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Resumo 
 

Esta pesquisa se insere nas discussões sobre comunicação midiática nas interações 

sociais. Traz como tema a charge enquanto narrativa midiatizada do cotidiano, a partir de um 

estudo de natureza bibliográfica e de um exercício de aplicação no qual foram estudadas as 

charges de Angeli reunidas na coletânea O lixo da história, publicada pela editora Companhia 

das Letras. Dentre os autores e teorias trabalhadas destacam-se: a conceituação de narrativa, 

proposta por Luiz Gonzaga Motta; a ideia da midiatização da sociedade, a partir da discussão 

de José Luiz Braga; a teoria de mediações culturais de Jesús Martin-Barbero; os estudos de 

cotidiano de Michel de Certeau; e o entendimento de cultura, fundamentado nos Estudos 

Culturais. A partir das leituras e análise realizadas, a pesquisa trouxe a tona as percepções de 

que a charge é uma narrativa do absurdo e narrativa absurda de um momento histórico, de 

maneira a inseri-la enquanto monumento historiográfico do cotidiano. Assim como é feito 

com as narrativas jornalísticas, a charge demanda uma visão crítica, observando não apenas a 

sua forma, mas sim o seu contexto. 

Palavras-chave: Charge; Narrativa; Midiatização; Cotidiano; Humor 

  



 

Abstract 
 

This research is part of the discussion about midiatic communication in social 

interactions. Has as a theme, the cartoon as a midiatic narrative of the everyday. From a 

literature analysis and the an practical exercise, in which we studied the collection O lixo da 

história, published by Companhia das Letras. Among the authors and theories used, we 

highlight: the narrative concept, of Luiz Gonzaga Motta; the midiatization idea from José 

Luiz Braga studies; the cultural mediation theory from Jesús Martin-Barbero; the everyday 

studies of Michel de Certeau; and the understanding of culture, based upon Cultural Studies. 

The readings and analysis showed us the perspectives that the cartoon  is an absurd narrative 

and a narrative of the absurd of a historic moment, in a way that it becomes a historiographic 

monument of the everyday. Like its done with tha journalistic narrative, the cartoon demands 

a critic vision, looking for more than its shape, but all the surroundings.  

Keywords: Cartoon; Narrative; Midiatic; Everyday; Humor 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere em uma parcela da discussão que vem ocorrendo no 

Grupo de Pesquisa “Narrativas Midiatizadas da Cultura”. Foi gestado a partir da leitura do 

texto do professor José Salvador Faro “À Flor da Pele: narrativas híbridas, cotidiano e 

comunicação”, publicado originalmente na revista InTexto, de Dezembro de 2011. Nossa 

reflexão encontra-se particularmente vinculada ao referido artigo, no qual são apresentadas 

algumas relações entre a narrativa, o cotidiano e a midiatização, em especial nas mensagens 

jornalísticas.  

Iniciamos a partir de uma pergunta direta e simples, que vai se desdobrando em um 

efeito cascata: O que é a charge? Uma produção gráfica dentro do jornal que utiliza da 

linguagem da nona arte para transmitir um discurso crítico, conversando com a notícias e 

demais textos do jornal. Adota como estrutura primária um desenho, geralmente caricato, e 

um texto de título ou fala dos personagens representados.  

Tendo esse panorama em mente, a presente pesquisa se depara com a necessidade de  

enquadramento teórico para a charge, entendendo ela como um discurso complexo dentro dos 

discursos jornalísticos. Não por uma hierarquização, mas por um entendimento de que ela 

pode ser observada de maneira simplista ou excludente. É preciso uma lente que amplifica 

determinadas questões e torna também mais contextualizada a charge. 
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O problema de pesquisa, portanto, é encontrar um enquadramento teórico para as 

charges. Observar as nuances a partir das teorias e pensamentos da comunicação, de maneira 

a encontrar as metodologias e um posicionamento epistemológico adequado à sua demanda e 

influência política. Tomemos então algumas ponderações, desde já, acerca de algumas 

suposições prévias, construídas a partir da leitura da proposição de Faro. De certa maneira 

elas são nossas hipóteses de trabalho, problematizadas nesta dissertação.  

A charge é uma narrativa, uma vez que ilustra e, justamente, narra um fato a partir de 

uma representação gráfica e verbal. Mesmo que usando de superlativos, de metáforas e de 

recursos fictícios, apresenta e critica uma situação. Pode narrar um momento específico, como 

uma pose de um político em uma foto, como pode narrar sobre uma cotidianidade, como o 

crescente conservadorismo na sociedade. 

A charge é histórica, uma vez que se relaciona com um fato histórico, mesmo que ela 

esteja permeada pelas mediações com as quais seus autores e seus leitores se relacionam com 

ela e através dela e pela midiatização da sociedade, ela tem um fundo factual. A deturpação 

do fato, que poderia ser uma propriedade negativa, acaba se tornando positiva, pois mostra 

uma leitura real que foi feita naquele momento sobre aquele fato. Diferente de um registro 

descritivo ou laudatório, temos um registro emocional e afetivo daquela passagem do tempo. 

A charge é cotidiana, justamente por se fundamentar no que está ocorrendo naquele 

período. Diferente de outras produções que usa a mesma linguagem artística, a preocupação 

com o seu contexto é direta e escancarada na sua produção. Não há uma charge que não exija 

do leitor o conhecimento do seu entorno e do seu contexto, de maneira, inclusive, que uma 

charge alocada em outro espaço e tempo, não surtirá o mesmo efeito. 

A midiatização da charge, portanto, se dá também próprias mediações, culturais da 

comunicação e comunicacionais da cultura, no processo criativo e de produção do chargista. 

Fora, é natural, esses mesmos processos ocorrendo na e pela sociedade. Logo ela é intrínseca 

a sua existência, uma vez que isolada, vista como apenas uma representação gráfica, não há 

um discurso da realidade, mas apenas artístico. 

Um dos problemas que se gera ao redor dessa construção conceitual, é a relação do 

fático e do fictício. Uma vez que a charge tem em si a dualidade da realidade e das metáforas 

e superlativações, em sua base de produção e criação, não se pode excluir uma das partes do 

que está ali colocado. 

Essa somatória de ponderações conceituais – ou hipóteses de trabalho – gera dois 

principais resultados, concomitantes mas não iguais. Podem surgir narrativas do absurdo, nas 

quais o chargista ressalta o absurdo da sociedade. Assim como podem ser construídas 
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narrativas absurdas, na qual o cotidiano é tornado absurdo através de um exercício 

humorísticos. 

O absurdo, na charge, é uma chave própria e central da sua estruturação. O autor 

sempre se preocupa em gerar o humor, ou seja, a alteração do status quo do indivíduo, criando 

uma reação, seja ela positiva ou negativa, frente à informação. Entender essa catarse é 

importante, e mesmo que não seja tangível mensurá-la, é importante identificar os seus 

causadores mais emblemáticos. 

Neste ponto nos deparamos, então, com as justificativas desta investigação científica. 

Estudar a charge dentro dessa lógica é levar em conta que a charge não traz um discurso 

estéril da realidade. Joga com recursos do fictício para construir a sua leitura desse contexto 

no qual está envolvido e se insere, conversa tanto com os outros textos do jornal, quanto com 

as redondezas sociais e marcas do seu tempo. Envolve o mitológico, o arquetípico, o cultural, 

e o cotidiano, de maneira intensa, gerando discursos humorísticos, lúdicos, surreais entre 

outros, para expressar o seu entendimento do tempo. 

Desta maneira entendemos que devemos tomar o contexto como ponto de partida, e 

não apenas o texto, como muitas vezes é feito. É verdade que estudos de semiótica e seus 

correlatos são importantes para a compreensão do ser humano e dos seus discursos. Mas nesta 

pesquisa buscamos nos afastar dessas proposições sintático-semânticas, para observar de 

maneira pragmática a charge. Não excluímos a observação e análise de texto, desenhos, 

traços, objetos, etc., mas essas questões só fazem sentido quando dentro do contexto no qual é 

publicado. 

Essa posição epistemológica se relaciona, inclusive, com o percurso pessoal e 

acadêmico trilhado até então pelo pesquisador desta dissertação. Poderíamos levantar, em um 

primeiro momento, as questões afetivas, e a ligação com os quadrinhos desde a infância, 

incluindo as charges e tiras de jornal. Soma-se a isso o fato de ser integrante do blog 

Quadrinheiros, que produz conteúdo sobre História em Quadrinhos, a nona arte, com uma 

proposição histórica, sociológica e filosófica. Há, portanto, um afastamento de outros críticos 

e jornalistas que discutem o tema de um ponto de vista semiótico. 

Vale, também, levar em conta a produção do trabalho de conclusão de curso de 

graduação, em Relações Internacionais, no qual analisamos as tiras do Recruta Zero, 

intitulado Beetle Bailey, Kennan e Nitze: os reflexos da Política Externa Americana nos 

Quadrinhos. Naquele momento nos propusemos a compreender as influências e variações da 

Política Externa dos EUA no período da Guerra Fria, a partir de um documento histórico mais 

difuso. Observamos nas tiras do Recruta Zero o modo como o autor tratou o tema da guerra e 
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a recepção que a tira teve, tanto das instituições oficiais quanto da publicação em diferentes 

jornais. 

Como termômetro do entendimento e das reações de um grupo, observamos como o 

autor das tiras, Mort Walker, tratou o tema na sua produção, sendo favorável à presença 

americana na Guerra da Coreia em um primeiro momento e contrário em um segundo 

momento. A constatação dessa mudança mostra como um grupo da população, que envolve o 

próprio artista, recebe as proposições ideológicas e reage a elas. Com o mesmo intuito 

seguimos para produções como a presente pesquisa. 

Também levamos em consideração a contribuição para o Grupo de Pesquisa que 

integramos. Além da contribuição à toda a academia, mesmo sabendo que uma dissertação 

não é o único marco de um processo de debate acadêmico, mas sim parte integrante de todas 

as proposições e pensamentos. Buscamos aqui encontrar as ideias que estavam espalhadas, 

tanto em nossos pensamentos como em diversos textos, e aglutiná-las de maneira lógica. 

Como resultado final, o que se buscou produzir nesta pesquisa, foi justamente fazer 

uma revisão bibliográfica de alguns autores da comunicação e demais campos das ciências 

humanas, que pudessem nos orientar na construção de um enquadramento teórico próprio para 

o estudo das charges. Buscamos pensadores e pesquisadores de diversas áreas, como 

antropologia, história, linguística e filosofia. Mas são autores do campo da Comunicação, 

como Motta, Martín-Barbero, Faro, Braga e outros que nos indicam os principais percursos a 

serem trilhados. 

É a partir desse arcabouço referencial que construímos uma lente de observação das 

charges. Buscamos assim entender de maneira mais complexa, observando contexto, discurso 

e relações ao redor como parte da própria produção. Entendemos, então, a charge como 

narrativa, dentro de um processo midiatizado, como parte do cotidiano; ou seja, como 

narrativa midiatizada do cotidiano. 

À pesquisa bibliográfica somou-se um segundo movimento metodológico de natureza 

empírica, que se deu em um exercício de aplicação. Empreendemos o exame de uma 

coletânea de charges de um dos principais autores do cenário jornalístico brasileiro, o 

cartunista Angeli, reunida em um volume publicado pela editora Companhia das Letras sob o 

título O Lixo da História.  

A presente pesquisa, se divide em 3 capítulos. No primeiro apresentamos as bases da 

discussão teórica e epistemológica da pesquisa. Observando alguns autores e proposições, 

debatemos e comparamos, aproximando e contrapondo, para criar os fundamentos para um 

enquadramento teórico que abarcasse as demandas de uma análise macro das charges. 
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Na primeira parte do segundo capítulo levantamos alguns fatos importantes sobre a 

vida de Angeli, autor da coletânea que analisamos em nosso exercício de aplicação. Somada a 

essa breve biografia, apontamos algumas questões sobre o humor paulistano, ao qual o 

chargista estudado é filiado, que carrega características próprias de temáticas, de traços e de 

estilo discursivo.  

Na segunda e terceira partes do segundo capítulo, analisamos parte da coletânea O lixo 

da história. Observamos com atenção 24 charges das 227 selecionadas por Angeli, sendo 

duas de cada ano. Antes de adentrar na análise de cada ano apresentamos um breve 

levantamento dos principais tópicos do cenário político internacional daquele ano, trazendo o 

contexto mais próximo à charge.1 

Na conclusão nos propomos a realizar um ensaio comparando, contextualizando e 

confrontando a charge dentro da sociedade e enquanto objeto de pesquisa. Retomamos assim 

os principais tópicos dos acordes teóricos tendo em vista o exercício realizado e as 

potencialidades dessa mesma metodologia, aplicada a outros autores e charges. 

Esperamos que a presente dissertação possa instigar novas pesquisas e debates. Mais 

do que encerrar discussões, esperamos abrir novas possibilidades de interpretação e 

construção, tanto de análise das charges como de outros objetos e temas. Sabemos que o 

esforço se localiza dentro de um ambiente acadêmico favorável, e foi o que tornou possível 

estes resultados apresentados. 

  

                                                   
1 As charges foram escolhidas a partir da sua relevância enquanto fato histórico ou a sua relação com as demais 
charges da coletânea, de maneira a gerar uma correlação interna. 



15 
 

 

CAPÍTULO I - ACORDES TEÓRICOS 

Esperamos com este capítulo compor “acordes teóricos” – no sentido da composição 

musical que busca nexos entre tonalidades diversas – para a compreensão da discussão do 

tema escolhido. Fazendo uma analogia, podemos compreender cada conceito e autor como 

um som próprio, com sua tonalidade e frequência individuais. Pretendemos apresentar tais 

conceitos de maneira que ao “ouvirmos” todos eles juntos, “escutemos” um acorde ao mesmo 

tempo polifônico e harmonioso. Assim como um acorde musical, os autores aqui presentes 

compõem, enquanto conjunto e sem alterar suas individualidades, um som novo e próprio, a 

partir do qual será “tocada” a reflexão, trabalhada a partir dos principais conceitos 

apresentados pelos autores estudados.  

Apresentamos aqui uma alegoria que complementa a analogia acima. Tom Jobim disse 

que não se faz um samba com uma nota só. Contar com todas as notas, se não acabamos com 

nenhuma. Se sairmos usando todas as notas, pode ser que acabemos falando muito sem dizer 

nada. Tendo então a base em uma só nota, a narrativa midiatizada do cotidiano, esperamos 

compor esse acorde e suas variações. Por isso, apesar de poucas notas, sabemos que elas são 

suficientes para nossa argumentação.  

O que nos chamou a atenção no texto “À Flor da Pele” foi a possibilidade de que 

poderíamos criar uma maneira de compreender as relações entre comunicação e cultura, em 

especial na análise das charges presentes na mídia. Percorrendo o mesmo caminho do 

professor Faro, mas tendo novas inquietações, esta pesquisa se propõe a compreender como se 
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dão as relações da charge com os três conceitos — narrativa, midiatização e cotidiano — e 

aplicar essa tríade conceitual em um caso específico.  

O objeto escolhido para o exercício de aplicação dessas reflexões teóricas foi a 

coletânea de charges intitulada “O lixo da história”, de Angeli, que compreende os trabalhos 

por ele publicados entre 2001 e 2012, sobre a política internacional. Poderemos assim 

observar como se dá a relação da charge com o jornal, tanto em suas consonâncias como 

dissonâncias. Também, verificar de que modo um determinado gênero de narrativa 

midiatizada se coloca como narrativa histórica.  

O problema central desta pesquisa se encontra, tendo em vista essa inquietação sobre a 

hegemonia, na imbricação da construção ideológica e da produção cultural. Pode uma charge 

representar, ou se opor, à proposição ideológica dominante? Ela de fato representa um 

discurso claro e determinado, que pode ser adotado, oposto ou respondido por um grupo ou 

apenas um indivíduo? 

1.1 Poder, Cultura e Hegemonia 

A compreensão do papel hegemônico, ou contra-hegemônico, da produção cultural é 

crucial para o entendimento de que toda obra tem uma inspiração política teórica. Michael 

Burawoy indica que nenhuma construção é idônea de pressupostos e construções prévias: 

“Sem teoria, nós somos cegos, não conseguimos ver o mundo.” (2010, p.8). É, portanto, neste 

nicho que enxergamos que a produção das charges carrega em si um discurso político-

ideológico. 

Sem dúvida toda obra reflete o habitus gerado em um campo, principalmente do 

campo político e do campo cultural. Por isso uma produção não é tão livre de seu contexto, 

mas também não é, necessariamente, refém do seu espaço. Ela pode justamente nascer como 

uma resistência e uma oposição ao discurso predominante, trazido através de uma condição 

do poder simbólico. Conceitos aqui referenciados a partir de Pierre Bourdieu, conforme 

discorreremos mais à frente. 

Antes de prosseguirmos vale destacar que entendemos que a aproximação entre 

Bourdieu e Gramsci, feita por Michael Burawoy, tem uma contribuição muito interessante 

para nossa análise. Podermos ler que, apesar de muitas divergências, ambos os autores trazem 

uma compreensão macro sobre o papel do intelectual. Isso nos possibilitou a incursão na 

questão de as charges representarem esse discurso de uma classe, ou não.  
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Retomando então o primeiro tópico, o conceito de hegemonia tem destaque, dentro das 

discussões de Gramsci. É um dos pontos mais importantes da sua obra, uma vez que responde 

um questionamento que Marx, ao desenvolver as teorias acerca das estruturas, acaba não se 

aprofundando. Ao tratar as interações das superestruturas, o pensador italiano, acaba criando 

assim o âmbito sob o qual se constroem os embates da formulação cultural. 

A hegemonia, portanto, é algo a ser almejado para a condução das massas. E é parte de 

um projeto político de toda organização, partidária ou não. Logo, as classes também 

representam esse mesmo papel. Entendemos aqui que cada grupo social, não se divide apenas 

pela estratificação econômica, mas também pela sua identificação no que se refere à sua 

função de trabalho. Por isso podemos indicar que os jornalistas compõem um grupo com 

relativa coesão, ou seja, uma classe. 

Importante ressaltar que, apesar de entendermos a idéia de hegemonia a partir de uma 

leitura gramsciniana, portanto de raízes marxistas, o termo classe aqui utilizado não é pensado 

na acepção proposta por Marx. A forma conceitual à qual nos referenciamos é a de que os 

jornalistas, por exercerem um conjunto de funções próximas, criam uma classe de trabalho. 

Tal conformação acaba por gerar, também, sindicatos específicos e regulamentação exclusiva. 

As leituras e interpretações relativas à questão da hegemonia que entendemos como 

relevantes ao nosso trabalho são oriundas de mudanças intensas que ocorreram na academia. 

Tanto a virada linguística, representada na hermenêutica e na pragmática, como os Estudos 

Culturais influenciam diretamente a compreensão epistemológica aqui adotada. Levantamos, 

então, algumas breves ponderações para delimitar nossas escolhas metodológicas. 

As quebras de paradigmas metodológicos que ocorreram em diversos campos nos anos 

1960-70 são cruciais para essa nova compreensão, que abre portas para essa construção com a 

narrativa. Na comunicação, do ponto que observamos, o impacto se dá tanto no campo das 

teorias, com o surgimento e consolidação das proposições de mediações, como no modo 

como outras áreas observam a sua produção. Ao mesmo tempo que o historiador passa a 

questionar mais o que está escrito no jornal, ele passa a entender a notícia como um objeto 

mais complexo, ou seja, com diferentes pontos a serem observados. 

Essa guinada só foi possível em razão de questionamentos, oriundos principalmente da 

Escola de Birmingham. Foram pensadores como Raymond Williams, do campo da Literatura, 

Richard Hoggart, do campo da Sociologia, e E.P. Thompson, no campo da história, que 

acabaram contribuindo para um surgimento de uma crítica marxista ao marxismo. Entendendo 

que havia questões não respondidas nos textos de Karl Marx e que as vertentes mais fortes — 
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Stalinista, Maoísta e Trostkista — não respondiam plenamente a sociedade, esses acadêmicos 

optaram por uma leitura fundamentada nos escritos de Antonio Gramsci. 

O pensador italiano se fundamenta em uma proposição que até então não era 

profundamente discutida, a Cultura. Para Gramsci as construções culturais extrapolam os 

níveis estruturais definidos por Marx, de maneira a permear e interagir de maneira orgânica 

com a sociedade. Daí surgem as proposições de intelectualidade orgânica e de hegemonia, 

principais conceitos das suas obras. São chaves de leitura que dentro desse contexto de 

questionamento dos movimentos de esquerda ganham uma importância imensa por abrirem a 

ciência, principalmente as ciências humanas, para este tópico de maneira irrestrita. 

A discussão sobre cultura dos pesquisadores dessa linha de pensamento passa por 

algumas rupturas em relação ao entendimento clássico. Ao invés de tratar o conceito enquanto 

algo específico do mundo erudito, os autores se voltam para uma compreensão de que a 

construção da cultura tem a ver com o comum. Enxergam a cultura como um conjunto de 

práticas, vivências, histórias e relações que permeiam todas as ações dos seres humanos. 

Como alguns fazem o paralelo, é como o cultivo de uma plantação, que vai sendo 

reconstruída e mantida. 

A cultura, então, passa a ser vista também como práticas do cotidiano. Os espaços do 

trabalho e as relações do trabalhador com o seu modo de vida. É esse um dos exercícios desse 

aporte culturalista, feito por E.P. Thompson, na sua obra A formação da classe operária 

inglesa, em 1963. Ele acaba por questionar, assim, o fazer história da vertente marxista, 

passando a observar os costumes e relações dos operários, não mais dos estadistas ou de uma 

massa nacional.  

 Alguns anos antes, em 1958, Williams já havia conceituado a idéia de cultura 

ordinária. No texto Culture is ordinary, ao repassar as paisagens de uma viagem de ônibus da 

cidade para o interior, ele vai indicando tudo que é cultura. Sejam as fazendas, as estações de 

trem, o cinema, o mosteiro ou a biblioteca, todos os locais ali relatados representam a cultura. 

Isso nos mostra tanto o que carrega a história, como se liga com o cotidiano, quanto o que 

gera a nossa projeção futura e possibilidade de mudança social. 

