paulera” mesmo. Tem o 

desmatamento, os assassinatos... Eu não sei o que te dizer não. 

 



 

 

96 

 

Na seqüência da conversa, observa-se a situação atual da política brasileira que marca a 

demissão de Marina Silva como ministra do Ministério do Meio Ambiente, ocorrida no dia 13 de 

maio. No dia seguinte, Minc já estava convidado, no entanto, só assumiu oficialmente no dia 27 

de maio. No trecho acima, o diálogo do novo ministro sugere o seu “despreparo” em relação ao 

novo cargo ao pedir “dicas” para Gil, embora Minc seja um defensor das causas ambientais e 

tenha sido secretário do meio ambiente do Rio de Janeiro. É importante lembrar que durante a 

posse do novo ministro, ele disse conhecer muito bem o estado carioca, mas que o Brasil ele 

conhece muito mal. Gilberto Gil diz não poder ajudar seu colega e, em tom informal, diz que o 

ministério do Meio Ambiente é mais “paulera”, ou seja, mais complicado e difícil devido a 

questões como o desmatamento e assassinatos. Carlos Minc parece não se importar muito. 

 

Carlos Minc: Bom, mas tem um lado positivo disso tudo né? É que nós, a turma de 68, 

chegamos ao poder. 

Gilberto Gil: 68? Eu não sou da turma de 68 não. Deve haver algum engano. 

Carlos Minc: Engano? Você não é da turma de 68? O que é isso companheiro? 

Gilberto Gil: Engano seu, eu nasci em 26 de junho de 1942. Eu ainda vou fazer 66. Eu sou da 

turma de 65. 

Carlos Minc: Ah bom, tudo bem. Foi mal. Mas daqui a pouco a gente volta. 

 

Minc parece despreocupado com o cargo que assumiu. Para ele, o que importa é o fato da 

geração de 68, movimento representado por estudantes, atores, músicos e militantes de extrema 

esquerda que lutavam pelo fim da ditadura, estão no poder. Gilberto Gil, ex-preso político e 

exilado, é ministro da Cultura e Carlos Minc, ex-guerrilheiro, é ministro do Meio Ambiente. Isso 

é uma vantagem e é o que conta. Enquanto o personagem de Minc fala, Gil fecha os olhos por um 

longo tempo como se estivesse cansado e com sono, encosta a cabeça sobre o braço e fecha os 

olhos, o que inspira sua falta de interesse pelo assunto. As expressões também podem representar 

tristeza e abatimento pela morte da amiga Zélia.   

No momento em que Gil é interpelado por Minc sobre o fato da turma de 68 ter chegado 

ao poder, ele contesta. Minc retira do bolso uma tira com fotografias de Gil nos anos 60, época 

em que usava a música para combater o regime militar. O músico e compositor baiano associa a 
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turma de 68 com a idade que tem e revela sua idade: 65 anos. Neste ponto, é acentuado com 

graça e refinada ironia, a crítica acerca da geração de 68 ter chegado ao poder. 

 

5.6.2 Tudo que sobe, desce 

 

Na charge do dia 03 de junho, o tema “subida ao poder” é novamente abordado por Chico 

Caruso. O local para o bate papo é um parque de diversões, mais específico na montanha-russa, 

onde estão Carlos Minc, Fernando Gabeira, Roberto Mangabeira e Gilberto Gil.  

 

 
FIG. 16 - Charge do dia 03/06/2008 

 

Gilberto Gil: Incrível! 

Fernando Gabeira: Podes crer... 

Carlos Minc: Nós, aqui... 

Roberto Mangabeira: Pois é... 

Gilberto Gil: Agora é que caiu a ficha Minc, é realmente a geração de 68 chegando ao poder, 

você tem razão. 

Fernando Gabeira: Só... 

Carlos Minc: Podes crer... 

Roberto Mangabeira: É...perdão, 68 não. Eu só tenho 61 aninhos, eu sou de 1947. 

Gilberto Gil: Ô Mangaba...Eu fiz a mesma confusão, mas não tem importância. A questão é, 

onde é que nós vamos parar? 

Todos: Lá em baixo...Ahhh 
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Na charge que tem a duração de 38 segundos, a monta-russa já sinaliza um momento de 

diversão dos políticos, uma brincadeira no parque de diversões. É a obtenção do prazer para 

amenizar as dificuldades (FREUD, 1927). O brinquedo está subindo fazendo uma alusão à subida 

do poder pelos políticos. Mangabeira faz a mesma confusão que Gil, conforme explicitado na 

charge anterior, e o ministro da cultura questiona onde eles vão parar. No pico da montanha-russa 

todos respondem que vão parar lá em baixo.  

A analogia feita pelo cartunista através da montanha-russa e a subida ao poder pelos 

políticos desvela o momento atual enfrentado por esses representantes políticos do governo Lula, 

sobretudo pela diversidade de performances dos atores que desencadearam uma série de 

escândalos como corrupção, CPI, mensalão, alianças políticas, etc. Talvez, porque essa geração 

desvirtuou o valor da ética, sagrado em 68. É a manifestação do riso oposta ao tom sério 

(BAKHTIN, 2002) de um contexto político. E Chico, encerra a charge com uma opinião bastante 

crítica e humorística, afinal tudo que sobe, desce. 

 

5.6.3 “Eu quero que um raio caia aqui na minha cabeça se...” 

 

A seguir, a charge contempla o subtema “candidatura à presidência”, onde o alvo central é 

a figura da ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. No Bate Papo, o ex-ministro da Casa Civil e 

deputado cassado, José Dirceu está na condição de apresentador. O cenário ao fundo ambientaliza 

o Congresso Nacional em um dia chuvoso, que pode ser visto através dos pingos que caem. O 

som da chuva também colabora na compreensão do “clima” da conversa entre os políticos. 

 
FIG. 17 - Charge do dia 15/05/2008 
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José Dirceu: Bom, vamos abrir uma porta aqui pra conversar, entende, com a ministra chefe da 

Casa Civil, Dilma Roussef. Diz aí Dilma. 

Dilma Roussef: Ô Zé, o que você acha da poesia mineira? Depois da Marília de Dirceu, 

apareceu aí o Aparecido de Dirceu. 

