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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca estudar as dez ilustrações gráficas mais curtidas no Instagram pelo 

fato de que a rede social possibilita reconfigurar a charge e a relação do público com o 

enunciatário. O corpus contempla um estudo do perfil de Carlos Latuff no Instagram no 

período de setembro de 2015 a setembro de 2016. O Objeto empírico foi escolhido por conta 

da relação do chargista com causas sociais e problematização de temas polêmicos em seu 

perfil pessoal no Instagram. Para isso, recuperou-se a concepção de charge e jornalismo 

opinativo por meio de Melo (2003), Seixas (2009) e Grudzinsk (2009), compreendeu-se o uso 

da rede social Instagram com base em Recuero (2012, 2009), e por fim, observou-se como é 

feito o estudo de contrato de informação no Instagram de Latuff a partir do estudo de contrato 

proposto por Charaudeau (2012).  
 

PALAVRAS-CHAVE: 

Jornalismo Opinativo; Charge; Instagram; contrato de informação; Latuff; 

 

ABSTRACT  

 

The present research seeks to study the ten graphical illustrations more tanned in the 

Instagram by the fact that the social network makes it possible to reconfigure the charge and 

the relation of the public with the enunciate. The corpus contemplates a study of the profile of 

Carlos Latuff on the Instagram from September 2015 to September 2016. The empirical 

object was chosen because of the relation of the chargista with social causes and 

problematization of controversial themes in his personal profile in the Instagram. For this, the 

conception of charge and opinionated journalism was recovered through Melo (2003), Seixas 

(2009) and Grudzinsk (2009), the use of the Instagram social network based on Recuero 

(2012, 2009) was understood. And finally, it was observed how the study of information 

contract in the Insulgram of Latuff is made from the study of contract proposed by 

Charaudeau (2012). 
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Optical Journalism; Charge; Instagram; Information contract; Latuff; 
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Introdução 

       

         O debate sobre ilustrações gráficas está inserido tanto no campo profissional como na 

universidade. Pesquisar a respeito do tema é preciso para que a comunidade acadêmica tenha 

mais conhecimento sobre a charge. Trazer este assunto para a ciência é essencial para a 

quebra de estereótipos que a sociedade estabeleceu da ilustração gráfica calcada no senso 

comum. Por trás de cada palavra, traço e cor utilizados pelo cartunista há significados amplos 

envolvidos que devem ser levados em consideração. Além de ser uma inquietação do 

pesquisador, trabalhar com charge é, também, mostrar a força deste formato que quebra 

tabus. 

       A importância desta pesquisa se dá pelo fato de que apenas dois trabalhos sobre charges 

foram realizados no Curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano, conforme 

levantamento no acervo online do Laboratório de Pesquisa em Comunicação (LAPEC). 

Sanchotene (2008) trata da charge como estratégia de editorialização do telejornal e Betega 

(2012) aborda a ilustração gráfica no jornal impresso Pasquim. Além da pouca quantidade de 

trabalhos sobre charge, não há nenhum que aborde a charge nas mídias digitais. Ainda, no 

estado da arte das pesquisas feitas no curso, não foi encontrado nenhum estudo sobre o uso 

do Instagram, rede social em ascendência no Brasil e no mundo. 

         Outro ponto que justifica a escolha deste tema é a inquietação do pesquisador, a 

curiosidade e vontade em aprofundar os estudos sobre charge. Este gênero está inserido na 

mídia e provoca, impacta e deixa inquieto quem a consome, chama atenção para um estudo 

crítico sobre o assunto. Uma simples ilustração calcada de humor, ironia e sarcasmo pode 

estimular discussões e mobilizações sociais, quebrar paradigmas e tocar em pontos que são 

tabus para uma sociedade conservadora. 

Assim a questão problema que norteia esse trabalho é: de que forma ocorre o contrato 

de informação das charges de Carlos Latuff com seus seguidores no Instagram? O objetivo 

geral é estudar as dez charges mais curtidas de Carlos Latuff no Instagram. Para isso teremos 

três objetivos específicos: resgatar a concepção de charge e jornalismo opinativo, 

compreender o uso da rede social Instagram. E, por fim, entender o estudo de contrato de 

informação no Instagram.  

Esta pesquisa traz uma análise das dez charges de Carlos Latuff em seu perfil no 

Instagram a partir do contrato de informação proposto por Charaudeau (2012).  Em suas 

charges, Latuff busca denunciar e problematizar questões sociais do Brasil e do mundo. O 
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ativismo do chargista com as causas árabes e com o Oriente Médio são os temas que norteiam 

a maioria dos conteúdos publicados na rede social. 

 Desta maneira, o primeiro capítulo aborda a concepção dos gêneros jornalísticos, o 

jornalismo opinativo e a charge. Compreender a noção de gênero jornalístico é fundamental 

para entender o gênero opinativo e, posteriormente, a charge, esta que está inserida dentro do 

gênero opinativo. Para isso, Mello (1985 e 2003), Medina (2001) e Seixas (2009) ajudam a 

entender a concepção dos gêneros jornalísticos.  

 Melo (2003) observa o quão forte é o gênero opinativo e diferencia os subgêneros 

inseridos dentro da opinião. É por meio desse diferencial dentro do jornalismo opinativo, que 

busca entender a concepção de charge. Com base em Oliveira e Almeira (2006) Grudizinki 

(2009), é possível entender as minúcias que envolvem a charge, a força de expressão que ela 

exerce na mídia e o poder de persuasão que a ilustração gráfica tem na formação de opinião.  

 O segundo capítulo deste trabalho traz a concepção de rede social, comunicação em 

rede e Instagram.  Recuero (2009, 2012), Castells (2006 e 2013), Lemos (2013), Piza (2012), 

Ferrari (2014) e Martino (2014) serviram como para balizar essas concepções. 

 O terceiro capítulo deste estudo trata do contrato de informação proposto por 

Charaudeau (2012), serve como instrumento metodológico de análise, aliado as concepções, 

noções e teorias trazidas no corpus da pesquisa.  

 A charge e as redes sociais têm um papel fundamental na formação de opinião. 

Quando acontece a junção das duas: charge nas redes sociais, a concepção e paradigmas 

sociais, metodológicos e de jornalismo são quebrados. O contrato de informação nas redes 

sociais deixa explícita a ruptura no modo como o contrato acontece nas mídias de massa e 

como ele ocorre em rede.  

 Logo, este trabalho traz uma análise das dez charges mais curtidas entre setembro de 

2015 e setembro de 2016 no perfil do Instagram de Carlos Lartuff. A presente pesquisa 

mostra como é feito o contrato de informação no Instagram do chargista a partir de dados 

externos de identidade, finalidade, propósito, e dispositivo proposto por Charaudeau (2012). 
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1 – GÊNERO OPINATIVO E CHARGE  

  

Este capítulo tem como objetivo esmiuçar o conceito de charge utilizado no 

jornalismo. Inserida nos jornais desde o século XIX, ganha cada vez mais espaço nas mídias 

impressas e digitais, pois provoca reflexão e crítica a cerca de assuntos de grande relevância. 

A essência da ilustração é a polêmica, promover a discussão a respeito do assunto levantado.   

Para melhor compreensão, o capítulo apresentará a noção de gêneros jornalísticos e 

suas classificações e, após, o entendimento de gênero opinativo: charge, e opinião.   

 

  

1.1 GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

   

A noção de gêneros textuais surgiu na Grécia antiga por Platão. Porém foi Aristóteles 

quem estudou pela primeira vez a linguagem de forma aprofundada. Seixas (2009) diz que 

Aristóteles pensou em dimensões linguísticas, o que determinou a noção de gênero por três 

séculos. A autora explica que o conceito se baseava na pessoa que fala (enunciador), a pessoa 

com quem fala (enunciatário) e a finalidade deste discurso. 

 A discussão sobre gêneros jornalísticos é ampla e gera debate entre autores. Melo 

(1985) defende que classificar os gêneros jornalísticos é desafiador. O autor sustenta que é 

necessário um estudo aprofundado para diferenciar cada texto. Já Seixas (2009) observa que a 

teoria das totalidades jornalísticas utilizada por Melo nos anos 1980 não tem mais tanta 

aceitação entre pesquisadores, embora ele concorde que o estudo atualizado, em 2003, por 

Melo ainda seja usado como referência. 

Seixas (2009) afirma que as pesquisas sobre gêneros jornalísticos não são abordadas 

como deveriam. Segundo a autora, os pesquisadores analisam a mídia de forma segmentada 

em suas áreas de atuação: rádio, televisão, internet, como um todo e não trazem a questão do 

gênero textual jornalístico como foco de pesquisas. Seixas (2009) defende que é preciso 

estudar as diversas mídias, mas é necessário, também, aprofundar-se nos gêneros textuais que 

estão inseridos nestes campos.   

 

O campo do jornalismo trata de 'gêneros jornalísticos', 'gêneros televisuais', 'gêneros 

radiofônicos' e 'gêneros digitais'. O campo jornalístico nem sequer discute a relação 

entre gênero e mídia. O estudo separado por mídia gerou uma fatal ausência de 

diálogo sobre os estudos de gêneros e, consequentemente, um ínfimo avanço na 
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pesquisa desta noção. Fatal simplesmente porque, no caso dos gêneros, instituiu, 

sem prévia discussão, as características das mídias como critério para a definição da 

noção de gênero. Os grupos de pesquisa brasileiros, compostos por aqueles que 

estudam o impresso, aqueles que estudam a televisão ou aqueles que estudam o 

rádio, revelam uma imposição das diferentes gramáticas das mídias analógicas 

(SEIXAS, 2009, p. 2-3).   

 

O autor comenta a importância de uma análise que englobe os gêneros jornalísticos 

como um todo, que não seja fragmentado, pois o modo de apurar e escrever, ainda são os 

mesmos. Embora cada mídia tenha sua linguagem específica, os gêneros estarão presentes em 

todas elas. Mesmo que haja uma diferenciação na linguagem das mídias, os gêneros, no fim, 

ainda são os mesmos, isto é, o jornalismo opinativo continuará existindo na internet, rádio, 

televisão ou qualquer outra mídia que este esteja inserido.  

Seixas (2009) contextualiza que a diferenciação de gêneros passa pela hibridização. A 

internet fez com que houvesse a convergência de gêneros e deu liberdade maior para o 

repórter "brincar com o texto". Aberturas mais literárias nas reportagens e a inserção do 

audiovisual com uma linguagem diferente, mas unida ao texto em blocos fez com que os 

gêneros jornalísticos fossem repensados. 

Outra perspectiva é a de Gargurevich (1982 apud Medina 2001), que diferencia 

jornalismo noticioso e literário. O autor cita que o jornalismo noticioso é composto por 

crônica, entrevista, reportagem, artigo e notícia, o factual. Já o literário contempla os contos e 

as histórias de vida real. E é por meio dele que a crônica começa a ser vista dentro do 

jornalismo noticioso. 

Medina (2001) explica que há vários gêneros que estão inseridos nos MCM (Meios de 

Comunicação de Massa: 

 

Existem muitos gêneros nos meios de comunicação de massa. Esse número depende 

da complexidade e diversidade da sociedade. Para uma sociedade, uma coisa pode 

ser um gênero e, para outra, um subgênero ou ainda, para uma terceira, poderá ser 

supergênero. O mesmo texto pode pertencer a gêneros diferentes em países e 

tempos também diferentes. (Medina, 2001, p. 49). 

  

Essa reflexão de Medina (2001) corrobora com o pensamento de Melo (2003), 

questionado por Seixas (2009), autora que defende que o jornalismo exige 

transnacionalidade, a influência da região e dos costumes do lugar influência nos gêneros 

desta produção. A partir desta perspectiva, por mais que a notícia seja a mesma, em cada 

lugar ela será incluída em determinado gênero. Um texto sobre a guerra, se utilizarmos a 

definição de gênero de Davifat (apud Melo 2003, p.87 ), na Alemanha seria definida pelo 
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estilo da mensagem produzida pelo profissional, para o autor, “as formas de expressão 

jornalísticas se definem pelo estilo e assumem expressão própria pela obrigação de tornar a 

leitura interessante e motivadora”. Essa teoria adotada por Davifat enfatiza que cada país ou 

região tem a sua própria maneira de fazer jornalístico, e os gêneros podem variar conforme a 

mídia, e o público alvo de cada um. 

 Os gêneros jornalísticos são pautas de muitos debates e discussões na academia, pois, 

além de serem complexos e exigirem reflexões aprofundadas, segundo Medina (2001), 

servem para indicar a intenção do autor com o texto. O autor cita que a maioria dos 

jornalistas brasileiros divide as formas textuais em dois gêneros: informativo e interpretativo. 

E, por criticar a maneira de informar dos veículos brasileiros, Medina (2001) cria, então uma 

“proposta de organização”. Nesta proposta, Medina (2001) cita que é preciso abdicar dos 

autores que citam o gênero interpretativo - como Melo. A autor sustenta que todas as notícias 

são interpretadas: 

Temos de abdicar da questão do gênero que alguns autores definem como 

interpretativo, que teria a função de aprofundar as notícias. Se estamos 

interpretando, automaticamente estamos opinando, pois acreditamos que os textos 

são manipulatórios, possuem pontos de vistas (Medina, 2001, p. 51). 
  

         Com isso, fica claro que a mídia e o formato da notícia podem induzir o consumidor a 

interpretá-la de um jeito, essa mesma pauta pode ser escrita de maneira diferente por outro 

veículo, e assim, gerar uma nova interpretação. Para isso, Medina (2001) reorganiza os 

gêneros jornalísticos da seguinte maneira: como é mostrado na tabela 1.  

  

Tabela 1 - Gêneros jornalísticos para Medina (2001) 

Gênero Característica Modelo 

Informativo Informar Notícia, reportagem, 

entrevista, título e chamada. 

Opinativo Subjetiva Editorial, comentário, 

artigo, resenha ou crítica, 

coluna, carta, crônica. 

Utilitário ou prestadores de 

serviço 

Utilidade pública Obituário, indicadores, 

testes de apostilas e 

campanhas. 

Ilustrativo ou visual Facilitar o entendimento Gráficos, infográficos, 

propagandas, fotografias, 
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caricaturas, comercial, 

institucional e legal. 

Entretenimento Divertir Passatempos, jogos, história 

em quadrinhos, folhetins, 

palavras cruzadas, contos, 

poesia, charadas, horóscopo, 

dama, xadrez e novelas. 

 Fonte: criada pelo autor a partir de Medina (2001).  

  

  A partir desta reorganização, fica claro que os gêneros jornalísticos convergem entre 

si. Em tempos de reportagens multimídia, fica difícil analisar os gêneros jornalísticos de 

forma segmentada. Por mais que certos gêneros ainda possam ser estudados/analisados 

separadamente, é explícito que todos contarão com uma pré-ediçao do repórter que deixará, 

de forma implícita ou explícita, a opinião a respeito do conteúdo. Essa edição do repórter no 

texto é defendida inclusive em manuais de redação. O manual de redação do jornal Folha de 

São Paulo, questiona a imparcialidade é inexistente, pois, considera que o repórter vai fazer 

um recorte do fato e montar a notícia baseado no seu conhecimento empírico, vivências e 

crenças, que são mais fortes e acabam norteando a matéria.  

Marques de Melo (2013) observa que, muitas vezes, o repórter é obrigado a fazer  

determinados recortes por estar inseridos em mídias com visões e posicionamentos 

ideológicos fixos. Segundo o autor a divisão dos gêneros no produto jornalísticos é que 

definem o posicionamento. Melo sustenta que desde a escolha das editorias, até os gêneros 

textuais que serão tratados na mídia definem o posicionamento do veículo. Deste modo, é 

possível observar que a opinião está inserida no jornalismo dentro de cada editoria em cada 

gênero. 

 

 

1.2 GÊNERO OPINATIVO 

 

A opinião no jornalismo brasileiro ainda é um tabu a ser quebrado. De acordo com 

Melo (2003), o jornalismo brasileiro herdou o conceito de objetividade norte-americana de 

que a mídia é imparcial e neutra. Segundo o autor, o repórter faz um recorte do fato, 

mostrando apenas o que mais chamou sua atenção. Melo (2003) observa que as empresas 

jornalísticas exercem papel fundamental neste recorte, pois direcionam as matérias conforme 

sua linha editorial. Deste modo, o autor sustenta que o jornalismo não omite a verdade: 
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 (...) o jornalismo não exclui a reprodução verdadeira dos acontecimentos, seja qual 

for a orientação ideológica da instituição ou de seus profissionais. Mas a medida da 

veracidade é uma consequência da disponibilidade de fontes de difusão jornalística 

que permitam à coletividade a confrontação dos fatos e de suas versões. Quando 

essa disponibilidade inexiste, a sociedade encontra seus próprios mecanismos para 

se acercar da realidade (MELO, 2003, p.74). 
  

         Desde o primeiro semestre do curso de Jornalismo, é ensinado que não há 

imparcialidade. O profissional carrega em todas as pautas suas crenças, visão de mundo e 

conhecimento empírico que adquire ao longo da vida. Embora o jornalismo deixe frisada, por 

meio de editoriais, crônicas, colunas e charges, quando é visão da empresa ou do autor do 

texto, a opinião está presente em todas as matérias. Conforme Melo (2003), a linha editorial 

do jornal determina a ideologia e, assim, a opinião da mídia a respeito do fato. O autor 

sustenta que o jornalismo trabalha com recortes das histórias. O autor pondera que a seleção 

da informação a ser divulgada na mídia é uma das maneiras de descobrir o posicionamento 

dela. 

Embora Melo (2003) refute a ideia de imparcialidade, o autor classifica os seguintes 

formatos como gênero opinativo: editoriais, comentários, artigos, resenhas, colunas, crônicas, 

caricaturas e charges. Desta maneira, por mais que haja opinião inserida em todos os textos 

jornalísticos, o gênero opinativo só é válido, segundo o autor, quando houver opinião de 

forma explícita a respeito do fato.  

Mesmo que a empresa siga uma linha editorial, Melo (2003) aponta os jornalistas 

usam ferramentas jornalísticas para tentar romper a barreira imposta pela mídia. O autor 

comenta que existem métodos sutis para que a intervenção seja aceita pelos proprietários. 