Esse mesmo movimento, do erudito elitista para um popular compartilhado, acontece 

com o espaço das charges. O chargista depende de um arcabouço teórico próprio e elevado, 

tendo que conhecer além as técnicas artísticas, de pensadores e pensamentos filosófico. Mas 

ao invés de restringir seu trabalho a esses grupos, ele faz o papel de transformar e traduzir o 

discurso, tornando acessível e palatável a discussão dos temas da atualidade. Assim como 

Williams sai de uma catedral elitista e se locomove para o campo mais simples, o cartunista lê 
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e interpreta a notícia, processando-a nos seus conhecimentos e experiências, para depois 

compartilhar de maneira lúdica e/ou humorística. 

É interessante notar que a maior parte desses pensadores estava também envolvida 

diretamente com os movimentos sociais e com a atuação direta. Para eles não bastava refletir 

sobre a questão, pois também era necessário atuar de maneira orgânica. O que levou a 

tomarem uma maior consciência de outros grupos de oprimidos, além das classes 

trabalhadoras. Em especial, temos o caso de Stuart Hall, que pensando as cotidianidades de 

diferentes grupos de migrantes pôde estudar as relações e interações de opressão e domínio. 

Essa mesma abertura levou a estudos de gênero e de grupos étnicos, entre outros. 

A abertura da compreensão de que a cultura abrange mais do que o conhecimento 

erudito, mas abarca também as práticas cotidianas, é importante para os estudos da 

Comunicação. Todo o movimento culturalista permite o surgimento de teorias mais 

complexas acerca das mídias. Assim como a compreensão do cotidiano traz um novo modo de 

ver também para a produção não acadêmica da comunicação. No caso particular desta 

pesquisa, é possível problematizar essas transições da cultura erudita ara a popular com as 

relações entre o texto formal da narrativa jornalística e a informalidade das charges. 

É válido lembrar que no mesmo período do desenvolvimento dos Estudos Culturais na 

Inglaterra, década de 1960, um grupo de pesquisadores da linguagem e da literatura da 

Universidade de Konstanz, na Alemanha refletia sobre uma “estética da recepção”. Esses 

estudos acabaram influenciando a comunicação trazendo os referenciais de que o receptor não 

é um personagem tão passivo, pois é no seu campo de ação que acontece a produção de 

sentidos das mensagens. 

Parecendo distante das discussões de narrativa e midiatização, a guinada culturalista é 

importante para compreender a própria idéia e entendimento do que é a narrativa e do que 

vemos ao seu redor. Os estudos de literatura e de línguas ganharam um novo escopo e 

caminho a partir da visão Gramsciniana, o que permitiu aos pesquisadores enxergar para o 

além-texto. É só com essa possibilidade que podemos ler a charge nesta tríade de maneira 

coerente. 

Retomando o debate fundamentado na proposição de Burawoy, a distinção é se há, de 

fato, uma hegemonia dentro do grupo ou não. Mas não cabe a esta pesquisa especular, no 

âmbito filosófico, sobre esse ponto. O que nos interessa é perceber se a produção editorial tem 

um discurso coeso que é refletido, ou contraposto, também na charge. Ou ainda, se o 

chargista, por ter maior liberdade de pauta e de produção, na verdade emite uma opinião mais 

afinada com essa classe do que os textos que são produzidos regularmente pelos jornalistas, 
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uma vez que sofrem sob o poder simbólico dos donos do veículo, transfigurado na 

possibilidade de demissão. 

O poder simbólico, conceito este que fundamenta toda a discussão de Bourdieu, 

guarda semelhança em muitos momentos com a idéia de hegemonia de Gramsci, porém se 

distancia dela na sua organização prática. Enquanto o pensador italiano compreende que são 

ações conscientes e intencionais que induzem a compreensão do mundo por parte dos 

dominados, a partir da construção dos dominadores, o autor francês vê esse poder como: 

... uma forma transformada, quer dizer, transfigurada e legitimada das outras formas 
de poder: só se pode passar para além da alternativa dos modelos energéticos que 
descrevem as relações sociais como relações de força e dos modelos cibernéticos 
que fazem delas relações de comunicação, na condição de se descreverem as leis de 
transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de capital em 
capital simbólico e, em especial, o trabalho de dissimulação e de transfiguração 
(numa palavra, de eufemização) que garante uma verdadeira transubstanciação das 
relações de força fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas encerram 
objectivamente e transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir 
efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. (1989, p. 15) 

Esse senso de classe pode ser entendido de maneira mais clara se nos apropriarmos de 

algumas discussões de Bourdieu, principalmente os conceitos de habitus, campos e poder 

simbólico. Sendo este primeiro definido, pela leitura de Burawoy, como “... a capacidade 

adquirida de inovar, de jogar o jogo, de perceber o sentido desse jogo — uma criatividade 

definida por disposições acumuladas e internalizadas a partir das estruturas sociais prévias.” 

(2010, p. 52). 

Buscando as definições, apresentadas pelo próprio Bourdieu, encontramos então que o 

habitus “é um conhecimento adquirido e também um haver, um capital (de um sujeito 

transcendental na tradição idealista) o habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase 

postural.” (1989, p.61). Depreendemos, portanto, que esse conceito indica um arcabouço 

cultural e histórico próprio de cada indivíduo, mas também construído na sua coletividade.  

Essa idéia abarca consigo também o conceito do “fundo arcaico”, que indicaremos a 

partir da leitura de Ester Sá Marques logo à frente, a qual joga com a dualidade do mítico e do 

lógico. Essa complementaridade é que constrói a nossa interpretação de realidade e as nossas 

ambições. Ela indica como compreendemos as dinâmicas sociais e orienta nossas posições.  

Cabe nos questionarmos como esse processo se identifica com a teoria dos campos 

que, como mostra também Burawoy, “é focada nas relações sociais que precedem os 

indivíduos, na ação estratégica desses atores procurando maximizar seus lucros (material-

simbólico)” (2010, p.34). Bourdieu, a partir de uma leitura weberiana relacional das 

transferências econômicas, propõe que “Em vez de ser a transferência que está na origem da 
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construção do objeto [...], é a construção do objeto que exige a transferência e a fundamenta.” 

(1989, p.68). 

Ou seja, o campo se conforma a partir das relações que indivíduos travam pela 

dominação simbólica de um determinado produto, podendo ser desde objetos físicos até 

conceitos e arte, e seu processo produtivo. Existe, portanto, alinhamentos e oposições dentro 

de um mesmo espaço, porém respeitando sempre as estruturas vigentes de cada campo, 

coordenadas pelo poder simbólico de cada ator nesse jogo, que lida com essas regras a partir 

do seu habitus. 

1.2 Narrativa Cotidiana do Absurdo 

Como se pode ver, de acordo com a discussão teórica acima, o objeto da pesquisa, 

mais do que exclusivamente a coletânea, são as charges enquanto narrativa midiatizada do 

cotidiano e seu reflexo como um discurso consoante ou dissonante com o campo no qual elas 

se inserem, o jornalismo. Isso engloba o processo de ressignificação da notícia, a partir das 

mediações culturais e da midiatização da sociedade. Esse jogo de significações foi 

apresentado no texto de Faro, através da idéia de que temos processos lógicos e míticos que 

permeiam nosso cotidiano. Como escreve o autor: 

O dia-a-dia, portanto, povoa a nossa relação com o mundo e interfere fortemente na 
leitura que fazemos de tudo quanto cerca a existência. É nesse espaço imediato em 
que se confina o cotidiano que a história da cultura demonstra a presença dos 
processos lógicos e míticos com os quais as informações que preenchem o universo 
comunicacional tornam-se sensíveis à observação e à compreensão (FARO, 2011, 
p.106) 

O exercício ao qual nos propusemos é o de uma abertura de ambiente de debate e 

relação entre as charges e o seu potencial informativo-reflexivo. Compreender essa 

representação polifônica e polissêmica é uma maneira de traçar os rastros do cotidiano, no 

qual participamos e praticamos nossa sociabilidade. A manifestação artística neste caso é por 

onde passa a informação, criando uma nova imagem do fato, mais alegórica e menos lógica. 

Os processos míticos do cotidiano são o eixo sob o qual acontecem as mediações 

culturais para a construção das charges, seja em seu processo de criação ou nas apropriações 

existentes nos processos de recepção. Elas só podem existir e fazer sentido uma vez que 

mexem com nossos arquétipos. Enquanto as charges jogam com o absurdo e o surreal dentro 

das representações construídas, a notícia se encontra nos processos lógicos do cotidiano. 
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Justamente por cada uma delas estar em um dos dois eixos, que elas se encontram de maneira 

complementar, mas não no mesmo patamar. 

Para Faro os processos míticos “... se estruturam sobre aquilo que a mesma Agnes 

Heller aponta como a dimensão ‘humano genérica’ da existência, um jogo que remete a 

paradoxos situados no território dos arquétipos” (2011). Essa dimensão “humano genérica” de 

Heller é justamente o âmbito do ordinário, convencional e comum a todo indivíduo. Podemos 

compreendê-la como o nosso “fundo arcaico”, que é composto por criações que superam a 

nossa própria compreensão racional. Por isso devemos nos remeter à mitologia para entender 

esse lado da charge como narrativa. 

O fundo arcaico supracitado é explicado por Ester de Sá Marques como um intangível 

da existência humana, que se “concretiza” nos arquétipos: 

(...) a cultura remete sempre a um princípio constitutivo originário que tem a ver 
com a própria existência arquetípica do homem, manifestando-se através da 
consciência coletiva como uma estrutura psíquica quase universal, inata ou herdada, 
carregada de um grande poder energético e que se revela no fundo arcaico, ou seja, 
num conjunto de estratos subterrâneos, resultado de um imaginário mítico primitivo 
e fundador, constante na história humana, independentemente de qualquer 
circunstância temporal ou espacial. É este fundo arcaico que garante, no imaginário 
cotidiano, uma produção de sentidos simbólicos que se deslocam, conforme as 
circunstâncias e interações da vida social, formando uma memória longa e 
ritualística. (MARQUES, S.D.) 

Novas roupagens são criadas, porém, a essência sempre se mantém. O fundo arcaico 

contém em si um saber fazer criativo, que se reinventa e se renova, assim como o habitus. São 

essas mais diferentes alterações e modulações que permitem que ele permaneça. Sem esse 

dado da condição humana não podemos nos identificar e nem compreender nossa 

sociabilidade. O fundo arcaico seria então o responsável pela nossa conexão enquanto grupo e 

enquanto campo jornalístico. É ele o fator básico da  

(...) interiorização e enraizamento dos indivíduos na sociedade, através da adesão a 
um sistema de padrões e de valores, como de campo específico de atuação por onde 
os fenômenos culturais são objetivados pelos grupos sociais como manifestações de 
suas experiências comunitárias. (MARQUES, S.D.) 

Esses processos míticos são, portanto, parte de um âmbito da cultura que extrapola a 

construção de uma única sociedade. São padrões e valores que se encontram no nosso 

inconsciente, a nossa construção primitiva. Marques nos deixa atentos a essa localização do 

fundo arcaico que, para nossa argumentação, é a fonte da onde são retirados os referenciais 

dos processos, através dos quais interpretamos também a realidade. O lógico e o mítico se 

tornam parte de uma só visão de mundo. 
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Luiz Gonzaga Motta apresenta um entendimento de narrativa que contempla muito 

apropriadamente essas dualidades, mostrando como a narrativa percorre a história tanto nela 

mesma como no seu fazer: 

[...] as narrativas são uma prática humana universal, constituidoras de nossas 
experiências mais profundas e transcendentes, assim como nossas experiências mais 
felizes ou amargas: elas nos representam, são metáforas de nossas vidas, refletem 
nossa relação com o real e o irreal, estabelecem as fronteiras entre o bem e o mal, o 
certo e o errado, instituem nossas sociedades, constituem nossas nações, nosso 
mundo. Somos seres narrativos, como já disse antes, somos atores, personagens, 
narradores e ouvintes de nossas próprias narrativas. (MOTTA, 2013, p.61) 

A construção da lógica e do mito passa por nossos discursos e pela organização de 

nossas narrativas. Afinal, como afirma Motta, “somos seres narrativos”. Quando essas 

construções se dão no contexto da mídia, a realidade se confunde com a ficção. Não há um 

demérito nessa fusão, mas há sim uma interpretação o que altera a idoneidade do que é dito. 

Não há portanto uma narrativa totalmente pura da realidade. 

Faro também apresenta essa relação dupla e indissociável, do lógico e do mítico, em 

seu artigo. Mostra que o processo mítico só pode ser efetivado quando é complementado e 

paralelo à um processo lógico. É nesse âmbito que se dá a compreensão da notícia, assim 

como a charge. Apresenta o professor:  

[...] são na verdade dois campos simultâneos do sensível que atuam com igual 
impacto na configuração dos modos intermitentes de mediação da cultura, de tal 
forma que é possível afirmar que sem eles – hipótese desprovida de qualquer 
sentido, usada aqui apenas como artifício de argumentação – a informação fica 
inteiramente esvaziada de seu significado. (FARO, 2011) 

A notícia jornalística está no espaço lógico do cotidiano, assim como o fato, por isso 

são precisos e objetivos. Esses processos são definidos por Faro como “... aqueles que se 

conformam na sua imediaticidade; esgotam a sua presença e a sua força na resposta que 

oferecem a problemas que demandam soluções ou respostas pragmáticas”. Pode-se 

compreender que neste caso não há um processamento do que é apresentado, de maneira 

complexa, mas uma leitura mais positivista e imediata. Isso está bem presente na formação do 

jornalista e na sua ideia de idoneidade e objetividade, ou seja, na construção do seu habitus e 

nas regras do seu campo. 

Já a charge está no espaço mítico do cotidiano, ou seja, se relaciona com uma 

construção das identificações e dos arquétipos. Este segundo espaço, portanto, depende 

diretamente do primeiro, mas também só pode se concretizar se houver um indivíduo 

realizando um processo poético-estético, no sentido de desconstrução e reconstrução da 

realidade. Essa condição individual está presente tanto no autor como no receptor da 
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produção. Mas nos dois casos a individualidade se articula com a coletividade, pois se 

concretiza em um lugar social e um tempo histórico. 

O plano simbólico da notícia tem seu papel, e existe para suprir os sentidos 

inacabados. São as mediações culturais na sua existência mais fundamental. Elas realizam um 

processo inconsciente de construção, uma poética da própria realidade ali relatada e ao redor 

do receptor que então vivencia uma experiência estética. Aqui, nos apoiando na ideia de 

Motta, compreendemos que as notícias “... são um sistema simbólico singular porque nela se 

misturam realidades e fantasias, nelas se confundem o real e o imaginário (...) Realidade e 

fantasia se confundem nas notícias (...) onde logos e mythos convivem contraditoriamente.” 

(2002) 

Vale registrar que neste trabalho compreendemos a poética e a estética a partir das 

acepções apresentadas por Laan Mendes de Barros, principalmente no artigo “Das poéticas da 

mídia às estéticas da recepção” (2002). A partir de uma preocupação de posicionamento do 

pesquisador perante seu objeto de estudos, Barros questiona a estrutura atual na qual a 

produção acadêmica e os cursos se focam no modelo do Paradigma de Laswell, de maneira 

que “a comunicação é pensada como ‘transmissão’”. Assim como o autor, nossa preocupação 

também se desloca para a compreensão – que se dá para além do entendimento – por parte do 

receptor e o seu papel nesses processos, e observamos que o próprio cartunista também realiza 

essa etapa. Interessa-nos o contexto cultural no qual o receptor se insere e se apropria da 

charge e da notícia, o âmbito no qual há o sentido lógico e mítico. 

Nosso deslocamento de ponto de observação do objeto vai abranger as mediações 

socioculturais, que inclusive serão trabalhadas mais a frente. Cabe aqui indicar o que é a na 

relação entre poética e estética, desdobradas a partir da hermenêutica de Paul Ricoeur, que 

tomamos o receptor como um interlocutor dos processos midiáticos. Usando um trecho de 

Barros:  

Mais do que os sentidos produzidos no ato de concepção da mensagem e nela 
contidos, próprios do exercício da poética (poieses), deve interessar ao 
empreendimento hermenêutico os sentidos recriados no processo de recepção, que 
na apropriação da mensagem vivencia uma experiência estética. O estudo desse 
processo de apropriação da mensagem e de projeção simbólica que se dá no campo 
da fruição tem na expressão “estética da recepção” uma adequada denominação, 
mesmo que ela soe um tanto redundante, como um “pleonasmo”. Por outro lado, se 
compreendermos a recepção como o lugar no qual são produzidos novos sentidos, 
em um exercício de re-criação, pode-se então falar de “poética da recepção”. Mais 
do que uma expressão paradoxal, ela pode ser tomada desde uma perspectiva 
dialética, na qual os sentidos da produção se cruzam com os da fruição. (BARROS, 
2009). 
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 Enquanto a poética se refere ao fazer, ao criar ou recriar, a estética se refere ao 

perceber, ao compreender. Porém, de acordo com as discussões apresentadas, no espaço da 

comunicação esses dois processos se misturam e se entrelaçam. Principalmente nas charges, 

essa concomitância é reforçada. O cartunista faz a “estética” da notícia e a transforma em uma 

nova “poética”, que por sua vez sofre o mesmo processo a partir do receptor, que volta a 

produzir sentidos em relação à charge. E a produção de sentidos se dá a partir de 

regularidades e rupturas que caracterizam o espaço do cotidiano, embora no campo do 

jornalismo é a novidade que interessa e se transforma em notícia.   

A noticiabilidade de um fato é encontrada justamente no espaço onde o cotidiano é 

rompido, ou seja, deixa de ser coerente e condizente com o esperado. É o que se chama de 

fato noticioso. Discorre Faro que  

Nessa linha de análise, tudo se passa como se a existência se desenvolvesse nas 
margens de um main frame intermitentemente acossado pela ciclotimia e desvios do 
dia. A vida cotidiana, nesse sentido, está longe de ser traduzida em calma rotina – 
como supõe o senso comum – mas em ambivalência sistemática e tensionada no 
interior da qual a comunicação consuma um outro papel: o de ser eventualmente o 
agente principal de manutenção da irregularidade como um dos elementos de 
vínculo entre o que ela (a comunicação) faz e a expectativa que a audiência tem de 
que ela (a comunicação) faça isso mesmo. (FARO, 2011) 

As charges podem ser entendidas como um simbolismo transposto dessa 

irregularidade, ao tornar superlativa a representação. Seja mostrando um presidente que se 

refere a um míssil como um brinquedo inofensivo, ou estereotipando um árabe como 

terrorista, ou ainda ironizando a paranoia de uma população que torna o medo do outro 

motivação para uma guerra. Angeli, no caso a ser trabalhado mais a frente, de maneira muito 

sensível e humorística, joga com essas representações e construções. 

São interpretações da notícia no plano do mythos, não por serem mitológicas, 

necessariamente, mas por trabalharem fora da lógica da racionalidade, adentrando um campo 

simbólico próprio de um contexto sócio-histórico. Por isso podemos, neste caso, considerá-las 

como algo do cotidiano, mesmo elas não trabalhando com o fato diretamente, mas sim com 

uma interpretação livre ou releitura do fato. É até curioso que a maior presença da charge 

ocorra justamente na mídia impressa tradicional. Tal ocorrência só faz reforçar a relação de 

complementaridade e contradição, logos e mythos em um mesmo espaço. Um espaço coletivo, 

público.  

Assim como indica Agnes Heller na dimensão humano genérica, essas proposições só 

fazem sentido se trabalhadas não exclusivamente no nível individual, mas sim no coletivo. 
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Por isso, o que torna a charge uma narrativa é o fato dela, por essência, contar uma história ou 

descrever um universo. O professor Faro ao conectar a narrativa ao cotidiano, escreve:  

As narrativas, se é verdade que justificam sua existência pela propriedade de 
recriação da realidade através das histórias que contam sobre ela, guardam vínculos 
com essa diversidade complexa de manifestações da vida cotidiana. (FARO, 2011) 

Mesmo que seja de uma maneira cômica ou ainda fantasiosa, a charge não deixa de 

lado a narração de um acontecimento, muitas vezes encontrado no próprio jornal. Ela pode, 

portanto, criar um reforço ou um senso de ridículo do que foi dito na notícia. O cartunista 

Nani, no documentário “Malditos Cartunistas” de Daniel Garcia e Daniel Paiva afirma: 

A charge, na minha opinião, é uma terceira ou quarta leitura do jornal. Por que você 
lê a manchete, você lê a notícia, você lê o editorialista, ou então um articulista que 
fala daquele assunto, e depois você lê a charge com o mesmo assunto. A charge é a 
notícia mais verdadeira ali, né? As vezes é o contrário de tudo que se diz ali antes. 
(NANI, 2012) 

A narrativa tem por característica o fato de contar algo, em uma perspectiva do 

compartilhamento. E como já indica Walter Benjamin, no texto “O narrador”, o narrar é “a 

faculdade de intercambiar experiências”. Sejam elas trazidas pela tradição, enraizadas num 

contador que é sedentário e conhece muito claramente o seu contexto e suas interlocuções. 

Sejam elas trazidas por quem viveu novos fatos e assim pode mostrar ao ouvinte coisas a ele 

inalcançáveis, mas com conhecimento real daquilo. 

Entendemos narrativa, portanto, de maneira mais ampla do que se ela é apenas real, 

humorística, ficcional ou factual. A preocupação com narrativa na presente pesquisa extrapola 

a sua dimensão formal. Interessa-nos observar a narrativa dentro da sua localização nos 

processos e suas relações com os fatos. Então, partimos de um pressuposto mais simples, da 

narrativa como contar sobre algo, narrar um fato ou sequencia de fatos. Uma narrativa pode, 

portanto, ser sobre uma história, sobre uma cena, sobre um contexto político e tantas outras 

possibilidades. Nela, texto e contexto se articulam.  

Mais do que entender a narrativa dentro de complexidades macro, enquanto os 

diferentes gêneros e métodos de análise, o que nos importa é entender como se dá a narrativa. 

Não se perde a cientificidade ou mesmo a precisão ao observarmos mais essas questões do 

que as imbricações teóricas, mas nos focamos no que de fato pode contribuir para a 

compreensão prismática da charge. 

De tal feita, a narrativa da charge reconta os fragmentos da história, mas utilizando-se 

do humor para tal. Faz isso mostrando um fato de maneira irônica ou ressaltando o absurdo do 

fato em si, tanto na imagem como no texto. Vemos então que a sensibilidade da charge é na 
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capacidade que o autor teve em observar aquele fragmento e narrá-lo de maneira que nos 

traga um impacto. A chave da narrativa da charge mistura o fático, de onde vem a informação 

que a localiza, com o fictício, presente na interpretação que o chargista faz daquele momento.  