José Dirceu: Peraí, esse Aparecido não é meu. É um técnico qualificado militando o PT há 

muito tempo, não tem nada haver... 

 

Na charge, José Dirceu abre o diálogo apresentando sua convidada. Ao enunciar “abrir 

uma porta”, Dirceu pode estar se referindo ao sentido de começar um diálogo ou se referir à 

ministra como uma porta, fechada à conversa. Dilma interpela Dirceu em um tom informal 

chamando-o por Zé, provavelmente apelido de José. A ministra questiona sobre a poesia mineira 

retirando do bolso o livro Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga e uma foto de José 

Aparecido Nunes Pires, acusado de vazar o dossiê elaborado no Palácio do Planalto com gastos 

do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.  

Na charge, Chico utiliza a estratégia de usar trocadilhos com o nome de Dirceu para se 

referir ao secretário José Aparecido. Isso porque José Dirceu foi acusado de ter ligação com o 

secretário, o único dos cinco secretários e diretores da Casa Civil a ter o computador apreendido 

pela sindicância aberta por Dilma Rousseff.  

Na seqüência da charge, Dirceu se defende explicando que não tem envolvimento com 

Aparecido. O secretário é militante histórico do PT e foi levado para a Casa Civil por Dirceu. 

Funcionário de carreira do Tribunal de Contas da União, assessorou vários deputados petistas em 

CPIs, incluindo Dirceu, cassado em 2005 no escândalo do mensalão. O trecho “não tem nada 

haver...”, já sugere o assunto da candidatura de Dilma. 

 

Dilma Roussef: Ah é? Ah bom, pensei que alguém aqui quisesse prejudicar a minha candidatura 

e tivesse plantado aqui dentro... 

José Dirceu: Imagina...oh...eu quero que um raio caia aqui na minha cabeça se... 

Dilma Roussef: Eu conversei aqui com o ex-ministro e bota ex-ministro nisso, chefe da Casa 

Civil, José Dirceu. E, não ligue não, daqui a pouco a gente volta. 
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Com ironia, Dilma diz acreditar em Dirceu, apesar de achar que alguém está querendo 

prejudicar sua candidatura, provavelmente ele, intencionando que o próprio tenha colocado José 

Aparecido como um bode expiatório na Casa Civil para vazar o dossiê elaborado no Palácio do 

Planalto com gastos de FHC. Também com ironia, Dirceu afirma que não. Ao enunciar “eu quero 

que um raio caia aqui na  minha cabeça se...”, um raio cai sobre ele confirmando sua mentira e 

conseqüentemente sua morte, já que após ser atingido, ele cai na cadeira todo carbonizado, com 

fumaças saindo do seu corpo. Neste caso, tem-se a produção de um efeito grotesco (SODRÉ, 

2002), pois o recurso estético de Dirceu, queimado, desmascara de forma irônica a moral do 

político. Ou seja, a opinião na charge é de que realmente José Dirceu tinha envolvimento com 

Aparecido e que ele quer sim prejudicar Dilma.  

A estratégia de utilizar a chuva com o discurso de Dirceu no momento em que cai um raio 

sobre ele serve para a comicidade crítica em relação ao assunto do vazamento do dossiê e, 

conseqüentemente, para depreciar a imagem da ministra. Quando Dirceu é atingido pelo raio, 

Dilma assume a condição de apresentadora e encerra a conversa com certo descaso pela morte do 

ex-ministro. Ao enunciar “E, não ligue não...” fica evidente essa posição e, ao mesmo, tempo o 

prazer da ministra com a desgraça alheia (PROPP, 1992). 

Encontra-se nessas ações, a provocação de um “riso carnavalesco”, pois ao ser 

“queimado”, Dirceu é transformado em um outro personagem através do seu destronamento, pois 

revela uma “mudança-renovação de um regime ou ordem social, de qualquer poder ou qualquer 

posição (hierárquica)” (BAKHTIN, 1997, p.124). Ao figurar como um personagem que morreu, o 

ex-ministro é destronado do cargo que ocupava no bate papo, ou seja, é despojado de sua 

autoridade enquanto apresentador, configurando o seu destronamento. 

 

5.6.4 “Pode tirar o cavalinho da chuva” 

 

O Bate Papo a seguir é protagonizado pelo ministro da Justiça Tarso Genro, que está na 

condição de apresentador e a ministra Dilma Roussef, a entrevistada. 
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FIG. 18 - Charge do dia 04/07/2008 

 

Tarso Genro: Vamos bater um papinho aqui com a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, 

e aí? Diz aí Dilma, tudo bem? 

Dilma Roussef: Como é que tá Tarso? 

Tarso Genro: Vem cá tu não acha que o presidente Lula poderia escolher um candidato melhor 

do que tu? 

Dilma Roussef: Quem? Tu? 

 

O diálogo entre os ministros começa com cumprimentos informais e o caricaturista 

explora o sotaque gaúcho de Tarso Genro para conduzir o rumo da charge adotando com 

freqüência o pronome “tu” na conversa. Os traços dos personagens são bastante acentuados e 

ricos em detalhes. A fisionomia e expressão séria dos candidatos são realçadas como o nariz, as 

orelhas e a careca de Tarso, assim como a expressão facial fechada de Dilma. Enfim, são as 

deformidades dos atores políticos que são passíveis de uma ação mecânica (BERGSON, 2007).  

No bate papo, Tarso vai direto ao ponto. Ao questionar a ministra sobre a decisão de Lula 

em escolhê-la como sucessora à presidência da República, mostra que essa não é a melhor opção 

do presidente. Dilma rebate a provocação perguntando se Tarso seria melhor. 

  

Tarso Genro: Tu disseste. Mas olha, pra falar a verdade eu não acho lá uma má idéia.  

Dilma Roussef: Pois pode tirar o pequeno bagual da precipitação pluviométrica. Traduzindo 

pra quem não é gaúcho, pode tirar o cavalinho da chuva porque tu não está com essa bola toda 

não. 
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Tarso Genro: Uai  porque não? 

Dilma Roussef: E eu é que sei? 

Tarso Genro: Buenas... bem que eu tentei conversar aqui com a ministra Dilma, mas não deu. 

Então, daqui a pouco a gente volta. 

Dilma Roussef: Tri legal. 

Tarso Genro: Tchau. 