Melo (2003) apresenta duas finalidades para que o jornalista destoe da linha editorial da 

empresa, que ele chama de “pacto informal”, que são:  

 

a) quebrar o monopolismo informativo, abrindo brechas para determinadas 

informações que correspondem a expectativas de seguimentos minoritários 

do público receptor e reforçam os interessem mercadológicos da empresa. 

b) criar um clima de cordialidade entre patrões e empregados, reduzindo as 

tensões que caracterizam a relação assalariada. Essas intervenções dos 

profissionais na seleção de informações correm geralmente de forma 

coletiva,tratando-se de uma ação colegiada que resulta do “espírito de 

corpo” bem presente na categoria jornalística (MELO, 2003, p 77-78).   

 
  

É importante para a credibilidade da mídia que se tenham jornalistas com 

posicionamentos diferentes dentro da redação, pois o jornalismo precisa ouvir os mais 

diferentes pontos de vista na hora de construir uma reportagem. Por mais que as convicções 
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do repórter e do editor sejam contrárias à linha editorial seguida pela empresa, elas são 

necessárias para a mídia e para a formação de uma sociedade democrática. Embora essa linha 

seja mercadológica para que a empresa consiga agregar o maior público possível, ela também 

é primordial para a profissão. Além disso, Melo (2003) diz que esse respeito por parte da 

empresa a funcionários que pensam diferente é benéfica para o grupo.  

 A relação entre repórter e empresa precisa ser clara e transparente, para que não haja 

adversidades na hora de produzir conteúdo. De maneira geral, as charges são vistas pela 

maioria das pessoas em qualquer mídia. Por tratar de assuntos pertinentes e, às vezes, 

polêmicos, o chargista precisa ter uma relação de confiança, credibilidade e liberdade (dentro 

da ideologia do veículo) para que se possa criar uma boa ilustração, sem que haja atrito. 

Afinal, muitas vezes, é a charge, que deixa explicita a opinião da empresa sobre determinado 

assunto, esta que provoca mais que um editorial, como defende Grudzinski (2009). 

          

1.3 – CHARGE 

 

 Conforme Macêdo e Souza (2011), o papel social da charge é exagerar e a partir 

disso, criticar por meio do humor. Os autores classificam a ilustração gráfica como: 

“elementos não-verbais que despertam ou chamam a atenção do leitor” (MACÊDO E 

SOUZA, 2011, p.1). A charge precisa problematizar questões pertinentes a sociedade. 

Macêdo e Souza (2011) consideram que a charge se caracteriza pelo viés opinativo com 

toques humorísticos e pela possibilidade de tocar em assuntos polêmicos com sutileza, mas 

com opinião explícita a respeito do fato.  

De acordo com Melo (1985), a charge está inserida no gênero opinativo e pode 

influenciar mais o receptor que outras formas de divulgação do mesmo formato, como 

crônica, artigo e editoriais.    

Por ser carregada de ironia e despertar interesse do público, a charge ganhou espaço 

nos jornais impressos do Brasil e do mundo a fora.  Conforme Gurdzinski: 

 

Nas páginas do jornalismo impresso, os editoriais trazem textos com conteúdos que 

expressam a opinião da empresa, da direção ou da equipe de redação, sem a 

obrigação de se prender a uma imparcialidade ou objetividade. Da mesma forma, o 

ilustrador desenha a charge de forma parcialmente isenta, dando vida ao texto 

escrito através da imagem. Assim, ela passa a fazer parte da página como uma 

espécie de “editorial gráfico”. Foi dessa maneira que a charge se estabeleceu como 

uma das formas de expressão da imprensa e se tornou definitiva no quadro 

obrigatório da página central de quase todos os grandes jornais do país 

(GRUDZINSKI, 2009, p.3) 
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Por meio da charge é possível identificar qual o posicionamento do veículo sobre 

determinado fato. A construção da imagem é feita de modo que a crítica seja dura, mas 

metafórica, irônica ou alegórica, carregada de humor. É por meio desta construção (imagem e 

texto) que o chargista transmite a mensagem. 

Grudzinsk (2009) sustenta que muitas vezes o leitor consome apenas a charge por ser 

mais fácil o entendimento e menos carregada de textos. Segundo a autora, "o leitor cria um 

elo com essas ilustrações, torna mais fácil o entendimento" (GRUDIZINSK, 2009). Porém, 

por mais que a charge facilite o entendimento do leitor sobre a notícia, é preciso que esse 

receptor tenha um conhecimento básico sobre o que se trata. A charge não tem a função de 

informar, mas sim, de explicar, refletir o cotidiano. Se a pessoa ver o material ilustrativo sem 

estar a par do que está acontecendo, ela não vai entendê-lo e absorvê-lo da mesma maneira.   

A charge é vista como uma reprodução gráfica de um fato que marcou, geralmente o 

mais polêmico do dia ou da semana. No Brasil é mais comum encontrar charges de cunho 

político ou esportivo nos jornais, embora isso não impeça dela estar inserida em outras 

editorias, afinal o gênero opinativo está intrínseco em todos os cadernos.   

É importante entender a charge como uma forma editorial, pois ela emite a opinião do 

veículo sobre os fatos.   

 

 Os editoriais podem esclarecer, ilustrar opiniões, induzir ações e até entreter. Entre 

estas denominações, destacamos a importância da charge como editorial. Outra 

premissa sobre estes desenhos é relacionar a semelhança da construção da notícia 

em analogia aos critérios de noticiabilidade, que se assemelham com a produção da 

charge ( GRUDIZINSKI, 2009, p. 4).   

  

Deste modo, é impossível pensar em charge, sem relacioná-la com opinião. A charge 

nada mais é que o ponto de vista ilustrativo sobre a notícia. Uma maneira lúdica do veículo 

emitir o que pensa de determinado assunto e fazer com que as pessoas reflitam a partir do 

conteúdo e busquem informações além do que está sendo mostrado nas matérias que estão a 

disposição dos leitores no jornal.   

Grudzinski (2009) diz que a charge precisa tratar de um fato próximo para ser 

entendida. Segundo a autora, o leitor busca saber o que está acontecendo próximo a ele. 

Porém, certos casos de grandes proporções nacionais ou internacionais que agucem a 

curiosidade do público podem virar charge de jornais e revistas. 

Além do debate entre receptores, as ilustrações também fomentam o debate sobre 

liberdade de expressão. Steavanim (2006) define a liberdade de imprensa como ilimitada e 
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compara o posicionamento das sociedades ocidental e oriental. Com um texto claro e direto, o 

autor reflete sobre as charges. Quando Steavanin (2006) cita a liberdade de imprensa 

ilimitada, refere-se ao sentido de julgar e ser julgado.   

 

Certos temas no Ocidente são assuntos intratáveis ou preceitos inquestionáveis. 

Uma das respostas às charges do profeta foi o concurso convocado pelo mais 

importante diário do Irã, o “Hamshahri”, com caricaturas tematizando o Holocausto. 

Tal fato nos mostra que esse tema é um assunto sensível para o Ocidente. O ataque 

mútuo aos dogmas alheios e ao valor do sagrado está acompanhado da negligência 

para com os próprios dogmas e questões obscuras. Em ambos os lados. Dos ataques, 

o mais frequente é enxergar o outro como fanático (STEAVANIM, 2006, p. 6).   

  

Por isso, a charge é tão importante no jornalismo. A ilustração de imprensa busca o 

debate sobre várias questões que vão além do diálogo tradicional. O desenho de um chargista 

pode romper barreiras, tocar em assuntos que são tabus para uma sociedade que ainda é 

fundamentalista e se nega a enxergar e refletir sobre determinados fatos. Por mais que sejam 

críticas, as charges são necessárias para manter viva a discussão a respeito do tema, e com 

isso, fazer com que mais pessoas saiam da zona de conforto e busquem informações em 

diferentes fontes e repensem sobre o modo como elas estão enxergando a sociedade.   

O debate sobre a liberdade de expressão na imprensa é tênue e requer uma 

compreensão sobre direitos humanos e, uma reflexão sobre o tipo de interpretação que o 

conteúdo publicado pode gerar. Uma charge pode agredir o íntimo de alguém, as crenças de 

um povo ou os valores de grupos minoritários da sociedade. É preciso deixar esclarecida a 

linha entre liberdade de expressão e libertinagem.   

A discussão sobre a liberdade de conteúdos e de jornalismo em charges ganhou mais 

visibilidade e tornou-se pauta em janeiro de 2015, quando um grupo de pessoas ligado ao 

Estado Islâmico (EI) invadiu a sede da revista Charlie Hebdo
2
 em Paris e matou 12 pessoas, 

entre cartunistas e chargistas do veículo. Imediatamente, os olhos do mundo se voltaram para 

Paris e para a questão da liberdade de expressão. Jornalistas e veículos do mundo inteiro 

falaram sobre o assunto e discutiram até que ponto as charges são livres para expressar. 

Segundo Boff (2015), houve um erro de apuração no atentado ao Charlie Hebdo. O 

autor explica que não houve debate aprofundado sobre o acontecimento. Em um trecho de 

seu artigo: "Eu não sou Charlie, je ne suis pas Charlie" ele argumenta: 

 

A maneira como o jornal retratava os muçulmanos era sempre ofensiva. Os adeptos 

do Islã sempre estavam caracterizados por suas roupas típicas, e sempre portando 

armas ou fazendo alusões à violência, com trocadilhos infames com “matar” e 
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“explodir”…). Alguns argumentam que o alvo era somente “os indivíduos radicais”, 

mas a partir do momento que somente esses indivíduos são mostrados, cria-se uma 

generalização. Nem sempre existe um signo claro que indique que aquele muçulmano 

é um desviante, já que na maioria dos casos é só o desviante que aparece. É como se 

fizéssemos no Brasil uma charge de um negro assaltante e disséssemos que ela não 

critica/estereotipa os negros, somente aqueles negros que assaltam…E aí colocamos 

esse tipo de mensagem na sociedade francesa, com seus 10% de muçulmanos já 

marginalizados (BOFF, 2015, online). 

  

         Neste contexto, é preciso pensar os estereótipos impostos pela sociedade, e o quão 

danoso pode ser rotular determinados grupos por atitudes ou padrões estéticos. Os 

muçulmanos1 são tachados pela mídia como terroristas, como consequência disso as pessoas 

criaram no seu imaginário uma imagem pré-concebida desta religião, e até mesmo, dos povos 

árabes2 que – necessariamente não são muçulmanos. Boff (2015) sustenta que a piada pode 

brincar com essa questão, mas não pode jamais ser preconceituosa. Para o autor, a piada pode 

alimentar o preconceito, pois o modo como a mídia trata o árabe é o mesmo que as pessoas 

vão tratar depois. “Se esse árabe terrorista dos quadrinhos se veste exatamente da mesma forma que 

seu vizinho muçulmano, a relação de identificação-projeção é criada mesmo que inconscientemente” 

(BOFF, 2015, online). O autor ainda complementa:  

Os quadrinhos, capas e textos da Charlie Hebdo promoviam a Islamofobia. Como 

toda população marginalizada, os muçulmanos franceses são alvo de ataques de 

grupos de extrema-direita. Esses ataques matam pessoas. Falar que “Com uma caneta 

eu não degolo ninguém”, como disse Charb, é hipócrita. Com uma caneta se prega o 

ódio que mata pessoas. (BOFF, 2015, online) 

  

Boff faz ponderações sobre o atentado que aconteceu na revista satírica Charlie 

Hebdo. As edições da publicação que traziam um desenho que representava Maomé soaram 

de forma agressiva para os muçulmanos, pois de acordo com as crenças da religião, não 

existe imagem definida de como é o profeta. Por esse motivo, os muçulmanos condenam 

qualquer tipo de representação de Maomé. 

  
Uma das defesas comuns ao estilo do Charlie Hebdo é dizer que eles também 

criticavam católicos e judeu. Se as outras religiões não reagiram a ofensa, isso é um 

problema delas. Ninguém é obrigado a ser ofendido calado.“Mas isso é motivo para 

matarem os caras!?”. Não. Claro que não. Ninguém em sã consciência apoia os 

atentados. Os três atiradores representam o que há de pior na humanidade: gente 

incapaz de dialogar. Mas é fato que o atentado poderia ter sido evitado. Bastava que a 

                                                
1 Muçulmano: pessoa que segue a religião Islâmica e que tem como livro sagrado o Alcorão. 
Também chamado de islamita.  
2 Árabe: relativo à Península Arábica. Também denota pessoas falantes de áraba, língua falada na 
Península Arábica e no Norte da África, conforme Priberam (2016, online).   
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justiça tivesse punido a Charlie Hebdo no primeiro excesso, assim como deveria/deve 

punir a Veja por suas mentiras. Traçasse uma linha dizendo: “Desse ponto vocês não 

devem passar”. (BOFF, 2015, online) 

  

 

As charges agrediram, de maneira geral, todos os muçulmanos, que ofensiva a 

representação de Maomé. Desta forma é preciso que haja uma preocupação do chargistas 

antes de fazer charges que possam atingir as crenças ou costumes de um povo. É preciso que 

o cartunista tenha em mente na hora de produzir a tênue linha que separa a liberdade de 

expressão com a ofensa a determinados grupos. Embora a questão seja complexa e gere 

discussões a respeito, no Brasil, segundo o artigo V da Constituição Federal de 1988 a 

liberdade de expressão não deve sofrer qualquer censura prévia, pois ela é garantida para 

todos os cidadãos. Marques (2010) afirma que o direito à liberdade expressão não é absoluto 

e precisa ser estudado:   

O pensamento humano se apresenta de várias formas, por meio de juízo de valores, 

ou seja, pelas suas opiniões. Portanto, não existe preocupações com conteúdo 

valorativo de suas opiniões, como a música, a pintura, o teatro a fotografia etc. A 

liberdade de expressão é um direito fundamental, como já mencionado, mas vale 

ressaltar que este direito não é absoluto. Não podendo então, essa manifestação de 

pensamento ser utilizada para justificar a violência, a difamação, a calúnia, a 

subversão ou a obscenidade. Trata-se de um dos mais fundamentais direitos 

consagrados pela democracia, não podendo desta forma ser restrito, a não ser que 

seja para manter a ordem pública, e que não venha a ferir aos outros direitos 

fundamentais, tais como a honra, a dignidade e a não descriminalização racial ou 

étnica. (MARQUES, 2010, p.3-4).    

  

Neste contexto é preciso analisar o teor do conteúdo que será inserido. A liberdade 

deve ser preservada e defendida sempre. Isso é um fato. O que não pode é usar ela como 

subterfúgio para disseminação do ódio ou opressão a minorias ou determinados grupos 

sociais desfavorecidos que não têm suportes para responderem os ataques. A democracia só 

funciona com liberdade, outra verdade. Porém, é necessário estudar, refletir e pensar nela 

para que está não fira o íntimo de povos e se torne agressiva.  Segundo Silveira (2007), o 

respeito deve prevalecer e ser defendido sempre: 

  
O princípio da liberdade de expressão exerce uma função peculiar, assumindo várias 

dimensões (direito de discurso, direito de opinião, direito de imprensa, direito à 

informação e proibição de censura). Por meio deste, ocorre a participação do 

indivíduo na democracia, possibilitando que opiniões diversas e inusitadas sejam 

expressas de forma livre, sem que haja o medo de que a opinião do Estado ou 

mesmo a opinião majoritária seja contrariada. Dessa forma, a constituição de uma 

sociedade democrática implica no respeito ao pluralismo: a capacidade de cada 

cidadão de possuir a sua própria visão acerca da vida digna, mesmo que seja 
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minoritária, e de procurar realizar os objetivos por ela fixados, sem interferências 

(SILVEIRA, 2007, p, 39). 

   

Para Silveira (2007), "na democracia, toda a sociedade pode influenciar as decisões", 

mas isso não pode ser confundido como ser livre para poder dizer o que quiser.  A charge 

neste caso, ocupa um espaço importante, mas é preciso prudência. O chargista tem liberdade 

de criação e pode criticar e promover a reflexão sobre temas polêmicos, mas é preciso ter 

consciência de que isso pode gerar retaliações  por parte da sociedade. É necessário entender 

que, apesar da autonomia criativa, nem tudo é liberdade. 

Segundo Oliveira e Almeida (2006), o fato de as charges resumirem o que está 

acontecendo com toques de humor é diferencial, e o que, segundo os autores, faz elas serem 

inteligentes:   

É inteligente porque consegue resumir e criticar no pequeno espaço do desenho o 

que há de conteúdo relevante em um fato (fato que é de importância naquela 

edição); de forma que o leitor compreenda do que se trata, e fique informado sobre 

algo importante que se passa no mundo ou no país naquele dia. Por fim, é irônica 

porque interpreta invocando a sátira, expondo o fato pelo ângulo do ridículo. 

(OLIVEIRA; ALMEIDA, 2006, p, 81 e 82).   

  

O fato das charges serem sucintas e resumirem de forma breve o que está acontecendo 

no mundo, país, estado, cidade, bairro, levanta um debate acerca da profundidade e a 

capacidade de informar o leitor da mesma. Melo (1994) diz que a charge pode persuadir o 

público e reconhece o papel dela como formadora de opinião, mas questiona se a charge é 

eficiente para sanar as informações e dúvidas dos leitores que consomem apenas a charges e 

não leem os artigos, editoriais e crônicas que, juntos ajudam a construir a charge.   

Oliveira e Almeida (2006) apontam a crítica inserida na charge o principal sentido de 

elas estarem nos jornais:   

"Se o objetivo da charge é transmitir a crítica, não há porque existir se não for para 

atingi-lo. Sem a compreensão pelos leitores, a charge é um mero desenho, que nada 

significa. Sem transmitir crítica a charge não é charge." (OLIVEIRA; ALMEIDA; 

2006, p. 90).   

  

A charges precisa da crítica para que a sua finalidade seja alcançada, caso contrário 

ela seria mera ilustração. O público já a identificou como crítica e, por mais que o humor 

esteja intrínseco nela, o questionamento e reflexão são peças fundamentais para que esta 

atinja o objetivo final: fazer o leitor pensar acerca do assunto.  

A charge está presente em várias mídias de formas diferentes, mas com o mesmo 

intuito: críticas por meio do humor. Seja na mídia impressa, televisiva, ou nas redes sociais, 

as ilustrações quebram paradigmas, problematizam e tiram o leitor da zona de conforto, 
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fazendo-o pensar por um outro viés assuntos pertinentes da sociedade. Com as redes sociais, 

o papel da comunicação mudou, porém, a charge continua com espaço a fim de fazer os 

internautas pensarem e questionarem os fatos do cotidiano, tema que será abordado no 

próximo capítulo.  
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2. A CONVERSAÇÃO E REDES SOCIAIS 

 

 Este capítulo traz a concepção da conversação em rede e como acontecem as 

interações na web, a noção de rede social e as características do Instagram, rede social 

estudada nesta pesquisa.   

