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“Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, 
 après la mort des autres, après la destruction des choses,  

seules, plus frêles mais plus vivaces,  
plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, 

 l’odeur et la saveur restent encore longtemps,  
comme des âmes,  

à se rappeler, à attendre, à espérer,  
sur la ruine de tout le reste,  

à porter sans fléchir,  
sur leur gouttelette presque impalpable,  

l’édifice immense du souvenir”  
 

Marcel Proust 
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RESUMO: A partir do marco teórico da Análise do Discurso francesa, analisamos o 

discurso das charges publicadas no Diario de Pernambuco em 2004 sobre os topoi 

econômicos. Partindo do pressuposto que os jornais veiculam a ideologia neoliberal, 

buscamos entender como as charges se colocaram, discursivamente, perante esse 

discurso hegemônico. Delimitamos como marco temporal, o segundo ano do 

governo Lula. A questão que nos norteava era identificar se haveria uma adesão das 

charges aos pressupostos neoliberais. Defendíamos que, embora a doutrina 

neoliberal encontrasse na Imprensa uma forte aliada, os próprios jornais não 

deixavam de veicular um contradiscurso a esse modelo. Nossa hipótese central 

defendia a charge como um dos locais mais evidentes de resistência ao discurso 

neoliberal dentro do jornalismo. Após as nossas análises, concluímos que, 

efetivamente, a charge funciona como um espaço de resistência e crítica aos 

pressupostos neoliberais, em decorrência de sua função de carnavalização da 

realidade. O nosso corpus apontou, ainda, um movimento de crítica das charges às 

mudanças discursivas operadas por Lula nos primeiros anos de seu governo.  

 

Palavras-chave: Charge, Diario de Pernambuco, discurso neoliberal, Governo Lula, 

resistência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
RÉSUMÉ: À partir du point de repère théorique de l’Analyse du Discours française, 

on examinera le discours dês bandes dessinées publiées em 2004 dans le  Diario de 

Pernambuco, sur les topoi économiques. En supposant que les journaux répandent 

l’idéologie néolibérale, on charche à comprendre comment les bandes dessinés se 

sont présentées discursivement devant ce discours hégémonique. On a délimité 

comme cadre temporel la deuxième année du mandat du président Lula. La question 

par laquelle on s’est orienté consistait à identifier si il y avait un soutien par les 

bandes dessinées aux prérogatives néolibérales. On a tennun que, malgré la presse 

comme forte partenaire de la doctrine néoliberáles, les journaux eux-mêmes ne 

laissaient point de répandre une contre-proposition à ce modèle-là. On a donc tenu, 

comme hypothèse central, la bande dessinée comme un des lieux le plus évidents 

de résistance au discours néoliberal dans le cadre du journalisme. Après les 

analyses, on a conclu que, effectivement, la bande dessinée fonctionne comme un 

espace de résistance et de critique aux prérogatives néolibérales, à cuse de son rôle 

farceur de la réalité. Le corpus utilisé indique aussi un  mouvement de critique de la 

parte des bandes dessinées aux changements discursives exécutées par Lula dans 

les premières annés de son mandat.  

 

Palavras-chave: Bande dessinée, Diario de Pernambuco, discours neoliberal, Lula, 
resistance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Introdução 
 

“Gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem nome me precedia há muito tempo...”  

Michel Foucault   
 

“Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras, y creo que una forma de felicidade es la lectura” 
 

Jorge Luis Borges 
 

A economia tem uma enorme relevância na atualidade, pois as grandes decisões da 

sociedade capitalista ou, em outros termos, as relações de poder, que afetam a vida 

de toda a sociedade, estão diretamente relacionadas ao capital e aos meios 

econômicos. Retomando uma imagem marxista, podemos afirmar que a “base 

econômica” tem influenciado, a cada dia, as idéias, as manifestações da cultura e o 

cotidiano das pessoas. Segundo Boito Júnior (2007), na sociedade neoliberal as 

considerações de Karl Marx (1982), em O Capital, estão se atualizando, pois “[...] o 

modelo capitalista aumentou a população excedente, destruiu as reformas que 

abrandavam a condição de mercadoria da força de trabalho, transformou o Estado 

capitalista em algo muito mais próximo do que ele é do que daquilo que ele diz ser”. 

(BOITO JÚNIOR, 2007, p. 11). Da mesma maneira, Pierre Bourdieu aponta a força 

do discurso neoliberal nos dias de hoje, destacando a estreita relação entre 

capitalismo e Imprensa: 

 
Ouve-se dizer por toda a parte, o dia inteiro – aí reside a força desse 
discurso dominante – que não há nada a opor à visão neoliberal, 
que ela consegue se apresentar como evidente, como desprovida 
de qualquer alternativa. Se ela comporta essa espécie de 
banalidade, é porque há todo um trabalho de dominação do qual 
participam passivamente os jornalistas ou os simples cidadãos e, 
sobretudo, ativamente um certo número de intelectuais. 
(BOURDIEU, 1998, p. 32). 

 

Se, conforme Silverstone (2002), é impossível fugir à mediação da mídia na 

contemporaneidade, logo, não podemos ficar indiferentes à doutrina política 

neoliberal tão presente nos veículos de comunicação2.  

                                                 
1 Artigo extraído da Internet, paginação atribuída pelo autor desta dissertação.  
2 A concepção de que a mídia tem a capacidade de influenciar opiniões ao selecionar os temas por 
ela veiculados não nega as mediações e as filtragens do receptor, porém quando há um consenso 
dos temas que são noticiados, há uma restrição no acesso a outras informações. 



  

 

A doutrina neoliberal é uma das características da recente fase do capitalismo 

monopolista, grosso modo prega a não intervenção do Estado na economia e uma 

maior liberdade para o capital. Mas qual é a relação da Imprensa com o 

neoliberalismo? Para respondermos a essa questão é importante entendermos que, 

a partir do século XIX e XX, desenvolvem-se as empresas jornalísticas 

impulsionadas pelo paradigma da informação e pela ideologia capitalista. Naquele 

momento, “os jornais são encarados como um negócio que pode render lucros, 

apontando como objetivo fundamental o aumento das tiragens.” (TRAQUINA, 2005, 

p. 34). A partir dessa nova configuração, o jornalismo perde sua concepção 

romântica, caminhando em direção à profissionalização, se construindo como 

indústria da notícia e intensificando sua relação com o sistema econômico-político 

hegemônico, conforme destaca Pereira Júnior (2005, p. 43): “o jornalismo, como 

conhecemos hoje no mundo ocidental, tem suas origens ligadas ao desenvolvimento 

do capitalismo”. Dessa forma, as empresas jornalísticas têm total interesse em uma 

maior liberdade de mercado ante a regulação estatal.  