 

Na seqüência, Tarso diz que foi Dilma mesmo quem afirmou que Lula poderia escolher 

um candidato melhor. Ele concorda ao enunciar que não é uma má idéia. No contexto político, é 

importante destacar que Tarso já passou por quatro ministérios e que durante o momento de 

escolha de Lula para o nome do seu sucessor, o ministro declarou publicamente que é um 

subordinado politicamente e que já era visível a preferência de Lula por Dilma. 

Na charge, a ministra manda Tarso tirar o cavalinho da chuva fazendo uso de expressão 

gaúcha “pequeno bagual” para se referir a cavalo e “precipitação pluviométrica” para se referir a 

chuva. Nesse momento, Dilma retira de trás da poltrona que está sentada, um cavalo de 

brinquedo e lança para o político gaúcho. É então que uma nuvem surge sob o ministro e faz 

chover sobre sua cabeça. Tarso fica encolhido em cima da poltrona e diz que tentou conversar 

com Dilma, mas que não conseguiu.  

O humor da charge é composto pelo trocadilho entre a expressão “tirar o cavalo da chuva” 

aliado a recursos audiovisuais para completar o sentido de que não existe outro candidato melhor 

que Dilma, ou então, de que a ministra é uma pessoa de difícil diálogo. Assim como na charge 

anterior, fica visível uma certa desconstrução da imagem da ministra, já que ela é caricaturada 

como uma pessoa que não está sendo bem aceita para a sucessão de Lula, além disso, tanto a vida 

física quanto a vida moral (PROPP, 1992) de Dilma estão sendo ridicularizadas. O bate papo 

encerra com a ministra se despedindo dos telespectadores, fazendo uso da expressão gaúcha “tri 

legal”, que significa algo muito bom. 

 

5.6.5 “Vamos fazer um regiminho pra diminuir a inflação, tá bom?” 

 

Nesta categoria são apresentadas duas charges que abordam o subtema “inflação”, em 

especial a crise dos alimentos. O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva é o 
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personagem central do Jogo Rápido, um monólogo reflexivo nas charges de Chico Caruso. Por si 

só, Lula é um personagem político propenso à caricatura e ao humor e Chico o retrata muito bem, 

realçando seus traços físicos, tais como a barba, as orelhas de abano, o nariz e a falta de um dedo 

na mão, perdido em um acidente de trabalho no tempo em que era metalúrgico. Ou seja, o 

cartunista explora esse defeito fisco, o estigma (GOFFMAN, 1988) do presidente. “Diz-se, por 

exemplo, que são cômicos os defeitos das pessoas” (PROPP, 1992, p. 19). 

Além disso, Lula é representado vestindo terno e gravata verde e amarela, nas cores da 

bandeira nacional. Em relação à vestimenta do presidente, observa-se que há alguns anos ele 

passou a usar ternos e roupas que simbolizam um alto poder econômico, o que gerou mais um 

traço característico. O sotaque do presidente e os erros de português pronunciados também são 

explorados e esse recurso só é permitido através da televisão, com os efeitos audiovisuais.  

 

   
FIG. 19 - Charge do dia 11/06/2008 

 

Lula: Companheiros e companheiras. Eu queria bater um papinho rápido aqui com vocês 

porque eu estou convencido de que nunca antes na história desse país, o pessoal comeu tanto. 

Então, nós estamos com uma crise de alimentos que faz subir os preços e faz voltar a inflação. 

Nós temos que aumentar a produção de alimentos, mas também temos que diminuir a ingestão de 

alimentos. Não sei, tá todo mundo gordinho, barrigudinho. Então, vamo faze um regiminho pra 

diminuir a inflação, tá bom? 

 

Na charge Jogo Rápido do dia 11 de junho, o personagem de Lula faz uma reflexão sobre 

a inflação durante 30 segundos. O ambiente onde se passa o monólogo é uma cozinha, estratégia 
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utilizada pelo cartunista para falar sobre a crise dos alimentos. Lula está posicionado atrás de uma 

mesa repleta de alimentos como ovos, frutas, pães, um prato de pudim, outro com lagosta e uma 

garrafa de vinho. Na mão esquerda, o presidente segura um garfo com um pedaço de bife, 

esbanjando fartura em meio à crise. 

Lula abre o diálogo se dirigindo aos telespectadores como “companheiros”, tratamento 

característico do petista. Da mesma forma, “nunca antes na história desse país”, utilizado por ele, 

já virou jargão profissional (PROPP, 1992), o que suscita o riso via charge. A expressão tenta 

passar a mensagem de que a atual situação sócio-econômica-política do país passa por 

acontecimentos inusitados, ou seja, que nunca havia acontecido antes, o que compreende avanços 

e mudanças benéficas na qualidade de vida do povo brasileiro. Na seqüência do jargão, o fato se 

confirma: a sociedade está comendo bastante, sugerindo que pela primeira vez na história, a 

população está podendo consumir alimentos em abundância. 

O fato das pessoas comerem mais pode ser considerado o principal fator para o 

surgimento da atual crise. Enquanto a economia cresce, principalmente nos países emergentes 

como o Brasil, o consumo de alimentos aumenta, o que favorece e estimula maior produção. Em 

contrapartida, na charge de Chico, Lula pede que a população coma menos, para não voltar a 

inflação. O personagem do presidente passa a mão na barriga e afirma que é hora do povo 

brasileiro fazer um regime, inclusive ele. A mesa farta serve para contextualizar o momento 

enfrentado pela população e ao mesmo, o cartunista faz sua crítica. Fazer um regime para 

diminuir a crise é a estratégia humorística construída para abordar a crise dos alimentos. 

 

 
FIG. 20 - Charge do dia 30/06/2008 
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Lula: Olha companheira, companheiro. Eu resolvi vim aqui bater um papinho rápido com vocês 

porque eu estou convencido de que nunca antes na história desse país, a inflação foi uma coisa 

assim tão perigosa. Eu digo nunca antes porque antes quando a gente estava acostumado com a 

inflação, ela fazia aquele estrago e pronto. Agora não. Depois da gente acabar com a inflação, 

com a dívida externa, aumentar salário, ela aparece? Isso é um perigo, pode botar tudo a 

perder. E é tudo porque as coisas melhoraram, tão ganhando mais, comendo mais. Aí sobe o 

preço dos alimentos. Então outro dia eu já tinha pedido pra vocês comerem menos, tá todo 

mundo meio barrigudinho. Agora eu vou pedir pra vocês gasta menos... Guarda o dinheiro, abre 

uma poupança, investe, mas não sai com esse troço na rua porque vocês podem ser assaltado. 