 

2.1  CONVERSAÇÃO EM REDE 

 

 A comunicação em rede é tema de múltiplos estudos em virtude das mudanças no 

modo de interação dos atores sociais no ciberespaço. Para Lemos (2013), a comunicação em 

rede teve impactos significativos com o uso dos smartphones. O autor defende que os 

celulares e as redes móveis romperam a barreira de território estabelecida pelos computadores 

convencionais. Lemos (2013) observa que agora há, cada vez mais. influência nos 

interlocutores.  

 

Certamente, com a internet e o celular, a relação muda, não sendo mais aquela do 

compartilhamento de um mesmo contexto, ambiente ou lugar. Mas cria-se uma 

espacialização pela ação mediada. Esses dispositivos midiáticos, por instituírem 

uma descontinuidade nas relações face a face, engendram processos 

desterritorializantes (abrem-se as fronteiras, há interferências de lugares distintos, 

que atingem diferentemente os interlocutores etc.) (LEMOS 2013. p. 59).  
 
 

Com a comercialização da internet, nos anos 1990, iniciou o processo de ruptura de 

territorialidade, assim como, as relações entre pares. Com o advento da rede ADSL, criação 

da Web 2.0 – também chamada de Internet de Arquitetura Aberta ou Web Participativa - e a 

evolução rápida do modo interação em rede, a quebra de territórios estáticos ocorreu de 

maneira veloz e significativa. É impossível falar em relações em rede hoje sem mencionar os 

aparelhos móveis, que possibilitam interação em tempo real, dinâmica e desterritorializada.  

Castells (2005) observa que a organização social em rede ocorreu antes do 

desenvolvimento tecnológico, porém foi por meio da tecnologia da informação que as redes 

sociais se expandiram. “Embora a forma de organização social em redes tenha existido em 

outros tempos e espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base 

material para sua expansão perante toda a estrutura social” (CASTELLS, 2005. p 565). 
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Embora, a concepção de sociedade em rede de Castells (2005) tenha sido apresentada pela 

primeira vez há quase 20 anos, e vários avanços tecnológicos tenham surgido, a definição do 

autor continua válida para os dias atuais.  

O autor trata a rede como conjunto de pessoas conectadas, que se organizam em 

comunidades virtuais. Quando o livro foi reeditado, em 2005, as redes sociais da internet, na 

época, eram o Orkut e o MSN, ambas já extintas. Outro ponto que deve ser levado em 

consideração para a reflexão do autor é que a Web 2.0 começava se propagar no mundo, 

sendo que as comunicações em rede ainda eram feitas prioritariamente por meio de 

computadores de mesa, os desktops.  

Embora haja inovações tecnológicas posteriores aos conceitos de Castells (2005), a 

conversação em rede é tratada de forma pertinente na academia, pois é a partir do modo 

como as pessoas conversam em rede que se criam laços sociais na web, chamados de rede 

social.  

 

 

2.2-  REDE SOCIAL  

 

Antes de discutir sobre o Instagram, é necessário compreender a noção de rede social. 

Recuero (2009) aponta as redes sociais como representações das pessoas: os atores sociais. A 

autora sustenta que as redes sociais devem ser diferenciadas de seus sites mantedores. 

  

Enquanto a rede social é uma metáfora utilizada para o estudo do grupo que se 

apropria de um determinado sistema, o sistema, em si, não é uma rede social, embora 

possa compreender várias delas. Os sites que suportam redes sociais são conhecidos 

como “sites de redes sociais” (RECUERO, 2012. p. 3). 

  

Em outras palavras, o site em que a rede social é hospedada não é conhecido como 

site de relacionamentos. Mas o conceito de rede social utilizado por Recuero (2012) está nos 

perfis e nos modos de interação social dos indivíduos em rede. Hoje, as redes sociais não 

ficam restritas a um site. Há também aplicativos de relacionamento que possibilitam a 

formação de redes sociais, a partir do momento em que as pessoas criam perfis e interagem 

nele. Como ocorre no Instagram, por exemplo. 

Lemos (2013) corrobora com a concepção de Recuero (2012) ao citar que rede social 

acontece por meio das interações entre os atores sociais. Porém, o autor cita que a relação 

entre humanos e não humanos, isto é, a tecnologia que utilizamos para poder produzir 
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conteúdos em rede é o que faz a rede social acontecer na internet. Lemos (2013) sustenta que 

a rede está ligada com mobilidade, dinamismo, troca de experiências e formação das relações 

no ambiente virtual.  

Já Recuero (2012) aponta que as redes sociais têm características especiais, como a 

buscabilidade, que proporciona uma troca em grandes e pequenas escalas. A autora observa 

que o sistema de buscabilidade das redes permite uma publicização maior dos perfis, ou seja, 

por meio desta ferramenta, os perfis ganham mais visibilidade nas redes, conforme são 

procurados por outras pessoas. A pesquisadora salienta que esse tipo de interação dentro do 

ciberespaço confirma a tese dos nós que formam a rede, por meio de diálogos textuais ou a 

procura na lista de amigos.  

Dessa forma, Recuero (2012) define que essas interações existentes são conversações 

mediadas por um aparelho tecnológico, ou não, pois, conforme a pesquisadora, algumas 

dessas interações começam no ambiente físico, ou seja, no offline. Isso corrobora com a 

sugestão feita pela autora de que as redes também são diferentes: “são representações das 

redes offline, espaços dinâmicos onde essas conversações são capazes de apresentar tipos 

diferentes de redes, que, com suas conversações, influenciam o ambiente do ciberespaço” 

(RECUERO, 2012, p. 128).  

As redes sociais na internet permitem que os atores criem relações e mantenham laços 

com pessoas, sem que necessariamente haja interação entre eles. Segundo a autora, o fato de 

não interagir com todas as pessoas na rede social não faz com que as relações fiquem fracas 

ou percam o sentido. As pessoas não interagem da mesma maneira com todos os contatos.  

A autora aponta que há dois tipos de relações que podem ser observadas em 

conversações em rede: simétrica e assimétrica. A simétrica é quando a rede é composta por 

meio da aceitação, ou seja, para poder interagir com o outro ator social é preciso passar por 

um processo de aceitação. Já a assimétrica não precisa, necessariamente, do aval do outro 

usuário para que haja interação, é possível ver e interagir com a pessoa sem que ela aprove 

ou não, como acontece no Twitter, por exemplo, que a interação acontece por meio de 

seguidores. É possível seguir um perfil, sem que esse perfil siga de volta. 

 Por mais que essa definição ainda possa ser levada em consideração, o modo como as 

pessoas interagem no ciberespaço mudou. Hoje é possível encontrar relações assimétricas e 

simétricas na mesma rede, como acontece no Facebook e no Instagram, por exemplo. Nestas 

duas redes, o usuário pode passar ou não pelo processo de aceitação. No Facebook é 

possível seguir um perfil sem ser amigo dele. E no Instagram há internautas que optam por 

filtrar seus contatos, submetendo os interessados à aceitação ou não.  
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Castells (2005) e Recuero (2012) tratam das relações sociais em rede como um nó que 

depende do tipo de relações concretas, nas quais os internautas estão inseridos. Castells 

(2005) cita que a internet englobou as relações físicas em um ambiente virtual, ou seja, tudo 

que as pessoas fazem no mundo físico elas levaram para o ciberespaço. O autor aponta que 

o capital social na rede e os fluxos financeiros globais, bem como outros serviços 

disponibilizados na web como rede física, migraram para o ciberespaço.  

 

A topologia definida por redes determina que a distância (ou intensidade e 

frequência da interação) entre dois pontos (ou posições sociais) é menos (ou mais 

frequente, ou mais intensa), se ambos os pontos forem nós de uma rede do que se 

não pertencerem à mesma rede. (CASTELLS, 2005. p.566).  
 

A ponderação do autor de que a comunicação em rede facilita as relações do mundo 

físico é importante para que se possa compreender a importância da comunicação na 

internet. Castells (2005) aponta que uma estrutura baseada em redes é um sistema inédito. O 

autor sustenta que as redes são instrumentos apropriados para a economia capitalista que 

tem como base a inovação. Os fluxos financeiros e o controle que as grandes empresas 

midiáticas têm na internet influenciam as conexões que ligam as redes com líderes políticos 

de influência e países com grande poder econômico.  

 O capital em rede é tão forte que grandes empresários compram redes sociais a fim de 

lucrar com os perfis online.  Por exemplo, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, 

comprou também o Instagram e o WhatsApp, redes sociais em ascendência no Brasil e no 

mundo, que se popularizaram entre os usuários.  

Recuero (2012) argumenta que a conversação em rede precisa do capital social para 

ocorrer. A autora explica que tudo acontece por meio de negociação entre os atores, e essa 

relação necessita de um macro-contexto, como a polidez. Segundo a autora, a polidez é 

fundamental para criar regras entras interações no ciberespaço e organizar o meio no qual 

ocorrem essas conversações.  

A autora pondera que a polidez é influenciada pelo capital social, ambos estão 

conectados. A pesquisadora sustenta que à medida que alguém é citado nas redes sociais, 

mais visibilidade ela ganha, e com isso ganha mais referência e popularidade. “As 

conversações em rede, assim, também são formadas por grupos e indivíduos e negociar um 

capital social”. (RECUERO, 2012,p.137). A partir disso, é possível definir que o capital 

social e a polidez estão juntas, pois uma depende da outra. Quanto mais visibilidade o perfil 

tiver (polidez), mais renda ele vai gerar (capital social), para conseguir mais seguidores e 



26 
 

tornar-se mais popular na internet, às vezes, é necessário comprar o espaço, como acontece 

no Facebook e no Instagram.  

A compreensão das normas de polidez é também um indicativo dos laços sociais que 

existem dentro de uma determinada rede. Quanto mais intimidade partilhada pelos 

autores, mais meláveis são as normas de polidez, pois mais se sabe o que pode ser dito 

sem gerar conflito. Laços fortes, portanto, conseguem manter conversações com um 

nível maior de informalidade utilizando expressões que já foram estabelecidas como 

aceitáveis pelo grupo. Por outro lado, quando os laços são mais fracos, a polidez é um 

elemento essencial para guiar a conversação e permitir, através de suas estratégias, a 

manutenção da conversação (RECUERO, 2012,p. 160).  
 
  

Por esse viés, é possível entender o porquê de certas mudanças nas redes sociais como 

o Instagram, que passou a atender a empresas a partir de contas segmentadas. A polidez do 

perfil na rede social gera capital social para o proprietário da rede social, mas gera também, 

popularidade da marca, consequentemente mais clientes e mais capital para o empresário da 

empresa que decidiu explorar a rede social para propaganda.  

Outro fator apontado por Recuero (2012), que ajuda na compreensão destas mudanças 

das redes sociais é a multimodalidade das conversações, isto é, o modo como os atores 

sociais conversam em rede. De acordo com a autora, existem modos específicos que os 

indivíduos adotam para conversar em cada rede social, como internetês3. emojis4, fotos, 

vídeos, gifs5, áudios, memes6 e stickers7.  

 A partir do conceito de multimodalidade de Recuero (2012), é possível entender 

porque os internautas atuam de maneira diferente nas redes sociais, assim como, o papel que 

cada rede social exerce. O LinkedIn, por exemplo, é utilizado para fins profissionais, já o 

Facebook para se comunicar com os amigos e o Instagram e Snapchat para se postar fotos e 

pequenos vídeos do dia a dia, uma maneira de mostrar por meio da imagem, ou imagem em 

movimento, a rotina do autor em rede.  

 Recuero (2012) também elenca que são os laços criados por meio do vínculo social 

com os internautas são necessários para que o ator social saiba como agir e postar dentro do 

                                                
3 Linguagem utilizada nas interações online, constituída de abreviações como vc (você), tb (também), 
mt (muito) e ctg (contigo), onomatopeias haha ou kkk (para risada), e uso de abreviações originárias 
do inglês como xoxo (beijos e abraços) e lol (rindo as gargalhadas).  
4 São ideogramas (signo que sintetiza uma ideia) de origem japonesa. Servem para expressar 
emoções e sentimentos, característicos das interações face a face.  
5 Do inglês Grafic Interchange Format (formato de intercâmbio de gráficos) é um formato bastante 
utilizado nas mídias digitais para imagens em movimento.  
6 Termo criado por Richard Dawkins, cientista que fez releitura da obra de Darwin. Para Dawkins, um 
meme seria equivalente ao gene da linguagem, que pode ser imitada como os provérbios e as 
piadas. A partir da web 2.0, o conceito de meme foi ampliado e passou a designar tudo que pode ser 
modificado e imitado como as paródias e redublagens.   
7 Figuras estáticas ou em movimento fornecidas pelo Facebook e que se assemelham aos emojis.  
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grupo ao qual ele está inserido. Quando a autora cita que é preciso haver intimidade para 

que não haja descontentamento por parte dos internautas a respeito do conteúdo postado, 

imediatamente dá para associar com o objeto empírico desta pesquisa, as charges de Latuff. 

Assim como as estratégias usadas por ele e pelo próprio Instragram para que se tenha uma 

interação e uma “manutenção da conversação” no perfil de Latuff.  

 Mesmo que as redes conversem entre si, por exemplo, e o post feito em uma rede 

possa ser replicado em outras, existem maneiras de interagir entre elas. A multimodalidade 

alia-se também à concepção de capital social de Castells (2005) e Recuero (2012), com as 

ideias de polidez e de redes sociais na internet feitas por Lemos (2013, 2009) e Recuero 

(2012). Um conceito está ligado ao outro. Não é possível falar de capital social e esquecer a 

multimodalidade. É por meio da multimodalidade que acontece a polidez que, por sua vez, 

está ligada direta e indiretamente ao capital social.  

 Os estudos mencionados servem como base para se entender e levantar 

questionamentos a respeito da conversação em rede e o que tange esse assunto que é tão 

importante para ser levado em consideração na academia. As redes sociais, sobretudo o 

Instagram, vêm quebrando paradigmas na conversação em rede.  Por isso, esse trabalho, 

busca estudar, em específico o Instagram, que vem se popularizando e buscando referências 

de outras redes para continuar fidelizando os atores sociais, de modo que a conversação 

continue acontecendo como antes, porém de maneira mais atrativa, com inovações e 

mudanças significativas.  

 
  

2.3- INSTAGRAM 

  

A rede social foi criada pelo brasileiro Mike Krieger e pelo americano Kevin Systrom, 

em 2010. Era apenas disponível para o sistema da Apple. Ferrari (2014) explica que o 

Instagram, além de ser um aplicativo de câmera, também funciona como uma rede social 

independente.  Porém, foi em 2012, com o avanço dos smartphones e da internet móvel, que 

o Instagram foi reestruturado, permitindo que fosse disponível também para Android e assim 

se popularizou no Brasil e no mundo.  

Com a facilidade de se postar fotos, vídeos com a localização exata e em tempo real, o 

Instagram tornou-se, conforme reportagem publicada no jornal Estadão, a segunda rede social 

mais consumida por brasileiros, com mais de 29 milhões de usuários, perdendo apenas o 
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Facebook, empresa a qual ele foi vendido. Segundo Piza (2012), a função da rede social é 

“resgatar a nostalgia do instantâneo cunhada ao longo dos anos pelas câmeras polaróides¹”.  

Além de postagens de fotos e pequenos vídeos, o Instagram também conta com uma 

diversidade de filtros que ajudam a editar a imagem a ser postada, sem que o usuário 

necessite de conhecimentos de photoshop, pois o próprio aplicativo permite que o internauta 

edite as postagens. Essa característica criada na rede social, hoje já é utilizada em outras 

redes sociais, como no Snapchat. Outro ponto importante da conversação em rede, utilizada 

no Instagram são os “emojis”, os bonecos que expressam a entonação da pessoa no texto, sem 

precisar do áudio. Assim, o ator social pode se expressar melhor nas redes sociais, sem 

precisar usar a voz.  

Além da agilidade e rapidez, o Instagram tem um sistema de buscabilidade de 

conteúdo via hashtag.  Segundo Recuero (2012), o uso das tags nas redes sociais serve para 

mapear os conteúdos compartilhados entre os internautas, para que seja possível verificar 

quais os assuntos estão sento abordados pelos usuários, e também, organizar melhor a 

comunicação em rede. No Instagram, ao postar uma hastag, o usuário pode observar quantas 

pessoas utilizaram a mesma palavra-chave para se comunicar na rede. A autora identifica que 

as hashtag organizam também os atores sociais em rede, e cita exemplos de tags utilizadas em 

protestos. A partir da conversação em tag feita pelos internautas é possível saber a quantidade 

de perfis que aderiu um determinado movimento, ou tendência. Os atores sociais postam 

fotos e vídeos, utilizam hashtags para identificá-los, assim, o termo utilizado pelo usuário fica 

armazenado na rede para facilitar o contato e monitorar as postagens. 

  O Instagram conta com um sistema de buscas que ajuda a encontrar pessoas que 

utilizaram as mesmas hashtags, seguem os mesmos perfis, já tiraram fotos nos mesmos 

lugares, isso para que os internautas possam interagir com usuários que têm gostos em 

comum com os deles e assim formar comunidades em redes. Conforme Recuero (2012), o 

pertencimento à rede social é um fator primordial para as comunidades na internet. O 

internauta precisa se sentir parte do todo para, dessa forma, postar e interagir. 

 Martino (2014) cita que a construção e a circulação de conteúdos em rede podem estar 

ligadas à estrutura da rede social. Além deste sistema de buscas, no feed do Instagram só é 

permitido postar fotos e vídeos, não se pode postar somente textos, como em outras redes. No 

Instagram, em específico, o texto só pode ser publicado como legenda de imagem, e os 

usurários usam tags no final para identificar as fotos. Ferrari (2014) sustenta que o 

tagueamento das redes sociais fortaleceu o Instagram. Pois é a partir dele que as publicações 

ganham força nas redes sociais.  
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 Além do sistema de buscabilidade, o uso de tags serve para organizar as postagens. O 

Instagram mudou o layout esse ano e incorporou a rede uma nova ferramenta que permite 

narrar o dia a dia, de maneira mais informal, com vídeos e fotos que ficam expostos somente 

24 horas. Essa ferramenta que a empresa decidiu incorporar à rede era restrita a uma rede 

social específica: Snapchat. Martino (2014) define esse tipo de conteúdo publicado como 

uma possibilidade de o internauta criar na rede um espaço para se “autoapresentar” para os 

outros usuários. O autor sustenta que nas redes sociais em que as pessoas compartilham 

coisas relativas à rotina delas a interação é diferente: “os tipos de interação variam conforme 

a possibilidade de permanecer a uma rede e, de fato, interagir com os outros membros”, 

(MARTINO, 2015, p.74-75)  

 O apontamento de Martino (2014) reflete nas mudanças do Instagram deste ano. Ao 

notar o crescimento do Snapchat, decidiu-se, então, incorporar a ferramenta na rede social, a 

fim de que os usuários não migrassem para outra plataforma. As mudanças do Instagram 

podem ser estudadas também pelo conceito de capital social de Castells (2005) e Recuero 

(2012), que citam que empresários compram as redes sociais, a fim de lucrar com elas. Outro 

ponto que mostra na prática o capital social nas redes sociais, em específico no Instagram, é a 

possibilidade de empresas criarem perfil na rede social. Até julho de 2016, apenas pessoas 

físicas podiam ter conta no Instagram. A partir de mudanças no comportamento dos 

internautas na rede social, pessoas jurídicas (empresas e marcas), criaram perfis a fim de 

fazer publicidade em mais uma rede e, assim, ficar mais perto de seu público alvo.  