Não é a charge em si quem narra toda a história. Mas ela reforça as sensações e as 

interpretações do momento histórico. A conexão entre a charge e a história se dá na 

efemeridade do momento. Mas isso, curiosamente, não anula a sua perenidade. O ponto é que, 

ao mesmo tempo que ela narra, de maneira deturpada, um fato, ela retira esse fato da sua 

normalidade. Rompe assim as estruturas do cotidiano, propondo uma narrativa que não 

poderia ser vista como possível. 

Para a análise de uma narrativa pode-se optar por um percurso semântico ou sintático, 

excluindo os demais fatores na narração. Entretanto, tal escolha acabaria por afastar um dos 

pontos de maior importância da tríade —narrativa, midiatização e cotidiano—, que só se 

concretiza nos contextos, tanto de criação como de leitura. Não há um ponto único no qual se 

fecha o processo, podendo apresentar uma imagem estática o suficiente para ser denominada a 

síntese de todo o embate dialético. 

É principalmente no processo de leitura da charge que se completa a narrativa, uma 

vez que o leitor tem que rememorar os fatos para que ela então conte sobre algo. Por isso é 

necessário compreender o contexto no qual ela se insere, e não apenas o “texto” que ela traz. 

Isso também implica que a narrativa se encontra nos espaços de interpretação, e não 

diretamente no que é apresentado. A história é contada tanto na transposição entre o fato e a 

charge, quanto entre a charge e o leitor. Ou seja, a narrativa se dá nos momentos de 

intensificação dos processos de midiatização da sociedade contemporânea. 

A charge é muito mais prismática do que aparenta, uma vez que são inúmeras as 

facetas de observação. Isso também é causado pela inserção dela na sociedade, em ambas as 

“pontas”, tanto pelas mediações culturais da comunicação, que ocorreram no autor da notícia 

que o chargista leu para se inspirar, e na própria produção criativa do desenhista, como as 

mediações comunicacionais da cultura, que ocorrem no modo como são publicadas e lida as 

notícias e charges. Não nos deteremos neste ponto, pois as discussões acerca das mediações e 

da midiatização se encontram mais à frente. 

O que queremos mostrar com o apontamento desse outro eixo da tríade, é que a 

complexidade da análise demanda ferramentas que sejam sensíveis também a outros pontos 

do objeto e não apenas ao que está impresso. E isso é ainda aumentado quando levamos em 

consideração a tradição da charge no humor, a ruptura do cotidiano. Conforme apontamos na 

introdução, o humor é a alteração, geralmente para o absurdo, que nos causa o incômodo. Isso 
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pode acionar o riso ou a repulsa, mas sem dúvida gera a reflexão crítica, seja por se opor ou se 

confortar com os impulsos que temos na reação. 

A charge é, portanto, uma narrativa do absurdo. Ela traz à tona uma ruptura, mesmo 

que ela não seja inicialmente aparente. Mostra ao leitor, através do desenho e das palavras, as 

impressões e sensações que o cotidiano nos traz, questionando-o. A charge é narrativa, 

justamente, por romper com a narrativa esperada. Assim como questiona Motta, colocamos 

em dúvida quais os limites entre o que é fático ou fictício nesse espaço. Da mesma maneira 

não há uma interferência na sua validade ou mesmo em observá-la, mas sim uma amplificação 

nos aspectos e contradições a serem observados.  

De tal maneira, escolhemos um caminho mais alinhado com a narratologia. Sem nos 

atermos longamente nas minucias dessa linha, apresentamos aqui as interações e os 

posicionamentos da charge enquanto um ato complexo de produção, reprodução e assimilação 

de discurso. Se esse é o único caminho correto a ser trilhado, deixamos ao debate acadêmico 

de longa duração que o diga. Sabemos que não será possível questionar e argumentar tão 

fortemente contra as demais escolhas metodológicas e epistemológicas, e nem é essa a nossa 

intenção nesta dissertação. Esperamos que a visão aqui trabalhada, na verdade, sirva de ponto 

de debate, provocando convergências e/ou divergências, assim como faz a própria charge. 

Compreender a charge como narrativa, para o presente trabalho, significa responder 

não apenas à uma construção teórica, mas debater acerca da legitimidade da própria charge 

como rastro da história. Retomamos, então, a pergunta que nos induz em diversos momentos 

da reflexão: É possível contar a história a partir da coletânea “O Lixo da História”? Se 

assumirmos que ela narra algo, o que já afirmamos e reforçamos anteriormente, ela então 

pode ser base para a própria historiografia. Porém, pode-se questionar a sua validade 

historiográfica, tanto do ponto de vista metodológico como de campo da ciência. 

Para compreender, então, como as charges se imbricam, na prática, nessa discussão 

teórica, usaremos a “análise crítica da narrativa” apresentada por Luiz Gonzaga Motta no 

livro homônimo, de 2013. Proposta com a qual ele já vinha trabalhando desde 2002, como por 

exemplo no artigo Para uma antropologia da notícia. No livro Análise crítica da narrativa, o 

autor localiza o debate e as implicações ao dizer que: 

A comunicação narrativa, ato de fala semiótico no qual o sentido se coconstrói, é 
sempre uma relação concretamente situada. Sujeitos, grupos e instituições narram ou 
interpretam desde lugares históricos, posições de poder onde um é narrador e o outro 
destinatário, posições per se implicam já uma correlação de forças. Isso não quer 
dizer que haja necessariamente uma situação de desigualdade ou uma precípua 
dominação política ou discursiva. Cada situação de comunicação implica uma 
correlação social e comunicativa própria, local, específica, empírica, que precisa ser 
levada em conta pelo analista e seu método. (2013, p.19) 
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Logo, a narrativa e a compreensão da narração, são importantes para que possamos 

visualizar não apenas o que é contado, mas também todo o entorno que dá sentido ao que é 

narrado. Por isso a grande aproximação desses estudos com os Estudos Culturais, os quais 

enxergam com um maior número de matizes tanto as construções sociais como a própria 

identidade do indivíduo. 

Desta maneira, podemos inferir que não se pode sustentar que qualquer narrativa é 

isenta de intencionalidade. A narrativa é o recurso de contar sobre algo, mas isso não 

determina a linguagem ou as expectativas de quem narra. Conforme defende Motta no trecho 

a pouco citado, a produção de sentidos presentes nas narrativas se “coconstrói”, ou se 

reconstrói nas relações entre os sujeitos nela envolvidos. Sujeitos que participam de grupos 

sociais e instituições e que interpretam a narrativa a “desde lugares históricos” e de “posições 

de poder”.  

Tal valorização do contexto histórico e das relações de poder ecoam posições básicas 

dos Estudos Culturais, corrente teórica bem presente nas formulações de Motta e em nossas 

reflexões. Assim como Thompson valoriza os oprimidos como fundamento para se observar a 

história e Williams se baseia num conceito mais amplo de cultura, não se limitando à sua 

dimensão erudita, de forma a relacioná-la com seu tempo-espaço social, entendemos que a 

narrativa, uma estrutura social, também sofre essas influências. Os atores envolvidos em todas 

as etapas são importantes e fazem a diferença, assim como os modos e intenções deles. Até 

mesmo uma fala dita científica é refém destes posicionamentos. 

Assim como propõem Motta, entendemos que observar o que é dito, não apenas no seu 

texto mas também na sua produção e recepção, pode nos ajudar a compreendermos a nós 

mesmos e as nossas visões de mundo. Contamos sobre o nosso tempo também revestidos do 

que somos, assim como o que contamos irá revestir as próximas gerações. 

É preciso analisar as narrativas porque cada um de nós (e nossas sociedade inteira) 
está recoberto por mantos sobrepostos de narrativas que refletem e condicionam 
nossas crenças e valores, nossa história e costumes, nossas leis e cultura. É preciso 
estuda-las, porque conta-las e reconta-las dá sentido à vida humana. (MOTTA, 
2013, p.62) 

Há na charge, portanto, a identificação com a história, e assim como em um mito, nós 

nos identificamos. Passamos a interagir como indivíduos e como um coletivo. Conforme 

Michel de Certeau, as construções culturais se cercam de complexos entre o individual e a 

coletividade. Para compreender tais conexões, devemos retornar ao nível mais primordial, às 

relações sociais mais fundamentais. Observar como um indivíduo e seu grupo se relacionam 

e, a partir disso, criar os termos e categorias analíticas. Logo, devemos buscar as reincidências 
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de rupturas no cotidiano dos indivíduos, que mesmo sendo diferentes entre si, remontam ao 

mesmo fundo arcaico e ao mesmo objetivo que enquadram o contexto cultural em que se 

assenta a narrativa. 

As rupturas, de acordo com o pensador francês, são resistências que os dominados de 

um sistema hegemônico realizam, como maneira de questionar essa lógica de opressão. Essas 

resistências são pequenas ações que fogem do padrão esperado e, consequentemente, 

deturpam a lógica sistêmica. Isso é fruto de um debate acadêmico com o conceito de 

microfísica do poder de Foucault, no qual se afirma que é nas tramas mais finas das malhas de 

relações que ocorrem esses processos. Essa construção é um fruto da ideia gramsciniana de 

hegemonia, que vê nesse conceito o controle de uma sociedade, não de maneira coercitiva 

apenas, mas através de uma aceitação introjetada de valores através da cultura.  

A linearidade do cotidiano se encerra nas suas próprias rupturas, de maneira que só há 

constância onde há essa mudança. Um questionamento do dominado ao dominador, mesmo 

que de maneira silenciosa e subjetiva. Não há, entretanto, uma ação única que rompe de vez 

com toda a estrutura, mas são diversas e múltiplas as movimentações que vão corroendo as 

estruturas, no sentido marxiano, fazendo com que as relações se alterem. A mudança no status 

quo é lenta e progressiva. 

As charges, portanto, são essas pequenas rupturas, tanto por quem faz como por quem 

lê. São transgressões permitidas e assimiladas. Têm a função de abrir espaço para repensar o 

nosso cotidiano, nossas estruturas e nossas ações. Elas questionam tanto a nós mesmos, 

quanto ao modelo hegemônico, representado nas elites, sejam elas culturais, econômicas ou 

políticas.  

É nesse jogo do Homo Sapiens-Faber com o Homo Ludens-Demens, termos 

explorados por Edgar Morin em Para sair do século XX, que se encontra esse processo de 

leitura e assimilação dos quadrinhos. É por termos um lado humorístico, imaginativo e capaz 

de sonhar e até delirar, que podemos também ter racionalidades:  

Precisamos superar a noção do homem técnico (homo faber), associando a ela, 
indissoluvelmente, a de homem imaginativo (que imagina, sonha, cria fantasmas, 
mitifica). Precisamos superar a noção de homo sapiens com a noção de homo 

sapiens/demens, que é a única que permite considerar a capacidade que tem o homo 

sapiens de produzir poesia e arte, sonho e delírio, loucura e horror; ela é a única a 
nos tornar capazes de compreender que a loucura pode ser produtora de virtudes e 
sabedoria... (MORIN, 1986) 

Ao se utilizar do recurso humorístico, a charge vai pôr em cheque nossa condição 

enquanto humanos capazes de produzir e reproduzir instrumentos e conhecimento. Mais que 

um ser que pensa e faz – sapiens/faber – a charge traz à tona o homem imaginativo. Não 
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podemos, portanto, dissociar nossa dualidade sapiens/demens, vez que como ambas são 

complementos de um mesmo indivíduo. Assim, a informação que gera a ruptura, é processada 

nesse intermédio.  

A dubiedade acerca do papel da charge poderia ser respondida por uma categorização 

direta e positiva dentre as categorizações das mensagens jornalísticas. Mas ao contrário do 

que se espera, os gêneros jornalísticos não são fáceis de serem definidos.  

As classificações de gênero jornalísticos surgiram na primeira metade do no século 

XX, ainda que no século XVIII já existissem divisões dentro do jornal, entre notícias e 

comentários. É em 1950 que de fato começam a surgir as teorias classificatórias de gênero 

jornalístico. Observando como se deram os desenvolvimentos teóricos em diferentes países, 

Lia Seixas, no seu livro Redefinindo os gêneros jornalísticos, apresenta um mapa no qual se 

fundamentaram os pesquisadores. Dessa maneira pontuamos aqui: Na Espanha o eixo de 

divisão foi a questão de função, informação e opinião; Nos EUA o foco se deu na 

compreensão dos processos produtivos; Por sua vez, na França a preocupação foi de descrever 

e mapear os jornais impressos. 

Enfim, no Brasil a classificação ficou em um ponto de dúvida. Não há uma definição 

consensual de categorias para se identificar com clareza os diferentes gêneros jornalísticos, de 

maneira que, por mais que largamente se adote a proposição de Marques de Melo, que se 

baseou nos estudos de Luís Beltrão, cada novo autor propõe uma nova formação. Mas como 

aponta Seixas, a oposição informação/opinião se solidificou, mas: 

Um consequente problema, fundamental para discussão de informação e opinião, é a 
pressuposição de que o jornalismo trata apenas de fatos, como se a realidade não 
fosse feita também de acontecimentos em processo, possíveis, previsíveis (ou seja, 
de conjuntura, contextuais), dados estatísticos, objetos abstratos, “sistemas de 
verdades”, comportamentos e sentimentos de atores sociais ou ainda de objetos que 
se constituem pela relação entre dois ou mais objetos. (SEIXAS, 2009, p. 81) 

No caso das charges, isso, por si só, já se tornaria complexo, uma vez que ela se 

encontra justamente num entrecruzamento da informação e da opinião, que envolvem fatos e 

acontecimentos. Ela traz uma nova informação, uma nova leitura para o fato ou 

acontecimento, mas também carrega em si a opinião do seu autor. Dessa maneira, ela se 

distancia da sua interpretação baseada em um senso lúdico, com o qual pode ser classificada, 

e se aproxima do entendimento opinativo e crítico. A comprovação vem quando observamos 

que a principal charge de um jornal figura, na maioria das vezes, na página 2, junto do 

editorial e das colunas de opinião. 
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Retomando, assim: com o pretexto de ser “apenas uma charge”, ou seja, apenas um 

desenho de algum nível de humor, a charge cumpre seu papel de poética do cotidiano. Além 

de uma narrativa dos fatos e do modo como são assimilados pelo autor, a charge reitera a 

crítica e o questionamento ao status quo. Porém, ao fazer essas transgressões, o desenho se 

resguarda no fato de não poder ser levado a sério, o oposto de como são as notícias e 

reportagens. Certeau pode nos ajudar neste ponto, quando trata da poética que ocorre por 

quem consome e fabrica algo desse processo:  

A “fabricação” que se quer detectar é uma produção, uma poética – mas escondida, 
porque ela se dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelos sistemas da 
“produção” (televisiva, urbanística, comercial etc) e porque a extensão sempre mais 
totalitária desses sistemas não deixa aos “consumidores” um lugar onde possam 
marcar o que fazem com os produtos. A uma produção racionalizada, expansionista 
além de centralizada, barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, 
qualificada de “consumo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 
insinua ubiquamente, silenciosamente e quase invisível, pois não se faz notar com 
produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma 
ordem econômica dominante. (CERTEAU, 2013) 

O mais curioso do nosso objeto de estudo é que ele cumpre uma dualidade em si 

mesmo. Publicada dentro do sistema formal para ser consumido e assimilado, supostamente 

aceitando a proposta hegemônica, a charge na verdade é, na maioria das vezes, um 

questionamento a tudo isso. Ela quer através do humor trazer lucidez a quem está recebendo a 

informação, jogando com o simbólico e o mitológico. É uma das novas “maneiras de 

empregar os produtos”, fazendo com que haja uma ressignificação do contexto e das relações, 

que são noticiadas e que existem na sociedade.  

1.3 Mito no lixo 

Não podemos deixar de vincular a charge à ideia de ela ser uma produção midiática, 

ou seja, da comunicação. Inserida em um contexto mais amplo, o qual envolve não apenas a 

análise da notícia ou do fato, mas também a sua compreensão da comunicação enquanto a 

interpretação e recepção das informações e fatos em uma sociedade midiatizada. Observamos 

também a sua produção enquanto processo humano, dentro da sua ótica social e sociológica.  

Nas considerações finais de seu texto aqui comentado, Faro nos lembra essa conexão 

entre estudos tão abertos com a comunicação. De maneira a trazer os debates de volta ao 

campo das humanidades, ele no chama a atenção para o fato de que, “no final das contas, 

estamos lidando com apelos ao sensível nas conformações históricas e culturais. Até onde 
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somos capazes de perceber, esse é um dos elementos primordiais do processo da 

comunicação” (2011). 

Isso fica ainda mais evidente quando estamos frente a charges compiladas em uma 

coletânea, com uma ordenação cronológica e temática determinada, e deslocadas do veículo 

no qual foram originariamente publicadas. Esse é o caso do material estudado em nossa 

pesquisa. Ao serem revisitadas com certo distanciamento temporal, aquelas charges que foram 

produzidas de maneira unitária, ganham um senso de conjunto e um sentido mais complexo 

de relato do seu tempo. O seu conjunto se configura em uma nova narrativa. O processo de 

interpretação do leitor passa a articular as diferentes criações, então reunidas em um volume, 

de maneira a buscar as continuidades e alterações no discurso.  

As charges, apesar de publicadas e circuladas dentro de uma imprensa formal, podem 

ser vistas na categoria de um produto de consumo. Isso ocorre uma vez que elas se integram 

em uma 3ª natureza do fato. Se colocarmos cada assimilação e interpretação, ou usando os 

termos da comunicação, as mediações como uma alteração na natureza, podemos dizer que 

apenas o fato em si é isento de uma apropriação, uma vez que simplesmente o é. 

As três naturezas de um fato são: a primeira, que é o fato em si; a segunda, que é a 

notícia do jornalista que foi até o local e de lá retirou os dados e informações, em cima das 

quais produziu a notícia; já a terceira fica a cargo de um colunista, um editorialista, um 

cronista ou, no nosso caso, de um cartunista. Essa terceira natureza fica a cargo de quem é 

chamado ao fato para opinar e refletir sobre o tema, não apenas repercutir. Por isso podemos 

dizer que há uma midiatização da charge não só por ela estar em uma mídia, mas por também 

ser fruto de uma interpretação do discurso midiático que realimenta a própria mídia. 

Essas naturezas também podem ser entendidas como as três posições temporais 

propostas por Ricoeur (1994, p. 206-213) no tomo I do livro Tempo e Narrativa: “a do 

acontecimento descrito, a do acontecimento em função do qual o primeiro é descrito, a do 

narrador — as duas primeiras concernem ao enunciado, a terceira à enunciação” (1994, p. 

209). Ao apresentar os debates historiográficos, principalmente sobre os narrativistas, o 

pensador francês elenca claramente quais são as temporalidades que constam em qualquer 

construção narrativa, e que, ao nosso ver, ficam muito próximas no jornal.  

O primeiro tempo é o do acontecimento em si. O fato concreto que ocorre, e não pode 

ser aqui descrito em uma flexão no gerúndio ou no passado, muito menos no futuro.  Não é a 

análise ou o relato, mas apenas a situação em si, que na narrativa é apresentada e conflitada, 

mas que está ali em destaque, por ser o foco do que se quer falar. Ele ocorre no cotidiano e 

por não necessariamente envolver a influencia humana, seria o fato puro e sem as mediações. 
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Mas no momento que é contado, visto e interpretado, isso se quebra, caberia ao Cronista 

Ideal2 de Ricoeur a responsabilidade de relatar sem influências. 

O segundo tempo é o do que aconteceu em função do primeiro. Este momento já é 

aquele no qual se encontram as consequências do fato ou os fatores que tornam aquele fato 

importante para ser narrado. Já encontra correlação com o que está escrito na notícia e é neste 

tempo que se encerra a notícia em si, enquanto texto, uma vez que os demais fatores têm 

temporalidades distintas. 

O terceiro tempo é o do narrador. Só se pode narrar um fato que já ocorreu, mesmo na 

ficção, uma vez que o ato de narrar é também em parte rememorar sobre o ocorrido. Esse é o 

tempo no qual podemos compreender o cotidiano de quem escreve, observando quais são as 

suas influências, expectativas e experiências. Aqui podemos compreender as mediações, mas 

isso não exclui o mesmo processo nos demais tempos, uma vez que eles foram narrados. 

Nossa contribuição seria, portanto, em pensar no caso das charges, e também de outras 

narrativas midiatizadas, um quarto tempo, o do leitor. Assim como cada momento tem as suas 

influências e suas relações na produção, a recepção experimenta o mesmo. O leitor não é, 

portanto, passivo nesse processo, apenas recebendo o que é narrado, já que ele mesmo 

interpreta e produz sentidos. A narração está sendo compartilhada, logo, cabe ao receptor 

também interagir e reagir, seja apenas com uma risada ou comentário junto ao seu círculo 

mais privado, ou com uma manifestação pública de reforço ou negação. 

Nesta perspectiva, cabe a formulação de Hans-Robert Jauss, da Escola de Konstanz, 

apresentado no texto O prazer estético e as experiências fundamentais da poieses, aisthesis e 

katharsis, escrito em 1966 e compilado por Luiz Costa Lima, em 1979, no livro A literatura e 

o leitor. Ele define a produção de sentidos na articulação entre essas três esferas da 

experiência estética. Para esta pesquisa a dimensão da katharsis chama especial atenção, uma 

vez que alteração dos humores como pensada pelos gregos no conceito do humor, é a 

somatização das sensações no âmbito físico, a catarse. Jauss define a katharsis, a partir de 

Górgias e Aristóteles, como “aquele prazer dos afetos provocados pelo discurso ou pela 

poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o espectador tanto à transformação de suas convicções 

quanto à liberação de sua psique” (In: LIMA, 1994, p. 101). 

É verdade que a catarse não é sempre prazerosa, mas sem dúvida é sempre libertadora 

das amarras de compreensão anteriores. Rompe não apenas com as leituras do cotidiano e 
                                                   
2 Para o autor, só seria possível recontar a história se o cronista que registra os fatos fosse totalmente idôneo e 
isento de qualquer opinião. A ele não caberia qualquer tipo de análise e seria necessária praticamente uma 
desumanização do indivíduo. Mesmo um registro audiovisual, que seria supostamente o mais próximo disso, não 
atinge esse objetivo uma vez que existem as escolhas poéticas e estéticas em qualquer produção do gênero. 
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com o status quo, mas também com os próprios recalques da construção pessoal. A psicologia 

vê como uma via de autoanálise e superação esse tipo de situação, portanto, a charge acaba  

sendo uma válvula de escape para que possamos refletir sobre o que foi lido no jornal e na 

sociedade. 