 

No contexto brasileiro, a concentração dos veículos de comunicação nas mãos de 

um pequeno número de empresas é uma das maiores do mundo. Apenas, sete 

grupos detêm o controle da informação, são eles: as famílias Marinho, Civita, 

Abravanel, Saad, Frias e Mesquitas, além da Igreja Universal do Reino de Deus. 

Acreditamos que essa concentração foi responsável, em parte, pela disseminação 

do neoliberalismo no país. “A concentração em poucas mãos dificulta a entrada de 

novas empresas, estilos e conteúdos no mercado. Pior: padroniza o noticiário e 

estandardiza o entretenimento.” (CHRISTOFOLETTI, 2003, p. 3). Tal idéia é também 

defendida por Kucinski (2005), para quem a mídia brasileira vive sob a hegemonia 

do neoliberalismo, na qual há menos pluralidade de opiniões nos veículos de hoje do 

que no período de Ditadura Militar:  

 
Não há mercado de idéias no neoliberalismo brasileiro. No espaço 
midiático em que deveria acontecer esse processo de intercâmbio 
de idéias, deu-se no Brasil a uniformização ideológica. Já não há no 
Brasil nem mesmo diários mais ‘católicos’, ou mais ‘laicos’, como 
havia antigamente, ou mais conservadores e menos conservadores, 
mais nacionalistas e menos nacionalistas.  (KUCINSKI, 2005, p. 1). 3 

 

                                                 
3 Artigo extraído da Internet, paginação atribuída pelo autor desta dissertação. 



  

 

Nesse contexto, o problema central de nossa pesquisa é entender como as 

charges, em meio à hegemonia neoliberal na Imprensa, representam os temas 

econômicos4. Em outras palavras, haveria uma adesão das charges aos 

pressupostos liberais? Antes de responder a essa questão, é preciso destacar que 

concordamos com os autores citados acerca da presença da idéias neoliberais na 

Imprensa, mas verificamos que “algo escapa” a essa regra5. Ou seja, apesar de sua 

força, a política econômica neoliberal enfrenta um discurso de resistência que circula 

em diversas esferas da sociedade, inclusive, dentro da própria Imprensa. Afinal, ela, 

apesar de todas as críticas, é fundamental na construção democrática, pois a 

informação e a pluralidade de opinião favorecem a vida social. Nesse sentido, é 

interessante observar como Genro Filho (1987, p. 180) aponta o caráter 

transformador do jornalismo: 

 
O jornalismo moderno possui não só um potencial crítico e 
revolucionário na luta contra o imperialismo e o capitalismo, mas um 
"potencial desalienador" insubstituível para a construção de uma 
sociedade sem classes. Ele permite, pela natureza mesma do 
conhecimento que produz, uma imprescindível participação subjetiva 
no processo de significação do ser social.   

 

A tese defendida neste trabalho é a de que, embora a doutrina neoliberal encontre 

na imprensa uma forte aliada, os próprios jornais não deixam de veicular um 

contradiscurso a esse modelo. Nossa principal hipótese é de que a charge é um 

dos locais mais evidentes de resistência ao discurso neoliberal dentro do jornalismo.  

Nosso objetivo principal será mostrar como essa resistência ocorre e quais as 

condições de produção que possibilitaram essa postura dos chargistas.  

 

Segundo Marques de Melo (2004), a charge incomoda mais aos “donos do poder6” 

que os outros textos jornalísticos opinativos7. Esse é o motivo que a charge e as 

                                                 
4 Elegemos os temas econômicos por ser essa uma área na qual os postulados neoliberais se 
mostram mais claramente.  
5 Michel Foucault entende a descontinuidade como parte integrante da História e, por isso, ela é 
elemento fundamental em suas análises. Mas o que seria a descontinuidade para o autor? “Não se 
trata, bem entendido, nem da sucessão dos instantes do tempo, nem da pluralidade dos diversos 
sujeitos pensantes; trata-se de censuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma 
pluralidade de posições e de funções possíveis.” (FOUCAULT, 2005, p. 58). 
6 Entendemos a metáfora utilizada pelo autor, mas ressaltamos que na concepção foucaultiana o 
poder não está centralizado em alguns indivíduos, ao contrário ele se encontra disperso.  
7 No jornalismo, os textos são divididos em gêneros, os três mais aceitos são o informativo, o 
opinativo e o interpretativo. Sousa (2000) defende que as charges devem ser consideradas como 



  

 

caricaturas “[...] murcham durante os governos autoritários, reaparecendo e 

desenvolvendo-se com ímpeto quando volta a florescer a vida democrática.” 

(MARQUES DE MELO, 1994, p. 112).  Por sua vez, Souza (2000, p. 70) defende 

que a charge tem um forte caráter crítico, pois “são textos em que estão presentes o 

intuito persuasivo e a preocupação em convencer o leitor, chamando a atenção para 

os problemas que afligem as camadas populares.”. Essas observações corroboram 

com a hipótese de que a charge tem uma função de resistência aos discursos 

hegemônicos.  

 

Aproveitamos uma afirmação de Kucinski (2000), para explicar o que entendemos 

por resistência: ao se referir, especificamente, ao jornalismo de economia, o autor 

defende que esse está mais preocupado com o processo de produção e obtenção 

de lucro, colocando o ser humano em segundo plano: “entre os traços permanentes 

da ideologia do jornalismo econômico estão a escolha do capital e seu processo de 

acumulação — e não do homem como objeto central de preocupação.” (KUCINSKI, 

2000, p. 188).  Em contrapartida, quando as charges retomam temas econômicos há 

um “olhar sociológico” (SOUZA, 2000), o qual denuncia as injustiças e as mazelas 

sociais.  

O conceito fica, ainda, mais claro quando observamos os efeitos das políticas 

neoliberais, citados por Hill (2003): “uma perda de eqüidade, e da justiça econômica 

e social; uma perda de democracia e da responsabilidade democrática e uma perda 

de pensamento crítico dentro de uma cultura de desempenho.” Fica evidente o 

caráter opositor das charges, porque a crítica à realidade social é uma característica 

inerente ao gênero. Dessa forma, a charge se coloca como um lugar de reflexão e 

crítica social, defendendo a justiça e a eqüidade econômica. Um dos mais 

conhecidos chargistas do Recife, Lailson Holanda Cavalcanti, parece também 

corroborar com esta tese, quando, por nós, entrevistado, declarou: “a influência do 

Pasquim na formação ideológica da minha geração foi muito grande e sempre 

                                                                                                                                                         
“gênero jornalístico, de maneira geral e, mais especificamente, como “gênero interpretativo-opinativo”, 
pois “[...] atendem a determinados requisitos, entre os quais colocar em evidência determinadas 
situações ou suas particularidades, analisá-las e opinar sobre elas.” (SOUSA, 2000, p. 43). Apesar 
desse posicionamento corrente na literatura jornalística, preferimos trabalhar com a noção de gênero 
discursivo de Bakhtin (2003). 