 As mudanças no aplicativo não ficaram restritas ao layout ou às novas ferramentas. 

Quando criado, as fotos eram ajustadas de forma quadrada (todos os lados com a mesma 

medida) para serem postadas no Instagram. Diferente do padrão retangular de fotografia, que 

utiliza da “regra dos terços”, que ajuda tanto na estética quanto na informação que a imagem 

quer passar. Além disso, o aplicativo também conta com ferramentas de interação comuns ao 

Facebook, como os comentários e um chat particular do Instagram, em que é possível criar 

grupos para comentar e trocar conteúdos postados por outros usuários no privado. Nesse 

sistema também é possível compartilhar posts de outros autores, possibilitando uma interação 

entre pares na rede e fazendo com as que pessoas não consumam apenas o Instagram, para 

postar fotos, mas também, interajam entre si na rede, o que, segundo Recuero (2012), faz com 

que o aplicativo seja uma rede social.   

 A autora observa que entre os problemas mais frequentes nas redes sociais está a linha 

tênue entre público e privado. Segundo a autora, os usuários querem privacidade na rede, por 

isso criam-se conversações privadas, em que os atores sociais têm um controle de conteúdos 
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compartilhado, assim como, se sentem seguros para trocar informações particulares que não 

gostariam que fossem expostas aos demais membros. O Instagram se encaixa neste contexto, 

quando o usuário tem essa liberdade de mostrar ou não suas postagens para o público. No 

aplicativo, é possível bloquear o perfil, para que apenas os seguidores possam ter acesso às 

informações postadas pelo internauta, assim como, citado acima, o chat também garante que 

o ator social consiga mediar o tipo de informação trocada em rede. Para autora, essas 

ferramentas sintetizam o modo de conversação de interação que cada usuário faz da rede.  

 Lisboa e Freire (2014) apontam que por mais que o Instagram possa ser acessado via 

computador, não é possível se fazer postagens pelo computador, apenas pode-se acompanhar 

fotos dos seguidores. Segundo os autores, essa característica deixa claro que o Instagram é 

um aplicativo para dispositivos móveis, o que corrobora com a tese de Recuero (2012), que 

as redes sociais são construídas a partir de perfis que interagem em rede, podendo estar 

conectadas à qualquer tipo de tecnologia, não necessariamente, o computador. Talvez essa 

seja a grande diferença do Instagram, se comparado a outras redes sociais, como Twitter e 

Facebook, que se originaram na web e posteriormente tornaram-se aplicativos. 

 O que diferencia o aplicativo Instagram do WhatsApp neste sentido, é que segundo 

???? (que assim como o Facebook e o Instagram, também pertence a Mark Zuckerberg) 

migrou para o computador, fazendo com as pessoas tenham acesso às conversas em uma tela 

maior. Porém, no caso do Instagram, acessar o aplicativo na web não permite postagens. Já 

no WhatsApp a única coisa que muda é o tamanho da tela. 

 Recuero (2012) observa que as redes sociais são diferenciadas também pelo modo de 

apropriação que os usuários criam nela, ou seja, pelo jeito como os internautas interagem e 

conversam na rede. Essa ponderação da autora pode ser observada no modo como os usuários 

aderiram à nova ferramenta do Instagram, que imita o Snapchat. No aplicativo, Snapchat, os 

usuários postam fotos sem “pudor”, isto é, sem padrões estéticos, postam imagens de seu 

cotidiano sem uma preocupação da estética da foto, por exemplo, fotos acordando ou 

escovando os dentes, imagens que não seguem o mesmo padrão das postadas no Instagram, 

mas que a agora, por meio da nova ferramenta, aparecem para os usuários.  

 Sendo assim, os conceitos apresentados de comunicação em rede, de Lemos (2013), 

Recuero (2012), Castells (2005), se encaixam no aplicativo. Pois a conversação em rede 

dentro do Instagram acontece dentro dos conceitos elucidados por eles e elencados neste 

trabalho. Desta maneira vamos analisar as charges de Carlos Latuff via as tags por ele 

utilizadas e o modo como ele compartilha os conteúdos dentro do aplicativo.  
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3- ESTUDO DE CONTRATO 

 

Para delinear a metodologia utilizada neste trabalho, o presente capítulo trará a noção 

de o Contrato de Informação Charaudeau (2012). O autor sustenta que é preciso que o 

receptor tenha um contrato de fidelidade e credibilidade com a mídia que ele consome. A 

partir deste conceito, é possível entender e estudar o contrato que o público cria com a mídia. 

Segundo o autor, existe co-intencionalidade, isto é, intenções das duas partes (público e 

mídia).  

Charaudeau (2012) explica que a finalidade do contrato de comunicação midiática 

acontece em uma relação entre duas vias, que o autor chama de visada. A partir da troca entre 

emissor e receptor, é possível traçar que tipo de contrato foi estabelecido. O autor sustenta 

que uma das visadas está relacionada a “fazer saber”, esta corresponde ao ato de informar, do 

leitor receber, perceber e entender a informação. A segundo visada desta troca é o “fazer 

sentir”, que está associada à produção de sensações no consumidor, o que Charaudeau chama 

de “objeto de consumo segundo uma lógica comercial: captar as massas para sobreviver a 

concorrência” (CHARAUDEAU, 2012, p.86).  

O autor observa que essa finalidade que pode ser confundida com a publicidade, mas 

ele pondera as diferenças:  

 

Poder-se-ia pensar que se trata da mesma finalidade que a do contrato de 

comunicação publicitária, em que também se encontra a tensão entre o informar 

para apresentar o produto e suas qualidades e seduzir para incitar o máximo de 

pessoas a consumir. Esses dois tipos de contrato, entretanto, porque, no publicitário, 

é a segunda visada que domina, mascarado pela primeira e constituído finalmente o 

que legitima: seduzir para vender ou (o que dá no mesmo) para fazer vender. No 

contrato de informação, é a primeira visada que domina, a do fazer saber, que está 

ligada à verdade, a qual supõe que o mundo tem uma existência em si e seja 

reportado com seriedade numa cena de significação credível (CHARAUDEAU, 

2012, p.87).  

 

Essa ponderação do autor pode ser observada no dia a dia do jornalismo. Embora haja 

a tensão entre as duas visadas, os objetivos são diferentes. A publicidade utiliza a visada 

informativa para levar informações a fim de estimular a venda de produtos e serviços e a 

lembrança de marca. A visada captativa na publicidade é usada para persuadir o cliente pelo 

emocional, e ambas são exploradas em campanhas. Já no jornalismo, a informativa é utilizada 

diariamente, pois a informação é o que norteia a profissão. A visada de captação aparece no 

jornalismo nas manchetes de jornais ou TV, chamadas das redes sociais e títulos de 

reportagens, pois é por meio destes destaques com uma boa imagem fotográfica ou em 



32 
 

movimento que a mídia prende a atenção do público. Também se observa a visada captativa 

quando a mídia explora relatos, histórias e imagens por meio da dramaticidade. 

A problematização das duas visadas deve ser tratada para que não haja conflitos entre 

elas e ambas sejam claramente definidas e praticadas entre os pares. De acordo com o autor, o 

contrato de informação é definido por meio de representações idealizadas que explicam o 

contexto social em que ele ocorre, a partir desta definição o contrato midiático é legitimado.  

A verdade reportada em textos jornalísticos requer um estudo aprofundado sobre o 

que é dito, escrito ou publicado. Conforme Charaudeau (2102), há várias maneiras de se 

narrar a verdade, porém há formas e noções para se expressar. O autor pondera que existe a 

forma de “significar o verdadeiro” e “significar o falso”. Charaudeau trata como verdadeiro o 

que aconteceu e como falso o que foi inventado. Em linhas gerais, o autor explica que: “ [...] 

o verdadeiro seria fornecer a prova das explicações/ o falso seria fornecer explicações sem 

provas”(CHARAUDEAU, 2012, p.88).  

Já na visada captativa, norteada pelo “fazer sentir”, Charaudeau (2021) classifica 

como a emoção e a dramatização como elementos fundamentais desta visada. De acordo com 

o autor, é preciso fazer com o público sinta o que está acontecendo, por meio da emoção é a 

melhor forma de persuadi-lo com mais facilidade. Entretanto, é que haja uma limitação desta 

dramatização, pois a informação sobre o fato deve prevalecer.  

  

Assim, o contrato de informação midiática é, em seu fundamento, marcado pela 

contradição: finalidade de fazer saber, que deve buscar um grau zero de 

espetacularização da informação, para satisfazer o princípio de seriedade ao 

produzir efeitos de credibilidade; finalidade de fazer sentir que deve fazer escolhas 

estratégicas apropriadas à encenação da informação para satisfazer o princípio de 

emoção a produzir efeitos de dramatização. As mídias situam-se num campo cujo o 

ponto comum é o famoso alvo da maioria: o campo político diante da qual as mídias 

de se legitimam por uma dupla ação, de contrapoder, ao opor-se a esse campo, de 

interface com a sociedade civil. o que as leva a denunciar; o campo do econômico, 

no qual as mídias se legitimam por sua capacidade de alcançar o grande público, o 

qual as leva a dramatizar; o campo da cidadania, no qual as mídias se legitimam por 

uma aptidão em realizar um projeto de construção da opinião pública, o que as leva 

a serem credíveis.  (CHARAUDEAU, 2012, p. 99-100).  

 

 Desta maneira, é preciso que se tenha um equilíbrio entre as visadas, para que a 

informação flua de maneira limpa e clara para o público. Embora o apelo comercial das 

empresas jornalísticas em vender publicidade seja grande, a informação deve ser preservada. 

Por mais que olhar humano a respeito de um fato deva estar junto com o profissional de 

comunicação, a veracidade sobre o fato deve ser o norte do trabalho. A emoção, é um 

sentimento que faz parte da vida humana, e o jornalista deve se emocionar para poder 
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transmitir a notícia com um viés humano, mas não pode apelar para o emocional, é preciso 

dosá-lo, em demasia, o “fazer sentir” torna-se sensacionalismo.  

Além dasvisadas acima mencionadas, Charaudeau (2012) observa que a mídia precisa 

passar credibilidade ao seu receptor ao informar ou vender. O autor observa que para isso há 

dois tipos linguagens que devem ser levadas em consideração: “a ‘descrição da narração’, 

para reportar os fatos do mundo; e a explicação, para esclarecer ao destinatário da informação 

sobre as causas e consequências do seguimento dos fatos” (CHARAUDEAU, 2012, p.87).  

Essa concepção pode ser entendida como potencial. De acordo com Charaudeau (2012), cada 

fato noticiado tem potencial claramente definidos. O autor cita que uma notícia, reportagem 

ou propaganda tem o potencial de atualidade (informar), socialidade (denunciar, 

problematizar) e imprevisibilidade (ineditismo).  Por mais que alguns se sobressaiam, na 

maioria dos produtos midiáticos haverá a presença de um ou mais propósitos em cada um 

deles.  

 O autor explica que o propósito é um processo de desconstrução, pois a concepção de 

analisar um fato por propósitos produz o efeito da captação, o “fazer sentir”. Logo, 

Charaudeau (2012) afirma que é possível confundir as a emoção com o fato. Ao explorar o 

assunto, o repórter não consegue se distanciar dele e acaba levado pela emoção, e assim, o 

profissional acaba por primar pela emoção.  

 Além de discernir e analisar as visadas e potenciais de um fato, também se precisa 

estudar o dispositivo pelo qual esse fato será publicado. O autor explica que é preciso ter 

ciência do dispositivo ao qual a notícia será inserida, ou seja, em que mídia ela será 

veiculada, pois cada mídia tem uma linguagem específica e peculiaridade ao narrar um fato.  

 

3.1- A IMPORTÂNCIA DO DISPOSTIVO.  

 

 Cada mídia tem uma forma diferente de informar e se relacionar com o público que a 

consome. Charaudeau (2012), explica que: “todo dispositivo formata a mensagem e, com 

isso, contribui para lhe conferir um sentido” (CHARAUDEAU, 2012, p.105). A partir do 

dispositivo que a informação é disseminada. É preciso que estudar o dispositivo para saber 

como se comunicar com o receptor. A mensagem publicada em um Instagram, não é 

transmitida da mesma maneira que na mídia impressa, por mais que o assunto seja o mesmo, 

pois cada dispositivo é consumido por um tipo de público e requer uma abordagem e 

linguagem específica para que todos entendam a mensagem. 
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 A mídia na qual o conteúdo midiático será exposto é, segundo Charaudeau, o espaço 

físico pelo qual o material será publicado. É o suporte que necessário que cada mídia se 

utiliza para narrar os fatos.  

O suporte também é o um elemento material e funciona como canal de transmissão, 

fixo ou móvel: pergaminho, papel, madeira, uma parede, ondas sonoras, uma tela de 

cinema, uma tela de vídeo. E tal com o material dos sistemas, da gramatura, da 

superfície etc. A tecnologia é o conjunto da maquinaria, mais ou menos sofisticada, 

que regula a relação entre os diferentes elementos do material e do suporte. Ela 

combina oralidade, escrituralidade, gestiuidade e iconicidade, localiza de uma 

maneira certa os elementos sobre os suportes; chega ao mesmo a organizar a 

topologia, isto é, ordenar o conjunto dos participantes do ato de comunicação, 

determinar suas possíveis conexões ou mesmo regular uma parte de suas relações (o 

tipo de disposição espacial poderá facilitar a polêmica ou consenso). 

(CHARAUDEAU, 2012, p.105-106).  

  

 É por meio do suporte (dispositivo), que o contrato realmente acontece. Por conta das 

características e modos específicos de cada dispositivo é possível traçar um método de 

interação com o público para que ele se sinta confortável em receber o conteúdo. No rádio, a 

regionalidade se faz presente, a familiaridade que os ouvintes têm com o locutor faz com que 

eles sejam fieis e acreditem na mensagem pelo fato de ser aquela pessoa ao narrar o fato. Já 

na TV, é preciso que se tenha imagens do fato, para que assim o cidadão sinta-se parte e 

persuadido a consumir determinado programa.  

Mouilland (2002) observa que o dispositivo são os lugares em que os textos são 

publicados. Segundo o autor, o dispositivo não precisa ser um objeto físico como TV, ou 

materiais impressos, o dispositivo pode ser algo virtual. Mesmo há 14 anos, o autor já 

observada a necessidade de reformular o conceito de dispositivo. 

Enquanto o impresso é estático e vertical, o dispositivo é físico: jornal ou revista. Na 

internet, o dispositivo a ser estudado varia, o suporte na web pode ser as redes sociais, sites 

ou portais. Para cada um deles há uma linguagem, público e contrato específicos. Mouilland 

(2002), aponta que os dispositivo se organizam de modo que um pode se ocupar do outro, por 

exemplo, uma publicação feita em uma mídia, pode ser consumida em mais mídias. Como 

essa pesquisa é feita para redes sociais, o estudo que será analisado neste trabalho será o 

contrato de informação nas redes sociais.  

 

3.2 CONTRATO DE INFORMAÇÃO DO PERFIL DE LATUFF NO INSTAGRAM. 

  

Conforme Charaudeau (2012), as condições de identidade, finalidade, propósito e 

dispositivo são dados externos. Ou seja, são os fatores que confirmam o contrato. O autor 
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sustenta que os fatores externos estão ligados ao comportamento dos receptores referente à 

mensagem que foi passada pelo emissor. Para o autor, os fatores externos estão ligados às 

reações do público com a mensagem. Já os fatores internos, ficam restritos a linguagem de 

quem comunica.  

Para delimitar os dados externos de identidade, finalidade e propósito, Charaudeau 

explica o que é cada um destes conceitos. O autor sustenta que a identidade está ligada com o 

público. Charaudeau (2012) afirma que a identidade está relacionada a quem vai consumir a 

mensagem e também, aos traços sociais, econômicos e cultural dos receptores. A identidade 

também sofre influências que dependem diretamente do dispositivo utilizado. Para cada 

mídia há uma linguagem específica, características que constroem a identidade de quem faz 

(enunciador) e de quem recebe a mensagem (receptor) .  

Já a finalidade, Charaudeau (2012) observa que está inserida na mensagem. O autor 

sustenta que a finalidade está ligada com o que o emissor quer passar para o receptor. Essa 

função é feita por meio das visadas: informativa (fazer saber), captativa (fazer sentir), 

incitativa (fazer crer) e prescritiva (fazer fazer). Cada uma delas têm um papel fundamental 

na disseminação de conteúdo, pois é preciso informar de forma que impacte, seja credível e 

promova alguma ação no indivíduo que consome.  

A finalidade, muitas vezes é confundida com o propósito, porém há diferenças e 

peculiaridades em cada uma delas. O propósito traz a reflexão sobre o tema. Segundo 

Charaudeau(2012), ele tem a ver com o que se trata o conteúdo que será publicado. O autor 

explica que o propósito está ligado a uma ideia geral, ao contexto. O propósito está 

relacionado a três fatores: reconhecimento, percepção do elemento novo e reintegração do 

acontecimento.  

 

 

Condições  Análise 

Identidade  Carlos Lautff que comunica (enunciador) para seus seguidores no Instagram. 