No caso da charge, que se apresenta no espaço público midiatizado, a catarse pode 

ganhar proporções coletivas e sem dúvida se insere na lógica do cotidiano. Uma narrativa que 

tome uma posição política ou religiosa muito radical para um grupo, mas não tanto para 

outros, pode gerar reações como a revolta coletiva e até mesmo a perseguição e execução de 

seus autores. 

Até aqui trabalhamos com a charge no contexto da narrativa do cotidiano, e é nessa 

chave que estruturamos a nossa análise da coletânea “O lixo da história”. Cabe, no entanto, 

reconhecer que uma vez deslocadas do seu contexto sócio-histórico original, e mesmo do seu 

contexto midiático original, elas nos conduzem a uma nova experiência de interpretação e 

apropriação dos seus sentidos, balizadas por novas mediações culturais. Elas continuam sendo 

cotidianas, apesar de não estarem em seu tempo, uma vez que o conceito da ordinaridade e da 

ruptura transpassam esse deslocamento. Na leitura presente, distanciada do acontecimento que 

a originou, a charge ganha uma nova leitura, mas que também se dá numa nova experiência 

cotidiana. Até porque o tempo presente se nutre de uma visão mais global e da experiência  

dos fatos transcorridos. Esta questão será retomada em capítulos mais a frente.  

Dentro dessas questões do cotidiano, a charge se insere no espaço mítico. Mas ao 

contrário de uma notícia, ela vai buscar a sua raiz na dimensão cômica. Desde a Grécia antiga  

a comédia fala dos indivíduos comuns, enquanto a tragédia fala dos grandes heróis, dos mitos 

e das grandiosidades. A comédia, aparentemente é inocente e não traria em si uma lição mais 

complexa. Joseph Campbell nos indica como a sociedade atual vê essa categoria, através deste 

trecho:  

A comédia como sátira é aceitável. Como brincadeira, é um agradável paraíso de 
fuga. Mas o conto de fadas do ‘e foram felizes para sempre’ não pode ser levado a 
sério; ele pertence à Terra do Nunca da infância, que se encontra protegida das 
realidades que se tornarão terrivelmente conhecidas dentro em pouco. 
(CAMPBELL,2007) 

O autor, mais à frente, no mesmo texto, questiona esse ceticismo da sociedade 

“Ocidental”. Perdemos, de acordo com ele, uma lógica de dar importância a muitos ritos e 

mitos. Por isso precisamos repensar nossas relações com a sociedade. Buscar uma 

interpretação mais primordial de nós e fugir dessa racionalização que não desenvolve nossa 

capacidade enquanto seres humanos. Escreve da seguinte maneira: 
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O sóbrio e moderno julgamento ocidental tem como base uma total falta de 
compreensão das realidades descritas no conto de fadas, no mito e nas divinas 
comédias de redenção. Essas formas, no mundo antigo, eram consideradas de 
natureza mais elevada que a tragédia, manifestações de uma verdade mais profunda, 
de percepção mais difícil, de estrutura mais sólida e de revelação mais completa. 
(CAMPBELL, 2007) 

Em contraposição a essa idéia de que a tragédia seria superior à comédia, em função 

do seu lado catártico, o autor vai além. Constrói a argumentação de que a comédia é a 

“transcendência da tragédia universal do homem”. Isso é possível uma vez que a comédia tem 

uma ruptura do esperado. Cria uma via que não é enquadrada na lógica convencional, vai ao 

intangível e ao absurdo. Mas principalmente altera o indivíduo internamente e não a toda a 

sociedade. É mais uma mudança interior do que uma alteração do conjunto. 

Comparando os gêneros teatrais, o autor americano levanta uma questão de vida ou 

morte. Ambas lidam com uma das essenciais humanas mais fundamentais, a vida e a sua 

perpetuação ou efemeridade, no seu senso místico, não apenas mítico. Ela se apresenta de 

maneiras distintas em cada uma, e assim escreve: 

A tragédia é a destruição das formas e do nosso apego às formas; a comédia, a 
alegria inexaurível, selvagem e descuidada, da vida invencível. Em consequência, 
tragédia e comédia são termos de um único tema e de uma única experiência 
mitológicos, que as incluem e que são por elas limitados: a queda e a ascensão 
(kathodos e anodos), que juntas constituem a totalidade da revelação que é a vida, e 
que o indivíduo deve conhecer e amar se deseja ser purgado (katharsis = purgatório) 
do contágio do pecado (desobediência à vontade divina) e da morte (identificação 
com a forma mortal). (CAMPBELL, 2007) 

Recorrendo às construções mitológicas de Campbell podemos achar algumas 

proposições interessantes que se encadeiam com Certeau, uma vez que ambos se 

fundamentam em Freud para discorrer suas construções da sociedade. Os mitos, de acordo 

com o autor americano, fazem ligação com arquétipos do ser humano, que são construções 

primitivas e naturais. Eles permeiam nossas relações com a realidade, de tal maneira que são 

exteriorizadas nas manifestações culturais e principalmente religiosas. Diz Campbell: 

Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexauríveis 
energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. As religiões, 
filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas 
fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o 
sono surgem do círculo básico e mágico do mito. (CAMPBELL, 2007) 

Os mitos seriam, portanto, um plasma que permeia toda a construção social. Uma 

fundação mais primordial da cultura, de fundo arcaico. Sua função seria apontar, de forma 

simbólica, as questões mais essenciais do indivíduo, tanto no sentido primitivo como no 

sentido social. As coletividades e construções de identidade de um grupo nascem dessas 
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mitologias, principalmente quando pensamos no herói como arquétipo. Cabe a quem produz 

uma representação saber jogar com esses simbolismos e construir novas relações entre eles. 

Campbell sustenta em O herói de mil faces que “os símbolos da mitologia não são 

fabricados”, ou seja, figuram, a partir do inconsciente, nas nossas representações. “Esses 

símbolos são produções espontâneas da psique e cada um deles traz em si, intacto, o poder 

criador da sua fonte.” (CAMPBELL, 2007). Mesmo que não sejam utilizados diretamente, 

tais símbolos são responsáveis pelos fundamentos sob os quais construímos nossas estruturas 

culturais. São diferentes roupagens, mas as proposições são as mesmas. Assim como existe 

uma simbologia específica nas narrativas de heróis, no universo das charges estão presentes 

elementos que as caracterizam como narrativas midiatizadas do cotidiano.   

As rupturas do cotidiano, ou as transgressões que rompem com as estruturas 

hegemônicas, se dão na maioria das vezes dentro desses espaços da mitologia e da alegoria. 

Tão profundas e enraizadas, essas construções arquetípicas é que vão identificar o grupo e 

como ele se relaciona com a realidade. É nesse âmbito de uma compreensão cultural de um 

grupo e a sua relação/desconstrução com o que foi imposto pelo dominador, que ocorre o jogo 

de poética crítica. As mediações, que abrangem uma amplitude maior, tem em seu cerne esse 

processo. 

O cartunista, em consequência da sua função humorística, lida com essas questões. Ao 

representar um determinado indivíduo com traços físicos ou gestuais ou psicológicos tais, ele 

nos impele a relacionar a personagem com uma característica. Isso só é possível porque há o 

jogo com o contexto histórico e com esses arquétipos mitológicos que está presente no 

repertório cultural daqueles que se relacionam com tal narrativa midiatizada. E esse jogo entre 

a charge e seu contexto retoma uma parte da proposição original da comédia grega. 

1.4 Mediações e Midiatização 

Tais discussões trazidas para a contemporaneidade em que vivemos, uma sociedade 

midiatizada, reforçam a idéia de que as charges se configuram em uma narrativa do cotidiano. 

Cabe ainda, para encaminharmos à conclusão desta discussão, trazer à tona alguma explicação 

referente aos conceitos de mediações e midiatização. Para tanto usaremos de recurso alguns 

textos publicados na coletânea Mediação e midiatização, da Compós de 2012, e artigos 

publicados na revista Matrizes, do primeiro semestre de 2014. 



38 
 

 

Jesús Martín-Barbero, ao buscar um modo mais completo de tratar a relação do 

receptor com sua mensagem, a partir dos Estudos Culturais, encontra no termo Mediações 

elemento conceitual para compreender a relação da Cultura com a Sociedade. Conforme 

coloca no seu livro Ofício de cartógrafo, o autor compreende que a partir dos anos 90 houve 

uma reterritorialização da comunicação, que passa novamente a colocar a questão cultural 

como eixo mais central desse campo. Esse processo ocorre uma vez que vê a comunicação 

"como movimento que atravessa e desloca a cultura" (MARTIN-BARBERO, 2004, P. 228). 

O conceito mediações, posteriormente, em razão de questionamentos e de revisões, é 

apresentado sob uma compreensão maior. Ao ser entrevistado por Maria Immacolata 

(LOPEZ, 2009, P. 149 – 154), e questionado sobre esse revisionismo, Martín-Barbero deixa 

claro que devemos distender o termo, anteriormente focado apenas nas influências da 

sociedade e do contexto (aqui utilizados no seu senso mais amplo) no modo como se 

interpreta e se relaciona com um meio, chamado por ele de “Mediações Culturais da 

Comunicação”. O segundo eixo criado é justamente o das “Mediações Comunicacionais da 

Cultura”, uma atualização do debate.  

Nessa atualização Martín-Barbero aponta, a partir dos benefícios políticos e 

institucionais como por exemplo os que foram trazidos pela transmissão de seriados 

americanos, como há também um segundo caminho, o de como os meios de comunicação vão 

influenciar a construção da sociedade. Deve-se desde já afastar a possibilidade maniqueísta e 

Frankfurtiana de ler essa proposição. Em contraposição aos pensadores da teoria crítica, o 

autor espanhol-colombiano vê que há uma permeabilidade na relação entre mídia e sociedade; 

e não apenas uma manipulação.  

O deslocamento da atenção “dos meios às mediações” proposto por Jesús Martín-

Barbero, e seus desdobramentos nas teorias de recepção, levam a um entendimento dos 

conceitos que explicam os processos comunicacionais. Isso não é um demérito ou retira 

qualquer impacto da sua proposição, mas localiza-a em um ponto singular na discussão das 

teorias da comunicação, uma vez que ela dá maior centralidade para as construções das 

estruturas do que as relações entre as estruturas. 

Para os autores que se aninham nessa compreensão, as mediações culturais da 

comunicação são a conexão que vai da mídia para o receptor, ou seja, as construções e 

interações culturais que formam o indivíduo, tornando-o um intérprete da mensagem e não 

simplesmente passivo, como propunham as teorias anteriores. Por sua vez, as mediações 

comunicacionais da cultura são entendidas como as alterações que a mídia traz para a 

interpretação da própria cultura.  
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Por fim, autores como Stig Hjarvard e Eliseo Verón apontam um terceiro caminho 

para a compreensão da midiatização. Não discordam dos entendimentos propostos por 

Barbero, mas tomando bases distintas de teorias, indicam que a midiatização é um novo 

tópico teórico para o estudo dos fenômenos comunicacionais. Para eles, o conceito remeteria à 

uma vertente mais ligada à sociologia e às ciências políticas. Logo, não seria mais um 

processo em si, mas a transformação da mídia em um ator institucional dentro das relações 

sociais. 

A institucionalidade se refletiria tanto por uma razão técnica quanto compreensiva. As 

inovações tecnológicas criaram um ambiente próprio, onde a virtualidade é em si uma 

construção para a interação social, ou seja, a internet altera o modo como nos entendemos e 

atuamos como sociedade. Da mesma forma a mídia se torna ator, em função da sua 

capacidade de informar, opinar e reagir às notícias, mesmo que seja de maneira não ordenada. 

A capacidade de permitir a todo indivíduo se tornar atuante dentro de um espaço que 

era até então exclusivo de quem detinha os meios de produção e veiculação torna a própria 

mídia um ator social. Identificamos isso com casos como: os temas dos Trending Topics 

refletirem interesses da maioria dos usuários, e isso acabar influenciando as pautas dos 

jornais; palavras que surgem a partir de um uso reincidente dentro desses espaços, como o 

caso de selfie; as expressões populares que surgem a partir de produções que antes não seriam 

compartilhadas. 

A midiatização, portanto, é uma chave de empoderamento do indivíduo, e não apenas 

de capacidade de compreensão. A charge, dentro desse âmbito ganha diversas matizes, 

ressaltamos algumas aqui como: a possibilidade de qualquer desenhista produzir e 

compartilhar a sua arte; a divulgação das charges, que dependem de uma relativa localidade, 

para outros países e contextos, gerando reações; o autor deixa de depender das suas 

influências e notícias locais, podendo partir de pontos de reflexão distintos; a interação direta 

entre o chargista e seus leitores, às vezes em tempo real, fazendo com que as próprias leituras 

e desenhos, em um curto prazo, se alterem. 

 José Luiz Braga e Laan Mendes de Barros também trabalham com o termo, sob um 

entendimento que as mediações comunicacionas da cultura seriam um sinônimo de 

midiatização. Porém existem algumas diferenças entre suas compreensões. Não há uma 

oposição direta, mas sim uma visão diferente, sendo ou processo ou situação. Isso nos abre 

caminho para uma incursão acerca do tema. 

Braga, como mostra seu texto de 2006 publicado pela 15ª Compós, vê a midiatização, 

ou como ele ainda escrevia naquele momento, a mediatização, como um processo interacional 
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de referencia, ainda em construção e não hegemônico. Ele enquadra, portanto, o termo como 

do campo da infraestrutura, quando pensamos na linha marxiana. Apoiando-se nas teorias de 

Berger e Luckmann, o autor vai trilhando as explicações de forma a apresentar a 

complexidade da midiatização da sociedade de maneira objetiva. Citando o próprio autor: 

"Mediatização como reformulações sócio-tecnológicas de passagem dos processos mediáticos 

à condição de processualidade interacional de referência" (BRAGA, 2006, P.2). 

O principal ponto, para José Luiz Braga, é que há uma interconexão direta e 

complementar entre os usos sociais das mídias e a criação de novas tecnologias, de maneira 

constante. De certa maneira pode-se dizer que ele brinca com a idéia do ovo e da galinha. Para 

Braga sempre que criamos novas tecnologias para poder suprir uma necessidade, elas por sua 

vez irão se desdobrar em novos usos e não necessariamente intencionais do momento da sua 

criação, que por sua vez irão gerar novas demandas e novas tecnologias. 

Esse ciclo virtuoso, na nossa compreensão, não é por si só a midiatização. Mas é o 

desdobramento desse processo, no qual passamos a replicar uma nova lógica nos usos da 

mídia, tendo-a como referência central para a nossa construção enquanto indivíduos e 

sociedade. Braga sustenta essa lógica mostrando a relação da escrita com a sociedade 

burguesa, que com o crescimento da imprensa pôde difundir o seu consumo.  

Usando das palavras do próprio autor, para diferenciar então a midiatização de outros 

processos interacionais de referência:  

O processo de mediatização[...] corresponderia, grosso modo, a esta ‘evolução’ de 
implantações técnicas a serviço de objetivos de sociedade ‘anteriores’ para 
derivações autopoiéticas na elaboração de lógicas próprias. (BRAGA, 2006, P.7) 

Ou seja, a grande inovação da midiatização é a sua capacidade autopoética, no sentido 

da constante recriação e reinterpretação dos sentidos que circulam na mídia e na sociedade. 

Seria um processo quase independente, que não demandaria um impulso externo direto, como 

a invenção de uma máquina que não fosse já uma demanda social ou inesperada. Isso nos 

mostra uma maior interação da cultura com a tecnologia e, por sua vez, localizando a mídia 

como centro referencial dos processos sociais. Utilizando um segundo excerto do mesmo 

texto:  

Assim, podemos dizer que, em processo de mediatização, há uma “necessidade de 
tecnologia” por si mesma. A demanda de apriorística por “mais tecnologia” se faz já 
dentro da mediatização que por sua vez se põe dentro da tecnologização crescente da 
sociedade. Isso significa que temos um processo em andamento (e já não mais 
‘inicial’) na ‘mediatização”. (BRAGA, 2006, P. 6) 
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É interessante pontuar que o texto de Braga foi escrito antes do grande crescimento 

das redes sociais impulsionadas pela interconexão dos aparatos de comunicação. Por isso o 

autor insiste em reafirmar a não completude da hegemonia da midiatização. Talvez não se 

possa afirmar ainda essa posição de uma sociedade midiatizada como referencial, uma vez 

que a argumentação apresentada por Braga usa de recurso as diversas questões que compõem 

a infraestrutura de uma sociedade. Mas, sem dúvida, alguns acontecimentos mais recentes, 

que alteraram a inserção social das pessoas por meio das interações midiáticas, como a 

Primavera Árabe que eclodiu no final de 2010, e os Protestos de Junho de 2013 ocorridos no 

Brasil, mostraram a força de organização e propulsão política das redes sociais, o que se 

contrapõe aos argumentos do autor. 

Passando então para uma análise mais recente, e que leva em consideração as 

proposições aqui já apresentadas, tomamos o texto de Barros, publicado na coletânea 

supracitada. É interessante ressaltar que no mesmo livro encontra-se um texto de Braga, 

comentando e atualizando a discussão já colocada aqui, focando nos processos de descoberta 

dos novos usos dos dispositivos interacionais. 

Em um primeiro exame de fora, as disposições de ambos os autores são muito 

alinhadas. Inclusive Barros chega a citar diversas vezes Braga. Porém tornando mais 

minuciosa e acurada a leitura, percebemos que há uma diferença marcante, que por se tratar 

de uma distinção que permite certa concordância, pode passar desapercebida. Sem dúvidas 

que não chega a ser uma oposição, mas sim a leitura de uma mesma questão sob pontos 

diferentes. 

Um ponto que logo no princípio já torna diferente a proposta de Barros é o seu 

exercício de inserir o debate dentro de um plano mais amplo. Ao comparar com mais autores 

e, principalmente, fazer as ligações com a Escola de Konstanz, os Estudos Culturais e a 

Hermenêutica, ele torna ainda mais complexo o confronto entre os conceitos mediações e 

midiatização, levado para o campo da cultura. Talvez o ponto chave seja esse deslocamento 

de um plano da infraestrutura para a superestrutura, no seu sentido marxiano. 

Barros adota mais fortemente os ensinamentos de Paul Ricoeur relativos às narrativas. 

Em linhas gerias ele concorda com as proposições de Braga; porém, entende que o âmbito da 

produção de sentidos extrapola a organização social, abrangendo mais a questão da estética e 

da poética, como processos de compreensão e interpretação. Podemos destacar o seguinte 

trecho como reforço dessa argumentação: 

Neste sentido, poderíamos recuperar o velho confronto entre natureza e cultura, 
relacionando por certo, o exercício da interpretação e compreensão ao campo 
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dinâmico da cultura. Mais do que um processo linear e mecânico da codificação e 
decodificação de mensagens, preso a uma lógica formal, que poderíamos chamar de 
‘infraestrutural’, a interpretação – ou mais propriamente a compreensão – nos leva à 
dimensão ‘superestrutural’ da cultura, que envolve valores e ideologias, presentes 
nos processos de criação e re-criação dos sentidos (BARROS, 2012) 

Além dessa pontuação, que mostra uma linha paralela de compreensão, vemos a 

preocupação do autor em mostrar a inserção do debate das mediações dentro de um panorama 

filosófico, e não apenas da comunicação. Enquanto Braga se afirma nas interações sociais e 

vê a midiatização como um momento da construção histórica, na qual a mídia passa ter um 

papel referencial, Barros entende que a midiatização também é o processo de compreensão 

dessa realidade, e não tanto uma situação contextual. 

Podemos assim constatar aproximações entre os dois pesquisadores. Porém, enquanto 

um lê as propostas de Jesús Martín-Barbero de uma maneira mais sociológica, inserindo a 

questão numa discussão infraestrutural; outro discute a mesma problemática como alteração 

na compreensão da cultura, inserindo a questão num campo superestrutural. Isso se reflete 

inclusive na apropriação dos autores que são referenciados. Enquanto Braga vai buscar suas 

bases na sociologia e até na psicologia, Barros adota um caminho mais culturalista e 

hermenêutico. Tais perspectivas refletem o caminho trilhado previamente por cada um dos 

pesquisadores, que contribuem de maneiras distintas, porém não opostas na interpretação do 

pensamento de Martín-Barbero. Adotamos, no presente caso e para manter a “consonância e 

ressonância”, uma visão mais de superestrutura, não nos opondo às proposições de Braga. 

Com vista a encerrar os acordes teóricos aqui trazidos, retomamos os três principais 

conceitos que fundamentam nossa pesquisa: Narrativa, Midiatização e Cotidiano. O primeiro 

termo, conforme indicamos, é o ato de contar uma história, é o ato de narrar, na qual há uma 

estrutura de ações e tensões. Já o segundo termo se refere aos processos de poética e estética 

das informações e da própria relação da mídia com a sociedade, uma sociedade midiatizada. 

Por sua vez, o terceiro termo se refere ao contexto basilar das atividades culturais, que se dão 

no cotidiano e não fogem ao padrão da construção da sociabilidade e das relações humanas. 

Assim como abrimos o capítulo com uma referência musical, fazemos o mesmo neste 

fechamento. Os Titãs, em A melhor forma, tentam nos falar quais seriam as melhores soluções 

para muitos problemas, e é interessante lembrar do refrão “As ideias estão no chão/Você 

tropeça e acha a solução”. De fato, tivemos alguns “tropeços” e achamos as ideias espalhadas. 

Tentamos colocá-las em ordem e esperamos que elas agora nos ajudem a seguir trilhando 

nosso caminho analítico. 
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CAPÍTULO II - REVIRANDO O LIXO DA HISTÓRIA 

Neste capítulo analisaremos a coletânea O lixo da História, que reúne charges de 

Angeli. Lançada em 2013, com trabalhos publicados tanto no jornal Folha de S. Paulo como 

no portal UOL, ambos do mesmo conglomerado, a coletânea contempla do ano de 2001 até 

2012. Não constam todas as charges do autor publicadas no período, mas sim uma seleção 

feita por ele a partir das produções que têm como tema central os fatos internacionais de 

maior relevância no período. 

Antes de adentrar nas análises em si, é interessante apresentar alguns apontamentos 

históricos sobre o autor, Angeli, e sobre o seu estilo de produção humorística, que são bem 

característicos. Não nos ocupamos aqui de uma extensa biografia, mas sim uma 

contextualização para permitir ao leitor compreender algumas opções e posições do chargista, 

facilitando as apropriações das informações aqui trazidas mesmo para quem ainda não se 

ocupou de maneira mais detida à análise de suas charges. 