Olha que a situação tá um perigo hein, se cuidem. 

 

Para abordar o subtema “inflação”, o Jogo Rápido veiculado no dia 30 de junho, com 

duração de 51 segundos, é protagonizado por Lula na escada rolante, provavelmente de um 

shopping, pois ele segura nas duas mãos várias sacolas de compras e presentes. Novamente, Lula 

abre a conversa com os tradicionais jargões “companheiros” e “nunca antes na história desse 

país”, ou seja, o automatismo, as repetições (BERGSON, 2007), os hábitos/costumes são 

mantidos através das charges em que Lula é caricaturado.  

A última expressão remete ao fato de que a inflação era um problema que fazia parte do 

contexto social, mas agora não. Após seu governo, esse problema foi banido, dívida externa 

liquidada e aumento de salário para o povo. O presidente propõe que a volta da inflação pode ser 

uma coisa boa, embora não exista inflação boa, devido à melhora nas condições das pessoas, o 

que permite comer mais.  

Na seqüência da charge, o personagem faz menção ao pedido que havia feito outro dia: 

comer menos. O cartunista consegue referir a charge veiculada anteriormente, no dia 11 de junho, 

e ao mesmo tempo promover o riso aos telespectadores que não assistiram a charge anterior. Isso 

porque repete o pedido e ressalta que o povo está “meio barrigudinho”.  

Agora, Lula faz um novo pedido, ao invés de comer, gastar menos. A releitura da inflação 

compõe o tom humorístico e parodístico, já que a diferença entre quem deveria e não deveria 

economizar é bem evidente: o povo tem que gastar menos, investir, mas Lula, pelo contrário, 

gasta, compra em um shopping, mostrando um presidente contraditório nos discursos e 

solicitações que profere. 
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5.6.6 No sobe e desce da lei 

 

 No Bate Papo do dia 14 de julho, o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, 

é o personagem principal da charge que trata o subtema “inflação”. 

 

 
FIG. 21 - Charge do dia 14/07/2008 

 

Daniel Dantas: Ah...beas corpus, Ah...beas corpus, Ah...beas corpus, Ah...beas corpus.... 

 

Com duração de 14 segundos, a charge de Chico Caruso faz ironia e trocadilhos com 

refinado humor sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, através da figura do presidente 

Gilmar Mendes, em conceder, pela segunda vez, o pedido de habeas corpus do banqueiro Daniel 

Dantas, preso inicialmente pela Polícia Federal, em caráter provisório, acusado de comandar uma 

organização envolvida em práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha.  

No Jogo Rápido, o cenário mostra que o banqueiro está na prisão. Observa-se que é à 

noite pela lua que aparece através das grades da janela da prisão. Daniel Dantas é retratado sob o 

efeito de um iôiô, enrolado por um cordão. Ao subir ele enuncia “Ah...” e ao descer “beas 

corpus”. Chico faz desse recurso, uma estratégia para direcionar a interpretação do sobe e desce 

da lei, sentido que só permitido pela seqüência das imagens, cuja eficácia revela como operador 

de uma memória acionada ao telespectador através dos elementos que o chargista reúne para 

abordar o tema. 

Na charge, o iôiô funciona como um elemento subjetivo que direciona a interpretação. E 

ainda, o banqueiro veste uma roupa branca, que pode ser interpretada como alguma coisa boa, 
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logo, Dantas pode ser caracterizado como vítima, inocente, o que suscita o riso pela transgressão 

ou contradição (ALBERTI, 1999). Dessa forma, é evidente o tom crítico e denuncioso, pois 

associação sugere comparar, ou reduzir, a política a um jogo e, neste caso, um jogo de infância 

(FREUD, 1905). E Chico desmoraliza a suposta sisudez do STF ao abordar o assunto como um 

jogo, uma brincadeira, recaindo sobre a lei, a culpa pela libertação do banqueiro. 

 

5.6.7 Bate Papo quase Bate Boca 

 

Na charge a seguir, veiculada no dia 18 de junho, os personagens que se encontram para 

um bate papo são Tarso Genro, ministro da Justiça e Gilmar Mendes, ministro do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

 
FIG. 22 - Charge do dia 18/07/2008 

 

Tarso Genro: Vamos bater um papinho aqui com o ministro Gilmar Mendes, presidente do 

Supremo Tribunal Federal. Ô Gilmar, tu não acha que tu tá extrapolando não? 

Gilmar Mendes: Não, o presidente do Supremo não extrapola, o senhor é que tem tomado 

certas intimidades que não cabem ao processo. 

Tarso Genro: Quais por exemplo? 

Gilmar Mendes: Tu me chamar de tu. 
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O diálogo entre os ministros inicia com Tarso Genro apresentando seu convidado, Gilmar 

Mendes, como se fosse um mestre de cerimônia. O ministro do STF aparece sentado como se 

estivesse em um tribunal, segurando um martelo. Esses elementos são utilizados para caracterizar 

o personagem. Na charge, Chico ressalta seus traços fisionômicos, sobretudo salientando as 

orelhas e a careca do ministro do Supremo. Tarso por sua vez, é representado pelo sotaque 

gaúcho, bastante carregado, e expressão de seriedade. É interessante notar que o cartunista 

transforma rostos reais em espécies de máscaras (BAKHTIN, 2002), recurso que se repete, por 

exemplo, na fisionomia de todos os personagens. 

Na apresentação do convidado, o ministro da Justiça interpela Mendes indo direto ao 

ponto e questiona sobre a extrapolação dele, já revelando que Mendes está agindo errado, 

reiterando a opinião, conforme a charge anterior. Com um tom de voz calmo, o ministro diz que 

não, balançando a cabeça. Na conversa fica visível o contraste de tonalidade nas vozes dos 

personagens, por um lado, Tarso bastante firme e até agressivo, por outro, Gilmar fala com 

suavidade e tranqüilidade. Esses recursos utilizados na charge podem ser compreendidos porque 

a língua constitui um arsenal rico para o riso e a zombaria, refletindo alguns traços da vida 

espiritual de quem fala (PROPP, 1992). 