  

 

considerei o desenho como um elemento de resistência na Imprensa [...]” 

(CAVALCANTI, 2007, p. 1, grifo nosso). 8. 

 

Essa nossa hipótese de resistência das charges só é possível por entendermos, 

como Foucault, que o poder não está centralizado no Estado, apesar de sua enorme 

importância, mas que há luta em todos os espaços da sociedade9. Isso não significa 

negar a luta de classes, mas perceber os outros lugares nos quais se dão as 

disputas e as rupturas no processo de dominação.  

 

Ao identificar nos enunciados10 uma dupla articulação entre singularidade e 

repetição, Foucault (2004, p. 32) concebe o enunciado como um gesto que “liga-se a 

uma memória, tem uma materialidade: sendo único, também, está aberto à repetição 

e à transformação”. Os enunciados são vistos, pois, como um “sistema de 

dispersão”. Essas observações são importantes, porque derivam delas a 

possibilidade das fissuras e irrupções na história, bem como o entendimento das 

relações entre os discursos de campos diferentes. O discurso das charges é, ao 

mesmo tempo, construído dentro do jornalismo, com todas as suas especificidades, 

mas também, atravessado por outros campos como o jurídico, o religioso ou o 

pedagógico. Essa concepção foucaultiana também é defendida por Ringoot e Utard 

(2005); para eles, o texto jornalístico seria um lugar de tensão entre ordem e 

dispersão, circunscrita a esse jogo de relações. Tal jogo provoca a possibilidade de 

movimento, o “algo que escapa” nas charges ao discurso hegemônico neoliberal.  

 

O Diario de Pernambuco, o mais antigo jornal em circulação da América Latina e um 

dos mais importantes do Recife, foi o veículo escolhido para subsidiar a pesquisa.  

Esse jornal foi selecionado por concentrar uma grande parte do seu público-leitor 

                                                 
8 Entrevista concedida ao autor desta dissertação, por e-mail, enviado dia 29 de novembro de 2007. 
Cf. anexo 1.  
9 Para Foucault, o poder "[...] não é algo que se possa dividir entre aqueles que possuem e o detém 
exclusivamente e aqueles que não possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como 
algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, 
nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como riqueza ou bem." (FOUCAULT, 1992, p. 
183). 
10 Foucault (2004) enumera quatro características constitutivas do enunciado: a relação dele com o 
seu “referencial”, isto é, aquilo sobre o que o enunciado enuncia; a existência de um domínio, posto 
que ele está associado a uma série ou a um conjunto de enunciados, desempenhando um papel no 
meio dos outros, apoiando-se em outros enunciado e se distinguindo deles; o enunciado enquanto 
objeto; e por último, a que diz respeito à relação do enunciado com o seu sujeito. 



  

 

com alto poder aquisitivo, supostamente, adepta dos pressupostos capitalistas: 

“Com 400 mil leitores, o Diario de Pernambuco tem o público mais qualificado do 

Grande Recife. 47% se encontram nas classes econômicas A e B, 24% tem nível 

superior [...]” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2007). Em sua dissertação de mestrado, 

Silva (2002, p. 57), por meio de entrevista com os diretores dos jornais, traçou um 

paralelo entre os veículos impressos do Recife, confirmando o caráter reacionário do 

Diario de Pernambuco (DP): 
 
O perfil do DP está concentrado nas classes A e B, ou seja, na elite 
pernambucana. Já o leitor do JC (Jornal do Commercio) encontra-se 
nas classes B e C, ou ‘na grande classe média’, como prefere 
classificar o diretor de redação Ivanildo Sampaio. Esse leitor do JC é 
‘menos conservador que o do Diario, no sentido de ser menos 
refratário a mudanças. 

 

Procuramos compreender como o Diario, um veículo com uma linha editorial 

conservadora, pertencente aos Diários Associados, uma das maiores redes de 

jornais impressos do Brasil, as charges tratariam os temas econômicos, 

especialmente, durante um governo de esquerda. Dessa maneira, a hipótese de 

resistência se torna ainda mais interessante ao se contrapor o caráter conservador 

do jornal ao olhar crítico das charges.  

 

Com relação ao corpus, selecionamos as charges que se referiam aos temas 

econômicos veiculadas no jornal no ano de 2004, segundo ano do governo Lula. A 

motivação principal para a escolha desse ano, como recorte temporal da pesquisa, 

foi tentar compreender como as charges trataram os temas econômicos em um ano 

de consolidação de um governo dito de Esquerda11. Além disso, tivemos, naquele 

ano, inúmeras dificuldades no mercado financeiro, como a elevação da taxa de 

juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos da América, e as incertezas quanto 

ao pagamento da dívida brasileira — o que enriqueceria a pauta econômica dos 

jornais.   

 

                                                 
11 No Brasil, o neoliberalismo foi implantado, a partir de 1990, pelo governo do presidente Fernando 
Collor de Mello, que promoveu a abertura comercial e financeira do país ao mercado externo e iniciou 
o processo de privatização das empresas estatais. As práticas neoliberais continuaram no governo do 
presidente Itamar Franco (1992-1994), atingindo o seu ápice nos oito anos de mandato de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002).  Por seu turno, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito em 2002, 
possuía uma trajetória política contrária aos pressupostos neoliberais, dos quais fora um árduo 
opositor no governo FHC.  



  

 

Após recolhermos as 365 charges publicadas no Diario de Pernambuco, em 2004, 

selecionamos aquelas que, a nosso ver, claramente, se relacionavam com os topoi 

econômicos12. Nesse contexto, trabalhamos com os desenhos que se referiam aos 

atores políticos ligados, diretamente, à condução econômica do governo Lula 

(Antônio Palocci, Henrique Meireles), aos assuntos da Macroeconomia (Balança de 

pagamentos, Fundo Monetário Internacional, taxas de câmbio e/ou de juros, inflação 

etc.), além de charges referentes à Economia do Trabalho (desemprego, salários 

etc.).  Após esse primeiro recorte, ficamos com um corpus ampliado de sessenta e 

duas charges, o que equivale a 16,9% do total. Essas charges foram agrupadas em 

dez categorias temáticas: 1. salário; 2. desemprego; 3. aumento de preços; 4. Banco 

Central; 5. organismos econômicos internacionais; 6. taxa de câmbio; 7. taxa de 

juros; 8. impostos; 9.crescimento econômico e, por fim, 10. outros.  Essa 

classificação foi realizada, conforme o que era tematizado, explicitamente, na 

charge, por exemplo: se uma charge trazia um enunciado no qual era aludida a 

questão do salário mínimo, essa era enquadrada na primeira categoria.  