1.1 Apontamentos históricos sobre Angeli e o Humor Paulistano 

Para podermos analisar as charges às quais nos voltamos neste exercício de aplicação, 

é necessário conhecer o autor dessas charges. Assim, levantamos aqui uma breve biografia de 

Angeli e recuperamos aspectos históricos sobre o surgimento e amadurecimento do humor 

paulistano na década de 80. Este segundo tópico é de grande importância para o nosso 
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trabalho, uma vez que diferencia a produção de Angeli em relação às charges e tiras que eram 

feitas em períodos anteriores, com a adoção de temas distintos e características próprias que 

influenciam até hoje o trabalho dos artistas que atuam nesse segmento da comunicação. 

Infelizmente não existem materiais oficiais de fôlego sobre o artista. Tomaremos como 

referências: o livro Humor Paulistano, organizado por Toninho Mendes; a série Malditos 

Cartunistas, de Daniel Garcia e Daniel Paiva; o documentário Angeli 24 horas, de Beth 

Formaggini; além de vídeos disponibilizados no Youtube pelo Itaú Cultural, que fizeram parte 

da Ocupação Angeli e outros trabalhos da organização. 

Casa Verde, Circo e Folha de S.Paulo 

Como sempre afirma nas entrevistas e debates, um filho de funileiro e neto de ferreiro, 

que trocou o martelo pelo lápis, mas não deixou de martelar. Enquanto seu avô batia em 

pedaços de metal e seu pai na lataria do carro, Angeli passa horas e horas martelando na 

prancheta os seus desenhos. A analogia que ele faz é interessante para sua própria posição 

política, uma vez que não se exclui de ser um trabalhador braçal e parte do proletariado. 

 De família italiana, do bairro da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, Angeli 

poderia ter seguido por diversos outros caminhos, mas por felicidades da vida, encontrou os 

quadrinhos como válvula de escape e expressão. Se tornou não apenas um recurso de diversão 

mas também seu instrumento de trabalho.  

Nascido no dia 31 de Agosto de 1956, Angeli não completou os estudos formais, indo 

apenas até a 1ª série do ginásio. Ele mesmo afirma ter se tornado um autodidata. Influenciado 

por chargistas do Pasquim como Jaguar, Millôr e Ziraldo, Angeli começa a imitar o traço e o 

estilo desses desenhistas, como maneira de desenvolver seu próprio método de produzir 

quadrinhos, cartuns e charges. Além disso, ele sempre foi um leitor assíduo de revistas em 

quadrinhos. 

 A figura de Toninho Mendes é indispensável para compreender o primeiro momento 

da vida de Angeli. Amigos muito próximos desde a infância, eles criaram laços que vão se 

tornar importantes não apenas para suas vidas individuais, mas para toda a história dos 

quadrinhos brasileiros. A principal consequência dessa união de genialidades foi a Circo 

Editorial, que surge em 1984 e se converte em um grande celeiro para muitos artistas 

importantes do cenário brasileiro. 

Existe uma controvérsia, entre Toninho e Angeli, acerca de como eles se conheceram, 

mas o que de fato nos interessa é que ambos eram fãs de quadrinhos. Colecionavam gibis dos 

Sobrinhos do Capitão, Tarzan, Tio Patinhas, Batman, Bolinha, entre outros. Isso influenciou 
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sem dúvida a própria formação dos dois amigos, de maneira que passam a estar sempre muito 

abertos aos movimentos de contracultura dos EUA.  

Aos 14 anos Angeli publica um desenho na revista Senhor!, seu primeiro trabalho 

formal. Parafraseando o próprio chargista, ele ficou como o lobo que morde a primeira 

ovelha, se tornou viciado naquilo e não conseguiria tão fácil se desvencilhar disso. A partir de 

então, são 45 anos de desenho ininterruptos. Em uma citação direta, a partir do documentário 

Angeli 24 horas:   

Uma vez eu vi aquele filme Paris, Texas que tem o cara que vai andando, andando, 
andando, e ele só entra no lugar, põe gelo na cara pra tirar o calor, e vai andando,  
andando, andando. Eu pensei: Eu sou meio isso aí, só que eu fico sentado. Mas a 
minha trajetória é reta. Eu não tenho saída, eu não tenho atalhos. (Formaggini, 2010) 

Paralelo à carreira de desenhista, Angeli trabalhou em pequenos empregos no centro 

da cidade, principalmente como office boy. Isso o jogaria de frente com uma realidade distinta 

da que estava acostumado até então, de um contexto suburbano com ruas de terra para um 

centro adensado e caótico. É parte da sua produção esse choque, e o que poderia ser uma 

questão de vergonha, passa a ser um trunfo e uma característica do seu trabalho. 

Os movimentos de contra cultura, como o hippie e o punk, foram diretamente 

importantes, tanto que se tornaram características de seus personagens. Wood e Stock, dois 

“bicho-grilos” deslocados no tempo, mesmo que não sejam biográficos, tratam de modos de 

ver o mundo que se alinham ao movimento paz e amor que fez parte da construção identitária 

de Angeli. Assim como Bob Cuspe, que satiriza de maneira escatológica o modo mais pesado 

do rock underground. 

A chegada de Angeli à Folha de S. Paulo é um fato que marca uma mudança forte em 

sua trajetória, deixando de ser um office boy e se tornando parte do corpo editorial. Foi no seu 

primeiro reconhecimento formal, aos 19 anos, quando foi um dos premiados do 2º Salão de 

Humor de Piracicaba, que ele conheceu Hilda Weber. A chargista alemã foi responsável pela 

sua indicação para que Angeli passasse a integrar a redação do jornal que até hoje faz parte.  

No tocante aos movimentos de contra cultura, é importante trazer à tona a proximidade 

temática e de traço de Angeli com o de Robert Crumb. Não só por mimetização do brasileiro, 

as preocupações de ambos são muito semelhantes. Falam de sexo, religião e política de 

maneira desgarrada de qualquer conceituação ou ortodoxia. Mas eles não se lançam a uma 

satirização fácil e palatável, mas demandam do leitor um senso crítico um pouco mais 

apurado e atento. 
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Como Angeli afirma na entrevista à revista Brasileiros, essa relação extrapola apenas 

uma afinidade: 

Eu tinha verdadeira adoração pelo Crumb e ele foi decisivo para me convencer de 
que eu teria de fazer algo autoral, falar da minha vida, das coisas que eu gostava, das 
raivas que eu tinha, do meu desprezo à burguesia, mas eu estava fazendo charge 
política na Folha em uma época que não se podia apontar o dedo ou desenhar 
generais. Foi, então, que falei que queria sair da charge e comecei a produzir tiras. 
Só havia tiras americanas na Folha e os embriões da Chiclete com Banana surgiram 
nesse novo espaço que defendi. A observação crítica é o que me levou aos 
personagens. O Laerte foi do partidão e chegou a me levar a algumas reuniões 
comunistas, mas me incomodava essa coisa da militância. Tive a ideia de fazer o 
Meiaoito, um guerrilheiro de merda, de balcão de bar e foi, então, que percebi que 
poderia criar outros personagens com a mesma visão. A resposta do público veio 
rapidamente (apud PINHEIRO, 2012). 

A amizade entre Angeli, Laerte e Glauco é outro ponto de extrema importância na 

construção da identidade do autor estudado. Enquanto Laerte contribuiu, e ainda contribui, 

com reflexões políticas intensas, uma vez que foi integrante do Partido Comunista, Glauco 

trouxe à luz a capacidade de se tratar qualquer tema com extrema leveza, tornando o assunto 

uma “mera” piada. 

Nesse espaço surge então a Circo Editorial. Não tomaremos aqui muito fôlego em 

detalhar sobre a publicação, uma vez que o livro Humor Paulistano dedica 432 páginas a 

recontar e apresentar essa passagem. O que nos interessa observar é o exercício que foi esse 

empreendimento, com impactos culturais nunca antes vistos. O mais próximo que se teve, em 

São Paulo, foi o teatro Lira Paulistana, que compartilhava público com as revistas da Circo 

Editorial. 

A segunda metade da década de 1980 e a década de 1990 foi o período de afirmação 

dos movimentos de contra cultura no Brasil. Tanto na música, com artistas como Itamar 

Assumpção e Arrigo Barnabé, quanto nos quadrinhos, com os chargistas já citados. Angeli, 

como comenta no Jogo de idéias de 2003 do Itaú Cultural, se vê como uma ponte entre os 

chargistas já consagrados anteriormente, como o Millôr, e a influência que vinha do 

underground americano. Essa é a principal riqueza desse humor paulistano. 

Humor da cidade, Humor Paulistano 

Como o Rio de Janeiro foi capital do Brasil por muitos anos, acabou surgindo e se 

firmando uma cultura política muito intensa na cidade. O Pasquim é apenas um dos expoentes 

de tantos outros jornais e aglomerações que surgiram para criticar, satirizar e ironizar o poder. 

Na São Paulo dos anos de 1980 surge então um caldo cultural próprio, que acaba fomentando 

a produção de um novo tipo de discurso das charges. 
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A forma, da cidade e das relações sociais, acaba influenciando diretamente o que é 

produzido. Por não ter praias, mas um horizonte cinzento e cheio de prédio, os traços acabam 

se tornando sujos, assim como dos cartunistas de Nova Iorque. Pelos espaços públicos serem 

mais compartilhados, os tipos e estilos se tornam mais gritantes. Numa mesma calçada tem 

um casal de meia idade, um punk e um militante anacrônico da esquerda. 

O bar, as ruas e a organização caótica do espaço são personagens próprios desse grupo 

de humoristas. E da mesma forma anárquica do punk que os autores ouviam, se discute a 

sexualidade, a liberdade de agir e de ser. As charges extrapolam a crítica ao regime enquanto 

estrutura militar, para tomar como mira os costumes e a moral. 

Roberto Elísio e Toninho Mendes, no capítulo final do livro Humor Paulistano, 

realizam um panorama, tema a tema, autor a autor, levantando como foram discutidas as 

questões mais profundas e mais supérfluas do cotidiano paulistano. Definem e diferenciam 

esse humor da seguinte maneira: 

Em síntese, o humor tipicamente paulistano presente nas páginas das revistas 
publicadas pela Circo Editorial pode ser definido como crítico, satírico, mordaz, 
transgressivo, implacável, desrespeitoso, que satiriza tanto a esquerda como a 
direita, critica as drogas sem ser careta, expõe as falsidades e a hipocrisia da 
sociedade de seu tempo. [...] Trata-se de um humor sem limites, desbocado[...]. 
(MENDES, 2014, p. 426) 

Logo, vemos que o humor de Angeli, apontado como o principal representante dessa 

vertente, é algo próprio de uma megalópole. Mesmo que esse estilo de humor tenha 

influenciado cartunistas, desenhistas e humoristas de outras partes do Brasil, ele sempre terá 

as raízes nas questões existenciais de uma cidade rasgada por grandes avenidas e grandes 

prédios faraônicos. 

Essas considerações trazem uma luz acerca das escolhas do autor. Podemos assim 

identificar, mais claramente, as mediações culturais da comunicação sob as quais Angeli 

constrói seu discurso. Não temos a pretensão de determinar que essas são todas as 

experiências que definem, mas são rastros que indicam por onde ele passou e quais os rumos 

que tomou.  

1.2 Processando o Lixo 

O próprio nome é interessante por trazer três aspectos que merecem atenção: O humor 

paulistano foca em tratar das questões de cotidiano a partir de um ponto de vista marginal, 

portanto observam o que por muitos pode ser tratado como lixo; pode-se entender que o autor 
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considera o que ele conta como fatos que se encontram no lixo, por serem sujos ou escusos; a 

charge é comumente considerada como um subproduto do jornal, apesar das ponderações que 

já levantamos, o que tornaria a leitura feita pelo autor algo não considerável pela escrita da 

história, supostamente lixo. 

A coletânea conta com 227 charges, sendo divididas entre os 12 anos que 

compreendem a primeira década dos anos 2000. São tomados como marcos de divisão, mais 

do que as datas cronológicas, os fatos de maior importância no período. Em um extremo, em 

2001, temos o ataque às torres gêmeas do World Trade Center no dia 11 de setembro. Na 

outra ponta encontramos a primavera árabe, com a derrubada de ditadores em alguns dos 

maiores países de cultura árabe. 

Ao final da seleção de charge encontra-se uma cronologia histórica escrita por Érico 

Melo. Nela são apontados, de maneira sucinta, os principais fatos envolvendo os assuntos 

trabalhados, não apenas no período uma vez que inicia em 1948 com a fundação de Israel, 

mas apenas a partir de 2000 que ele segue ano a ano. Essa ferramenta é importante uma vez 

que, como argumentamos, a charge expõe uma história mais sensitiva e opinativa, sem uma 

preocupação com a precisão ou com uma leitura idônea, logo essa cronologia nos ajuda a 

identificar melhor os fatos retratados. 

Pensando de um ponto de vista historiográfico, esse período é carregado de mudanças. 

Podemos inclusive pensar em uma saída do período da guerra-fria para um momento de 

intensas mobilizações sociais, que ainda estão em ebulição. Como se encerrássemos mais uma 

era e iniciássemos uma nova, pensando na metodologia de segmentação que Hobsbawm 

utilizou. Não podemos aqui definir se a afirmação que fazemos é correta, pois há a 

necessidade de um maior distanciamento temporal, mas entendemos que as configurações das 

relações internacionais se tornaram outras. 

O ato de contar a história também foi alterado. As correntes teóricas que vinham 

anteriormente questionando o modo de pesquisa, agora com as mudanças tecnológicas da 

internet e das redes sociais, ganham uma nova problemática. Jacques Le Goff já havia 

questionado acerca dos documentos e dos monumentos para a escrita da história. Lembrando 

que o monumento marca não apenas o fato mas as sensações e construções acerca do 

ocorrido, o historiador francês nos traz como reflexão a ideia de que a história pode ser 

contada por outros caminhos que não sejam apenas os registros laudatórios. 

Tendo esse marco epistemológico ao nosso lado, e somando as discussões acerca da 

metodologia apontadas no capítulo Acordes Teóricos, nos colocamos a analisar então a 

coletânea. Optamos por trabalhar com apenas cerca de 10% do total, uma vez que o nosso 
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foco de pesquisa é o de compreender a charge enquanto narrativa midiatizada do cotidiano, de 

maneira que esta parte do trabalho é um exercício da discussão apresentada. 

Foram selecionadas duas charges de cada ano. A escolha inicial se deu a partir das que 

foram publicadas na página A2 do jornal Folha de S. Paulo. Usamos esse critério por ser um 

modo mais direto de observar a relação editorial do que se tratássemos das charges publicadas 

no portal UOL, uma vez que as interações são alteradas. Temos também consciência que com 

o fortalecimento das redes sociais3 cria um novo modo de interação. Mas para que a 

observação seja mais concisa e estável, optamos por essa seleção. Um segundo critério 

utilizado foi a relevância do tema frente os demais e a sua representação dentro de toda a 

seleção.  

Para criar o breve panorama histórico que apresentamos no início de cada ano, nos 

utilizamos, além da cronologia de Érico Melo, as próprias notícias dos jornais no período. 

Sempre privilegiando a própria cobertura dos fatos realizada pela Folha de S. Paulo, não nos 

ativemos a destacar qual a notícia ou reportagem da qual retiramos os dados, evitando que se 

tornasse uma pesquisa exclusivamente histórica ou exaustiva. 

É também importante notar que todas as charges escolhidas estão justamente na seção 

de opinião do jornal, e na página de maior prestígio neste contexto, por ser reservada ao 

editorial principal e aos convidados de maior renome. Figura entre o expediente e o colunista 

convidado do dia, e acima dos editoriais assinados dos membros do conselho editorial. A 

charge neste cenário é justamente uma das vozes de maior importância do jornal, mesmo que 

ela esteja diretamente destoante, chegando a absurdo como o discurso do desenho ser uma 

crítica a José Sarney, e o autor ao lado ser o próprio político. 

Retomamos então a principal pergunta, e seus desdobramentos diretos, como linhas a 

serem respondidas pela análise: A charge é uma narrativa midiatizada do cotidiano? Para 

responder tal pergunta, a partir dos recursos que construímos, iremos observar: o absurdo na 

narrativa apresentada, identificando assim uma ruptura com o cotidiano; a relação com os 

fatos reais que acontecem naquele período, identificando assim a midiatização da charge. 

Pensando esses dois pontos podemos assim chegar a uma metodologia de análise das charges 

que, além de responder à inquietação inicial, abre caminho para outros tipos de observações. 

O capítulo se organiza de maneira cronológica. Na abertura de cada ano há um breve 

descritivo dos fatos que são tratados nas charges, de maneira a localizar a charge no contexto 

                                                   
3 A título de complementação, devemos levar em consideração que tanto Twitter como o Facebook ganharam 
espaço e popularidade a partir de 2006, data de criação e de abertura pública respectivamente, logo não podemos 
levar em consideração esses níveis de interação, que modulam diretamente a recepção. 
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macro. Em seguida são realizadas as análises, levantando o contexto e apresentando o 

discurso da charge, levando em conta também os posicionamentos do autor e de outros 

personagens daquele momento histórico recortado. 

1.3 Ano a ano: Cresce o depósito 

2001 

O ano de 2001 se tornou um ponto importante para toda a história. Com os ataques às 

torres gêmeas do World Trade Center, os focos de debate dos fóruns internacionais e o 

próprio comércio foram alterados. Nunca antes na história dos Estados Unidos da América 

havia ocorrido um atentado estrangeiro de tamanha proporção.  Para representar o período 

Angeli selecionou 36 charges, das quais analisaremos duas abaixo. 

A década de 90 já havia sido marcada por um aumento da supremacia americana, com 

a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) não havia mais uma 

oposição mundial aos EUA. Somado a isso estão os aumentos das guerras civis, grande parte 

em países satélites da antiga URSS, e uma reorganização no Oriente Médio, com a ascensão 

de Ariel Sharon como primeiro ministro de Israel e a Guerra do Golfo. 

Na manhã do dia 11 de setembro de 2001 quatro aviões comerciais foram sequestrados 

por terroristas da Al-Qaeda e seguiram para alvos previamente determinados. Dois atingiram 

as torres principais do World Trade Center, um atingiu o Pentágono e o quarto não conseguiu 

chegar ao alvo, mas estava a caminho da Casa Branca. Os objetivos eram principalmente 

simbólicos, uma vez que tudo se deu pela manhã antes do horário comercial, quando de fato 

os locais estariam cheios e em pleno funcionamento. 

A consequência direta foi a declaração de guerra dos EUA aos terroristas. Havia 

indícios de que Osama Bin Laden, alegado líder da rede terrorista Al-Qaeda, estaria no 

Afeganistão, o que fez com que tropas americanas fossem mobilizadas e enviadas para o país 

do Oriente Médio. Mesmo sem o total consentimento da ONU a invasão se deu em Outubro 

de 2001, até hoje ainda existem tropas no país, mesmo que a OTAN tenha encerrado 

oficialmente suas operações em Dezembro de 2014. 

É com este tema que Angeli inicia a coletânea e acaba perdurando como principal 

preocupação entre os temas tratados. As críticas se focam principalmente ao modo de vida e 

consumo americano, como paranoico e bronco. A opção por uma linha ligada à ironia dos 
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costumes segue a mesma proposição que vem desde os anos de 1980 quando publicava a 

Chiclete com Banana. 

 
Figura 1 - p. 27 

 

Nesta primeira charge, publicada no dia 19 de Outubro de 2001, vemos uma caricatura 

de um soldado americano. Graças ao texto verbal identificamos que ele se encontra no 

Afeganistão, o que nos permite identificar que a charge é referente à invasão supracitada. Não 

se pode gerar confusão com nenhum outro conflito uma vez que foi a primeira vez que tropas 

americanas estavam oficialmente em solo afegão. 

O real, que mostra o cotidiano e a midiatização da charge, é o fato de que tropas de 

soldados americanos estavam invadindo o território do Afeganistão. Logo, podemos 

identificar assim que há uma narrativa do cotidiano, midiatizada pelos entendimentos 

estereotipados de que os EUA têm um modo de vida e de ação muito claros e focados num 

alto consumismo e com desrespeito à demais cultura. 

Angeli traz o absurdo ao mostrar o combatente rodeado por lixo de comidas de fast-

food, como embalagens de hambúrguer, além de latas de refrigerante e pacotes de chiclete. 

Esses gêneros alimentícios são comumente associados à cultura americana, por serem rápidos 

de produzir, lembrando assim do consumismo do capitalismo americano. Essa situação seria 

impossível por não existirem lanchonetes dessa proposta no Afeganistão. 
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Figura 2 - p. 37 

 

Neste segundo caso de 2001, publicado no dia 12 de novembro, a narrativa trata de um 

fato um pouco mais específico do conflito. No mês de Outubro foi lançada uma ofensiva, por 

parte dos americanos, na qual eram lançadas diversas bombas em uma mesma região, 

formando um “tapete de bombas”. Essa estratégia foi utilizada na região de Candahar, no 

Afeganistão, onde se encontrava um hospital da Crescente Vermelha, a equivalente islâmica à 

Cruz Vermelha. 

Nos dias anteriores, 10 e 11, foram veiculadas notícias sobre as acusações feitas aos 

EUA de terem afetado os hospitais da instituição médica, que é protegida por tratados 

internacionais, e das falas do presidente dos EUA na ONU. Ambos os fatos são reais e estão 

narrados na charge. Mas a ruptura e o absurdo estão justamente de o presidente pedir 

desculpas ao Taleban e não à Cruz Vermelha. 

O desenho, apesar de caricato, não tem em si nada de inesperado ou de deturpado em 

relação à realidade. Porém é no texto que encontramos o ponto de inflexão e de 

questionamento da situação. No discurso indiretamente referido, Bush prega que está 

defendendo o mundo de um mal maior, sendo que é comumente entendido que a Cruz 
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Vermelha atua acima de qualquer suspeita, tratando de todo e qualquer ferido ou necessitado. 

Há uma crítica direta, portanto, às ações do exército americano. 

Vimos, portanto, neste primeiro ano dois casos distintos de uso das charges. Enquanto 

o texto no primeiro caso remetia diretamente a um fato real, sem qualquer tipo de deturpação, 

a imagem apresentava de maneira caricata e até ridicularizada o que era o soldado americano. 