Gilmar rebate a provocação, apontando o martelo para Tarso dando a entender que é ele 

quem está ultrapassando os limites ao tomar “certas intimidades que não cabem ao processo”. 

Vale destacar que ambos trocaram críticas após a deflagração da Operação Satiagraha, que 

significa resistência pacífica e silenciosa do esquema ligado à fraudes que desviam verbas 

públicas. Além disso, foi o próprio Gilmar Mendes que concedeu o pedido de habeas corpus a 

Daniel Dantas, por duas vezes, em um curto período de três dias. Na seqüência da charge, Gilmar 

fecha os olhos e cruza os braços, enunciando que Tarso está se referindo a ele com certa 

intimidade pelo uso do pronome “tu”. 

 

Tarso Genro: Bah, mas esse é um tratamento carinhoso lá no sul. 

Gilmar Mendes: Mas o presidente do Supremo tem que ser tratamento do sul, norte, leste, oeste. 

Não pode regionalizar, particularizar, politizar, ideologizar. 

Tarso Genro: Vossa Excelência está muito cheia de si. 

Gilmar Mendes: E o senhor está muito cheio de tus. 

Tarso Genro: Então fim de papo. Eu conversei aqui com o ministro, presidente Supremo... 
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Gilmar Mendes: Conversou não, o senhor ouviu poucas e boas. 

Tarso Genro: E daqui a pouco a gente volta, até mais ver... não perde por esperar. 

 

O diálogo sucede e Tarso se mostra indignado ao fazer uso da expressão gaúcha “Bah” e 

explica que o pronome “tu” é um tratamento típico do sul, em específico do Rio Grande do Sul, 

terra do ministro. Gilmar argumenta, com ar de superioridade, que não deve ser tratado dessa 

forma, através de expressões regionalistas, deve receber tratamento formal e não particular. É 

então que Tarso se dirige ao ministro com tratamento formal apontando o dedo. O ministro do 

Supremo rebate e afirma que Tarso está “muito cheio de tus”, e bate o martelo, como se estivesse 

decretando uma sentença, ou seja, sinalizando fim de papo entre eles. Ao se despedir do 

entrevistado, Tarso diz que conversou com o ministro do STF, porém, nesse momento, ele é 

interrompido por Gilmar que aponta o martelo para ele dizendo que não conversou coisa 

nenhuma, mas sim ouviu “poucas e boas”, que ouviu algumas verdades. Já o ministro da Justiça 

encerra batendo boca, ameaçando o ministro, pois está indignado com a situação. 

Na charge, o caricaturista faz estratégia humorística retomando uma característica de 

memória coletiva, um traço universal representado pelos elementos que compõem um tribunal, 

sinalizando uma tensão, disputa de autoridade pelo viés cômico, da ironia. No Bate Papo que 

dura 48 segundos, observa-se a metáfora do duelo, demarcado pela troca de farpas e 

apontamentos, assinalando o confronto entre os Poderes Judiciário e Executivo. 

 

5.6.8 “Ei Osama, olha eu aqui” 

 

A charge que prossegue, é um Jogo Rápido com o presidente americano George W. Bush 

que tenta tirar proveito às custas de uma declaração inapropriada do assessor do candidato 

republicano à Casa Branca, John McCain. 
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FIG. 23 - Charge do dia 27/06/2008 

 

George W. Bush: Olá amiguinhos. Vocês viram a declaração desastrada do assessor do 

candidato republicano ao meu posto, John McCain? Hoho... Ele disse que um atentadozinho 

terrorista não faria nada mal a candidatura dele, McCain...hohoho. Pensando bem não faria 

nada mal mesmo, nem a dele nem a minha, aí eu posso ficar aqui pro resto da vida. Ei Osama, 

olha eu aqui. Iurrá...vem, vem que tem. Iurrú...iurrú...ah. 

 

O Jogo Rápido protagonizado por George W. Bush acontece no país do faroeste. A 

interpretação de que a charge se passa nos Estados Unidos é possível devido ao cenário criado 

por Chico Caruso e pelas cores na gravata de Bush (azul, vermelha e branca), que simbolizam a 

bandeira norte-americana. É interessante verificar que dentro do contexto proposto pelo 

cartunista, ou seja, o faroeste, Bush veste-se com roupa e chapéu brancos, o que dá a entender 

que ele é o mocinho da história. 

O personagem de Bush surge no canto esquerdo da charge tirando o chapéu da cabeça e 

cumprimentando os telespectadores. O presidente aparece falando português com sotaque 

americano e questiona as declarações do assessor do candidato à presidência norte-americana, 

John McCain. O assessor do republicano declarou que seu candidato seria beneficiado caso 

houvesse, antes das eleições, um novo ataque como o de 11 de setembro de 2001. Isso porque um 

dos pontos fortes da campanha de McCain é a segurança nacional, tal qual a campanha de Bush 

em 2004. 
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Ao explorar o medo do terrorismo como uma vantagem política, Bush também questiona 

se um novo atentado terrorista serviria para ele continuar a ser presidente, para o resto da vida. O 

personagem comemora a possibilidade estapafúrdia e intimida Osama Bin Laden, o grande 

responsável pelo atentado de 11 de setembro. Bush vibra, pula e faz piada da situação. Ao dar as 

costas, um alvo aparece no seu paletó sinalizando a mira de um ataque terrorista. Pode-se dizer 

que houve a materialização de uma metáfora (BERGSON, 2007), visto que o presidente está 

servindo de alvo para um ataque terrorista. 

Bush é retratado na charge como um personagem sem nenhum constrangimento, medo ou 

receio, ou seja, busca tirar proveito de situações inapropriadas. A charge, que têm a duração de 

27 segundos, encerra com o americano provocando Osama, provavelmente, por não ter 

conseguido levá-lo à Justiça ou até mesmo querendo vingança. 

 

5.6.9 “Se você disser que eu desafino, ditador” 

 

A próxima charge trata o subtema “Governo latino-americano”, onde Chico Caruso 

promove um dueto musical entre Caetano Veloso e o ex-presidente cubano Fidel Castro. O Bate 

Papo veiculado no dia 24 de junho têm a duração de 33 segundos e o motivo que inspirou o 

chargista foi a acusação feita por Fidel a Caetano de estar pedindo perdão aos norte-americanos 

através de sua música. 