 

Nas nove primeiras categorias, encontramos mais de uma charge abordando o 

mesmo tema, já na categoria intitulada “outros”, agrupamos as ocorrências 

dispersas, sem aparente conexão.  

 

Ressaltamos que o ato de categorizar não é algo natural, mas um trabalho do 

analista, a partir das questões colocadas pelo problema de sua pesquisa, de suas 

hipóteses, do seu referencial teórico-metodológico e, por fim, das suas imbricações 

enquanto sujeito, circunscrito na história, limitado pela língua e clivado pelo 

inconsciente. Como defende Marcuschi (2003, p. 46, grifos do autor): “não existem 

categorias naturais porque não existe um mundo naturalmente categorizado. As 

coisas ditas são coisas discursivamente construídas [...]”.  A prova disso é que das 

sessenta e duas charges analisadas, seis se referiam a mais de um tema 

econômico, nesses casos, aplicamos o princípio da exclusão mútua, segundo Bardin 

(1977), categorizando-a no tema exibido em maior destaque. Essa é apenas uma 

maneira de categorizar, o que implica que “[...] em grande medida o corpus resulta 

de uma construção do próprio analista.” (ORLANDI, 2007, p. 63).  

                                                 
12 Ao se referir a temas econômicos as charges por suas características, já apontadas, estão também 
relacionadas ao campo político, porém, o contrário nem sempre ocorre.  



  

 

A maioria das 365 charges analisadas é de autoria de Lailson de Holanda 

Cavalcanti, que nasceu em Recife (PE), no dia 26 de dezembro de 1952. Filho de 

um juiz de direito, Lailson pôde morar nos EUA, onde concluiu o ensino médio. Foi 

naquele país que o chargista começou a publicar os seus trabalhos e, de volta ao 

Brasil, trabalhou no Jornal da Cidade e no Diario de Pernambuco, onde publicou de 

1977 a 2005.  Segundo Andrade (2002), foi no final dos anos setenta que a charge 

política se estabeleceu definitivamente na Imprensa diária pernambucana. Além de 

publicar no Diario, Lailson também participou do Pasquim13, do Jornal da Semana14 

e do Jornal da Cidade. O chargista, que também é músico e publicitário, tornou-se 

conhecido pela publicação de suas charges, recebendo diversos prêmios, entre os 

quais, os do Salão de Humor em Montreal no Canadá em 1983 e 1985. 

 

Com relação ao traçado do desenho do chargista é nítida a influência dos artistas 

brasileiros Carlos Estevão e Ziraldo e do argentino Quino, além do artista norte 

americano Al Capp, segundo o próprio Lailson: “Meu estilo sempre foi mais voltado 

para criar um “boneco” interpretativo das características dos personagens reais do 

que procurar fazer um retrato mais fiel do ser humano em questão, no sentido 

ortodoxo.” (CAVALCANTI, 2007, p. 1).  

 

Durante o mês de janeiro de 2004, Lailson Cavalcanti entrou em férias, sendo 

substituído por outros chargistas iniciantes e/ou desconhecidos. Esses chargistas 

publicaram por 29 dias. Dessas charges, apenas duas se referiam aos temas 

econômicos, o que no universo do nosso corpus (sessenta e duas charges) 

representa apenas 3,2% do total. Em razão disso, a ênfase da pesquisa recai na 

obra de Lailson Holanda, logo, sentimos a necessidade de entrevistá-lo. Realizamos 

a entrevista por meio de um questionário com doze perguntas abertas, conforme o 

anexo 1, todas as questões versavam sobre o trabalho do chargista e, ao longo 

desta dissertação, inserimos algumas de suas respostas. 

 

                                                 
13 O Pasquim foi um dos mais importantes jornais de oposição à Ditadura Militar. O semanário carioca 
foi fundado em junho de 1969, através do humor e da ironia, desafiava as proibições e as censuras 
do regime militar. A criação do jornal foi encabeçada pelo cartunista Jaguar, que decidiu “cutucar com 
vara curta as onças do poder”. A equipe era formada por, entre outros, Ziraldo, Millôr, Paulo Francis e 
Henfil e, colaboradores, como Vinícius de Moraes, Jô Soares e Glauber Rocha. 
14 Os Jornais da Semana e da Cidade eram publicados na capital pernambucana. 



  

 

Vale salientar que, na nossa perspectiva de análise, embora Lailson seja o sujeito-

autor de grande parte das charges, ele é também um sujeito histórico, ou seja, 

constrói a si e a sua época, bem como é construído por ela (LE GOFF, 1999). De 

fato, na função de autor, o chargista está recortado pelas articulações discursivas, 

ligado às redes de poder que habitam a história e, por isso, traz em seu discurso as 

marcas das posições sociais ou da formação (ões) discursiva (s) 15 que ocupa.  

 

Esta dissertação é pautada por uma perspectiva histórico-discursiva, na qual 

levamos em consideração os acontecimentos que proporcionaram o surgimento do 

discurso neoliberal e do discurso que lhe é opositor, no qual se inserem as charges.  

 

A Análise de Discurso de linha francesa (AD), com sua articulação entre língua e 

história, é a teoria de base utilizada para o estudo do corpus: 

 
Quando adotamos o ponto de vista da Análise do discurso, 
focalizamos os acontecimentos discursivos a partir do pressuposto 
de que há um real da língua e um real da história, e o trabalho do 
analista de discurso é entender a relação entre essas duas ordens, 
já que o sentido é criado pela relação entre sujeitos históricos e, por 
isso, a interpretação nasce da relação do homem com a língua e 
com a história. (GREGOLIN, 2003, p. 11, grifos da autora). 

 
 
Seguindo a metodologia da AD, analisamos as charges, descrevendo inicialmente 

aquilo que vemos no texto verbal e na imagem, depois, procuramos identificar o que 
o texto fala, considerando a sua relação com o contexto, o momento histórico e as 

discussões públicas e midiáticas. Em seguida, procuraremos entender como o texto 
fala e com quem o texto fala, partindo sempre de uma perspectiva histórica. Dessa 

forma, recorremos a outros enunciados publicados no mesmo período em outros 

veículos, no próprio jornal, na entrevista com o chargista e na história político-

econômica do Brasil.  

 

Por estarmos situados em programa de Pós-Graduação em Comunicação, 

utilizamos os autores de nossa área, como pode ser percebido em nossa 

bibliografia. Todavia, por si só, essas teorias não dariam conta de um objeto 
                                                 
15 “A formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada — ou seja, a 
partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada — determina o que pode e deve 
ser dito.” (ORLANDI, 2007, p. 43).  



  

 

interdisciplinar, por isso, buscamos auxílio nas Ciências Econômicas, com o intuito 

de analisar os temas representados nas charges.  