Já no segundo caso os papeis se invertem, mesmo tendo um traço caricato, a representação ali 

colocada não se opõe à realidade, mas é na fala inventada que encontramos o absurdo. 

2002 

Os temas no ano de 2002 se diversificam, uma vez que deixam de se centrar tanto nas 

questões dos EUA. Os conflitos e tensões ali iniciados vão perdurar e marcar todo o período 

analisado, mas ganham mais ou menos intensidade conforme o ano. Apesar dessa mudança de 

tema central, ainda há uma preocupação com a região do Oriente Médio.  Vale notar que foi 

um ano de eleição presidencial no Brasil, o que acaba tomando boa parte das pautas, logo o 

número total de charges sobre outros temas acaba reduzindo. De toda forma, ainda são 

encontradas 20 charges selecionadas na coletânea, das quais trabalharemos duas. 

Um tópico de importância é a ascensão de Ariel Sharon como Primeiro-ministro, o que 

ocorreu ainda em 2001. Desde tal eleição houve um progressivo endurecimento das relações 

entre israelenses e palestinos, uma vez que o primeiro-ministro israelense era assumidamente 

de uma linha da direita sionista, e um entusiasta das ações militares. No mesmo contexto foi 

iniciada a construção de um muro dividindo as terras ocupadas por palestinos e por 

israelenses.  

Dentre as situações que ocorreram naquele ano, deve-se destacar que por duas vezes 

Yasser Arafat, líder do Estado Palestino, ficou sitiado. No primeiro momento tal situação 

ocorreu em respostas à Segunda Intifada, sequencia de ataques árabes à Israel como resposta à 

opressão dos palestinos e a ocupação das terras antes de domínio árabe. Os esforços de paz na 

região estavam totalmente deteriorados e o conflito estava totalmente instaurado. 

Da mesma maneira as tensões no Afeganistão seguiram em um ritmo acelerado. Assim 

como começou-se a questionar outros governos da região, como por exemplo o de Saddam 

Hussein. Bush adota um discurso ainda mais radical, indicando que haveria um “Eixo do 

Mal”, composto pelos países inimigos dos EUA. Por muitos analistas e jornalistas, tal 

discurso ganha um tom quase paranoico. 
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Figura 3- p. 51 

 

Nesta primeira charge de 2002, publicada no dia 3 de abril, não existe uma oposição 

ou uma ruptura direta com a realidade, nem na imagem nem no texto. O humor se encontra na 

suposta fala de Yasser Arafat, na qual ele estaria abstraindo todos os fatores de 

inconveniência da sua situação enquanto preso em seu próprio escritório.  

No dia 29 de Março o exército israelense, durante a operação “Muro Protetor”, ocupa 

e passa a controlar a cidade de Ramallah, na qual se encontrava o QG de Arafat. O 

posicionamento de Sharon é claramente ofensivo, mas o então Secretário de Estado, Colin 

Powell, assegura que a intenção é isolar o líder palestino. Essa manobra seria uma represália a 

pretensas alianças de Arafat com radicais islâmicos. 

O desenho carrega o forte traço caricato, característico de Angeli. O caminho para que 

haja a crítica se encontra no jogo do texto com o contexto, na narrativa em si. Tornar a 

inquietação do estadista palestino algo que seria a preocupação de uma pessoa comum em um 

momento de falta de luz ou de relaxamento gera um estranhamento, uma vez que o local está 

cercado por tropas israelenses. 

Dessa maneira vemos então como há um processo criativo imbricado, mesmo que a 

narrativa seja fática. O fictício não está a serviço de uma crítica direta ou ingênua, mas exige 

do leitor que conheça de maneira mais complexa o contexto do opressor e do oprimido. 
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Angeli, dessa maneira, não se diz um opositor ferrenho ou mesmo um apoiador de nenhum 

dos lados, mas sim mostra como a situação, em si, é ruim para a figura central retratada. 

 

 
Figura 4 - p. 63 

 

Já na imagem publicada no dia 03 de Maio de 2002, vemos uma mudança no foco das 

críticas de Angeli. Ainda há, sem dúvida, uma oposição aos conflitos no Oriente Médio, assim 

como a todo tipo de ação militar. Mas nesta charge a crítica não é focada em um caso 

específico, podendo ser transplantada para diferentes momentos da história. 

A ruptura com o esperado aparece tanto no jogo entre imagem e texto como na própria 

imagem. Observando o texto, que posteriormente serviu de título para a coletânea, 

percebemos que o autor quer questionar sobre o que contamos ou o que não contamos da 

História. Pode-se ler que a inquietação está na reflexão acerca do que jogamos no lixo e 

acabamos descartando facilmente ao escrever os livros e recontar às próximas gerações. 

A imagem, com um tom tétrico e escatológico, assume a sua forma humorística mais 

intensa. A alteração dos humores internos, na acepção grega, pode vir de diversos pontos da 

imagem. Seja pela repulsa ao ver os corpos agonizantes na lata do lixo. Seja a revolta a 

observar a naturalidade na qual o soldado toma uma atitude ecologicamente correta, e não se 
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incomoda com a lixeira ao lado, na qual estão os corpos. Ou mesmo na cidade ao redor 

totalmente destruída, mas que mantêm as diferentes lixeiras de reciclagem. 

Angeli, ainda joga entre texto e imagem, ao trazer o lixo em ambos os textos. Abre 

espaço para alguns debates interessantes, pois critica, inclusive, as posições de indivíduos 

ambientalistas, que pregam uma defesa do meio ambiente extrema, mas deixam de notar os 

humanos. Uma constatação como esta última só é possível de ser realizada pelo leitor, uma 

vez que depende dos processos de mediação cultural da comunicação. Não nos deteremos, 

portanto, em discorrer a fundo essas possibilidades, uma vez que nos interessa a narrativa da 

charge em si, mas nos é interessante apontar que ainda existem possibilidade de análise dos 

mesmos objetos. 

2003 

O ano de 2003 foi marcado por intensas movimentações no campo internacional. Em 

função disso, foram 51 charges selecionadas para a coletânea. Para não alterar ou privilegiar o 

ano, optamos por manter a análise de apenas duas charges. 

O que marcou o ano foi o aumento ainda maior do número de conflitos no Oriente 

médio. Sob a acusação de ter armas químicas de destruição em massa, o ditador Saddam 

Hussein, ditador no comando do governo iraquiano, é intimado a abrir seu arsenal para os 

inspetores da ONU. Após diversas tentativas, sendo algumas frustradas, é realizada uma 

inspeção, que não encontra armas que estariam descumprindo os acordos internacionais. 

A despeito desse movimento, George W. Bush decide intervir no Iraque. Com 

declarações e comprovações suspeitas, apresentadas pelo secretário de Estado americano à 

ONU, é iniciada a invasão. Após quase um ano de conflito, o ditador é capturado e preso, 

sendo julgado nos quatro anos posteriores, culminando com o seu enforcamento em 2007, o 

que trataremos mais a frente. 
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Figura 5 - p. 83 

 

Fugindo dos moldes tradicionais de charge, e dos mais comumente utilizados pelo 

próprio autor, nesta charge Angeli utiliza do próprio desenho cartográfico como recurso da 

sua narrativa na charge publicada no dia 19 de fevereiro. Não há uma figura humana 

representada fisicamente, apesar dos nomes de diversos políticos reais, não apenas dos EUA, 

mas de todos os países aliados. O chargista aponta as potenciais razões geopolíticas que 

ameaçavam a estabilidade do Iraque mesmo sem a necessidade de um conflito. 

Todos os Estados ao redor do Iraque já estavam tomados por tropas ou por governos 

apoiadores dos EUA. Tal composição gera insegurança em qualquer governo que não seja 

aliado. Cria-se assim um imperialismo sem a necessidade de controle direto, mas sim de uma 

coerção tanto ideológica quanto econômica. Independente dessa situação, o exército 

americano acabou invadindo e ocupando o território. 

O desenho carrega, apesar da imprecisão cartográfica, uma representação da realidade, 

assim como o texto. Não há um absurdo nos dois pontos quando observados em separado. 

Porém é na junção de ambos que se coloca o absurdo nessa narrativa. Estes países jamais 

tiveram, e muito dificilmente terão, estes nomes, além de que não necessariamente as regiões 

condizerem com movimentações ligadas aos nomes. Há um fato concreto aqui narrado, o da 

pressão externa que o Iraque sofria. 



58 
 

 

O interessante de trazer esta charge é o de poder mostrar que as possibilidades dentro 

do recurso não se restringem apenas ao humor de caricatura. Também podemos ressaltar aqui 

a necessidade da inserção do leitor em diferentes níveis de entendimento e de compreensão da 

realidade, demandando que seja do conhecimento mínimo, ou ao menos induza a curiosidade, 

conhecer a disposição política da região. 

 

 
Figura 6 - p. 105 

 

A charge publicada no dia 09 de Maio é interessante por jogar com um senso do limiar 

máximo entre o factual e o fictício. Tomando como base as declarações, que posteriormente 

se provaram falsas, Angeli traz à discussão um viés ético e político para o embate, mas sim 

“apontar o dedo” como ou usar de um escracho barato. Usa o recurso justamente de um 

refinado e delicado humor ácido para realizar a crítica. 

Uma conversa imaginada entre George W Bush e seu pai, na qual George H W Bush 

elogia o filho por ter mentido. A cena em si pode nunca se quer ter tido a possibilidade 

acontecer, mas ela não seria totalmente improvável, uma vez que o pai também foi presidente 

dos EUA e poderia ser conselheiro do filho. O conteúdo das falas, assim como a imagem, tem 

um compromisso caricatural com a realidade, assim como não altera a importância se o autor 

está indicando que elas de fato tenham ocorrido.  
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Nessa charge em questão, o absurdo se encontra no fato de um ex-presidente, e pai, 

dizer ao filho, atual presidente, que foi correto dele ter mentido. Em todas as situações não 

seria esperado esse tipo de conselho. Tirando do óbvio, que seria apenas acusar George W. 

Bush de mentiroso e ironizar com a questão, Angeli opta por colocar em cheque a própria 

ética e moral do presidente, jogando a responsabilidade na sua criação paterna, também. 

2004 

O ano de 2004 ficou marcado principalmente pelas contradições e revelações no 

Oriente Médio. Foram confirmadas as práticas de tortura em Abu Graib, mostrando ao mundo 

uma face do exército americano que incomodou órgão e instituições internacionais de 

diversos âmbitos. Paralelamente foi estabelecido um governo alegadamente democrático no 

Iraque. As perseguições em busca de Osama Bin Laden seguiram sem sucesso, o que 

aumentou ainda mais as críticas ao governo de George W. Bush, acusando-o de paranoico e 

de belicista. 

O questionamento à política externa dos EUA veio crescendo cada vez mais, tanto 

dentro como fora do país. O aumento das tensões sob uma desculpa de democratização do 

mundo, retomou a idéia de que o governo americano teria intenções imperialistas e não tão 

puras ou protetoras como alegava, Esse paradoxo é reforçado quando pensamos que não havia 

mais uma potencia opositora, mas sim uma força invisível que ronda por todo o mundo, sem 

um porta voz ou um alvo estritamente determinado. 

Não houve o surgimento de novas grandes temáticas no âmbito internacional. Dessa 

forma foram selecionadas, por Angeli, 29 charges, das quais destacaremos duas que tratam do 

mesmo tema, mostrando a narrativa cotidiana de maneira progressiva. Conseguimos ver, 

assim, que da mesma forma que os temas nas notícias acabam perdurando por um 

determinado período de tempo, o mesmo pode ocorrer nas charges. 
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Figura 7 - p. 142 

 

No dia 5 de Junho de 2004 George W. Bush realizou uma visita ao Papa João Paulo II. 

O encontro já vinha sendo lembrado e indicado pelos jornais e outros meios de comunicação 

com atenção, uma vez que o sumo pontífice sempre se mostrou contra as invasões do 

Afeganistão e do Iraque, adotando um discurso pacifista. Por mais que a maior parte da 

população americana tradicionalmente seja filiada às igrejas protestantes, a figura do líder da 

igreja Católica é de importância internacional por representar uma das principais religiões do 

mundo. 

Nos dias 6 e 7 de Junho Angeli publicou charges tratando do assunto. Na primeira, 

reproduzida acima, o fato é narrado sem o uso de um discurso verbal. Para um leitor assíduo 

do jornal, há uma representação bem fiel da realidade, com exceção da metáfora na qual se 

encontra o absurdo. As pegadas de sangue no tapete, que foram deixadas pelo presidente, 

carregam a principal crítica e confrontam com as opiniões dos dois personagens centrais da 

cena. 

A imagem, em si, não carrega uma série de informações que estão presentes nos 

subtextos do contexto no qual ela foi publicada. O entendimento pleno depende das 

mediações culturais da comunicação para se tornar presente, uma vez que devemos ter a idéia 

do que significa um rastro de sangue ou mesmo a idéia de estar sujo de sangue. A carga 
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valorativa nessas expressões sempre nos remete a entender o acusado de ser uma pessoa cruel 

e violenta, e neste caso em especial de indicar o presidente como um assassino. 

Vemos também as mediações comunicacionais da cultura, uma vez que a própria 

charge traz um modo de interpretarmos o fato. A leitura apresentada é de um indivíduo em 

especial, que entende que as ações do presidente dos EUA são agressivas e que ferem um dos 

principais espaços de debate da religiosidade humana. Isso ainda é reforçado quando 

compreendemos que o objetivo maior da viagem de Bush a Europa envolvia a busca por 

apoiadores à sua causa. 

Esse movimento acaba sendo, como indicamos no capítulo Acordes Teóricos, um 

instantâneo da midiatização. Há uma institucionalização da produção e um questionamento 

interno da própria mídia. A pergunta ecoa inclusive sobre como a própria mídia cobre o fato, 

uma vez que emoldurando a cena central da charge vemos diversos repórteres e jornalistas 

gravando o momento. Aparentemente todos ignoram o rastro de sangue. 

 

 
Figura 8 - p. 143 

 

Esta segunda charge, publicada no dia seguinte a primeira que analisamos de 2004, 

mostra uma segunda leitura de um mesmo fato. É interessante notar um fato, não 

necessariamente premeditado, de a charge do dia 06 mostrar o presidente Bush de costas, 
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enquanto a do dia 07 mostra o presidente de frente, e justamente apontando para os cantos 

opostos do quadro, superior esquerdo no primeiro caso e inferior direito no segundo. 

Esse espelhamento reforça a idéia de dois momentos de um mesmo fato. Assim como 

a questão de na segunda charge há tanto um título como uma legenda apresentando uma 

suposta fala do presidente. Enquanto a primeira não apresentou nenhum discurso verbal, e 

deixou a cargo de uma metáfora visual o absurdo, a segunda retrata uma cena muito próxima 

da realidade, com exceção apenas da mala de viagem sendo carregada pelo presidente, na qual 

é a fala que resguarda a ruptura. 

A ironia da fala está em dois pontos concomitantes: a oposição do Papa às manobras 

militares americanas e a tendência belicista do presidente americano. Angeli transparece, 

dessa maneira, a sua compreensão de que o posicionamento de Bush é de perseguição direta 

aos seus opositores.  

Há ainda um confrontamento indicando certa paranoia sem racionalidade, uma vez que 

o Vaticano tem tropas muito reduzidas e de uso como guarda e não para confrontos de grande 

porte. Além, é claro, de apesar de ser considerado um país a parte, seu diminuto tamanho e 

localização representariam uma invasão à Itália, aliada dos EUA. 

2005 

O ano de 2005 foi bem marcante no cenário nacional, de maneira que o número de 

charges sobre o contexto e problemas internacionais acabou reduzindo muito. Com o 

surgimento das acusações contra o governo Lula, poucos são os temas que poderiam tomar 

espaço no noticiário com tamanha força. Angeli selecionou apenas 8 charges sobre o tema, 

das quais selecionamos duas para analisar. Assim como no ano anterior, ambas tratam do 

mesmo tema, mas não são sequenciais cronologicamente. 

No âmbito internacional é importante ressaltar as eleições no Iraque, a comprovação 

de que não haviam armas químicas em território iraquiano e a continuidade dos conflitos no 

Afeganistão. Outros pontos importantes foram os atentados na Inglaterra e a morte do Papa 

João Paulo 2º, sendo assim substituído por Bento XVI. 
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Figura 9 - p. 162 

 

Publicada no dia 25 de Janeiro, a charge permite uma gama interessante de leituras. 

Composta por uma narrativa verbal clara e fiel à realidade, e uma imagem que mostra uma 

leitura estereotipada de fatos reais. Num contexto de democratização, um tanto quanto 

questionável, são iniciados os processos para que sejam realizadas as eleições no Iraque, as 

primeiras realmente livres. 

 Há, portanto, um senso fático determinado e claro, não havendo um absurdo direto, 

mas sim no modo como é apresentado o contexto. Com a proximidade da votação alguns 

grupos se declararam contra e assumiram que haveriam ataques em oposição ao processo 

político. O que de fato veio a ocorrer, mas não impediu aos eleitores de seguirem o curso do 

evento. 

O que nos causa incomodo é a surpresa expressa nos olhos da criança que acompanha 

a mãe e aquilo que causou essa reação, os restos mortais de pessoas que foram possivelmente 

fuziladas naquele local. Uma representação, então, tanto do passado que agora era enfrentado, 

de opressão, quanto do que vinham sendo os embates enfrentados pelos americanos. 
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Figura 10 - p. 164 

Por sua vez, a segunda charge que observamos joga com um tipo de fotografia que 

ficou muito comum para representar o momento. Publicada no dia 31 de janeiro, o dia 

seguinte à votação, mostra à esquerda um grupo de iraquianos fazendo um gesto marcante no 

qual os eleitores mostravam o dedo tingido pela tinta indelével4. Sendo portanto uma 

ilustração de um fato real, não há um absurdo ou mesmo uma deturpação do fato, apenas no 

traço. 

Já no lado direito, com uma caricatura de George W. Bush, vemos que o presidente 

também mostra os dedos. A posição na qual ele põe as mãos lembra a imagem de um político 

recém eleito ou em campanha, indicando o V da vitória. Mas suas são estão sujas de sangue, o 

que pode ser visto também como uma marca indelével, uma vez que ele sempre será lembrado 

pelas guerras que promoveu. 

Enquanto de um lado não há qualquer discurso crítico, e o desenho poderia passar 

como “apenas” uma ilustração, do outro há uma crítica carregada de questões muito claras 

para quem está familiarizado com o contexto. Isso nos permite retornar à questão de a charge 

contar a história, pois nos ajuda a entender que todo fato tem diversos lados com múltiplas 

leituras, não havendo como determinar uma única ou exclusiva. 

                                                   
4 Como método de garantir que um eleitor não vote duas vezes, o indicador da mão direita éra tingido com uma 
tinta que saia apenas com o tempo, sem poder ser retirada com removedor ou qualquer outra técnica. 
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2006 

O ano de 2006 teve um aumento no destaque dos temas internacionais, apesar de ter 

sido um ano eleitoral no Brasil. São no total 16 charges selecionadas por Angeli, das quais 

escolhemos duas. Uma retratando um fato bem específico e uma segunda questionando sobre 

o contexto de um cotidiano que foi construído aos poucos. É interessante observar também 

que é a partir de 2006 que passamos a ter o Twitter e o Facebook se tornou aberto, logo as 

redes sociais começam a ter um papel na midiatização. 

Os conflitos no Oriente Médio se mantiveram, apesar das resistências e oposições. O 

Hizbollah acirra as tensões com Israel, aumentando o número de ofensivas de ambas as 

partes. Saddam Hussein é condenado à forca pelos crimes que cometeu em 1982, quando 

matou diversos membros do partido de oposição em represália a uma tentativa de assassinato. 

E o governo de Bush começa a perder força, uma vez que a câmara passa a ter maioria 

Democrata, o partido de oposição do presidente. Logo, continuaram sendo os mesmos temas 

das charges de Angeli, mostrando tanto os oprimidos como os opressores. 

 

 
Figura 11 - p. 173 
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Um fato importante, que não citamos acima, abalou muito a produção de charges em 

todo o mundo. No dia 30 de Setembro de 2005 o jornal dinamarquês Jyllands-Posten 

publicou 12 charges representando Maomé. Por pressuposto religioso islâmico, o profeta não 

pode ser representado de qualquer maneira, apenas através de escritos, de preferência através 

do próprio Corão. Isso, por si só, seria suficiente para gerar um impasse internacional, fora o 

grande incomodo entre europeus e mulçumanos. 

Mas os chargistas dinamarqueses foram além. As representações de Maomé chegam a 

retratá-lo como um homem bomba, tendo um explosivo em seu turbante. Diversos jornais da 

Europa também publicaram essas imagens, de maneira que o caso foi ganhando cada vez mais 

publicidade e chegando a um conhecimento massivo. Representantes mulçumanos na 

Dinamarca chegaram a pedir uma retratação e ações por parte do governo, mas nada foi feito. 

Em represália a tal fato, os autores foram ameaçados e diversas manifestações 

culminaram por todo o mundo. Um grupo de Imans5 dinamarqueses, ao observar que não 

haveria uma resposta por parte do governo, optou por fazer um tour no Oriente Médio, no mês 

de Dezembro, conclamando aos fiéis que se manifestassem contra os autores e o governo 

dinamarquês. Para reforçar as argumentações, foi feito um dossiê contendo além das charges 

outros documentos e imagens, para comprovar uma oposição aos mulçumanos por parte da 

Dinamarca. 

Os protestos se deram entre o fim de Janeiro e começo de Fevereiro. Logo a charge de 

Angeli, publicada no dia 9 de Fevereiro, corresponde a toda essa série de eventos. Sem 

retratar ou ofender a religião em si, o chargista conseguiu questionar na verdade o ponto 

principal que inquieta a todos os cartunistas, a liberdade de expressão e a censura.  

Os indivíduos centrais da charge podem representar qualquer radical islâmico, mas 

isso não se refere a qualquer membro da religião. A narrativa visual nos traz estranheza ao 

mostrar o trio de mulçumanos portando armas e tochas em um salão internacional de charges. 

Não há um absurdo nas situações em separado, o evento e os militantes, mas a junção de 

ambos seria possível dentro do contexto de tensão internacional. 

A narrativa verbal mostra um ponto de inflexão, mas não de absurdo. Ao ser retirada 

da charge, a fala apenas diz sobre pessoas que entraram em um evento sob uma alegação falsa 

de serem juízes do evento. Tornam-se assim dois pontos principais da narrativa do absurdo na 

charge: a presença dos mulçumanos radicais armados e a alegação deles serem parte da  

comissão julgadora.  