Latuff é um dos mais polêmicos chargistas do mundo. Com um olhar social e 

crítico a respeito de polícia, mundo e religião, o Latuff já fez charges sobre a 

tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, a opressão que os palestinos sofrem 

por países capitalistas do ocidente e denúncias de corrupção. Este que é um 

dos temas mais abordados por ele. O ativismo e simpatia pelos muçulmanos 

ganhou força a partir de uma viagem que Latuff fez para a Palestina, em 
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1999. Desde então, ele se tornou um dos mais influentes e ativos defensores 

dos países muçulmanos. A questão política também é tratada com frequência 

pelo chargista no Instagram e também, no Vio Mundo, Sul 21, portais de 

notícias online para os quais Latuff colabora. Ele posta diariamente charges 

referentes à crise política brasileira, à crise econômica, assim como fotos que 

provocam reflexão. Latuff também aborda temas pertinentes ao mundo 

inteiro, como o escândalo de corrupção Panama Papers, terrorismo, eleições 

presidenciais americanas, guerras, questões ambientais e pobreza. O perfil de 

Carlos Latuff conta com 4.375 seguidores brasileiros e de outros países. 

Latuff tem mais de mil publicações, entre fotos pessoais, das ruas, do 

cotidiano e charges. Embora o número de seguidores ultrapasse os quatro 

mil, Latuff não segue ninguém. A quantidade de internautas que consomem 

o perfil de Latuff, demonstra que ele é conhecido por um público específico, 

que compactua ideologicamente com ele. 

Finalidade  Em seu perfil há um predomínio das visadas informativa e captativa. Nas 

charges é perceptível a ânsia de Latuff em informar, “fazer saber”, e 

problematizar por meio do,“fazer sentir”. Por mais que haja o predomínio 

destas duas visadas em suas publicações, aparecem também, em algumas 

postagens, a incitativa “fazer crer”, que faz com que seus seguidores tenham 

credibilidade com a ilustração e sejam persuadidos por sua visão na 

ilustração. Por mais que as visadas muitas vezes convirjam, o predomínio 

crítico prevalece. As ironias do chargistas nas publicações são visíveis. Com 

sagacidade, inteligência e um toque de humor, as charges problematizam, 

questionam, denunciam e fazem com que o leitor veja a situação por um 

outro ângulo, que geralmente, não é o mesmo que as mídias tradicionais 

abordam.   

Propósito  Latuff prima pelas potencialidades informativa e de socialidade. O potencial 

informativo é percebido pelo fato de que Latuff cria a charge a partir de uma 

informação, ou seja, suas pautas são factuais – inéditas - ou agendadas – 

quando o assunto é pauta certa no jornal. O potencial de socialidade também 

aparece em suas postagens, pois o chargista tem um olhar crítico a respeito 

da sociedade e dos problemas sociais. Com sarcasmo, ironia e doses de 

humor com exageros (característica comum da charge), as publicações são 
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provocativas, fazendo com que a sociedade reflita acerca do tema. As 

denúncias sociais incutidas nas ilustrações gráficas denotam a preocupação 

em abordar fatos por viéses e pontos de vistas diferentes.  

Dispositivo Instagram. Diferente da charge no jornal e no site, essa possibilita a 

participação do público, por meio de curtidas, comentários e recados no 

Direct, além do uso de tags na descrição da imagem e um link que leva a um 

site, também é possível por legendas e compartilhar a mesma charge em 

outras redes sociais. O Instagram também permite que os usuários 

reproduzam a charge em seus perfis a partir de aplicativos, fazendo com que 

mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, por mais que esses usuários não 

sigam o perfil de Latuff. 

 

A partir deste contexto dos dados externos (identidade, finalidade, propósito e 

dispositivo) do perfil de Latuff, foi feito um levantamento em seu Instagram a fim de 

identificar as 10 charges mais curtidas. A pesquisa na rede social aconteceu entre setembro de 

2015 até setembro de 2016. A partir dessa pesquisa, foram identificadas as ilustrações para 

compor o corpus.  

As análises desta pesquisa contemplam 09 das 10 charges mais curtidas em seu perfil, 

isso porque, uma charge publicada depois do período estudado entrou na pesquisa. A figura 4 

foi inserida por tratar das eleições de Porto Alegre, uma postagem mais próxima da realidade 

do estado, e que problematiza e crítica o pensamento do povo gaúcho.  Por este motivo houve 

uma troca da décima charge mais curtida no período observado para inserção desta imagem 

no trabalho.  

 

3.3 ANÁLISE DAS CHARGES 

 

A Figura 1 foi postada exclusivamente no Instagram de Latuff e replicada em seu 

Facebook. A charge trata das olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 e a  segregação que 

aconteceu na cidade que ficou dividida bairros nobres x periferia. A ilustração repercutiu na 

rede social com 277 curtidas. A seguir é apresentada a análise do contrato deste post. 
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Figura 1 – Cristo Redentor 

Condições  Análise  

Identidade  Carlos Latuff explora os problemas brasileiros em suas charges. 

A crítica social está presente na maioria das charges de Latuff, 

identificado com temas sociais. A proximidade com o assunto 

fez com que nessa charge os brasileiros interagissem com o 

emissor (Latuff). Nos comentários, é possível identificar críticas 

políticas e elogios à imagem e postura crítica de Latuff, como no 

comentário do internaura @rockbychoice, que usa a tag 

#ForaTemer, para expor o descontentamento com o atual 

governo. 

Finalidade Visada informativa pode ser percebida a partir do recorte da 

figura do Cristo Redentor vestido com colete da Polícia Militar e 

com uma arma no colete olhando para favela. O caráter 

informativo fica nítido ao perceber que o Cristo, considerado 

cartão postal do Rio De Janeiro, separa a favela dos demais 

bairros da cidade. A visada informativa também está presente na 

legenda e nas tags utilizadas pelo chargista (#RioOlympics2016 

e #Rio2016). Visada captativa (fazer sentir) fica explícita pelo 

fato da figura do Cristo Redentor separar a favela da cidade, 
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atrás do ponto turístico aparecem grandes prédios. Além disso, a 

visada captativa também é elucidada quando Latuff põe uma 

cerca que segrega as duas partes da cidade (periferia e bairros). 

Os bairros que aparecem da imagem são nobres, de classe 

média, são de pessoas que tem acesso e podem acompanhar 

(pelo poder econômico que elas têm) os jogos. Na imagem é 

possível identificar um heliporto em um dos prédios, que denota 

riqueza, pois esse tipo de estrutura é encontrada em hospitais, 

prédios empresariais e empresas de TV. O fato do heliporto 

aparecer na charge reforça a ideia de que a cerca realmente 

separa os ricos dos pobres. Que a burguesia está inserida nos 

jogos. A referência as sacadas das coberturas, mostra que houve 

isolamento nos dias dos jogos. O contraste de cores utilizadas 

para representar os prédios (branco, pureza) marrom e laranja 

(tijolo ou madeira e o barro, pois as ruas na favela não são 

asfaltadas e sujeira) azul (caixa d’água) mostra claramente aonde 

está a elite e como vivem os moradores da periferia viram os 

jogos. Latuff ilustrou com uma visão crítica e social como 

aconteceu os jogos no rio. A separação utilizada pelo chargista 

lembra a cerca que separa o México dos Estados Unidos, na qual 

milhares de pessoas perdem a vida tentando entrar ilegalmente 

na América. 

Propósito Potencial de atualidade ao tratar das Olimpíadas no Rio de 

Janeiro. Potencial de socialidade ao representar na ilustração um 

tema esportivo a partir da crítica social. Potencial de 

imprevisibilidade é o fato de Latuff inserir na charge, o Cristo, 

símbolo da fé do cristianismo, como o capitão da Polícia Militar 

com um colete e uma arma protegendo a área nobre da cidade. 

Outro fator de imprevisibilidade é a criação de uma cerca física 

que separa a capital carioca, fica implícita a ideia de que existe 

uma cerca invisível que não permite a participação nos jogos da 

população da favela. A cerca indica segregação e também 

associa a violência e os problemas sociais à periferia. A ideia da 
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divisória também pode ser comparada com outras cercas que 

separam ou separaram o mundo, Muro de Berlin, faixa de gaza e 

a divisão das Coréias do Norte e do Sul. Embora a comparação 

da segregação ilustrada por Latuff com outras cercas possa ser 

radical, ela denuncia que os Jogos Olímpicos foram direcionados 

a um público específico, as elites brasileira e internacional que 

podem gozar do maior evento esportivo mundial. A força da 

arma mão do Cristo e do colete, deixa explícito que a soberania 

policial foi exagerada e a separação aconteceu. A charge não só 

denuncia a divisão, como também, problematiza a cobertura 

midiática. Com a legenda: “sete dias na favela’, denotando que 

aquelas pessoas foram esquecidas pela mídia, escondidas pelo 

poder público e pela população em geral, que não enxerga os 

grupos minoritários e se mantém na inércia imposta pelo 

sistema.  

Dispositivo  Neste post é possível identificar a proximidade dos brasileiros 

com o tema. Os seguidores brasileiros buscaram problematizar e 

comentar a imagem, pois o conceito de sentir-se próximo ao 

tema. Uso da tag #ForaTemer. Marcações de ‘amigos’ como 

forma de recomendar o conteúdo. 

 

A figura 2 foi produzida para um jornal árabe Alquds, com sede na Inglaterra, postada 

no Instagram e compartilhada no Facebook. Alquds significa Jerusalém em árabe. O portal 

noticioso tem notícias e reportagens em árabe, mas a página pode ser traduzida para qualquer 

língua. A charge mostra o ataque terrorista provocado por soldados Sírio aliados do 

presidente Bashar al-Assad. A justificativa para o ataque aéreo foi a tentativa de bombardear 

grupos extremistas terroristas ligados ao Estado Islâmico. No atentado, a imagem de um 

menino perplexo e ferido ganhou o mundo e foi ilustrada e problematizada por Latuff.  
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Figura 2: O menino de Aleppo  

 

Condições  Análise  

Identidade  O chargista tem empatia com a questão árabe e busca denunciar 

por meio das suas ilustrações a realidade dos muçulmanos. 

Latuff é um ativista conhecido no mundo por pessoas, que, 

assim como ele, se solidarizam com a causa dos povos árabes, 

como os sírios. Nesta postagem, é possível identificar 

comentários em inglês dos usuários Whasarja e 

Meysam.irani2014.   

Finalidade  Fica nítido que nesta figura são apresentadas as visadas: 

informativa e captativa. A visada informativa é o fato dos 

atentados que ocorreram na Síria, em setembro de 2016, que 

deixaram centenas de pessoas mortas e feridas. A ilustração 

acima é a partir da notícia da casa de um menino, de cinco anos, 

encontrado na cidade de Aleppo, que foi atingida durante um 

ataque de tropas do presidente sírio Bashar al-Assad, que 

buscava atingir rebeldes ligados ao grupo terrorista Estado 

Islâmico. O caráter informativo também pode ser percebido na 

tag que acompanha a charge e no link que leva ao site em que a 

ilustração foi criada e postada. A imagem do menino com o 

rosto machucado e assustado ganhou o mundo. O olhar atento e 
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crítico de Carlos Latuff ilustrou o fato nessa charge. A imagem 

deixa claro o “fazer sentir”, observado por Charaudedau (2012) 

por meio da visada captativa, que denuncia o descaso das 

grandes potências mundiais com a Síria e demais países do 

Oriente Médio, principalmente França e Estados Unidos, o que é 

percebido nas cores escolhidas por Latuff: azul e vermelho. 

Nesta ilustração Latuff problematiza também a guerra civil da 

Síria, e o quanto o governo Sírio é truculento, hostil e 

autoritário. Essa imagem mostra que o mundo é conivente com 

as mortes dos civis e pode ser interpretada por muitos ângulos: a 

inércia das potências e da ONU com as questões árabes, o fato 

do menino não ter para onde correr, pois sua cidade está 

contaminada pelo ódio, disputa de poder e ganância, pode ser 

observada pela ótica de que os países de maioria muçulmana são 

sempre alvos, ou pelo seu próprio governo, ou pelas chamadas 

superpotências. Na charge, é possível associar o vermelho ao 

sangue derramado na Síria, por seu próprio governo, em 

contraponto ao azul do céu e do avião. O vermelho e o azul não 

estão ali por acaso, ambas as cores compõem as bandeiras dos 

Estados Unidos e da França, países diretamente ligados aos 

conflitos no Oriente Médio, seja pela competição no petróleo, ou 

pela influência que os dois exercem na ONU, com lutas 

constantes contra o terrorismo, mas que fomentam ainda mais o 

ódio contra os árabes e a xenofobia do resto do mundo para com 

os muçulmanos.  

Propósito A ilustração tem um potencial de atualidade ao denunciar um 

fato que aconteceu em 2016. O caráter de denúncia também 

pode ser analisado ao tratar de um assunto por um viés que não é 

tratado na grande mídia nacional e internacional. A importância 

dada a ataques na Europa e nos Estados Unidos não é a mesma 

em países do Oriente Médio. Os ataques que ocorrem em países 

como Síria, Líbano, Jordânia e Afeganistão não são divulgados 

da mesma maneira quando os fatos acontecem em países 
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considerados potências econômicas. A imagem do menino de 

Aleppo tornou-se o símbolo de luta e força no combate às 

austeridades cometidas por países ricos ao Oriente Médio, e 

também, pelo próprio governo sírio com seu povo. O propósito 

desta ilustração não está em mostrar o fato, mas sim em 

problematizar e levantar questionamentos sobre a atuação e a 

situação política e social dos países árabes. As casas com 

fumaças atrás do menino, assim como o vermelho, que remete 

ao sangue derramado no país, provocam e ajudam o internauta a 

refletir sobre a situação da Síria e demais países de maioria 

árabe e/ou muçulmana. Essa percepção fica mais clara ao pôr de 

legenda da charge apenas a tag com Aleppo, sem textos de 

apoio, ou frases que possam induzir a um tipo de pensamento. O 

chargista consegue fazer com que o leitor/internauta/espectador 

tire suas conclusões. As induções a respeito do fato estão no 

conhecimento empírico do público e na bagagem cultural de 

cada indivíduo, características comuns de uma charge. Pois para 

entender a charge é preciso que a pessoa tenha uma noção do 

assunto por ela abordado.  

Dispositivo  Na publicação é identificado comentários em inglês, 

característica comum das redes sociais.  Em outras mídias, como 

impresso, TV ou rádio, isso é difícil, ou impossível, pois as 

pessoas de outros países que não sabem português não 

conseguem consumir a informação. Por meio de tradução e do 

aplicativo ter versão em todas as línguas, é possível com que se 

contemple no mesmo espaço informações de diferentes países, 

culturas, opiniões e bagagem cultural. A charge foi publicada 

inicialmente no jornal árabe Alquds, que tem localização na 

Inglaterra. Alquds, significa Jerusalém em árabe, mas essa 

palavra também tem um valor forte para os cristãos, que 

acreditam Jerusalém significa salvação. No site é possível 

identificar charges, imagens e contribuições de pessoas do 

mundo todo.  
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A figura 3 foi publicada incialmente no jornal de esquerda Brasil 247, posteriormente 

publicada no Instagram e no Facebook de Latuff. A charge trata da reação do Estado Islâmico 

a excessos cometidos pela França na Síria e busca problematizar que os atentados cometidos 

pelo grupo terrorista são reflexo que constantes abusos cometidos por países capitalistas.   

 

 

 

 

Figura 3: Paris versus Síria 

 

Condições  Análise  

Identidade  A ilustração foi postada no portal de notícia brasileiro Brasil 

247, jornal online de esquerda, que tem notícias de todo o país e 

do mundo. Nesta charge, Latuff coloca a legenda em inglês para 

retratar a tensa situação entre França e Síria. Porém, a legenda 

em outra língua gera desconforto entre os internautas, pelo 

menos um, sugere que o texto seja colocado em Português. O 

usuário identificado como “_valdecimasio” pede para que Latuff 

coloque a legenda também em português. Já os demais 

comentários que aparecem neste print são em inglês, o que mais 

uma vez corrobora com o fato de que Latuff é conhecido e 

seguido por pessoas de outros países que admiram o seu 
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trabalho.  

Finalidade  A finalidade fica nítido nesta ilustração pelas as visadas 

informativas e captativas na imagem. A visada informativa é 

perceptível na legenda da charge: “Cartoon of the day. Explosive 

foreign policy of François Hollande.”, que traduzindo para o 

português significa: “desenho do dia. A política externa 

explosiva de François Hollande”. A charge remete aos atentados 

que aconteceram em Paris praticados pelo grupo terrorista 

Estado Islâmico (EI). Latuff ilustra a política externa da França 

na Síria a partir da figura do presidente francês despejando 

produto inflamável, que pode ser entendido como gasolina, já 

que o Oriente Médio tem a maior porcentagem de petróleo e gás 

natural do mundo. Como ‘resposta’ a esta atitude de Hollande, 

ocorre a ação terrorista do Estado Islâmico, representado na 

figura de um terrorista com uma faca na mão, golpeando a 

França. A visada captativa é percebida pelo fato da charge 

denunciar a culpa que a França, ou o governo francês tem nos 

ataques que sofre. Latuff não tenta justificar os atentados, ele 

apenas mostra que toda ação tem uma reação. Por mais que a 

grande mídia aponte os franceses como vítimas quando sofrem 

atentados (e são), o chargista apresenta outro ponto de vista ao 

denunciar a exploração que a França exerce sobre a Síria e em 

demais países árabes do Oriente Médio.  

Propósito  Nesta charge é possível identificar vários propósitos: atualidade, 

denunciativo e de socialidade. O da atualidade pelo fato de tratar 

de um assunto que acontece todos os dias. A política externa de 

exploração e poder de países desenvolvidos é posta em prática 

diariamente não só em países árabes, como na África, China, 

Índia e países latinos, embora cada lugar tenha maneira 

específica para ser explorado. A atualidade é vista também por 

conta dos atentados que a França vem sofrendo nos últimos 

meses. O potencial atual também é observado devido aos 

constantes bombardeios que países do Oriente Médio e África 
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sofrem, atentados em maioria praticados pelos Estados Unidos 

ou França. O potencial de denúncia pode ser estudado dentro da 

socialidade, pois ambos convergem. Entretanto, nesta ilustração, 

a denúncia pode ser analisada de maneira separada, pois ela está 

ligada a múltiplos fatores: políticas externas da França, viés de 

abordagem midiática e econômico. A gasolina na mão de 

François, presidente Francês, é vista como a extração de petróleo 

que o governo faz na Síria. Em resposta a esse contrabando, que 

pode ser interpretado como “colônia de exploração”, atentados 

terroristas ocorrem na França. A denúncia de Latuff lembra a 

terceira Lei de Newton (ação e reação). A ação de um governo 

capitalista e rico em um país pobre vulnerável politicamente e 

economicamente, e em guerra civil, reflete em uma reação 

violenta do mesmo. Por sua vez, o caráter de problematizar a 

situação também está na cobertura midiática, que dá mais ênfase 

em ataques que a França sofre a atentados praticados pela 

própria França. O potencial de socialidade, ou social, pode ser 

percebido quando a força de uma potência capitalista consegue 

roubar bens de um país devastado e ainda sair como vítima.  O 

contexto social trazido por Latuff ajuda a questionar, mais uma 

vez, por outro viés, o papel da mídia. Enquanto a mídia trata 

ataques do Estado Islâmico como “preconceito religioso” por 

parte dos muçulmanos com os cristãos, e não aborda o fato do 

preconceito cristão com os muçulmanos cria-se a ideia de que os 

sírios são radicais. O chargista em nenhum momento cita a 

mídia em sua ilustração, mas é possível identificar nos 

elementos subjacentes da imagem, a denúncia aos meios de 

comunicação por abordarem de forma tendenciosa e parcial os 

atritos entre França e Síria.  