 

No primeiro capítulo, analisamos, detalhadamente, as características do gênero 

charge, as mudanças históricas em sua configuração e a sua relação com a 

Imprensa. Aproveitamos para defender o caráter contradiscursivo da charge, 

apoiados na idéia de carnavalização de Bakhtin (1993). Esse conceito está 

associado ao pensamento dialógico do autor. Em A Cultura Popular na Idade Média 

e no Renascimento: O Contexto de François Rabelais, Bakhtin (1993) identifica, nos 

períodos renascentista e medieval, a existência de um mundo oficial, centralizado na 

Igreja e no Estado, determinando papéis sociais estaques e definidos; em 

contrapartida, existia, também, a concepção carnavalesca do mundo com fortes 

raízes populares, em diálogo e ruptura com o mundo oficial. Dessa forma, o 

carnaval, presente em diversas festividades do ano, seria uma inversão ou negação 

dessa ordem social estanque: 
 

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era triunfo de uma espécie 
de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, 
de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, 
regras e tabus. (BAKHTIN, 1993, p. 8). 

 
 

Segundo Bakhtin (1993), a alegria comunitária, a inversão hierárquica e a 

transgressão das convenções marcariam, profundamente, essas festas e, encontrar-

se-ão no interior das obras literárias, por elas inspiradas.  

 

O termo neoliberal é bastante utilizado no século XXI, porém, com a abundância 

desse uso, há uma certa confusão na sua definição. Para não incorrermos em 

reducionismo, buscamos, nesse segundo capítulo, observar a doutrina política e 

econômica liberal até a retomada desses pressupostos pelo novo liberalismo, 

pensados por Hayek e Milton Friedman, em meados do século XX. Vemos a 

expansão do modelo neoliberal e as suas conseqüências no mercado de trabalho 

brasileiro. Por fim, estudamos como a insatisfação social com as políticas neoliberais 

do governo Fernando Henrique culminou com a eleição de Lula em 2002.  

 



  

 

No último capítulo, analisamos as nossas charges, buscando entender as suas 

condições de existência e os discursos que elas retomam ou refutam. Além de 

observar, as estratégias textuais e visuais empregadas pelos chargistas na feitura de 

seus desenhos.   

 

Acreditamos que as charges analisadas são importantes elementos na leitura do 

cotidiano e dos problemas enfrentados no Brasil. E, por isso, este trabalho servirá de 

subsídio para estudantes e pesquisadores interessados nas temáticas da Economia 

Política, no Governo Lula, ou ainda, no estudo do gênero charge. Enfim, este 

trabalho revela um momento histórico no qual as dificuldades socioeconômicas se 

avolumavam e, traduz as contradições de um partido que fora, durante muitos anos, 

opositor ao neoliberalismo, e teve que se transformar ao chegar ao Governo.  



  

 

1 Charges: das origens às estruturas 
discursivas   
 

“Olhem! Aqui está o mundo, que parece tão perigoso! Não passa de um jogo de crianças, digno de 
que sobre ele se faça uma pilhéria” 

Sigmund Freud 

“O riso não impõe nenhuma interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a violência, a autoridade 
empregam a linguagem do riso” 

Mikail Bakhtin  

 

A charge faz parte do universo maior do humor gráfico que tem como origem a 

caricatura. O termo caricatura pode ser compreendido de três formas: uma mais 

ampla que se refere a toda forma gráfica humorística: charge, cartum, histórias em 

quadrinhos e caricaturas pessoais e, outra, em sentido específico, relacionada à 

imagem do rosto da pessoa. Há ainda uma outra definição que engloba todos as 

expressões artísticas com intenção satírica, assim, haveria caricatura na literatura, 

na música, nas esculturas etc.  Somente nos países de língua portuguesa, na 

atualidade, o termo caricatura passou a representar, exclusivamente, as 

representações cômicas da face humana − por uma confusão etimológica, pois a 

palavra caricatura deriva do verbo italiano caricare (carregar, acentuar ou exagerar) 

e não da palavra cara16 (rosto).  Dessa forma, os historiadores empregam o termo 

caricatura no sentido amplo17; medida que, também, adotaremos nesta dissertação, 

ao falarmos da história da charge/caricatura, uma vez que não temos como separá-

la até pelo menos o século XX.   

 

As origens remotas da caricatura gráfica podem ser encontradas desde a pré-

história, onde há registros de desenhos com intenção satírica. Segundo Fonseca 

(1999), os egípcios também representavam os homens como animais e em 

situações ridículas. Lima (1963, p. 34) concorda: “quanto ao seu aparecimento, 

                                                 
16 Na verdade, o termo cara vem do grego kára, que significava cabeça.  
17 Na maior obra sobre o tema no país, História da Caricatura no Brasil de Herman Lima (1963), 
publicada em quatro volumes, o autor aplica o termo caricatura para todos os desenhos de humor 
encontrados nos jornais impressos, e reserva o termo francês portraits-charge para as caricaturas 
faciais.  



  

 

muito embora o primeiro caricaturista de que se conhece o nome fosse o grego 

Pauson, a caricatura nasceu, efetivamente, no Egito”.  

 

Na Grécia, por seu turno, o humor satírico encontrava espaço no espírito teatral da 

época e nas festas dionisíacas. Já os desenhos satíricos eram encontrados nos 

vasos e outros objetos pessoais, em que predominava a paródia. “Os gregos eram 

apaixonados pelas paródias de todos os gêneros na literatura e na pintura [...]” 

(FONSECA, 1999, p. 44).   

 

Em Roma e Pompéia são famosos os graffiti, rabiscos feitos nas paredes dos 

edifícios públicos e privados com a intenção de criticar, em particular, os políticos de 

então. Entre os romanos, também, havia o hábito de se escrever comentários 

irônicos em estátuas (“estátuas falantes”), a mais famosa delas foi Pasquino, datada 

do século III a.C18.  
 

Na Idade Média, o gosto pelo grotesco e pelas festas populares dá um tom de 

humor à época, apesar do rígido controle da Igreja. Contudo, é somente com a 

ruptura dos valores medievais que a caricatura, enquanto desenho, conseguirá se 

desenvolver.  Apesar da consideração de Lima (1963), afirmando a origem egípcia 

da caricatura, defendemos apoiados no trabalho de Malagón (2007) e na maioria 

dos historiadores que as caricaturas e as charges atuais tiveram sua origem a partir 

do Renascimento ”[...] como um produto da ênfase dada ao indivíduo [...]” 

(FONSECA, 1999, p. 49).  

 

A Renascença ou Renascimento teve sua origem em meados do século XV e foi um 

movimento filosófico e artístico que teve como berço a Itália19, espalhando-se pela 

Inglaterra, Alemanha, Países Baixos, entre outros. Esse movimento marca a 

passagem do feudalismo para o capitalismo.  