 

 
FIG. 24 - Charge do dia 24/06/2008 
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Fidel Castro: Hmm...Imperialista! 

Caetano Veloso: Se você disser que eu desafino, ditador. 

Fidel Castro: Hmm...Capitalista! 

Caetano Veloso: Saiba que sem mim provoca imensa dor, ditador. 

Fidel Castro: Hmm...Reacionário! 

Caetano Veloso: Eu mesmo mentindo devo argumentar. 

Fidel Castro: Argumentar nada! A verdade é que eu prefiro Sérgio Ricardo, esse sim que era 

cantor! 

Caetano Veloso: O que é isso companheiro? 

 

Na charge, o caricaturista representa Caetano Veloso com traços detalhistas, evidenciando 

orelhas, nariz e sobrancelhas. O personagem veste roupas básicas marcada pela jaqueta jeans, 

estilo que o músico tem adotado ultimamente, diferente das roupas irreverentes que trajava no 

início de sua carreira, nos tempos do tropicalismo. Isso mostra que Chico Caruso é um artista 

que, além de estar atento ao cotidiano político, também é cuidadoso com os detalhes como a 

vestimenta, aproximando a realidade aos seus traços. Em Fidel, os traços físicos também são 

acentuados através do cabelo e barba brancos, nariz grande, sobrancelha avantajada e orelhas 

compridas. O cubando veste um casaco nas cores da bandeira de Cuba (azul, vermelho e branco). 

No cenário ao fundo, a imagem contempla uma vista sobre a cidade de Havana, capital de Cuba. 

O desenrolar do diálogo é feito através de um encontro musical para “comemorar” os 50 

anos da Bossa Nova: Fidel toca violão e o baiano canta a música “Desafinado”, composição de 

Tom Jobim e Newton Mendonça gravada por João Gilberto em novembro de 1958. A música 

acabou se transformando em um retrato da Bossa Nova, naquele período, e Chico contextualiza o 

momento para dar o tom da comicidade a sua charge. 

O personagem de Fidel começa resmungando e acusando Caetano de imperialista e logo 

após toca os primeiros acordes musicais. Enquanto isso, Caetano começa a cantar e faz um 

trocadilho com a letra original da canção, substituindo a palavra “amor” por “ditador”. O recurso 

do trocadilho serve para satirizar através do emprego cômico das palavras (PROPP, 1992).  

O dueto entre os personagens é marcado por trocas de insultos e acusações. De um lado, 

Fidel chamando o baiano de “imperialista”, “capitalista” e “reacionário”, do outro, Caetano 
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aproveitando a canção para chamar o cubano de ditador. Observa-se que os ditos provocativos 

(SODRÉ, 2002) servem para o humor na charge. 

A troca de farpas entre ambos é demarcada através de uma declaração do líder cubano de 

que o músico brasileiro fez pedidos de perdão aos Estados Unidos através da composição “Base 

de Guantánamo”, parte do repertório do novo disco de Caetano. O compositor, por sua vez, 

respondeu a acusação em declarações à imprensa, afirmando estar do lado americano em 

questões de direitos humanos. Constata-se, nessa charge, uma condição pessoal (PROPP, 1992) 

entre os dois personagens servindo para a causa do humor. 

Na continuação da charge, Fidel fica com raiva, bate o violão no chão e aproveita a deixa 

musical de Caetano Veloso para designar que ele não argumente nada. Após, enuncia que prefere 

Sérgio Ricardo a Caetano Veloso, pois o personagem não considera Caetano um cantor. 

Enfurecido, Fidel pega o violão e parte para cima do compositor, que foge.  

Chico Caruso aproveitou o contexto para fazer alusão a um episódio que entrou para a 

história da música popular brasileira. Durante o festival da Record em 1967, o cantor e 

compositor Sérgio Ricardo foi impedido de cantar pelo som das vaias e quebra seu violão e o 

atira na platéia. Na charge, Fidel diz gostar de Sérgio e sai atrás de Caetano, provavelmente para 

quebrar o violão nele, tal qual no festival dos anos 60. Dentro do embate entre o cubano e o 

baiano, o cartunista acha que Sérgio Ricardo e Fidel Castro têm algo em comum. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Três sujeitos caminhando lado a lado, na hora do almoço. 
O orientador, o bolsista de pós-graduação e o bolsista de 
graduação. De repente, eles vêem uma lâmpada velha, 
dessas bem antigas, das MIL e UMA Noites. O orientador 
pega a tal lâmpada e da uma esfregadinha com a mão... 
Logo aparece uma fumaceira e sai um Gênio, daqueles 
grandes logo dizendo....    
-Normalmente eu concedo TRÊS desejos, mas já que vocês 
são três, um para cada um...   
O bolsista de graduação gritou... - Primeiro eu, primeiro 
eu !   
OK, disse o gênio...   
- Gênio, quero ir para as Bahamas, ficar por lá com uma 
escrava sexual colocando uvas na minha boca, à beira da 
piscina do melhor hotel que tiver por lá e sem nenhum tipo 
de preocupação monetária ou de saúde.   
Buum ! O cara desapareceu.   
- Agora eu, gritou o bolsista de pós-graduação...   
- Pode falar, disse o GÊNIO.   
- Seu Gênio, me manda para Honolulu. Quero duas gatas 
dessas bem gostosas para me acompanhar, ficar fazendo 
surf o ano inteiro, só coçando o saco e cheio de piña 
colada pra tomar, à vontade mesmo....   
BUM! Lá foi o cara embora para os Mares do Sul.  
Então o Gênio falou para o orientador...   
- Agora você !   
E este diz...   
- Quero esses dois de volta no laboratório depois do 
almoço.   
Moral da história: deixe o orientador sempre falar 
primeiro. 

 
 

Após uma longa jornada de construção e reflexão, é chegado o momento de revisitar os 

caminhos trilhados. Esta monografia buscou analisar e compreender as estratégias discursivas do 

humor político na televisão, adotando como objeto de estudo as charges de Chico Caruso, 

veiculadas no telejornal Jornal da Globo, da Rede Globo de Televisão. 