Dispositivo   A charge foi publicada inicialmente no portal de notícias Brasil 

247 e, em seguida replicada em seu perfil do Instagram. Na 

postagem pode-se perceber que há comentários em inglês e 

português, entre eles o usuário brasileiro pede que Latuff ponha 
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legenda também em português. Embora a charge tenha sido 

publicada primeiramente em um jornal online brasileiro, a 

legenda da ilustração na rede social foi em Inglês, para que o 

público estrangeiro pudesse acompanhar sobre o que tratava.  

 

 

 

 

 A figura 4 remete aos 15 anos do atentado às torres gêmeas, em 11 de setembro de 

2001, em Nova York. Além da lembrança dos ataques que deixaram milhares de mortos nos 

Estados Unidos, Latuff também faz críticas as políticas intervencionistas norte-americanas. 

Esta ilustração foi criada para as redes sociais, não há referências de que esta charge tenha 

sido publicada em algum portal noticioso que Latuff seja colaborador.  

 

 

Figura 4: 15 anos dos atentados as torres gêmeas  

 

Condições  Análise  

Identidade  A imagem deixa claro o posicionamento contrário às políticas 

intervencionistas dos Estados Unidos. Na publicação é possível 

identificar que seus seguidores têm a mesma opinião a respeito 
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das práticas de intervenção norte-americana. Por meio dos 

comentários de “@mar_parvez “e “@little_pink_houses”, é 

possível identificar a relação dos seguidores com o tema. Esta 

charge que marca 15 anos dos atentados as torres gêmeas no 

Estados Unidos, foi criada exclusivamente para as redes sociais, 

pois Latuff não publicou em nenhum jornal online. 

Finalidade  O caráter informativo desta ilustração está na legenda, com as 

tags: “911” e “September11”, que rementem aos atentados que 

ocorrerem no dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. 

A visada captativa desta charge está na ilustração, momento em 

que os aviões (representados na ilustração por dois 

bumerangues) derrubam as duas torres conhecidas 

mundialmente como World Trade Center. A fumaça que sai dos 

prédios remete ao que aconteceu no dia da tragédia. As pessoas 

foram engolidas pela fumaça tóxica advinda das explosões e 

desabamento das torres, que consumiu quase toda cidade de 

Nova York após o atentado que deixou milhares de pessoas 

mortas e feridas. A visada incitativa pode ser percebida também 

nos bumerangues e nas freses escritas: “Interventionist Policy”, 

que em português significam: “política intervencionista”, o que 

remete a ideia de que a política externa dos Estados Unidos 

corroborou para que o atentado às torres gêmeas acontecesse Os 

bumerangues dão a ideia de que “tudo que vai, volta”. As cores 

da bandeira americana, assim como o símbolo das forças 

armadas americanas mostram que os Estados Unidos da América 

deixam clara a intensão de Latuff mostrar que a política 

intervencionista norte-americana foi a causadora da tragédia.   

Propósito  O propósito informativo pode ser observado quando Latuff trata 

de assunto agendado pela mídia, isto é, um fato que todos os 

anos, desde 2001, é pauta. O 11 de setembro é um tema que é 

debatido e problematizado por mais que já tenham se passado 15 

anos, afinal, a luta contra o terrorismo e os excessos cometidos 

tanto por países árabes, como por parte dos países ricos ainda 
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não acabou. O caráter de denúncia, presente em todas as 

ilustrações de Carlos se faz presente de maneira bastante clara 

nesta ilustração ao mostrar os símbolos americanos nos 

bumerangues que atingiram as torres, dando a ideia da parcela 

de culpa que o Estado teve nos atentados. Além disso, Latuff 

também busca ilustrar de maneia minuciosa, a quão tensa e 

interesseira são as relações entre Estados Unidos com o resto do 

mundo, quando ele escreve nas asas “política intervencionista”, 

fica clara crítica ao modelo de governo adotado pela maior 

potência mundial em relação aos outros países, sobretudo aos 

pobres ou emergentes. O símbolo das forças armadas americanas 

nos objetos que representam os aviões, mostra que o exército 

americano comete excessos em missões de paz, e o quanto a 

mídia distorce a atuação dos Estados Unidos nestes países. Com 

o intuito de pacificar o Iraque, o país lucrou barris de petróleo no 

Oriente Médio e as tropas americanas desrespeitaram (e ainda 

desrespeitam) acordo da ONU de não bombardear escolas, 

hospitais e não ferir civis. O questionamento sobre a conduta das 

relações internacionais norte-americanas, levantado por Latuff 

nesta charge, podem ser interpretado também dentro da proposta 

socialidade. Pois a crítica social implícita e explícita nesta 

imagem fazem refletir e problematizar as questões sociais 

mundiais e quão delicada e intencional é a relação da maior 

potência econômica com o mundo.  

Dispositivo  A imagem foi publicada no perfil do Instagram de Carlos Latuff, 

e replicada no Facebook, por meio de compartilhamento em 

outras redes sociais, característica do Instagram. Porém, neste 

caso, a ilustração foi publicada apenas nas redes sociais, ela não 

partiu de outro site ou portal como geralmente acontece. Embora 

tenha um número de curtidas relativamente grande, não houve 

muitos comentários, nem repercussão por parte dos seguidores, 

sobretudo os brasileiros. Nos dois comentários que a charge tem, 

é possível identificar que foram feitos por pessoas de outros 
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países: mar_parvaz que comentou “So true” ou “tão verdade” 

em português e little_pink_houses, que dsse... “and Wahhabi 

zealots* 😒” que significa: “os fanáticos wahabitas”, que 

colocou emoticon triste, ou reprovação no final, que remete a 

parcela de culpa americana nos atentados que sofre.  

 

 

 

 A figura 5 foi postada por Latuff apenas nas redes sociais. A charge trata sobre o 

atentado em Nice, na França, em julho de 2016. O ataque terrorista deixou cerca de 80 

mortos e dezenas de pessoas feridas. Reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI), 

o assassinato em massa aconteceu na rua durante as comemorações do Dia da Bastilha. 

 

 

Figura 5: Atentado em Nice.  

 

 

Condições  Análise  

Identidade Instagram de Carlos Latuff. A charge trata sobre o atentado que 

aconteceu em Paris, em julho deste ano. O ataque teve autoria do grupo 

terrorista Estado Islâmico. No episódio, um homem usou um caminhão 

para atropelar pessoas durante um festival em Nice na França. A 

ilustração gráfica foi postada somente no Instagram de Latuff e 

replicada em seu perfil pessoal no Facebook. Nos comentários desta 
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publicação, é possível identificar comentários opiniões distintas, mas 

nenhuma crítica a postagem ou Latuff. @rockbychoice tenta justificar 

que os atentados são reflexo de atitudes praticadas pela Europa. Já 

@BREXIT, compara a onda de ataques com outros maiores que 

aconteceram em 2001, nos Estados Unidos. Embora as opiniões não 

sejam iguais, não há atritos entre os seguidores, o respeito ao 

enunciador e aos consumidores é recíproco.  

Finalidade  Nesta charge é possível identificar as visadas informativa e captativa, 

que predominam na imagem. O caráter informativo está, mais uma vez, 

no fato de Latuff tratar de um assunto noticioso. Ao abordar o atentado 

da França, o chargista reforça sua preocupação em informar. Embora 

seja preciso estar informado a respeito sobre o assunto para se 

compreender a charge, como defende Gudizinski (2009), o caráter 

informativo aparece nesta e nas demais ilustrações aqui analisadas. A 

tag utilizada por Latuff para legenda da foto “prayfornice”, que significa 

reze por Nice, reforça a visada informativa Charaudeau (2012). A 

visada captativa, é percebida na figura do menino, que chorando, agarra 

o braço de vítima, que supostamente se trata de um ente querido morto 

na tragédia. O caráter captativo está na lágrima e no olhar triste e 

melancólico do menino. O corpo coberto e, ao lado dele, índices de 

freadas de caminhão indicam ideia da dimensão o que foi o atentado, 

que deixou cerca de 80 mortos e dezenas de feridos. A escolha de Latuff 

em retratar o asfalto, a criança e o corpo mostra a abordagem pelo lado 

humano. O chargista trouxe o olhar de uma criança sobre o fato, o 

sofrimento de um menino, que, mesmo sujo de sangue e com a roupa 

rasgada, não larga a mão daquela pessoa que significa tanto para ele.  

Propósito  O propósito da informação desta charge é o terrorismo e os ataques de 

grupos extremistas religiosos. O chargista trata deste assunto de maneia 

enfática, crítica e com um olhar que a maioria das pessoas e a mídia não 

veem sobre o que acontece. Por mais que Latuff tenha simpatia com as 

causas árabes, ele combate, denuncia e repudia o terrorismo em suas 

ilustrações, pois entende e consegue discernir que um assunto não está 

ligado ao outro. Não é porque a pessoa é muçulmana que ela é 
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terrorista, pensamento comum na Europa e em boa parte do mundo, que 

trata com desrespeito os povos árabes e escancara a xenofobia e o ódio, 

alimentando, ainda mais, a ira de grupos extremistas. O caráter de 

socialidade está presente de maneira denunciativa nesta ilustração. O 

fato de tratar o terrorismo com um olhar diferenciado, faz com que 

capte o acontecimento por um ângulo único, capaz de quebrar 

paradigmas e estereótipos. O menino chorando, com a roupa rasgada e 

sujo de sangue, mostra o quão destruidor foi o ataque, o fato do corpo 

de uma pessoa próxima ao garoto estar no chão, sugere a reflexão a 

respeito da inércia da sociedade, que mesmo em um momento de dor, 

não ajudou o menino. A criança sozinha na imagem, desesperada, sem 

amparo, exibe o quanto as pessoas são egoístas, mesmo em situações 

em que a coletividade e o altruísmo devam falar mais alto. Por mais que 

a reflexão acerca do fato seja feita por um ângulo, é perceptível a 

intenção de Latuff em mostrar esse recorte, pois a sociedade precisa 

enxergar além das lentes das câmeras os fatos, sair do senso comum e 

da inércia que a zona de conforto os coloca.   

Dispositivo  A charge foi postada no Instagram de Carlos Latuff e compartilhada em 

seu Facebook. Na postagem, é possível ver que houve comentários de 

pessoas ligadas à causa, como o usuário “rockbychoice”, que traz dados 

a respeito do fato e levanta um questionamento no final sobre a 

abordagem midiática e o modo como a sociedade age em situações 

como essa. A imagem, que teve 272 curtidas, foi criada pelo chargista 

para ser postada apenas nas redes sociais. Essa ilustração em específico, 

Latuff não publicou em nenhum veículo ou portal midiático, deixando 

apenas em seus perfis, para seus seguidores, atitude comum de Carlos, 

que nem sempre coloca suas ilustrações na mídia, por ser um crítico 

dela, prefere expor algumas imagens apenas para quem consome.  

 

 

A charge que trata sobre a tentativa de golpe na Turquia, foi publicada inicialmente 

no portal de notícia turco Huna Sotak e em seguida compartilhada em seu perfil do Instagram 
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e no Facebook. Huna Sotak é um portal turco escrito em árabe, mas pode ser traduzido para 

qualquer língua.  

 

 

Figura 6: Tentativa de golpe militar na Turquia  

 

Condições  Análise  

Identidade  A ilustração teve comentários de pessoas de outros países, o que mostra 

o reconhecimento de Latuff no mundo inteiro, principalmente em países 

muçulmanos. A charge em questão trata de uma tentativa de golpe por 

parte dos militares na Turquia em julho deste ano. Latuff Com um tom 

de ironia e com uma imagem que coloca o Líder Turco como 

controlador, o chargista problematizou o fato em um jornal local da 

Turquia e em suas redes sociais 

Finalidade  A visada informativa está explícita nessa imagem.  Por tratar de um fato 

que teve repercussão mundial e a charge partir de um portal noticioso 

do país ao qual ela faz referência, revela o caráter informativo, em um 

primeiro momento, local (Turquia). A legenda denota a vontade do 

chargista em informar “cartoon of the day: the real coup against 

#turkey”, que em português significa: “desenho do dia: o verdadeiro 

golpe da Turquia”. Já a visada captativa, neste caso, é mais expressiva, 

pois explora a tentativa de golpe militar na Turquia com um olhar 

diferenciado. Latuff coloca ao centro da imagem a figura do presidente 
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turco, Recep Tayyip Erdogan, com a lua e a estrela, símbolos da 

bandeira turca separadas, uma de cada lado do presidente o que denota, 

que por mais que os militares não tenham assumido o poder, em julho, 

ele não é a melhor opção para ficar à frente do país. Ao posicionar 

Edorgan em uma cadeira, e desenhá-lo maior, demonstra que ele é 

autoritário e truculento, sem fazer referência as pessoas que estão 

amaradas ao seu lado. A visada captativa está presente também, quando 

o chargista demonstra que aceitação e as ações do presidente não são 

aprovadas por toda a população e podem ser questionadas. O que 

confirma a dúvida sobre as atitudes de Edorgan, é o fato de Latuff 

mostrar militares, a imprensa e a justiça amarrados, de forma 

assimétrica (dois de cada lado) na charge, com o Presidente no meio, 

dando a ideia de que ele divide o país e as opiniões a respeito.  

Propósito  Nesta ilustração, pode-se perceber os propósitos informativos, 

denunciativo e de socialidade. Neste caso, podemos analisar de maneira 

separada, pois cada um tem seus motivos para serem estudados. O 

caráter informativo está presente pelo fato de Latuff tratar de um tema 

que foi amplamente divulgado pela mídia mundial. A tentativa de golpe 

por parte dos militares na Turquia foi um fato que chamou a atenção do 

mundo. A figura do presidente Recep Tayyip Erdogan, que está no 

poder desde 2002, como primeiro ministro e tornou-se presidente há 

dois anos, pelo voto direto, foi posta em dúvida e é alvo de críticas por 

meio da imprensa local e do resto do mundo. Latuff deixa clara a 

austeridade de Erdogan em sua charge, por meio do propósito 

denunciativo que a imagem possuí. Ao ilustrar o presidente turco ao 

centro da charge, dividindo de maneira assimétrica a imagem (com lua e 

estrelas, imprensa, soldados, generais e juízes amarrado, dois na direita 

e dois na esquerda de Erdogan), o chargista conseguiu denunciar e 

problematizar a questão política no país. Por meio desta ilustração 

gráfica, é possível identificar que a postura do presidente não agrada a 

todos e pode ser posta à prova. Na charge fica nítida a impressão que 

nem os militares, nem o atual governo, são as saídas viáveis que a 

Turquia precisa. O propósito de socialidade é nítido ao observar que a 
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imprensa, o judiciário, soldados e comandantes do exército estão reféns 

de um governo, que em tese é democrático, mas comete atrocidades 

com posturas impopulares e antidemocráticas. O caráter social desta 

charge está presente de maneira veemente quando a figura de Erdogan é 

desenhada sobressaindo as demais, deixando claro seu poder sobre a 

voz justiça (juiz amarrado), segurança (militares presos). O que denota a 

ideia de que o presidente tem poder sobre todo o país por meio da 

truculência e da hostilidade. Outro fator que deve ser analisado ao 

analisar essa imagem que engloba todos os propósitos acima elencados 

é o olhar forte, impactante e ruim que Latuff desenhou no presidente 

turco. A parte informativa da figura de Erdogan está no fato da 

imprensa citar que ele tem medidas irregulares em seu governo e 

antidemocrática, a denúncia está na caricatura do presidente aparecer 

maior que as outras, dando a ideia de que ele manda e o povo e seus 

subordinados obedecem suas ordens, o que é reforçado com as pessoas 

que aparecem amarradas. Já a socialidade está na imagem como um 

todo. A tentativa de golpe e o governo impopular que se instalou na 

Turquia por meio do voto, este que foi conquistado por meio de lutas de 

classes do povo turno em 2013, com o embalo da primavera árabe.  

Dispositivo  A charge postada no Instagram foi postada incialmente em um jornal 

turco, Latuff deixa isso explícito ao citar o perfil da rede social do jornal 

na legenda da ilustração. Na postagem é possível perceber a intenção e 

interação de internautas com o chargista por meio dos comentários que 

estão visíveis nesse recorte. O primeiro de “brsmnjrgns” que demonstra 

medo, aversão com o emoji, que por mais que o usuário seja de outro 

país, é possível entender sua reação ao entender o que o boneco 

significa. Já o segundo comentário que aparece nesta postagem é o de 

“ewine_korkomaz” que fala em turco: “Bütün çocukları ve insanları 

öldürsende elbet bir musa doğacak tayip serefsizi”, que ao traduzir para 

o português significa: “todas as crianças e pessoas mortas por Erdegan, 

que é truculento e desonesto” Em ambos os comentários  é possível ver 

o descontentamento do povo turco, porém no primeiro a indignação fica 

nítida para qualquer pessoa, pois não é necessário traduzir. Ao analisar 
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essa imagem, reforça a tese de Recuero (2012), que observa que as 

redes sociais são compostas por pessoas que conversam em rede. Por 

mais que as línguas sejam diferentes, é possível conversar em rede por 

meio de aplicativos, sites que fazem tradução simultânea ou emojis que 

exprimem as reações que os usuários têm.  

 

 

A figura 7 foi publicada inicialmente no jornal turco Huna Sotak, em seguida postada 

no Instagram de Latuff e compartilhada em seu perfil pessoal no Facebook. A ilustração trata 

da relação entre o governo truco com Israel. Na imagem é possível identificar a relação do 

presidente da Turquia Recep Tayyip Erdoğan, com o líder israelense Reuven Rivlin, quando 

os dois países decidiram normalizar as relações depois de seis anos. 