                                                 
18 “O povo chamava a estátua de Pasquino em homenagem a um alfaiate instalado na vizinhança 
famoso por sua boca ferina. Durante a noite, secretamente, comentários satíricos eram colocados 
nas estátuas e, no dia seguinte, essas “pasquinadas” espelhavam-se entre o povo, pelas sete colinas 
de Roma.” (FONSECA, 1999, p. 45).   
19 Recordamos que nesse período a Itália ainda não havia realizado a sua unificação, estando divida 
em diversas cidades independentes como Veneza, Nápoles, Florença, Milão, Roma, etc. A relação 
entre elas não era pacífica, pois havia muitas disputas por questões comerciais, sendo os conflitos 
militares bastante comuns.  



  

 

Os renascentistas acreditavam viver um momento de ruptura com a “longa noite da 

humanidade”, como encaravam a Idade Média —, eles a consideravam como uma 

era de irracionalidade e ignorância. Agora, no amanhecer da razão, outros valores 

estariam em voga, entre eles: a revalorização do homem20; a retomada dos ideais do 

classicismo greco-romano; o fortalecimento do pensamento laico; a construção de 

um saber científico e o conseqüente enfraquecimento do poder da Igreja. Tudo isso 

se configurou numa nova ordenação do mundo: o império da Razão,21 que se 

consolidaria, ainda mais, com a Reforma Protestante e com o Iluminismo do século 

XVIII.  

 

O Renascimento foi de fato uma erupção histórica, todavia as suas bases estão 

ligadas ao momento anterior, na Baixa Idade Média, em virtude da intensificação do 

comércio e da vida urbana européia que ali se iniciava. A visão positiva desse 

período como um momento de reflorescimento da cultura e da arte clássica 

contrasta com os inúmeros conflitos, guerra e perseguições religiosas abundantes. 

Essas contradições, conforme nos lembra Costa (2002, p. 19), se expressam na arte 

do período, gerando um “clima de fim de mundo” na Divina comédia de Dante 

Alighieri, no Juízo final de Michelangelo e, em vários quadros de Heironymus 

Bosch22: “um clima de insegurança e instabilidade perpassa a todos nessa época de 

profunda transição.”  

 

De maneira geral, as imagens que vêem a nós, quando falamos do Renascimento, 

são as obras dos artistas dos Cinquencento, tidos como gênios, as Madonas de 

Rafael, os afrescos da Capela Sistina de Michelangelo e, particularmente, a Mona 

Lisa de Leonardo da Vinci, esse último ainda do século XV. Esses artistas buscaram 

atingir a todo o custo os ideais do belo clássico: perfeição, harmonia, equilíbrio e 

beleza. A busca pela perfeição das formas e pela reprodução perfeita da realidade 

impulsionou-os a se dedicarem aos estudos da anatomia e da fisiologia humana 

(tanto no plano teórico como na prática, através da interditada dissecação de 
                                                 
20 O “homem” que é valorizado nesse momento é o homem burguês. As populações campesinas e os 
mais pobres não foram contemplados com essa mudança paradigmática. Nesse sentido, numa 
perspectiva gramsciana, o Renascimento é visto como “um movimento essencialmente de cúpula, 
como movimento que aprofunda a distância entre intelectual e povo [...]” (GRUPPI, 1991, p. 3).   
21 Logo, não se terá mais espaço para a loucura no mundo, conforme nos mostra Foucault (1999b) 
em sua História da Loucura. Chegávamos ao tempo da produção.  
22 Os quadros de Bosch e ainda os de Brueghel são considerados exemplos mais altos do grotesco, 
elementos que algumas caricaturas utilizarão para satirizar os seus objetos. 



  

 

cadáveres).  Esse trabalho de observação e estudo do corpo, só foi possível pela 

revalorização do mundo mundano e do antropocentrismo, típico da Renascença. 

Segundo Foucault (1999), no Renascimento, estaríamos vivendo a Idade da 

similitude que persistiria até o fim do século XVI, caracterizada por uma semelhança 

entre as palavras e as coisas — o que explica a busca pela reprodução da realidade 

como condição sine quan non para se tornar um bom artista.  

 

De toda forma, as caricaturas devem o seu surgimento a esse período, pois nascem 

como ruptura (contradiscurso) do ideal clássico. Conforme destaca Fonseca (1999, 

p. 18), ”foram as concepções estéticas e humanísticas do Renascimento que 

permitiram o nascimento da caricatura”, pois na Idade Média o ideal de beleza 

estava associado às virtudes e à pureza, já a feiúra era relacionada ao mal e ao 

pecado. A formação discursiva23 da Renascença estabelece novas conformações e 

uma nova maneira de se expressar artisticamente, nas quais o “homem passou a 

ser a medida de todas as coisas”.  

 

Esse sistema de ordenação do mundo e das práticas artistas será cindido no século 

XVII, na era clássica, segundo a classificação foucaultiana, na qual as palavras 

estavam deslocadas das coisas24. É justamente, no final do século XVI, que surgem 

as primeiras caricaturas como reação ao naturalismo renascentista.  Ao contrário do 

ideal de “belo clássico” da Renascença, a reprodução fiel da realidade, a harmonia 

das formas, a beleza e perfeição dos traçados não interessam as caricaturas, ao 

invés disso, o que se deseja é acentuar, carregar e, até mesmo, deformar o objeto 

retratado. Nas palavras de Gombrinchi (1986, p. 296) “[...] a invenção do retrato 

caricatural pressupõe a descoberta teórica da diferença entre semelhança e 

equivalência.”.  

                                                 
23 “No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema 
de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção que se trata de uma formação discursiva – evitando, assim, 
palavras demasiado carregadas de condições e conseqüências, inadequadas, aliás para designar 
semelhante dispersão, tais como ‘ciência’, ou ‘ideologia’, ou ‘teoria’, ou ‘domínio de objetividade’.” 
(FOUCAULT, 2004, p. 43, grifos do autor).  
24 O filósofo estuda três distintos momentos históricos: a Idade da similitude, até o século XVI, antes 
do Renascimento, onde se fazia presente uma matematização do universo e a ausência de 
hierarquias; em seguida, temos a Idade da representação, entre os séculos XVII e XVIII, o período 
clássico e, por fim, a Idade da interpretação no século XIX, em que a ordem clássica transforma-se 
em uma “História processual pensada pela filosofia”. 



  

 

A fundação do ateliê da família Carracci em Bolonha no final do século XVI é tida 

como a erupção final da caricatura na história, o seu nascedouro: “[...] a caricatura 

no sentido do retrato satírico de um indivíduo é quase impossível de ser identificada 

antes de Agostino Carracci [...]” (FONSECA, 1999, p. 49). Esses italianos eram 

observadores do cotidiano e caricaturavam, a partir desse olhar, os principais 

acontecimentos e as pessoas da cidade.  