                                                   
5 Nome dado aos líderes religiosos do Islã de maior hierarquia em um país. 
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A ruptura de Angeli com o cotidiano se dá, portanto, ao questionar quais são os limites 

que o humor pode atingir, seja na sua liberdade ou na sua censura. Esse mesmo impasse levou 

recentemente a um novo conflito no final de 2014. O semanário francês Charlie Hebdo, que já 

havia apoiado e republicado as charges em 2006, sofreu um atentado no qual editores e 

chargistas foram assassinados sob o pretexto de serem opositores do islã. Na conclusão 

iremos retomar a discussão, mas nos interessa apontar desde já essa tensão entre o humor e 

seus limites, tanto positivos como negativos. 

Se engana quem aponta que o humor sempre retrata o cômico ou mesmo algo feliz. A 

função da charge, por essência histórica, é de gerar incomodo, fazendo com que o absurdo 

seja destacado e o leitor reflita sobre os fatos cotidianos. Angeli tratou o caso de 2006 com 

muita precisão, ao retirar-se de um posicionamento que poderia coloca-lo no meio das 

acusações, mas não se eximiu de questionar as ações de repressão e opressão. 

 

 
Figura 12 - p. 177 

 

Por sua vez esta segunda charge analisada, publicada no dia 3 de Março, mostra um 

momento de suposto relato do cotidiano. Trata não de um tema especifico, datado como em 

outros momentos, mas de todo um contexto. Torna comum algo que é tétrico e escatológico, 
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criticando assim uma banalização de uma situação e não uma ação recortada e isolada no 

noticiário. 

A charge, como já reiteramos diversas vezes, é uma narrativa midiatizada do 

cotidiano. Traz ao discurso a junção dos diferentes atores e instituições, e trata dos temas que 

figuram no dia a dia do leitor. Fazer parte do jornal também é fator de reafirmação da sua 

efemeridade e da sua perenidade. Assim como uma notícia pode se centrar em um contexto ou 

em uma situação cotidiana, podendo ganhar assim um senso atemporal, a charge também o 

faz. 

O absurdo não existiria caso a imagem não estivesse colorida ou se o título fosse 

outro. O texto anuncia um fato do cotidiano, algo comum e que não seria de causar 

estranhamento, o que em uma visão desatenta poderia se concretizar. É na imagem que fica a 

narrativa do absurdo, uma vez que a água que pela sarjeta é na verdade sangue. A imagem, 

portanto, nos remete a expressões como “rios de sangue”, que trata justamente de conflitos 

com excesso de violência injustificada 

Angeli mostra, mais uma vez, uma ironia que tenta chocar o leitor com a naturalização 

que criamos do fato cotidiano. Transparece não apenas nessa charge, mas em diversas outras 

tanta as que trabalhamos como as que ficaram fora da seleção, a preocupação do chargista 

com uma relativização e naturalização da agressividade e da violência. São temas que estão de 

fato no nosso cotidiano, logo narram uma preocupação mais filosófica do que apenas factual.  

2007 

O cenário nacional de 2007 acabou impactando muito os temas das charges, com o 

segundo mandato de Lula e as acusações de corrupção. Dessa maneira foram publicadas e 

selecionadas poucas charges para a coletânea, apenas 6. Apesar de estarem neste ano ambas 

que selecionamos se referem a um fato do ano anterior, e isso foi escolhido pensando o 

conjunto total dentro das análises. 

No dia 30 de Dezembro de 2006 Saddam Hussein foi enforcado. O fato foi ainda mais 

alardeado uma vez que houve uma filmagem ilegal realizada mostrando a preparação e o 

enforcamento em si. As duas charges que trabalhamos tratam especificamente sobre esse fato 

e seus desdobramentos. Uma vez que o tema é de extrema importância para todo o recorte do 

período, e não acaba excluindo o ano. É importante também essa seleção, pois mostra como 

um mesmo tema tem maior perenidade na charge também. 
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Figura 13 - p. 194 

 

Publicada no dia 1 de janeiro, mimetiza a exata cena que foi filmada da execução. A 

diferença e maior absurdo é a presença do presidente dos EUA na ação, algo totalmente 

inesperado e inclusive repudiado. Naturalmente que Bush não estaria presente, mas é no 

mesmo jogo das possibilidades que ele usou na charge que analisamos de 2003, da conversa 

entre pai e filho. 

Jogando com a relação do presidente com o fato, que seria um coroamento da sua 

perseguição aos inimigos dos EUA, Angeli transmite a tensão e a banalização do momento. 

Dando um título que remete aos programas de humor ou entrevista, ironiza com a excessiva 

cobertura que foi dada. Uma vez que os executores usavam capuzes, ocultando se eram 

iraquianos ou americanos, deixa a dúvida de quem levou a cabo a execução. 

A pretensa fala do presidente acaba apenas reiterando o absurdo da presença do 

presidente. Há nessa narrativa uma ironia e uma crítica muito específicas, que atingem não 

apenas os personagens centrais, mas todos os apoiadores das proposições políticas ali 

refletidas. Assim como diversas instituições e grupos, questionou-se os direitos humanos e o 

respeito mínimo que era devido ao ato. 
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Figura 14 - p. 195 

 

No dia 5 de Janeiro Angeli retomou novamente o tema. A narrativa trouxe a tona um 

cruzamento de uma narrativa ficcional com uma cena comum ou real. Sem um absurdo 

declarado no texto ou na imagem, a charge se utilizou de uma cena cotidiana, a imagem do 

enforcamento de Saddam Hussein sendo transmitida na Times Square. Na praça em Nova 

Iorque existem diversas telas nas quais, além das propagandas, são transmitidas as principais 

notícias. A cena mostrada não só é possível, mas como seria esperada.  

A delicadeza da crítica ainda é reforçada pela legenda superior, na qual Angeli coloca: 

"Times Square: O encontro de civilizações". De fato a localidade é palco de diversos 

encontros de civilizações, por ser um dos principais pontos turísticos da cidade e cartão 

postal, inclusive, dos EUA. Não existem rupturas no texto em si, mas sim no absurdo do fato. 

É na imagem de um ex-ditador sendo enforcado, o que de fato ocorreu e foi intensamente 

mostrado nos veículos de notícia, que está o absurdo da charge. 

É interessante notar, assim como ocorreu em outras charges, a sequencialidade. Dessa 

vez há o uso inclusive da mesma imagem, mas recortada. O que é transmitido no outdoor é 

exatamente o que ele havia publicado na charge anterior. Há uma continuidade no trabalho e 
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nas preocupações, assim como ocorre no cotidiano. Por mais que um fato seja efêmero, ele 

pode seguir tema por muito mais tempo e ter novos desdobramentos. 

2008 

O ano de 2008 foi um marco em si, principalmente pela crise econômica mundial, que 

estourou em setembro. Também ocorreram: uma breve corrida armamentista na América 

Latina; os jogos olímpicos de Pequim; a independência de Kosovo; as eleições no Zimbábue; 

e o conflito entre a Rússia e a Geórgia pela Ossétia do Sul. Foi neste mesmo ano que Barack 

Obama foi eleito, mas é apenas em 2009 que ele assume o posto. 

Com esse crescimento de temas na pauta, aumentaram também o número de charges, 

chegando à 23 selecionadas na coletânea. Assim como nos demais anos, escolhemos duas 

para focar nossa análise, e neste ano não há relação entre as charges destacadas aqui. 

 

 
Figura 15 - p. 208 

 

No dia 29 de março de 2008 foi realizado o primeiro turno das eleições no Zimbábue.  

Foi a primeira votação livre, logo um momento muito importante de teste do poder do ditador 
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Robert Mugabe. Depois de 28 anos no poder, surgiu a possibilidade de que ele não fosse mais 

presidente, uma vez que a oposição mostrava força e a insatisfação nacional era grande. 

Antes mesmo de saírem os resultados do primeiro turno, o partido do ditador pediu 

uma recontagem, para por em dúvida a validade das eleições. Isso gerou diversos protestos 

por parte da oposição, que foram duramente oprimidos pela polícia, sob o comando do 

ditador. Além das agressões e intimidações, foram realizadas prisões de opositores, o que fez 

com que o candidato que concorria contra Mugabe retirasse a sua candidatura.  

No dia 27 de Junho foi realizado o segundo turno no qual apenas Mugabe concorria. 

Naturalmente ele se converteu em vencedor da disputa eleitoral. A charge então traz uma 

narrativa verbal clara, direta e factual. Mas ao mostrar um desenho no qual os dentes na 

verdade são caveiras, símbolo da morte, Angeli nos indica sua leitura de quais foram os custos 

para essa vitória. O absurdo da narrativa é claramente o formato dos dentes e a ironia entre a 

frase e a imagem, uma vez que é essa ligação entre as duas que possibilita esse entendimento.  

 

 
Figura 16 - p. 211 

 

Conforme indicamos no início da seção, um dos fatos mais marcantes, e que até hoje 

ainda tem ecos, foi a crise financeira. Com um sistema econômico interconectado e 
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fortemente enraizado nos EUA, os abalos nos bancos que estavam se sustentando com a 

especulação sem lastro, acabaram derrubando outras economias como um efeito dominó sem 

precedentes antes na história. 

As justificativas precisas do que causou a crise são ainda difíceis de determinar. 

Pesquisas têm sido feitas para identificar a questão, assim como os efeitos ainda tem criado 

problemas, o que torna o fato ainda muito recente para que se observe sem as impressões 

pessoais. Mas o que já se tem claro é que em Setembro de 2008, bancos como o Lehman 

Brothers abrem falência, trazendo uma desestabilização e desconfiança nunca antes 

registrada. 

Desde os Acordos de Bretton Woods havia se estabelecido que o balanço econômico 

no mundo fosse feito a partir do dólar, e este estaria lastreado na quantidade de ouro que 

estaria nas reservas americanas. Porém, durante os anos de um conservadorismo intenso e 

uma economia liberal, principalmente no governo de Reagan na década de 1980, o tratado foi 

rompido, fazendo com que não houvesse mais a obrigação americana de ter o chamado lastro. 

Medidas de um aumento do liberalismo foram tomadas em diversos países, 

principalmente na Europa. Progressivamente a especulação financeira foi sendo incentivada, 

de maneira que não havia mais sustentação para o valor do que estava sendo vendido e 

comprado. Com esse lucro irreal gerado pela especulação financeira passou a ser utilizado 

pelos bancos, para que fossem feito empréstimos, principalmente através de hipotecas. 

A trama se torna ainda mais emaranhada quando se vê que assim como na bolsa de 

valores, ao se fazer uma hipoteca o valor da casa era aumentado, sem a preocupação caso 

fosse necessário resgatar o valor original. A prática é muito comum nos EUA, uma vez que é 

o modo mais seguro de se fazer um empréstimo, o que não é tão praticado no Brasil, uma vez 

que as regras bancárias dificultam tal construção.  

Com a quebra dos bancos, muitos credores passaram a reclamar as suas garantias, 

porém não havia compatibilidade entre o que foi emprestado e o que estava à disposição para 

abater o custo, fazendo com que desmoronasse a chamada bolha imobiliária. Empresas de 

outros setores foram sendo afetadas, e por sua vez tiveram que demitir alguns de seus 

funcionários para poder manter o funcionamento. 

Todo esse contexto econômico, que ainda demandaria grande folego para chegarmos a 

algum nível de detalhamento mais preciso, foi base para a charge de Angeli do dia 18 de 

Setembro. Usando a metástase como metáfora para a sua crítica, traz um desenho alegórico, 

que não há nem um compromisso com a realidade, mas sim com o tema. Acusa os EUA como 

um câncer que está se espalhando pelo mundo, destruindo as demais economias. 
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2009 

O ano de 2009, apesar dos temas de importância internacional, conta com uma seleção 

de apenas oito charges, sendo que uma delas na verdade é de 2005. As oscilações na seleção 

da coletânea não se restringem à uma menor produção, mas sim ao número de charge sobre os 

temas centrais do corpus total. O foco do livro é principalmente no Oriente Médio e nos EUA, 

por isso que outros temas, como América Latina, acabam não aparecendo. 

É interessante destacar nesse ano, principalmente, a posse de Barack Obama como 

presidente dos EUA. Esse fato alterou as expectativas quanto às ações e posições do país no 

cenário internacional, principalmente pelo novo presidente ser opositor de George W. Bush. 

Tanto que uma das primeiras medidas foi o início da retirada das tropas americanas no Iraque. 

Entretanto, 2009 foi um dos anos de maior tensão no Afeganistão, assim como os 

embates na Palestina sofrem um aumento, incluindo a invasão à Gaza. Na mesma região 

devemos lembrar da reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, presidente iraniano conhecido pela 

sua forte repressão e por sua oposição à Israel.  

 

 
Figura 17 - p. 229 

 

No dia 6 de janeiro, Angeli publicou a imagem acima. Ela se refere a todo um 

contexto, mas em especial às ações das tropas israelenses na faixa de gaza. Assim como em 
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outras charges ele se utiliza de uma metáfora em um formato surrealista, usando justamente a 

expressão popular, para trazer a sua visão sobre o tema. O absurdo é a próprio surreal do 

desenho, mas é no seu jogo com o verbal que se encontra a explicação. 

Para o autor as ações, portanto, não são tão independentes ou mesmo sem um apoio e 

respaldo internacional. Retratando militantes, provavelmente palestinos, em razão da keffiyeh 

branca e preta, Angeli questiona a intervenção externa e o jogo de interesses dentro do 

conflito, mostrando, assim como em outros anos, a sua posição enquanto defensor da causa 

palestina. 

 

 
Figura 18 - p. 230 

 

A charge é uma narrativa do cotidiano, e assim como outras linguagens do cotidiano, 

muitas vezes é uma expressão de reflexão acerca das inquietações gerais. Retrata as vezes 

uma foto que foi vista ou o simbolismo de uma ação massiva, mas de maneira poética. A 

liberdade artística pode ser buscada dentro do espaço do jornal, com um texto de crônica ou 

com jornalismo literário, mas assim algumas sensibilidades são possíveis apenas nas artes 

gráficas. 
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No início do ano de 2009, com a invasão de Gaza por parte do exército israelense, 

houve a intensificação brusca do conflito com os palestinos. Entretanto, diferente de outras 

represálias, os ataques muitas vezes acabaram atingindo civis. Nem mesmo espaços tidos 

como protegidos, como instalações da ONU, foram poupados. Como as partes envolvidas 

ainda estão em conflito, não foi possível apurar de fato quem fez os disparos, ou mesmo quais 

eram os objetivos. 

Nos dias 06 e 07 de Janeiro foram publicadas imagens que se tornaram marco do 

conflito, no qual crianças mortas pelos ataques eram carregadas pelos parentes, enroladas em 

mortalhas brancas, para serem enterradas. Os funerais acabaram se tornando um protesto 

contra os ataques e trouxeram à discussão mundial a defesa dos direitos humanos na região. 

No dia 08 de Janeiro Angeli publica a charge aqui destacada. A face cadavérica da 

mulher que carrega a criança nos lembra da dureza dos que sofrem com o conflito. O rastro de 

sangue marca justamente a violência que envolve a situação, de maneira a ser uma charge 

reflexiva. O absurdo, mais do que na imagem, está no próprio fato, de ser necessário enterrar 

uma criança tão jovem. 

2010 

Por ser um ano eleitoral, como 2006 e 2002, as pautas das charges foram tomadas 

pelas críticas às campanhas e aos candidatos, sobrando pouco espaço para outros debates. 

Foram selecionadas por Angeli, portanto, apenas 5 charges que retratam o contexto, das quais 

selecionamos duas para uma análise aprofundada. 

O ano foi marcado por uma continuidade dos conflitos entre Israel e Palestina, e, 

apesar das mudanças da política externa americana, também das tensões no Iraque e 

Afeganistão. No ano da copa do mundo de futebol, que ocorreu na África do Sul, o Brasil 

realizou um amistoso com o Zimbábue, o que foi duramente criticado uma vez que o país 

africano ainda era governado por um ditador reconhecidamente opressor. 

Também foi um grande ano de crescimento das redes sociais, aumentando a 

permeação e o uso dos diferentes recursos, tanto que nos anos subsequentes ocorreu a 

Primavera Árabe. A tônica de liberdade na internet foi questionada quando Julian Assange 

passou a ser caçado pelo governo americano, por ter publicado documentos sigilosos, que 

comprovavam ações ilícitas das forças armadas dos EUA.  
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Figura 19 - p. 241 

 

Conforme já apontamos anteriormente, algumas charges, em oposição a outras mais 

amplas, tratam de fatos bem específicos daquele momento histórico. Esse é o caso da charge 

do dia 15 de Abril. No dia anterior havia sido noticiada a Cúpula de Segurança Nuclear, 

composta de 47 nações, incluindo o Brasil, na qual dentre os diversos tópicos debatidos, foi 

tratado o desarmamento e destruição dos arsenais com poder nuclear. 

No mesmo encontro os EUA, a despeito das intervenções diplomáticas do Brasil e da 

Turquia, reafirmaram que iriam manter as sanções contra o Irã. O país conta com um 

programa nuclear, e naquele período se suspeitava de que as pesquisas estariam focadas em 

produzir uma arma de destruição em massa. O governo iraniano não se abria para qualquer 

tipo de inspeção internacional, e por isso outros países então tomaram a mesma posição que 

os EUA. 

Esse exemplo de atrito representa justamente a crítica publicada na charge. Mais uma 

vez se utilizando de uma metáfora visual, Angeli questiona quem são os participantes e as 

intenções dos membros do encontro ao debaterem os temas apontados. Muitos dos que 

estavam presentes, apesar de discursarem a favor de um desarmamento mundial, na verdade 

não iriam fazer qualquer concessão. Ao colocar bombas ao invés das cabeças, o autor, de 

maneira irônica, coloca que todos esses líderes mundiais na verdade não estão interessados 
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em de fato debater o que seria de interesse mundial, mas sim apenas fazer parecer que 

medidas positivas estariam sendo tomadas. 

 

 
Figura 20 - p. 245 

 

É bem comum que no mês de dezembro o chargista publique uma charge levantando 

os principais fatos do ano ou fazendo alguma referência à entrada do novo ano. O que nos 

chamou a atenção nesta, em especial, publicada no dia 12 de Dezembro é o quanto ela está 

repleta de referências diretas a outras charges do mesmo ano e a marcos iconográficos 

clássicos. Naturalmente ela não tem nenhum compromisso com a realidade, mas sim com uma 

função alegórica praticamente. 

As três figuras centrais representam personagens diretamente ligados à destruição e 

morte. À esquerda está uma das três Moiras, responsáveis por determinar o destino, 

especificamente Átropos, responsável por cortar o fio da vida determinando a morte da pessoa 

representada pelo fio, por isso a tesoura junto da personagem. Ao centro está um membro 

paramentado da Klu Klux Klan, grupo de ódio dos EUA que é conhecido pelo extremo 

racismo e conservadorismo. À direita está a representação mais difundida da morte, 

carregando a foice para ceifar as vidas. 

A cena ainda é composta por: uma mulher apedrejada, exatamente a mesma que ele 

publicou no dia 5 de Agosto do mesmo ano, em referência ao caso de Sakineh Mohammadie 

Ashtiani; cartazes homofóbicos e contra o Wikileaks; um estandarte, como os utilizados por 
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conservadores religiosos; uma pessoa sendo espancada por outras duas, usando paus; além de 

pilhas de livros sendo queimados e toda a ambientação de aridez de um local destruído. 

Assim como nas últimas charges, não há uma preocupação direta com uma 

representação do fático, mas sim com uma indicação do que ocorreu durante o ano. De uma 

maneira apocalíptica o texto enquadra a cena em uma perspectiva ainda mais fatalista, uma 

vez que poderíamos esperar por um discurso de esperança, mas justamente a fala mostra o 

oposto.  

Os “Sinais dos tempos” ao invés de serem positivos, são todos indicando um retorno 

aos costumes e prática arcaicas. A referência à Idade Média é marcante, uma vez que o 

período é muitas vezes referenciado como Idade das Trevas, ou seja o período de suposta 

menor evolução humana. 

2011 

A efervescência no cenário político de 2011 foi intensa. A chamada Primavera Árabe6, 

eclodiu e alterou todo o contexto do Oriente Médio. Apesar dos fatos de tamanha importância, 

apenas 19 charges foram selecionadas para a coletânea, das quais analisaremos duas. 

No Egito, na Líbia e no Iêmem os ditadores são derrubados a partir de revoluções 

populares, ainda nos primeiros meses do ano. O grande diferencial dessas revoltas frente a 

qualquer outra na história foi que elas se deram a partir de uma organização via internet. 

Tanto o Twitter como o Facebook, que começavam a se popularizar em 2006-7, acabaram 

permitindo que a população se mobilizasse. 

Também é importante lembrar dois fatos que marcam o fim de todo um período que 

havia se iniciado em 2001. No dia 2 de Maio, no Paquistão, Osama Bin Laden é capturado e 

morto. Ocorreu inclusive uma transmissão ao vivo da ação para alguns dos políticos do mais 

alto escalão dos EUA, incluindo o presidente Obama. Em Dezembro é declarado oficialmente 

o fim da guerra do Iraque, tornando o país em uma terra, supostamente, livre e democrática. 

 

                                                   
6 Nome dado em referência à Primavera dos Povos, que ocorreu no ano de 1848. Foi um conjunto de revoluções 
que ocorreram por toda a Europa, incluindo a revolução francesa. 
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Figura 21 - p. 249 

 

A charge publicada no dia 6 de Fevereiro, se dividida ao meio, mostra duas cenas que 

retratam diretamente a realidade. A própria junção das duas partes também construiria uma 

possibilidade concreta do factual, como por exemplo uma pessoa deletando uma imagem dos 

seus arquivos. Mas tendo o contexto em vista, a narrativa muda de possibilidades. 

Angeli joga com um discurso duplo na mesma imagem. Ao mesmo tempo que indica a 

saída de Hosni Mubarak do governo egípcio, indica um dos principais recursos utilizados para 

a mobilização, que foram o computador e a internet. Não há, diretamente, uma crítica ou uma 

ruptura, em um primeiro momento, mas ao avançarmos um pouco na profundidade da análise, 

enxergamos uma proposição de que seria muito fácil derrubar um governo, assim como é para 

deletar um arquivo do computador. 