 

 

Figura 7: A retomada das relações entre Turquia e Israel  

 

Condições  Análise  

Identidade  Carlos Latuff tem uma forte ligação com temas relacionados ao Oriente 

Médio e países de maioria muçulmana. A charge mostra o interesse do 

chargista pelo tema e o modo como ele enxerga as relações de Israel 

com a Turquia. A Turquia seja um país localizado entre a Europa e a 

Ásia e contém uma população de maioria muçulmana. Além disso, o 

país é a porta de entrada para refugiados do Oriente Médio. Isso explica 
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a relação de Latuff com o tema e o motivo da preocupação e exploração 

da realidade turca em suas charges.  

Finalidade  Nesta imagem é possível identificar a visada informativa, que pode ser 

observada na legenda: “cartoon of the day. #Isarel #Turkey to restore 

relations” em português: “desenho do dia: Israel e Turquia restauram 

relações”. A informação também está na ilustração dos líderes de ambos 

os países sentados no banco de uma praça de beijando na boca e 

dividindo um coração que tem as duas bandeiras da Turquia e de Isarel. 

O caráter informativo da charge também pode ser destacado pelo fato de 

haver cifras atrás deles do banco, dando a entender que o dinheiro, ou 

seja o capitalismo foi o pivô da retomada das relações rompidas em 

2010. A visada captativa pode ser observada nesta ilustração com os 

mesmos detalhes da charge que foram analisados na visada informativa: 

corações e cifras ao fundo, a figura dos presidentes turco e israelense se 

beijando na boca e o coração com as bandeiras. A visada captativa se 

faz presente nesta imagem com o fato de que Latuff captou o contexto 

social, político e econômico ao construí-la. As cifras ao fundo dão ideia 

de que há interesses econômicos maiores que as tensões religiosas 

existentes os dois povos (judeus e árabes) na retomada das relações. A 

Turquia é um país com maioria muçulmana, que historicamente tem 

problemas com os judeus -israelenses- por disputa de territórios, 

políticas e religiosas no Oriente Médio. Visada do fazer sentir 

Charaudeau (2012) é percebida no apelo que o chargista tem ao ilustrar 

o beijo na boca entre os dois líderes (homens), ou seja, um beijo 

homoafetivo. Desenhar Erdoğan  e Rivlin faz uma crítica ao preconceito 

que por mais que os povos tenham conflitos, os líderes pensam somente 

nos lucros, esquecendo de combater o ódio e trazer a paz que as nações 

precisam. 

Nesta ilustração também é perceptível a presença da visada incitativa ou 

“fazer crer”. Fica nítida a intenção de Latuff em mostrar que há uma 

relação entre Turquia e Israel. Carlos Latuff dá a entender que  os dois 

países possuem uma relação muito próxima, assim como a de um casal.  

Propósito  O propósito informativo pode ser percebido nesta charge quando Latuff 
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trata de um tema que significou muito para o mundo. Turquia e Isarel 

não mantinham relações desde 2010, por conta de divergências 

religiosas e políticas. Ao tratar da retomada das relações com um toque 

de humor e crítica, problematizando o fato do dinheiro estar acima do 

bem-estar geral da população, Latuff deixa claro os propósitos 

socialidade e denunciativo da charge. Por mais que as relações sejam 

retomadas, nem Turquia, nem Israel vão fazer acordos para que os 

conflitos realmente acabem, os acordos entre as nações são meramente 

comercial e não focam em solucionar problemas. A Turquia é a porta de 

entrada refugiados na Europa, e por isso, não está na União Europeia 

(UE), pois as grandes potências econômicas do velho mundo não 

querem receber muçulmanos em seus países temem ataques terroristas e 

por xenofobia. Logo, a decisão da Turquia em romper a barreira e voltar 

a se relacionar com Israel é intencional, pois o país visa participar da 

UE. Israel tem interesses claros em manter relações com o país de 

maioria muçulmana mais rico do mundo, que por mais que seja 

emergente, trará lucros e ainda mais poder para o estado. Por este 

motivo, Latuff traz na charge as críticas claras de amor ao dinheiro que 

ambos líderes têm e a sede de poder das nações, que visam apenas os 

lucros sem pensar em seus cidadãos e das demais nações. 

Dispositivo  A charge foi postada inicialmente no jornal turco Huna Sotak, e depois 

foi publicada no perfil do Instagram de Latuff e replicada em seu perfil 

no Facebook. A ilustração teve repercussão na internet, ganhou 287 

curtidas e obteve muitos comentários, a maioria dos internautas riram da 

imagem e os comentários desta publicação, assim como das demais, 

eram de pensamentos iguais, pois não foram identificadas a presença 

haters em seu perfil. Nesta charge, é possível observar comentários de 

usurários que riram da ironia ao tratar do assunto. D.iill marcou 

possivelmente um amigo ou conhecido que conhece ou estuda o tema 

para que ele tivesse acesso a informação, por meio do “@” é ´possível 

identificar a marcação. O outro comentário que é visível neste print é o 

do internauta Memedemmi, que riu e colocou os dois pontos e a letra 

“d” em maiúsculo no final, dando a ideia de um sorriso. A repercussão 
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desta ilustração foi grande e positiva na rede social.   

 

A charge publicada no jornal Inglês Adquds trata da tentativa de golpe militar na 

Turquia em Julho de 2016. No episódio tanques do exército turco saíram as ruas da cidade de 

Ancara, capital do país. O fato foi tratado pela mídia e pelo presidente turco Erdogan como 

uma investida dos militares em tomar o poder. A figura 9 mostra problematiza o fato ocorrido 

e traz uma concepção de um ângulo diferente o evento no país.  

 

 

Figura 8: Falsa tentativa de golpe militar na Turquia  

 

Condições  Análise  

Identidade  A imagem foi publicada no portal de notícias inglês alquds, e depois, 

postada no perfil do chargista no Instagram e compartilhada no 

Facebook. Na ilustração, Latuff traz um link que mostra da onde o 

conteúdo foi tirado com a legenda: “Cartoon of the day: #Erdogan and 

the “coup” in #Turkey”, que pode ser traduzida como: “desenho do dia: 

Erdogan e o “golpe” na Turquia”.  A charge trata sobre a tentativa de os 

militares tomarem o poder na Turquia e da ação do presidente Erdogan 

em virar o jogo e permanecer à frente do governo turco.  

Finalidade  Nesta ilustração é possível identificar as visadas informativa e captitva 

de maneira explícita conforme as teorias de Charaudeau (2012). A 

informativa acontece por meio do site noticioso em que o conteúdo foi 

publicado, pela legenda utilizada na foto: “desenho do dia: Erdogan e o 
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“golpe” na Turquia” e pelas tags utilizadas ao postar no Instagram. Ao 

tratar de um tema que gerou repercussão, caraterística comum das 

charges, a visada informativa se faz presente nessa e reforça a ideia de 

Grudizinski (2009) de que é preciso de um fato que repercuta na mídia 

para a charge ser gerada. A visada captativa é percebida no gráfico de 

popularidade e o presidente truco caminhando sobre ele. Por meio desta 

visada é possível identificar a crítica de Latuff na ilustração. A ironia 

começa na legenda, ou pôr a palavra “coup” (golpe) entre aspas, dando 

a entender que foi uma armação do governo para ganhar popularidade, 

já que Erdogan pediu que o povo saísse às ruas para que os militares 

não tomassem o poder. A charge pode ser relacionada com figura 9, em 

que Latuff divide a Turquia. A relação entre as duas charges, está além 

do tema, em ambas, o chargista faz referência ao “golpe” de maneira 

irônica, dando a entender que o golpe foi dado pelo governo e não pelos 

militares e que a tentativa de golpe, foi uma arma utilizada por Erdegan 

para recuperar a popularidade, amordaçando a imprensa e fazendo com 

o que o povo comprasse a sua ideia.  

Propósito  O propósito desta ilustração está no teor informativo, denunciativo e de 

socialidade. O caráter informativo, pode ser identificado pelos 

comentários: capulcufamily “He is a few steps before his official 

#dictatorship. However, looking at the idiots who took the streets for 

him yesterday, and what these people did to their country's soldiers, 

they already act like the servants of a #dictator”, que pode ser traduzido 

como: “Ele está a poucos passos antes de seu navio oficial ditador. No 

entanto, olhando para os idiotas que tomaram as ruas para ele ontem, e o 

que essas pessoas fizeram para soldados do seu país, que já agem como 

os servos de um ditador”.  A partir deste e de outros comentários é 

possível identificar o teor informativo da ilustração, bem como o 

denunciativo a socialidade. O caráter denunciativo, está no 

questionamento a postura do presidente turco. Em todas as charges 

sobre este tema, o chargista faz críticas duras ao modo de governar do 

líder. Nesta última, as ironias do chargista são ratificadas nos 

comentários, alguns mais revoltados com o governo, são mais enfáticos. 
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A denúncia sobre a possível manobra para angariar popularidade de 

Erdogan está explícita ao mostrar o líder pisando em um tanque do 

exército e subindo de forma rápida e grandiosa em um gráfico, que 

provavelmente seja de popularidade. Desta maneira, é possível 

identificar que Latuff denuncia que o possível golpe militar na Turquia 

foi uma atitude do presidente em estancar o pânico e ganhar a simpatia 

dos turcos que não estavam mais apoiando o seu desgoverno no país. O 

caráter social está explícito ao mostrar que a população é facilmente 

manobrada por seus líderes por meio de uma mídia que é cumplice do 

sistema, que manipula por troca de favores e benefícios como isenção 

de impostos e exclusividades em matérias relacionadas ao governo.  

Dispositivo  O conteúdo foi gerado primeiramente em um portal noticioso inglês 

alquds e depois postada em seu Instagram e no Facebook. A ilustração 

obteve mais de 300 curtidas e diversos comentários de usuários 

simpáticos à causa. As tags utilizadas por Latuff nesta postagem foram 

intencionais pelo fato de que pelo sistema de buscabilidade da rede 

social, é possível encontrar conteúdos por meio da pesquisa com tag. 

Logo qualquer usuário que vá pesquisar por “Tukey” ou “Erdogan” no 

Instagram vai encontrar a charge postada Latuff, e assim, poder 

conhecer o trabalho, e com isso, seguir e consumir as postagens de 

Latuff. O uso de várias tags, mas no Facebook, é recomendado usar só 

duas tags, mais do que isso, a rede social não tem o mesmo alcance, 

desta forma Latuff consegue postar e ganhar visibilidade em ambas as 

redes sem perder seu vínculo (contrato) com seus seguidores.  

 

 A empatia de Latuff com a Palestina foi o fator primordial para que ele começasse a 

problematizar e lutar em prol dos povos árabes. A figura 9 aborda a greve de fome de um 

jornalista palestino preso em Israel em fevereiro de 2016. A charge foi postada apenas nas 

redes sociais, não foi publicada em portais ou sites. Embora a ilustração tenha sido publicada 

em seus perfis pessoais, os seguidores de Latuff repercutiram a charge e questionaram o fato.  
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Figura 9: A resistência de Al-Qeeg  

Condições  Análise  

Identidade  A charge foi postada no perfil do Instafgram de Latuff e compartilhada 

no Fabeook a fim de denunciar a responsabilidade de Israel na greve de 

fome de um jornalista palestino Al-Qeeg. Segundo Carlos Latuff, Israel 

tem culpa se o jornalista a falecer, pois o governo de Israel prendeu o 

jornalista sem motivo ou acusação. Segundo matéria publicada no jornal 

palestino Aljazeera News, em feveiro deste ano, o jornalista foi mantido 

em cárcere privado unicamente por ser um ativista palestino, sem 

motivo maior ou acusação conta ele. 

A relação de Latuff com a Palestina fez com ele problematizasse a 

charge e denunciasse os abusos cometidos por Israel na prisão do 

repórter e escancarou os excessos cometidos em virtude de divergências 

religiosas no Oriente Médio.   

Finalidade  A visada informativa pode ser observada quando Lautff informa que o 

jornalista está no hospital doente. Essa visada também está na legenda  

“Mohammad Al-Queeq palestian journalist in hunger stike. Now in 

coma! #Israel is responsible his eventual dead”, que pode ser traduzida 

como: “Mohammad Al-Queeq, jornalista palestino está em greve de 

fome. Agora ele está em coma! Israel é o culpado por sua eventual 

morte”. A informação sobre o estado de saúde do jornalista está contida 
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na charge com a ilustração dele na cama recusando a possível comida 

de Israel e na legenda da charge, quando Latuff cita que ele está em 

coma por conta da greve de fome. A visada captativa pode ser 

observada quando Latuff mostra a bandeira palestina na roupa de uma 

mulher, que pode ser interpretada com mãe do jornalista, e a bandeira 

de Israel oferecendo uma colher com comida. A magreza e a fraqueza 

do jornalista, nítidas no desenho. O fato de seus braços que negarem a  

“ajuda” mostra a resistência de um ativista que entende a luta seu povo 

contra a opressão que sofrem por parte de Israel. O gesto de negação do 

repórter remete às alianças feitas pelo país com grandes países 

capitalistas para destruir o Oriente Médio. O “fazer sentir” fica nítido 

quando Latuff persuadi o leitor de que o lado errado é o de Israel, na 

legenda: “Israel é o culpado por sua eventual morte”. Nesta frase, 

percebe-se a intenção de Latuff em culpar Israel pela situação em que  

Al-Queeq se encontra. A fim de problematizar a questão, a colher com 

um pouco de comida, revela que Israel quer apenas se livrar da culpa, 

mas não quer de fato amenizar as tensões e pacificar as relações entre os 

povos.   

Propósito  Nesta ilustração é possível identificar o propósito informativo ao ler a 

legenda e entender as circunstâncias que a imagem representa. Também 

é possível identificar o caráter informativo na camiseta do jornalista que 

tem o nome dele no canto, o que denota o assunto em que se trata. O 

propósito denunciativo desta charge está no fato de ambos negarem a 

“ajuda” de Israel, mostrando a intenção do país em não resolver o 

problema, apenas esconder a realidade da mídia. Latuff denuncia a 

questão dos povos palestinos em geral, ao mostrar a força de 

representação de um ativista na luta. Se uma pessoa é capaz de ficar 

sem comer a ponto de entrar em coma e correr risco de vida em nome 

de uma causa, é porque essa causa é realmente grande e deve ser 

problematizada, sim, pela sociedade. A proposta de socialidade, que 

mais uma vez pode ser discernida da denunciativa, está no fato das 

brigas por terras e poder político, econômico e religioso superarem os 

direitos humanos. Quando o chargista mostra o país mais rico da região 
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oferecendo comida a um país pobre única e exclusivamente por 

interesse midiático, sem reparar o erro que cometeu, ele apresenta a 

realidade social do mundo capitalista, na qual a vida das pessoas são 

cifras ou código de barras. Embora a referência não seja explícita na 

charge o conhecimento empírico, social, histórico e político de quem 

consome a charge leva a enxergar além do que é mostrado. A reflexão 

social do problema levantado por Latuff está além do que a imagem 

representa. A inércia da sociedade em se acomodar com as situações 

não lutarem também é refletida nesta imagem. A mensagem é clara: a 

força de luta não pode acabar, é preciso combater as austeridades e 

injustiças sociais.  

Dispositivo  Essa charge foi publicada somente nas redes sociais -Instagram e 

Facebook-, não foi replicada a partir de nenhum veículo da mídia e 

obteve o maior número de curtidas (340) e comentários dentre as 

analisadas nesta pesquisa. Nesta publicação podemos identificar a 

presença de comentários de pessoas de diversos países, que se 

comunicam com Latuff conhecem e reconhecem o trabalho do 

chargista. Tem comentários em árabe, inglês e português, todos 

convergindo com o tema, agregando e buscando problematizar as 

questões que ele levanta na charge. Por mais que o Instagram seja uma 

rede social de imagem, é possível por meio delas levantar bandeiras, 

defender causas e promover o pensamento crítico e a reflexão acerca de 

temas importantes para a sociedade como um topo. A troca dos usuários 

de diferentes culturas e visões de mundo é importante para construção 

não só da rede social -indivíduos interagindo em rede- Recuero (2012) e 

Lemos (2012), observam a importância desta interação para construção 

social e a rompimento de barreiras físicas que a interação em rede 

proporciona.  

 

A figura 10 remete a uma publicação de Latuff no jornal de esquerda Sul21. Na ilustração, 

que foi postada no Instagram e no Facebook, o chargista observa a política de Porto Alegre 

com um panorama do segundo turno na capital gaúcha. A imagem, que trata do duelo entre 

Marchezan (PSBD) e Melo (PMDB), busca problematizar a questão de dois partidos com 
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linhas ideológicas à direita disputarem a prefeitura na Capital. Embora essa charge não esteja 

entre as mais curtidas, ela foi escolha de forma intencional, pois trata de uma questão 

próxima dos gaúchos. 

 

 

Figura 10: Segundo turno de Porto Alegre  

 

 

Condições  Análise  

Identidade  Perfil de Carlos Latuff, charge sobre as eleições 2016 em Porto 

Alegre. A ilustração foi publicada inicialmente no portal de 

notícias online Sul 21. Nesta imagem, Latuff busca 

problematizar a questão do gaúcho, sobretudo o porto-alegrense 

ser politizado. Carlos Latuff  é um colaborador do  Sul21, portal 

digital esquerdista de Porto Alegre. Por ser um veículo de 

esquerda, fica ainda mais claro o posicionamento político e 

crítico de Latuff já mencionado anteriormente.  

Finalidade  Nesta charge há visadas informativa e captativa. O caráter 

informativo se percebe na legenda: “ eleições no Rio Grande do 

Sul e o mito do gaúcho politizado”. A informação está no fato da 

votação para perfeito e vereadores que aconteceu em outubro 
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deste ano. A visada informativa também aparece na figura de 

Melo (PMDB) e Marchezan (PSDB), que foram os escolhidos, 

pelos cidadãos de Porto Alegre, a concorrerem para prefeito no 

segundo turno. A visada captativa pode ser visualizada 

começando pela legenda, antes de chegar na ilustração, na parte 

em que ele cita: “o mito do gaúcho politizado”. A palavra mito 

significa uma representação imaginária, de algum fato, pode ser 

interpretado como lenda, também. Ao usar “mito”, o chargista 

busca persuadir o público ao pôr em dúvida o esclarecimento 

político que o Rio Grande do Sul defende. A urna eletrônica foi 

desenhada como a lápide de um cemitério. Na imagem da lápide, 

as figuras de Melo e Marchezan, e a terra com a rosa encima 

demonstra que a percepção política ideológica dos gaúchos 

morreu, pois partidos que têm linhas de pensamentos parecidas 

disputam o segundo turno na capital.  