 

Segundo Fonseca (1999) a expressão ritrati carichi 25 foi utilizada pela primeira vez 

em um tratado sobre arte, publicado por A. Monsini, em 1645, no qual se 

encontravam menções aos desenhos dos Carracci. Com o surgimento dos 

colecionadores de artes no século XVII, disseminaram-se as caricaturas e o trabalho 

dos italianos de Bolonha serviu de inspiração para novos desenhos, cada vez mais 

marcados pela sátira política. Essas imagens tinham uma relação sólida com a 

sociedade e com o cotidiano dos europeus. Existia nesse tipo de riso uma ligação 

com a realidade que o distinguia do imaginário fantástico da Idade Média, povoada 

de demônios e seres sobrenaturais.    

 

Se o grotesco26 medieval era associado ao demoníaco, a caricatura se afastará 

desse enquadramento, conforme ressalta Queluz (2005, p. 240). Essa imagem ainda 

“[...] questiona as normas de representação, satirizando o conceito de arte como 

imitação da natureza, a busca do belo, ampliando as fronteiras do real na pintura, na 

gravura e no desenho, especialmente”.  

 

                                                 
25Relembramos que até o século XX não havia divisão entre charge, cartum e caricatura, todas elas 
eram denominadas latu sensu de caricaturas.  
26 Segundo Kayser (1986), o termo grotesco do italiano La Grottesca ou Grotesco, derivado de grotta 
(gruta), surgiu no século XVI, quando se descobriram, através de escavações, pinturas ornamentais 
até então desconhecidas. Havia nessas imagens distorções, figuras humanas mescladas com 
animais ou plantas e, por isso, foram duramente criticadas. Com o passar dos tempos o termo 
grotesco foi ampliado e mudando de configuração. É nesse percurso que se identificará a presença 
da arte grotesca na literatura, por exemplo: as poesias de Baudelaire e de Augusto dos Anjos, os 
contos de Hoffmann; na pintura surrealista; no cinema de terror ou no expressionismo alemão, entre 
outros.  



  

 

Por outro lado, defendemos que a caricatura sempre estará se remetendo ao lado 

caótico da vida e de uma ordem que se assemelha ao grotesco27, mesmo quando 

sua representação pictórica adquira um caráter figurativista28.  

 
A partir de meados do século XVI, pouco tempo antes do ateliê dos Carracci, 

começa-se uma verdadeira perseguição às festas populares, por parte da Igreja e 

dos organismos civis. Ora, esse período coincide com a formação dos Estados 

Nacionais e a ascensão do poder dos monarcas, tendo como ápice o absolutismo do 

século XVIII. O que no leva a pressupor que com a unificação do poder o controle 

sobre o humor fora intensificado. E o que teria motivado essa perseguição? “O riso 

torna-se suspeito. Se não se pode negar que ele seja próprio do homem, então ele é 

a marca do homem decaído.” (MINOIS, 2003, p. 317).   

 

No século XVII, inicia-se o império da seriedade. Conforme Minois (2003) é 

necessário colocar ordem em um mundo marcado pelas grandes descobertas e pela 

reestruturação das Reformas. É nesse contexto também que não há mais lugar para 

a loucura, conforme nos mostrou Michel Foucault (1999b). Acreditava-se que não 

havia mais espaço para Quijotes em um mundo marcado pelo racionalismo.    

 
É tempo de colocar o mundo nos eixos e de eliminar dele a loucura. 
A grande desvalorização da loucura também começa no século 
XVII, e com ela é rejeitada a visão cômica e carnavalesca do mundo 
invertido [...] (MINOIS, 2003, p. 321).  
 

 
Para Bakhtin (1993, p. 30), no século XVII, as festas populares realizadas na praça 

são diminuídas, pois existiam tentativas de pôr fim ao espírito de carnavalização. O 

autor acrescenta que a “festa quase deixa de ser a segunda vida do povo”, a ênfase 

no advérbio é explicada pelo caráter indestrutível do carnaval: “[...] embora reduzido 

e debilitado, ela ainda assim continua a fecundar os diversos domínios da vida e da 

cultura.”.  

 

                                                 
27 Dessa forma, do nosso ponto de vista, o grotesco nas caricaturas contemporâneas seria algo 
constitutivo a elas: o espírito do burlesco e do satírico, que em certa medida deforma o objeto de sua 
representação.  
28 Como defende Motta (2006, p. 22), ”[...] a face grotesca da caricatura está controlada, submetida 
aos padrões estéticos e morais da grande imprensa [...]”.  



  

 

Minois (2003, 329) recorda, também, que houve muitas resistências às proibições do 

humor em toda a Europa.  

 
As resistências fazem-se sentir um pouco em toda parte, e, em 
breve as autoridades precisam aceitar um compromisso. Em 1560, o 
vigia do bispo de Fréjus foi expulso da catedral por homens 
mascarados, furiosos com a interdição da festa dos inocentes. Pela 
mesma razão, Aix, em 1583, e Fréjus, em 1588, conhecem 
verdadeiros motins.  
 
 

Apesar de toda perseguição, o riso conseguiu sobreviver e com ele as caricaturas, 

acompanhando o progresso da Imprensa. Graças à invenção da linotipia, por volta 

de 1796, as charges tiveram a sua circulação aumentada e, se tornaram freqüentes 

nos jornais impressos de quase todo o mundo, tanto no Velho quanto no Novo 

Continente.   

 

Para Romualdo (2000), aos poucos as ilustrações, não apenas as de caráter 

humorístico, foram se estabelecendo nos impressos, de forma esporádica até 

alcançar a regularidade — o aumento das vendagens dos jornais a partir dessas 

publicações contribui nesse processo. O primeiro jornal diário americano a publicar, 

regularmente, as ilustrações gráficas foi o Daily Graphic de Nova York em 1873. “Os 

outros jornais perceberam a tendência do público em consumir os diários ilustrados 

e, na década de 1880, as ilustrações passaram definitivamente a fazer parte dos 

jornais americanos.” (ROMUALDO, 2000, p. 11). 

 

No contexto europeu, de acordo com Motta (2006), foi a partir do século XVIII, que 

as caricaturas/charges adquiririam um caráter político mais acentuado:   

 
O amadurecimento da caricatura política deu-se na Inglaterra do 
século XVIII, para o que contribuiu o clima de relativa liberdade 
vigente naquela monarquia moderada e as paixões despertadas pelas 
lutas revolucionárias (e contra-revolucionárias) do período de 1780-
1820, igualmente responsável por impulsionar a produção caricatural 
na França. (MOTTA, 2006, p. 16).  