Mesmo que a charge esteja falando apenas de um caso específico, ela nos é útil para 

tratar de toda uma série de acontecimentos, que foram todas as revoluções na região. A 

narrativa midiatizada ganha um novo interlocutor, que é a internet. Ela se institucionaliza a tal 

ponto que passa a ser personagem dentro da própria mídia, além de produzir fatos e de 

gerenciar informações. 
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Figura 22- p. 266 

 

Com um saldo de cerca de 119 mil mortos, no dia 16 de Dezembro de 2011 os EUA 

formalizam a retirada de tropas do Iraque. Sem uma preocupação real com a reestruturação do 

país, e abandonando o sistema político a grupos ainda não formalizados ou mesmo organizado 

de maneira coerente, Obama cumpre uma das promessas de campanha. 

O Estado iraquiano não estava estruturado o suficiente e nem contava com um 

contingente policial preparado para assumir um governo pleno. Mesmo que os custos da 

manutenção das tropas estivessem altos, tanto economicamente como politicamente, ainda 

seriam necessários alguns meses para tentar criar uma mínima estabilidade, assim como é 

feito em países que recebem as missões de paz da ONU. 

A charge de Angeli, publicada no dia18 do mesmo mês, retrata, mais uma vez, com 

surrealismo uma crítica à situação. Mostrando mulheres iraquianas varrendo ossos e crânios 

humanos para pilhas, ele já indica um ambiente tétrico e destruído. Ao somarmos a narrativa à 

imagem, cria-se um questionamento muito forte acerca dos custos dessa liberdade. Com 

tantos mortos e tanto despreparo se põe em cheque a necessidade dos EUA terem intervido de 

tal maneira no Iraque. 

2012 

O ano que encerra a coletânea é marcado pela transição entre dois momentos chave da 

história. Até 2010 o foco de Angeli foi em tratar do Oriente Médio a partir das disputas 

consequentes dos ataques de 11 de Setembro de 2001. Com as mortes de Osama Bin Laden e 
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Saddam Hussein, os dois principais ditadores da região, o foco acaba migrando para outras 

questões.  

Ironizando e satirizando principalmente o governo dos EUA, Angeli possibilitou que 

pudéssemos observar uma região do mundo a partir do olhar crítico de um brasileiro, mesmo 

que à distância do fato. A charge assumiu seu papel principal enquanto narrativa midiatizada 

do cotidiano, uma vez que passa no crivo de todos os processos descritos nos Acordes 

Teóricos. 

Com o crescimento massivo da internet, o fim dos governos ditatoriais e uma Política 

Externa Americana mais aberta ao diálogo, a coletânea se foca em um ano que traz ainda 

rastros da Primavera Árabe e do fim da Guerra ao Terror. Contando com 6 charges, 2012 

marca também a afirmação de mudança do próprio estilo das charges, que começaram num 

modelo mais formal, migrando progressivamente sua narrativa cotidiana para um surrealismo 

e uma preocupação mais iconográfica e metafórica do que descritiva. 

 

 
Figura 23 - p. 272 

 

Bashar Al-Assad foi o único ditador que, apesar das manifestações, não foi derrubado 

do poder. O custo para isso foi a forte repressão policial e a ação ostensiva contra os 

manifestantes, gerando mortes e instaurando uma Guerra Civil que dura até o presente. 

Mesmo com o reconhecimento das tropas rebeldes como legítimas representantes da 

população, o quadro político segue. 

A imagem retrata, portanto, como se para o ditador fosse natural a morte. Mais uma 

vez se utilizando das imagens das caveiras como representação da morte, Angeli apresenta 
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como se o número de mortos e atingidos pelos conflitos, para o ditador, fosse algo tão comum 

e simples como tomar café da manhã. Mesmo que aparente se tétrico, é esse estranhamento 

que gera o absurdo da narrativa da charge. 

 

 
Figura 24 - p. 276 

 

Em continuação à guerra civil iniciada no ano anterior, Assad se mostra um dos mais 

agressivos ditadores. No dia 27 de Agosto, através do uso de milicianos simpatizantes da sua 

causa, 330 opositores do governo são mortos. O jornal do governo chama os agressores de 

“heroica força armada”, mas não confirma se eles são de fato parte de um grupo organizado 

que luta a favor do ditador. 

No dia 28 de Agosto, Angeli publica então a charge acima. Mostra uma caricatura 

quase grotesca do ditador, mas cercado por chacais, um parente dos lobos conhecido por ser 

carniceiro e aproveitador dos restos de outros animais. Uma outra característica do grupo de 

animais que o rodeia é que o seu som característico se assemelha à uma risada humana, 

tornando ainda mais cadavérica a sua ação. 

A relação aqui apresentada só se faz plena quando temos em mente a data de 

publicação da charge, assim como as imagens do próprio ditador para identificarmos ele na 

imagem. Apenas em uma narrativa midiatizada do cotidiano seria possível encontrar tal 

construção, que sem nenhuma indicação concreta nos permite interpretar o fato. A 

preocupação de Angeli está bem longe de ser informar, mas é de fazer o leitor refletir acerca 

do seu tempo e dos fatos que o rodeiam a todo instante. 
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1.4 Balanço do lixo 

Tendo as 24 charges comentadas, nos ressaltam alguns movimentos importantes. 

Notamos com mais frieza o cotidiano, com a sua dualidade efêmera e perene, a narrativa, 

quase sempre absurda sem deixar de ser fática, e a midiatização, que se torna cada vez mais 

inerente à existência da comunicação na sociedade. A charge não é a única linguagem ou 

espaço no qual essa construção acontece, mas nosso exercício foi de mostrar que ela se inclui 

nesse rol de possibilidades, do qual muitas vezes ela é relegada. 

Como pudemos observar por toda a análise, há uma reincidência de questões e uma 

perenidade muito grande das temáticas. O recorte histórico não foi escolhido a esmo, mas 

marca uma transição forte entre um período pós Guerra Fria, com uma grande soberania dos 

EUA, para um momento de multiplicação de pautas da agenda internacional. Essa renovação 

não se encerrou, mesmo que já tenhamos cerca de 3 anos da última charge. 

Está contada ali uma passagem do tempo. Contou-se a história, com o que é quase o 

lixo, tanto pelo modo como tratamos a linguagem como pelo que é tratado em si. Há sem 

dúvida um discurso determinado e preciso, criado sob convicções estritas e de um indivíduo 

sui generis. Por isso foi importante primeiro recontar, mesmo que brevemente, o percurso do 

próprio autor.  

Também pudemos notar um amadurecimento, mesmo que tácito, do traço e do 

chargista enquanto artista gráfico. Enquanto nas primeiras charges aqui colocadas, tudo era 

muito direto e quase descritivo, ao final do recorte encontramos charges quase metafóricas. 

Os desenhos deixaram que gritar o seu contexto, passando a sussurá-los, para dar espaço às 

suas críticas que se tornam ainda mais humorísticas, pois entorpecem, enojam e confundem os 

nosso humores internos. 

Sabemos que a análise não se encerra nessas 24 charges, ou mesmo que tivemos uma 

visão acurada e completa para afirmar que realizamos o trabalho final sobre o tema. Abrimos 

portas, discutimos um caminho, e apresentamos como podemos trilhar esse percurso. 

Mostramos com a análise que nossa suposição — da charge enquanto narrativa midiatizada do 

cotidiano — não se restringe a um campo teórico e filosófico, mas adota uma 

instrumentalidade, sob uma ótica orgânica gramsciniana. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A discussão sobre a charge, enquanto narrativa midiatizada do cotidiano, se insere em 

um entrecruzamento de diversos eixos das teorias da comunicação. Ela não adota apenas um 

desses eixos, ou privilegia uma única vertente. Nesta pesquisa acabamos pinçando ideias, 

conceitos e formulações teóricas, quase como quem coleciona instrumentos diversos para 

realizar um mesmo procedimento, que nos dessem suporte na construção de uma reflexão 

teórica que nos ajude a compreender o que é a charge, no contexto dos estudos da 

comunicação. 

O espectro de leituras e a diversificação de problematizações trazidas nesta dissertação 

têm a ver com a própria complexidade da produção e percepção da charge, o que demandou 

uma visada interdisciplinar.  A charge está deslocada e desfocada de um único eixo. Dessa 

forma, ela precisa de diferentes abordagens para que o seu estudo possa abraçar toda a sua 

complexidade, para que ela possa ser compreendida mais do que uma coisa restrita, mais do 

que "apenas" uma produção jornalística. Não por ser superior ou aprimorada frente a qualquer 

outro gênero, mas por lidar com outras dimensões da própria percepção humana, fugindo da 

percepção racional estrita noticiosa ou argumentativa, a charge deve ser estudada de maneira 

complexa e interdisciplinar. 
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Ao inserir a charge no campo da narrativa, portanto, há um flerte muito maior com o 

ficcional do que com o factual, próprio do noticiário e de parte da dimensão clássica do fazer 

jornalístico. Desde os primórdios do jornal, e sua popularização massiva, a charge se faz 

presente enquanto questionamento da realidade. A charge é, em consequência dessa situação, 

uma ampliação da notícia. É um desdobramento da notícia factual, assim como os demais 

espaços de opinião e discussão. 

A análise da charge, enquanto essa narrativa midiatizada do cotidiano vem desse 

entrecruzamento de diferentes eixos de compreensão da própria comunicação, e da 

comunicação jornalística. Foi inclusive opção da pesquisa não se filiar com exclusividade à 

uma linha teórica, mas sim se alocar dentro de uma discussão mais próxima dos Estudos 

Culturais, mais contemporânea e em um processo ainda de auto descobrimento, que é a 

midiatização, por mais que ela já seja muito aceita e discutida. 

Ao mesmo tempo em que se apropria de uma pragmática, observando as estruturas, o 

contexto do texto, como ele se relaciona dentro do ambiente no qual ele está, e não apenas o 

texto em si, isso já é um movimento dentro do próprio entendimento da narrativa, do que é o 

cotidiano, do contar o cotidiano. Isso já mostra essa inserção dentro da pragmática, que por 

sua vez se relaciona com as próprias linhas da escola de Frankfurt. 

Essa opção vem de um afastamento da própria semiótica, muito utilizada nos estudos 

das charges e quadrinhos. Uma vez que essa metodologia opta por uma observação da 

semântica e da sintaxe. Alguns autores propõem, inclusive, um afastamento do texto do seu 

contexto, uma vez que o próprio discurso carrega em si a discussão. Porém, essa concepção 

de análise acaba retirando a coerção da produção com a sua realidade. Isso pode levar a 

leituras individualizadas e não mais de como a sociedade recebe e percebe um fato, mas sim 

de como se pode ler aquela fala. 

A análise da charge pode começar a partir da observação em si, que poderia soar como 

uma análise semiótica, mas é adotada uma análise semântica-pragmática, principalmente 

ligada a uma visão também estruturalista, observando como essas estruturas se dão, os 

processos de criação, o contexto que está ao redor da própria produção em si. A opção aqui 

relatada se localiza em uma visão, portanto, estruturalista, que em boa medida se liga com as 

próprias questões marxistas, e com algumas questões da escola de Frankfurt, que se põe como 

um marxismo crítico que observa as questões ideológicas no campo da comunicação. 

As contribuições de entender a comunicação, e as produções derivadas, como uma 

cultura de massa, mas sem a conotação apocalíptica, são importantes para a compreensão da 

própria charge. Afinal, o objeto estudado, não deixa de ser um produto de massa, em seu 
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sentido de ser produzido e veiculado em grande quantidade. A leitura atual despe dessa 

acepção a demonização, que, por exemplo, Adorno fazia. Ela não é necessariamente ruim, 

afinal, com as novas tecnologias, o novo modo de criação etc, ela perde essa característica de 

ser subalterna. 

Os modos de produção atuais permitem ao autor uma maior liberdade e 

independência. A autoria se flexibiliza, sendo o artista o indivíduo sensível aos fatos que 

transforma para uma linguagem própria a sua leitura da realidade e das relações. Não há mais 

uma ortodoxia da editoria obrigatória para que seja veiculada. Um chargista pode produzir de 

maneira totalmente independente a um custo realmente baixo. 

A produção dos quadrinhos tem a ver com o contexto cultural do período. Eles fogem 

do senso estético do que eram os padrões de charge, caricatura e tira, com o cunho crítico à 

política de maneira direta. Mas isso não os exclui da politização, uma vez que os próprios 

cartunistas chegam a fazer parte dos partidos e dos movimentos sociais. 

Em contrapartida, na sua formação mais básica, são pessoas que não se ativeram aos 

estudos formais. São marginais, no sentido de se encontrarem à margem das estruturas de 

educação. São questões como essa na qual pode-se ver a razão das charges de autores como 

Angeli serem tão ligadas ao cotidiano. A preocupação é com o campo mais comum do 

cotidiano e não com o ponto de reflexão ou inflexão. Não é um pensamento academicamente 

crítico. 

Isso o torna ainda mais intensamente uma ruptura, no sentido que propõe Michel de 

Certeau, pois é a subversão do modo de entender e fazer esse dia-a-dia. Não há uma 

intencionalidade paradigmática no fazer das charges, mas sim um intuito programático. Ao 

fazer as charges do Lixo da História ele não tem a preocupação de criar personagens 

caricatos,  ficcionais, pois o exagero e os estereótipos estão nos próprios fatos. 

Muitas vezes a crítica não é escancarada como um tanque que está passando por cima 

de um inocente, que seria uma linha mais tradicional da charge politizada. O humor vai estar 

na deturpação da imagem, ao colocar uma caixa do sanduíche do McDonalds, com o canudo e 

outros apetrechos da rede de fast-food como as partes de um tanque, jogando com a questão 

da invasão cultural e não apenas militar. 

O surrealismo da charge é mais próximo, portanto, de uma arte dadaísta, ou do 

cachimbo do Magrite, do que de uma visualidade tão explicita que faz uma comédia bufa. 

Essa opção por um humor mais nonsense tem relação com o próprio espaço no qual está o 

cartunista, assim como o seu modo de entender a realidade. Uma visão despretensiosa das 

coisas, aberta às possibilidades diversas que podem surgir. 
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Dessa maneira, podemos entender, que a charge é muito mais como um instantâneo do 

processo de midiatização. Por ser fruto de uma interpretação da notícia, que se baseia na 

interpretação do fato, ela em si já passou ao menos uma vez por todo o circuito que compõem 

a midiatização. A charge não está em um momento fixo do processo, que na verdade não tem 

uma estabilidade para que tenha alguma fixação, mas sim é um modo como o chargista leu 

um determinado momento a partir do seu ponto de vista. 

A midiatização é como a serpente Ouroboro, da mitologia egípcia, que come a própria 

cauda simbolizando o constante processo de recriação. Não há começo meio e fim, mas o 

processo em si. Uma vez que um fato é noticiado, ele já está midiatizado, portanto não há 

como desvincular um ponto. A charge é diferente por estar muito próxima ao fato, ao mesmo 

tempo que contém um discurso que carrega uma influência dos processos culturais muito 

grande. 

O processo na verdade não termina, mas com a redução das repercussões vai pouco a 

pouco se esvaindo. Outras temáticas ganham corpo, ou como desdobramentos do próprio 

tema ou frutos de novos fatos. Mas a produção de sentido segue sem que tenham mudanças 

bruscas entre os temas. 

É ainda importante ressaltar que o processo de midiatização é social e coletivo. Por 

mais que a charge, em si, tenha como responsável um artista que colocou em uma forma 

tangível uma construção do campo cultural, ela é reflexo de uma coletividade. O chargista se 

utiliza de signos, símbolos e imagens que só fazem sentido dentro da sociedade e das 

representações que esses símbolos trazem. 

O rompimento da charge, então, se dá no modo como ela apresenta ou se contrapõe ao  

fato. É uma transgressão humorística. O Humor não é necessariamente engraçado, mas sim o 

inesperado, o absurdo. Retomando a compreensão grega de que o corpo humano seria 

composto com diferentes líquidos, os humores, o incomodo é fruto de uma mudança abrupta 

que faz com que a harmonia e o equilíbrio desses fluidos sejam interrompidos. Isso pode ser 

com o nojo, com a repulsa, com a raiva ou mais comumente com o riso, além de tantas outras 

sensações. 

A charge se apropria, principalmente, da sátira, da ironia e da chamada piada ácida. 

São recursos que dependem da compreensão do receptor para completar os seus processos. O 

choque, o rompimento, não precisa vir apenas da oposição do fato mas também da reiteração 

da própria situação. O absurdo é o que narra o fato, seja algo está fora do lugar esperado, ou 

por que algo inesperado está naquele lugar, ou ainda quando o leitor se lança a leitura 

buscando o absurdo, mas ele não está na charge, causando o estranhamento. 
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O humor aceita, portanto, o uso de outros recursos para gerar o rompimento, o 

absurdo, o inesperado. Um soldado fortemente armado, ameaçando uma criança, que é um 

fato real em zonas de conflito, se torna absurdo conforme o texto ou outros atributos da 

charge. São as narrativas absurdas e narrativas do absurdo, os dois modos que 

compreendemos como principais na escrita das charges. 

A charge é, portanto, o rompimento do cotidiano, no sentido proposto por Michel de 

Certeau. Existem os processos que são do dia-a-dia, padronizados pelo modo de vida burguês 

do pós século XIX, pós revolução industrial. Uma temporalidade urbana demarcada pelo 

tempo do relógio, não mais pelo tempo da terra, as estações do ano, ou do sol. Uma retirada 

do ser humano dos espaços míticos e lúdicos, de tal maneira que restringe os momentos de 

lazer e de criação. 

Há ainda um outro agravante, que faz crescer a produção das charges, que são as 

revoluções das tecnologias da comunicação, ou seja, a internet. Com o aumento ainda maior 

dos possíveis meios de conexão, assim como a redução do tempo de espera e o encurtamento 

do espaço, fazem com que as rupturas sejam ainda mais cotidianizadas e midiatizadas. 

Uma vez que se vive cada vez mais o momento, o fato que acaba de acontecer, numa 

efemeridade e aceleração tão grandes, a charge figura como um respiro e uma fuga. Se 

defrontar com um trabalho crítico que muitas vezes se opõem ao discurso predominante, que 

sem dúvida carrega o humor, faz com que as nossas compreensões do nosso próprio tempo se 

alterem. 

As literaturas alemã e russa dos séculos XIX e XX mostram essa mesma aproximação 

com o cotidiano. Kafka em livros como O Processo apresenta a passividade com que muitas 

vezes o indivíduo confronta a sua vida, o mesmo ocorre no A metamorfose. Há uma total 

incompreensão da sua própria situação enquanto ser humano, de maneira que é preciso um 

movimento brusco, como ser preso ou virar uma barata, para que o ser humano saia dessa 

letargia. Goethe faz esse mesmo embate ético ao escrever O fausto e Os sofrimentos do jovem 

Werther. 

A charge, ao invés de ser o rodapé, só uma ilustração, talvez seja um dos pontos de 

maior reflexão dentro do jornal, pois ela usa de recursos próprios, como a não formalidade, 

para nos fazer pensar fora dos padrões, propondo um repensar o todo da sociedade. Não há e 

nem se almeja a mesma erudição da literatura clássica, mas sim o mesmo objetivo, o de nos 

tirar de um estado catatônico de consumo e reprodução da própria sociedade. 

Por tamanha forma múltipla é que são precisos tantos pontos de foco e observação. A 

charge não pode ser olhada apenas com um viés teórico exclusivo, mas sim considerando as 
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diferentes camadas com as quais ela se defronta. É tão importante olhar a sua estrutura, 

quanto o seu contexto cotidiano, quanto os seus impactos para a produção e seus impactos no 

receptor. 

Mesmo que desde o título a pesquisa tenha respondido o inquietamento principal, 

ainda é importante esmiuçar o porquê desse construto. Assim como fez Faro para 

compreender a estrutura antropológica cultural da notícia, inserida no cotidiano, apontando as  

diferentes vertentes que circundam essa produção, fizemos o mesmo com a charge. Não 

existem dúvidas de que a pesquisa não pode, por si, assumir um papel central e único nos 

estudos das charges e muito menos da comunicação. Esse conhecimento e essas inferências só 

se dão a partir dos próprios estudos, de maneira que esperamos contribuir para o crescimento 

e fortalecimento das discussões. 

Dentro da lógica da comunicação, embora a charge seja autoral, ela é de um senso 

coletivo. Ecoa diretamente o modo de criação e produção de uma sociedade midiatizada, na 

qual as mediações culturais da comunicação estão presentes nas notícias que o chargista lê, ao 

mesmo tempo, que ele produz a partir das mediações comunicacionais da cultura. 

Um exemplo infeliz que aconteceu recentemente e trouxe à tona, novamente, o debate 

acerca do contexto e dos limites do humor foi o atentado ao Charlie Hebdo. Uma fatalidade 

incomensurável. Por mais que se possa discordar do discurso pregado pelos chargistas, não se 

poderia fazer a leitura que foi feita por radicais islâmicos, que se afirmam como supostos 

defensores de uma religião. Eles foram e são ofensivos, mas isso também faz parte do próprio 

contexto francês de uma laicidade sacra. 

O extremo no qual chegam os humoristas em determinados países, só pode existir 

naqueles espaços. Até mesmo a produção do próprio Angeli só se faz completa quando dentro 

do Brasil e de um recorte histórico específico. A charge tem, como mostramos na dissertação, 

uma capacidade historiográfica, mas que só se concretiza enquanto monumento da histórica, 

carregado de sentimentos e identidades próprias e delimitadas. 

Assim como propõe Eisner, ao se referir aos quadrinhos, a produção da nona arte 

inclui o uso de símbolos identificáveis entre o autor e o leitor. Podemos utilizar tal concepção 

na observação da charge, quando vista a partir dos três eixos aqui trabalhados, como narrativa 

midiatizada do cotidiano. A produção de sentidos dessa linguagem só se realiza na 

cumplicidade da leitura, e, portanto, depende do próprio contexto cultural e histórico no qual 

autor e leitor se inserem. A charge tem a sua temporalidade, marcadamente junto com a sua 

contemporaneidade, o que a torna um relato da história. Mesmo que alterado, influenciado, 

parcial e difuso, o fato está presente na charge. 
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O chargista não toma como base apenas o que está no fato, mas também o que 

diferentes interações sociais o levam a notar. Pode ser a partir de uma conversa que ele ouve 

de outra mesa em um restaurante, ou de uma fala de alguém em uma conversa 

descompromissada. A grande capacidade que está em quem produz, mais do que a leitura do 

fato, é a sensibilidade em trabalhar com as diferentes chaves para se tornar inteligível. 
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