A escolha por trabalhar as charges configurou um caráter desafiador, por se tratar de um 

tipo de produção que envolve opinião e humor, gênero considerado como “não-sério”. Tornou-se 

instigante estudar um tipo de gênero que é tão presente nas nossas interações cotidianas e que 

ainda conta com pouca literatura sobre o tema e pouco interesse no meio acadêmico. Isso foi 

possível perceber devido à busca incessante por bibliografias que resultavam em poucas 
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descobertas e estudos científicos. Ao mesmo tempo, existe uma produção considerável no que se 

refere às charges e ao humor em geral, no entanto, elas estão concentradas em outras áreas que 

não a comunicação ou o jornalismo, principalmente à História e à Filosofia. 

Nesse momento, recordamos nosso percurso onde observamos, no primeiro capítulo, a 

trajetória da charge nos meios de comunicação e a sua evolução frente aos contextos sociais de 

diferentes períodos históricos, o que representou uma tentativa didática de direcionarmos nossa 

pesquisa para a análise dentro do ambiente televisivo. Este retorno histórico também representou 

uma preocupação necessária a todo pesquisador: compreender as origens de um objeto que sofreu 

mudanças até chegar onde está, ou seja, na televisão. 

Conforme vimos, a imprensa ilustrada tinha apenas a litografia como técnica de impressão 

e, no período do Segundo Reinado, foi a época de ouro da caricatura. Entre os artistas mais 

importantes que contribuíram para a proliferação desse gênero na imprensa brasileira, destacamos 

Araujo Porto-Alegre, autor da primeira charge publicada no país, além de Henrique Fleuiss, 

Ângelo Agostini, Péricles de Andrade Maranhão, entre outros. Apesar do sucesso da imprensa 

ilustrada no Brasil, as revistas enfrentavam dificuldades econômicas, além de irregularidades nas 

publicações, com constantes interrupções. Ao longo da história, existiram vários casos de 

governos que impediram a veiculação de caricaturas como na França em meados do século XIX e 

no Brasil, durante o governo militar. 

Com o passar dos anos, o desenho de humor foi ganhando novos contornos devido aos 

avanços que possibilitaram o ingresso da charge em ambientes midiáticos distintos. Desde o 

primeiro desenho feito em uma grande e pesada pedra litográfica até os mais recentes em 

sofisticados softwares, os assuntos continuam os mesmos, mantendo qualidade artística e humor 

de personalidade. O que mudou foram os traços dos desenhistas, principalmente pelas mudanças 

tecnológicas na impressão, onde foram possibilitadas e talvez até impostas formas diferentes de 

desenhar frente ao mundo contemporâneo. 

No capítulo seguinte, pudemos observar que o lugar ocupado pela política é marcado por 

tensões, fluxos, interesses e desafios, já que o campo político precisa se adequar para invadir 

novos e privilegiados espaços sociais. Na contemporaneidade, a relação entre campo midiático e 

político é marcada por formatos novos que surgem a cada momento, proporcionados por novas 

tecnologias. A partir dessas pressuposições, entendemos que cada campo tem seus próprios 

modos de operar e relações de disputa caracterizadas por concepções ideológicas e pactos de 
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poderes, restando aos campos e à sociedade, uma compreensão e adaptação aos novos contextos 

de relação entre campo midiático e campo político.  

Percebemos também que a mídia utiliza distintas formas de tematizar a política e que a 

tela tem se apresentado como um poderoso dispositivo para dar visibilidade à esfera política. 

Identificamos alguns casos de tematização a partir de um “recorte” feito através do cinema, da 

internet, da telenovela e o humor como estratégia na televisão. Com isso, vimos que há mudanças 

no modo de fazer humor na televisão brasileira ao longo da história, bem como no tratamento que 

recebe os temas políticos, pois, na atualidade, são novos contextos sociais, de interações entre 

mídia e a sociedade.  

O estudo teórico sobre o humor, no capítulo quatro, foi fundamental na compreensão e 

identificação das estratégias humorísticas nas charges analisadas. Conforme visualizamos, o 

estudo de outras áreas científicas deu suporte ao entendimento do gênero, sobretudo da filosofia, 

com Mikhail Bakhtin, Henri Bergson e Vladimir Propp.  

Nesse ponto, atentamos nossas considerações a respeito dos nossos objetivos que foram 

compreender como o humor se apresenta e age por meio das charges na televisão e de que forma 

o discurso do humor é representado nas charges. Percebemos que através do humor, o 

funcionamento das práticas de um campo social tão sério como o político ganham um novo 

sentido. As especificidades dos atores sociais, caricaturados no quadro, são acentuadas através de 

uma deformação intencional aliada a efeitos que só são permitidos pelo dispositivo televiso, 

permitindo identificar as peculiaridades daqueles que são notícia na grande mídia. Além disso, 

através do quadro, também puderam ser reveladas particularidades psicológicas que provocaram 

uma complexidade de sentidos que são engendrados por meio de uma analogia livre e bem 

humorada, ou seja, o efeito de humor decorre da associação de mecanismos com outros gestos 

interpretativos. Nesse sentido, o humor nas charges transforma as figuras políticas em outros 

personagens, construindo ou desconstruindo os atores sociais em destaque, dessacralizando o tom 

sério do campo político. 

Através das “molduras” dadas pela televisão, a charge torna-se mais interativa e, por que 

não dizer divertida, já que nela são acoplados efeitos sonoros que ajudam o expectador a 

compreender e interpretar melhor os acontecimentos da atualidade política. No entanto, ela não se 

faz compreender por si só, é preciso que o telespectador tenha um conhecimento prévio sobre o 

fato político-social a que faz analogia, ou seja, ela diz o que não foi dito. E para entender o não 
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dito, é fundamental que se saiba o dito, exigindo do telespectador um acionamento da memória. 

Na charge televisiva é possível compreender o “desenrolar da história” e suas intenções, mesmo 

que o expectador não esteja a par do assunto tratado, o que só é permitido através do olhar atento 

do cartunista Chico Caruso. Pela entrevista realizada com o chargista, verificamos que ele sabe 

muito bem que a televisão atinge diversas camadas sociais e, para que sua mensagem seja 

decodificada, é necessária uma criação diferenciada das que produz, por exemplo, no jornal 

impresso. 