Propósito  Podemos analisar nesta imagem, atualidade, pelo fato da charge 

tratar de um assunto factual, do momento: eleições que 

aconteceram em outubro. Também é possível identificar de 

forma clara e direta o propósito de socialidade, quando dois 

partidos, que convergem ideologicamente chegam ao segundo 

turno. O caráter social, neste caso, aparece na legenda, ao deixar 

implícito que o acabou slogan de estado politizado pelo fato de 

que dois partidos que são da base aliada do presidente Michel 

Temer, que não têm diferenças de posicionamentos disputam a 

vaga da prefeitura. Na época, as ofensas de alguns gaúchos aos 

nordestinos foi parar na justiça e houve processos por conta de 

depoimentos preconceituosos, racistas e xenofóbicos nas redes 

sociais. A clara intenção de Latuff na charge é problematizar, 

que o segundo em Porto Alegre não tem partidos antagônicos, 

que ambos agem de maneira semelhante (ou igual) 

politicamente. O chargista problematizou a questão do PSDB ser 

aliado do Governador José Ivo Srtori, do PMDB, governo que 

tem sofrido críticas duras dos gaúchos, independente de 
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ideologias. O gaúcho politizado, que Latuff cita, não votou no 

PT, por não compactuar com ‘ladrões’ do partido, mas votou no 

PMDB, do Eduardo Cunha, que foi caçado com ampla maioria 

no congresso, e do Sartori, que parcela salários, reduz verbas e 

não prioriza a educação. A denúncia da seletividade da visão 

política está explícita na charge. Enquanto o combate a 

corrupção é amplamente defendido pelos gaúchos que pediram a 

saída da Dilma, foi esquecida ao não lembrar de que Eduardo 

Cunha (PMDB) que tem contas em paraísos fiscais diferentes e 

foi citado na Lava Jato, Aécio Neves (PSDB), que construiu um 

aeroporto, com dinheiro público, na fazenda que pertence à 

família Neves em Minas Gerais, e que também foi citado na 

Lava Jato e já protagonizou outros escândalos. Latuff 

escancarou a visão política dos gaúchos e como a indignação dos 

mesmos é seletiva a uma sigla, ideologia e partidos.  

Dispositivo  A charge foi publicada no jornal Sul 21 e seguida replicada no 

Instagram de Latuff, neste recorte feito do perfil não contém 

comentários, apenas as curtidas de pessoas que simpatizaram 

com a charge e com a crítica exposta na ilustração.  

 

Após as análises das 10 charges de Carlos Latuff, é possível identificar a ânsia do 

chargista em fazer denúncias sociais, sejam mundiais ou locais. A ligação do Latuff com os 

países do Oriente Médio e de maioria muçulmana ficou visível. Depois do mapeamento das 

charges mais curtidas em seu perfil no Instagram, pode-se o observar que:  

- Um tema local: segundo turno das eleições em Porto Alegre; 

- Uma charge tratava de um tema nacional: olímpiadas; 

- Oito sobre questões internacionais, sendo quatro sobre a política interna e externa da 

Turquia; duas sobre atentados na Síria; uma sobre a questão da Palestina com Israel; e uma 

sobre os 15 anos do atentado às torres gêmeas.  

Ao analisar o contexto de cada charge, é possível afirmar que oito tratam de forma 

direta ou indireta sobre as questões no Oriente Médio. Por mais que as figuras 6 e 8 tratem da 

política interna da Turquia, elas estão indiretamente ligadas aos países do Oriente Médio, 

pelo fato do país estar localizado em um ponto estratégico de fuga de refugiados, que fogem 



68 
 

das guerras e encontram abrigo no país, afinal a Turquia é o acesso mais fácil ao leste 

europeu. 

Também dá para identificar o predomínio das visadas informativa e captativa. A 

informação sobre o que está acontecendo aliada à provocação, advinda do “fazer sentir”, 

Charaudeau (2012), esteve presente em todas as ilustrações acimas analisadas.  Da mesma 

maneira, faz com que as pessoas tenham a mesma sensação que ele ao ver a imagem, Lautff 

também informa sobre os conflitos que nelas existem. A visada incitativa aparece nas 

problematizações e na intenção de Latuff mostrar uma outra versão da realidade, como os 

atentados de 11 de Setembro e Nice, respectivamente Figuras 4 e 5.  

É perceptível, ao analisar as figuras, o posicionamento ideológico de Latuff em todos 

os posts. Ele deixa clara a percepção sobre o fato junto a crítica social e política a respeito do 

conteúdo apresentado. Por contribuir com portais esquerdistas brasileiros e internacionais, o 

viés ideológico é nítido. A opinião do chargista aparece de forma direta e clara acerca dos 

fatos, sem lacunas ou ambiguidades a respeito do tema, o que deixa suas postagens 

interessantes e delimita o tipo de público que segue seus perfis nas redes sociais. Durante a 

análise desta pesquisa, não foi identificado a presença de haters (perfis que disseminam ódio 

nas redes sociais pelo simples fato de não concordar com o que foi publicado), nos 

comentários.  

 Carlos Latuff conta com seguidores do mundo todo que simpatizam com as pautas 

levantadas por ele em suas imagens. Em suas postagens, há comentários em diversas línguas, 

inglês, turco, português e árabe.  Em certas postagens, como na figura 3, que aborda Paris 

versus Síria, há usuários que pedem para que o chargista ponha a legenda das imagens em 

português também, já que o aplicativo não tem a opção de traduzir textos como no Facebook.  

 O dispositivo analisado permite o uso de tags, menções, marcações, cheque-in/ 

localização links e migração em outras redes sociais. Ferramentas utilizadas e exploradas por 

Latuff. No perfil, o chargista mostra ter domínio nas redes sociais, com o uso de links e tags 

que fazem com que as charges sejam achadas com mais facilidade pelos internautas. Com 

tagas como #nice, #turkey, #rio2016 (figuras 6, 8, 7 e 1), por exemplo, os termos utilizados 

pelo chargista faz com que as imagens sejam encontradas por qualquer internauta que estiver 

pesquisando por esses assuntos. O fato de Latuff reportar o geral nas tags, deixando o tema 

explícito no texto corrido, faz com que todos que procurem por Turquia, Nice ou Olímpiada 

encontre sua charge e possa, assim, consumir o conteúdo. O sistema de buscabilidade do 

Instagram permite que as publicações feitas pelos usuários sejam encontradas por meio das 

expressões utilizadas. 
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 Outra característica da rede social que deve ser levada em conta é o fato de que as 

fotos são quadradas no dispositivo, quebrando a maneira como geralmente as charges são 

apresentadas, que é retangular e horizontal. Essa ruptura de paradigma de formato da imagem 

faz com que a dificuldade em criar conteúdo para o Instagram aumente, pois, a ilustração 

perde em largura e ganha em altura, fazendo com que a charge seja assimétrica. O fato do 

aplicativo permitir a publicação de imagens quadradas, faz com que a charge deva ser criada 

de uma outra forma por Lattuf, afinal da maneira tradicional (retangular e horizontal), a foto 

ficaria achatada ou cortada na rede social.  

  Todavia, há maneiras de fazer com que a foto seja publicada da maneira como ela foi 

criada originalmente por meio de recursos disponíveis na nova atualização do aplicativo. 

Entretanto, a imagem não fica disponível do mesmo tamanho, ela é postada em tamanho 

menor. Logo, para postar charges no Instagram, é preciso que o chargista faça o desenho em 

um quadrado para que não haja alterações na publicação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Esta pesquisa foi realizada por meio do estudo de contrato de ifnormação do perfil de 

Carlos Latuff no Instagram. Por conta do objeto empírico desta pesquisa serem as charges 

publicadas por Latuff na rede social, foi preciso retomar conceitos e teorias. Por se tratar de 

um estudo que tratava de três grandes temas: jornalismo opinativo, rede social e contrato de 

informação, o trabalho foi dividido em três capítulos.  

 Para resgatar a concepção de charge, foi preciso retomar os gêneros jornalísticos, pois 

a ilustração gráfica está inserida no gênero opinativo. Desta maneira, no primeiro capítulo 

deste trabalho foi traçada a noção de gênero textual com base em Melo (2003), Seixas (2009) 

e Medina (2001) com uma reflexão sobre o que são gêneros jornalísticos, como eles se 

dividem, para assim, poder explorar o gênero opinativo e posteriormente a charge como um 

subgênero do opinativo.  

 Melo (1985) e (2003) serviu de suporte para que fossem sanadas as minúcias por trás 

do gênero opinativo, que segundo o autor, está inserido em todos outros, mas de maneira 

implícita. Melo (2003) diferenciou os subgêneros e demais elementos que compõe o 

jornalismo opinativo. Desta maneira, foi possível perceber as peculiaridades do jornalismo 

opinativo e como a mídia aborda esse gênero, sem que o mito da imparcialidade inexistente 

seja desvendado e as pessoas e os meios continuem acreditando na utopia da objetividade. O 

autor faz uma importante reflexão sobre o que é a opinião na mídia e mostra o papel da 

charge como forma de deixar clara a opinião de uma maneira irônica e crítica.  

 Ao traçar os elementos do gênero jornalístico, foi possível chegar então, na charge e 

no papel fundamental na ruptura de paradigma que a mesma exerce. Para isso, a pesquisa foi 

feita com base em Grudizinski (2009) e Oliveira e Almeida (2006), que trouxeram a 

concepção de charge e como ela é abordada e publicada na mídia. Por mais que esses autores 

tenham focado no impresso, o estudo por eles levantado foi fundamental para entender o 

papel da ilustração gráfica nas páginas do jornal e nos meios como um todo. Problematizar, 

questionar e entender a importância dos desenhos nas páginas dos jornais ou na TV foi de 

exímia importância para análise das imagens.   

Para que a pesquise sanasse todos os questionamentos a respeito do tema foi preciso 

resgatar o que é cada um destes conceitos acima mencionados, para assim, delinear da melhor 

forma o estudo. Os autores citados neste capítulo reforçaram a ideia da riqueza da charge na 

mídia e como ela pode ser explorada além do impresso e da TV. É possível inserir a 

ilustração gráfica opinativa em qualquer mídia.  



71 
 

 Sanado o primeiro objetivo específico no capítulo I, que era resgatar a concepção de 

charge, foi possível explorar no capitulo do II o Instagram e como ocorrem as relações entre 

os atores sociais. Para isso, foi preciso estudar o que é uma rede social, com base em Recuero 

(2009 e 2012), que cita como se formam as redes sociais, aliada as teorias de capital social e 

multimodalidade de Castells (2013), Lemos (2009 e 2013) e Martino (2014) pode-se observar 

como as redes sociais acontecem.  

 Após o entendimento de rede social a pesquisa focou no dispositivo empírico, o 

Instagram. Com apoio das autoras Piza (2012) e Ferrari (2014), foi possível delinear com 

funciona o Instagram, para logo, analisar as charges postadas no aplicativo.  O estudo 

minucioso do aplicativo auxiliou para a análise do dispositivo em cada uma das charges 

escolhidas, a partir da ideia de dispositivo proposta por Charaudeau (2012).  

 No terceiro capitulo, foi traçada a metodologia a partir do estudo de contrato de 

Charaudeau (2012) que contempla, enunciatário e público (identidade), as visadas 

(finalidade), potenciais (propósitos) e o Instagram (dispositivo). Para isso, o capítulo trouxe a 

noção do que é o estudo de contrato, como ele seria aplicado nas análises e quais as 

condições em que a pesquisa se desenvolveu. Também foi apresentada neste capítulo as 

noções de identidade, finalidade, propósito e dispositivo do perfil de Latuff, para assim, 

estudar de forma delimitada os conceitos inseridos em cada uma das ilustrações analisadas 

nesta pesquisa.  

 A partir do referencial teórico e da metodologia do trabalho foi possível analisar as 

dez charges no Instagram de Latuff no período de um ano (setembro de 2015 até setembro de 

2016).   

Por mais que a opinião esteja presente em todos gêneros Melo (2003), é importante 

analisar de forma separada esse gênero, para entender o porquê da distinção e qual o papel 

dos subgêneros, como a charge dentro do jornalismo opinativo. A ilustração gráfica possuí 

um poder de persuasão, problematização e questionamento muito grande na mídia. É por 

meio dela que as críticas mais duras são feitas. Nesta pesquisa deixou-se explícito a força que 

a ilustração exerce na mídia.  

 Estudar a charge em um meio incomum -rede social, foi um desafio neste trabalho. 

Dentro do jornal impresso, portais online ou na TV, é possível identificar a editoria na qual 

ela está inseria, e assim, entender pelo menos a temática que ela aborda. No Instagram, assim 

como em outras redes, a charge precisa de uma explicação, ou seja, legenda. As pessoas estão 

ali não só para se informar, elas acabam consumindo informação por meio de contrato, 

curtidas, que elas estabelecem com perfis ou portais noticiosos. Desta forma, é preciso que a 
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charge contenha tags, legendas, menções, marcações, localizações e links para que as pessoas 

entendam o assunto que norteou a ilustração. Além disso, foi possível perceber por meio 

desta pesquisa a mudança de contrato de informação, pois no Instagram, o internauta pode 

interagir com o produto e com o produtor, por meio de comentários, curtidas, mensagens no 

direct ou compartilhamento. O contrato tradicional foi rompido, o que comprovou a 

importância de se estudar a charge no Instagram, pois as redes sociais quebraram o 

paradigma da verticalidade das mídias de massa.  

 Grudizinski (2009) sustenta que é preciso que as pessoas saibam o fato que gerou a 

charge. A autora sugere que sem esse entendimento prévio sobre o que se trata a charge, a 

função que ela tem inexiste. O público precisa saber o contexto em que a ilustração foi criada 

para conseguir entender a publicação. Essa teoria da autora foi confirmada após a análise das 

charges no Instagram. As dez imagens estudadas nesta pesquisa possuem legenda e explicam 

de maneira breve e contextual os fatos que nortearam a criação da ilustração. Embora os 

seguidores de Latff no Instagram sejam atentos ao que está acontecendo, fato percebido 

conforme os comentários nas postagens, é preciso que ele explique qual, ou quais, os fatores 

influenciaram para criação. Afinal, outras pessoas que não o seguem podem consumir o 

conteúdo, desta maneira, a legenda ajuda também seus seguidores que não estão informados a 

se inteirarem sobre o post.  

 Outro fator que corrobora com o conceito de conhecimento prévio observado por 

Grudizinki (2009) é o predomínio das visadas informativa “fazer saber” e captativa “fazer 

sentir” nas charges pesquisadas. Em todas ilustrações estudas, as duas visadas apareceram de 

forma clara, sobrepondo as demais, incitativa “fazer crer” que aparece em três casos, e 

prescritiva “fazer fazer”, que não foi encontrada em nenhuma das imagens selecionadas.  A 

partir disso, pode-se entender que é preciso que o leitor tenha, pelo menos, uma informação 

inicial sobre o que trata a charge, para assim, poder analisar a crítica nelas incutidas.  

 Nas ilustrações também foi perceptível a relação de Latuff com os povos árabes do 

Oriente Médio. A partir dos dados externos de identidade, finalidade e dispositivo, proposto 

por Charaudeau (2012), a relação do chargista com as causas sociais e os países de maioria 

muçulmana ficou explícita.  Das dez charges selecionadas, oito tratam de forma direta ou 

indireta sobre Oriente Médio. Além disso, a ideologia de esquerda de Latuff ficou clara. Em 

todos os casos que a Charge partiu de um portal online, o link da legenda no Instagram levou 

a jornais de esquerda, fato que mostra a identidade ideológica do chargista.  

 Já na finalidade, como já mencionado, as visadas informativa e captativa 

predominaram. A ânsia em informar e por meio desta informação denunciar, problematizar e 
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questionar esteve presente em todas as charges. O propósito por meio de potenciais 

predominou o informativo e de socialidade, o que ajuda a entender o posicionamento do 

chargista e a sua identidade com temas pertinentes de questionamentos. Além disso, o 

propósito denunciativo também aparece nas charges, pois além de problematizar e questionar, 

Latuff faz denúncias sociais em suas postagens. Quanto ao dispositivo, fica nítida a relação 

que a Carlos Latuff tem no Instagram. Todos os dias há publicações novas em seu perfil, 

sejam charges, vídeos, fotos pessoais ou de assuntos ou imagens que chamam a atenção no 

dia a dia do chargista. O uso das tags demonstra a familiaridade e conhecimento que Latuff 

tem do Instagram. As legendas das postagens são de acordo com o sistema de buscabilidade 

do Instagram, para que as pessoas que não o seguem encontrem as charges por meio das tags, 

ou menções.  

 Por fim, o estudo de contrato contribuiu para que fosse entendida de que forma ocorre 

a relação entre seguidores e Latuff em suas postagens no Instagram. A relação do chargista 

com os seguidores é amistosa e formal, pois não foi encontrado nenhum hater. As 

participações dos internautas acontecem por meio dos comentários com tags, menções, 

sugestões e curtidas. Em alguns casos, é possível identificar um seguidor brasileiro pedindo 

para o chargista colocar a legenda em português.   

 O estudo de contrato de informação foi a melhor forma para analisar as publicações, 

pois ele abrange uma gama maior de detalhes de uma imagem. Com base em Charaudeau 

(2012), pode-se fazer um estudo aprofundado que sanasse os questionamentos do objetivo 

geral desta pesquisa.  

 O presente trabalho mostra que o jornalismo opinativo precisa se atualizar, pois 

conforme pesquisas, a opinião não está mais restrita ao enunciatário, ela se expande também 

ao público. Por meio das redes sociais, o internauta transmite opiniões e críticas a respeito do 

conteúdo produzido e publicado, além de produzir seu próprio material.  

 A pesquisa contribui também para repensar o jornalismo. As constantes mudanças no 

modo de se comunicar, apontam a necessidade de se aprofundar nas mídias digitais. As redes 

sociais são fundamentais para disseminação de informação em tempo real. Produzir conteúdo 

jornalístico na rede social é importante, além de ampla visibilidade, na internet o ator social 

pode dar o feedback da matéria, emitir opinião, crítica e elogios. É por meio da conversação 

em rede que as informações fluem e a partir disso paradigmas são quebrados.   

 As pessoas precisam consumir informação. Isso é fato. O modo como elas se 

informam mudou, logo o jornalismo precisa se adaptar a essas mudanças. Pesquisas 
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científicas que problematizem, expliquem e questionem são os caminhos para que a profissão 

cresça e se atualize conforme a necessidade da sociedade.  
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