Identificamos que distintos são os recursos humorísticos utilizados para criticar a política 

tais como os jargões, efeitos sonoros, aspectos grotescos, gestos e movimentos, as ações 

mecânicas, o sotaque e os defeitos físicos. Foi possível detectar que essas estratégias serviram 

para desqualificar os atores políticos tanto em relação a vida física quanto a vida moral e mais do 

que isso, serviu para criticar à Justiça, o despreparo de personagens ao assumirem poderes, 

depreciar a imagem pública dos atores, bem como estabelecer tensões e disputas entre as 

autoridades. 

Em relação ao problema proposto, questionamos o poder da charge no funcionamento de 

produção de opinião sobre política no telejornal. Após a análise do ambiente midiático o qual a 

charge está inserida, percebemos muito bem que a hibridação tem ocorrido nesse tipo de gênero 

jornalístico em função das mudanças tecnológicas e em decorrência do fenômeno de midiatização 

que transforma as relações entre a charge, enquanto gênero opinativo e a própria organização do 

dispositivo telejornal que se apóia nela para dizer que faz opinião. Isso, devido ao telejornal levar 

para dentro de sua construção um tipo de gênero com forte poder de criticidade e transmitir a 

responsabilidade da opinião para o autor da charge, Chico Caruso. Via charge da televisão, o 

humor pode ser compreendido como um dispositivo mental que, articulado a outros processos de 

significações que são midiatizados, provoca o riso destronando figuras poderosas do cenário 

político. 

Nas charges analisadas, percebemos uma recontextualização dos acontecimentos através 

do criador das charges (ator social) que se projeta no dispositivo telejornal (organização) que tem 

uma forte incidência sobre o grande público (atores sociais) e provoca reflexões, questionamentos 

ou apenas o riso, mesmo que seja uma reação de conformidade. Ao mesmo tempo, destacamos 

que na criação das charges, além das marcas e da apropriação do acontecimento noticiado e 
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comentado, existem fortes vestígios da opinião pessoal do criador que vai de encontro com a 

ideologia política do programa, caso contrário ela não seria veiculada. 

Também ressaltamos que no quadro Bate Papo, a estrutura do talk show serve para o 

humor, a partir da dinâmica de interações entre apresentador e entrevistado, à la Jô Soares. 

Observamos que os personagens caricaturados nas charges ocupam o espaço dos comentaristas 

no telejornal, através da midiatização de personagens políticos pela força do humor.  O estudo 

revela que esse tipo de estratégia seria implacável em outros tempos devido às condições 

tecnológicas. A partir disso, apreendemos a importância do fenômeno da midiatização na 

sociedade moderna e, sobretudo, a sua incidência nas relações humorizadas. 

Entendemos a charge da televisão como um fenômeno de integração de linguagens e 

gêneros, em que o humor subordina-se ao gênero informação. Dessa forma, seria diferente se 

falássemos da charge na televisão, devido a um possível equívoco do seu entendimento. Ao 

falarmos da charge na televisão subentende-se que a televisão está sendo subordinada pela força 

da charge ou de que a charge estaria apenas sendo transposta do seu meio tradicional para a TV. 

Já a charge da televisão, abrange toda a complexidade que o meio televisivo opera fazendo com 

que a charge subordine-se às suas lógicas de funcionamento. Por isso, optamos por tratar a charge 

como sendo da TV. 

Esse deslocamento da charge para o telejornal confirma nossa hipótese de que seria uma 

maneira de editorializar o telejornal, fazendo-o como um marca que tem uma distância com a 

natureza do telejornal, que é a marca do humor. Conforme vimos, o Jornal da Globo tem por 

característica ser mais analítico, abrindo espaço para comentaristas e correspondentes 

internacionais, além dos próprios apresentadores serem mais incisivos em suas opiniões e a 

charge comparece nesse dispositivo como uma tentativa paradoxal de suavizar a opinião política 

através do humor, mas editorializando o telejornal. 

Durante a realização deste projeto, construímos alguns dos aspectos que consideramos 

importantes, sobre o contexto das relações ente mídia, humor e política. Acreditamos que ao 

longo dos capítulos conseguimos responder os objetivos levantados na introdução. Cada capítulo 

foi construído visando dar conta daquelas demandas. Dessa forma, cremos que esta pesquisa vem 

somar-se aos trabalhos já existentes, tanto historiográficos quanto comunicacionais. Cabe 

ressaltar que a pesquisa apresentou subsídios que colaboram ao enriquecimento dos estudos sobre 
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a história da charge na imprensa, o humor nos meios de comunicação e o seu funcionamento a 

partir de um ambiente complexo que é a televisão. 

Todas as reflexões aqui levantadas suscitam novos desafios e ampliam perspectivas para 

a continuidade da pesquisa com distintas abordagens. A respeito deste trabalho, podem ser feitas 

análise do discurso, propriamente dito, análise de construção da imagem dos candidatos ou até 

mesmo, relacionar as charges de Chico Caruso da TV com as que são veiculadas no jornal 

impresso. Com relação às charges de um modo geral, é possível analisá-las em outros ambientes 

midiáticos como a internet ou o próprio jornal, lugar que deu origem a esse gênero, adotando 

como corpus determinados períodos importantes no cenário político tanto brasileiro quanto 

internacional, a destacar a ditadura militar, períodos eleitorais e contextos políticos locais ou 

regionais. As revistas ilustradas do início do século passado também compõem um cenário rico 

para estudo sob vários enfoques. Sobre o humor, são infinitas as possibilidades de se trabalhar, 

através da televisão com programas estritamente humorísticos ou àqueles considerados 

infoentretenimento, que englobam humor e informação.  

Diante do trabalho realizado e, dentro de um universo em que a charge é pouco estudada 

ou analisada sob matrizes diferentes, fica evidente o amplo campo de desenvolvimento que 

estudos como este têm à frente. Portanto, consideramos que o percurso traçado nesta pesquisa foi 

possível devido ao esforço e dedicação, pois conseguimos fazer observações importantes sobre a 

charge e suas relações com o dispositivo da televisão. 
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ANEXO 1  

 

 

 

 CD com os vídeos das 10 charges selecionadas 

 