 

O interesse pelos desenhos de humor foi crescendo com a evolução das técnicas de 

impressão, alcançando as terras portuguesas e, em seguida, a sua mais importante 

colônia. Segundo Motta (2006, p. 19), a procura foi tanta que, a partir do século XIX, 



  

 

surgiram publicações periódicas “[...] exclusivamente dedicadas à sátira e, 

simultaneamente, a incorporação das caricaturas aos jornais da nascente grande 

Imprensa [...].” O que, segundo autor, pressupõe uma evidência forte de suas raízes 

populares — o seu espírito de praça pública.  

 

É nesse momento histórico que a Imprensa inicia suas atividades no Brasil com a 

vinda da Família Real para o Rio de Janeiro em 1808. A partir desse acontecimento 

social, as atividades jornalísticas, antes proibidas, começaram a ser realizadas com 

a inauguração da Imprensa Oficial. Em seguida, de acordo com Sousa (2004, p. 80), 

após a abolição da censura régia em 1821, teremos “[...] uma lenta, mas segura, 

proliferação dos jornais brasileiros.” Porém, isso não se deu de forma pacífica, ao 

contrário o jornalismo teve sempre que enfrentar a censura política e econômica, a 

autocensura e as dificuldades materiais e culturais. É nesse contexto que os 

desenhos de humor se desenvolverão.  

 

O anúncio da chegada das caricaturas no Brasil deve ter provocado a curiosidade 

dos poucos letrados do século XIX e, também, deve ter atraído a atenção daqueles 

que não sabiam ler. Essa capacidade de aglutinar leitores e a sua importância como 

documento histórico tornam os desenhos de humor reveladores das ideologias e da 

cultura de uma dada época. Segundo o maior pesquisador do humor gráfico no país, 

Herman Lima (1963) 29, o primeiro desenho humorístico conhecido com a intenção 

de satirizar foi realizado por Manuel Porto-Alegre e publicado no Jornal do Comercio 

do Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1837, com o título: “A campanha e o 

cujo”.  

 
Saiu à luz o primeiro número de uma NOVA INVENÇÃO 
ARTÍSTICA, gravada sobre o magnífico papel, representado uma 
admirável cena brasileira, e vendida pelo módico preço de 160 réis 
cada número, na loja de livros e gravuras de Mongie, Rua do 
Ouvidor n.o 87. A bela invenção de caricaturas tão apreciadas na 
Europa, aparece hoje pela primeira vez em nosso país, e sem 
dúvida receberá do público aqueles sinais de estima que ele tributa 
as coisas úteis necessárias e agradáveis.  Jornal do Comercio de 
1837. (apud. LIMA 1963, p. 71). 30  
 

                                                 
29 Lima (1963) é autor de quatro volumes intitulados: “História da Caricatura no Brasil”.  
30 Apud Lima (1963, p. 71). 



  

 

 
Figura: A campanha e o cujo, Manuel Porto-Alegre.  

 

Essa imagem tinha uma forte influência figurativa, como a maioria dos desenhos de 

humor publicados no período, lembrava mais um quadro a óleo do que uma charge 

atual, e mostrava um nobre estendendo uma campainha com uma das mãos e com 

a outra entregando um saco de dinheiro a um homem, enquanto outras pessoas 

fugiam do lugar. A caricatura criticava a prática da propina, comum à época e 

inaugurava uma longa história do humor gráfico, que atingiu momentos marcantes, 

como na luta contra a Ditadura Militar de 1964, tão bem exemplificada pelo Pasquim.  

  

Ressaltamos que as charges, ao lado das histórias em quadrinhos, se desenvolvem, 

especialmente, nas revistas ilustradas “[...] que tinham a sátira como veículo 

privilegiado de sua comunicação e que inundam, a partir da segunda metade do 

século XIX, a escassa sociedade letrada do país.” (TEIXEIRA, 2001, p. 4). Dentro 

desse contexto, Romualdo (2000, p. 13) aponta a Lanterna Mágica de Manuel de 

Araújo Porto-Alegre, surgida em fins de 1844, como o marco inicial das publicações 

ilustradas, pondo fim “[...] a voga das caricaturas avulsas”.  

 

Silva (1996, p. 7), por sua vez, defende que foi no Recife que as caricaturas 

surgiram, seis anos antes que as do jornal carioca: “[...] o Carcudão e o Carapuceiro, 

que em suas edições de 25 de abril de 1831 e sete de julho de 1832, 



  

 

respectivamente dão a imprensa do Recife o pioneirismo do uso de charges no 

jornalismo brasileiro.”.  

 

Preferimos não entrar nessa polêmica, mas ela já nos aponta a longa tradição das 

charges e caricaturas nos jornais pernambucanos. As publicações ilustradas 

começaram a se desenvolver com a primeira litografia vinda da Europa, trazida ao 

Estado, em 1859, por Felipe Nery Colaço, que publicaria o Monitor das Famílias. 

Dentre os inúmeros precursores do trabalho caricato, destacam-se as revistas: “O 

diabo a quatro” e a “América Ilustrada”, pois ambas tiveram longa duração e se 

engajaram nas mudanças políticas e sociais do século XIX.    

 
Figura: Le roi s’amuse, Cardozo. 

 

No Diario de Pernambuco, a primeira charge que se conhece foi publicada, em 22 

de fevereiro de 1914, sob o título em francês Le roi s’amuse (o rei se diverte). Ela 

trazia o Presidente da República, Hermes da Fonseca, vestido de arlequim e indo a 

um baile carnavalesco31 do partido governista (Partido Republicano Conservador ― 

PRC), ao fundo uma nuvem negra se aproximava, complementando a ilustração 

seguiam os seguintes versos do redator-secretário do jornal, Carlos Lira Filho, sob 

pseudônimo de XT32:  

 

                                                 
31 Seria coincidência a primeira charge do Diario de Pernambuco trazer uma imagem carnavalesca ou 
uma indicação inconsciente do seu caráter?  
32 Segundo Cavalcanti (1996, p. 7), XT era palavra “chiste”, sincopada em duas letras.  



  

 

Irrompe ao Norte o fogo crepitante 
De um Vesúvio terrífico e cruel... 
Em toda a amada pátria reina estuante 
nominada e estúpida Babel ... 
E no entretanto, a rir, segue contente 
Para o baile político-masquê, 
Vestido de Arlequim o presidente 
deste alegre PRC. 

 

Com essa primeira charge, o Diario de Pernambuco iniciava uma longa tradição 

marcada pela crítica política.  

 

 
1.1 As charges: da carnavalização do mundo às censuras na Imprensa  
 
Mikail Bakhtin, em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, aprofunda 

o conceito de carnavalização proposto por ele em Problemas da Poética de 

Dostoievski. Para Bakhtin, as obras do francês François Rabelais, autor de 

Gargantua e Pantagruel, não foram compreendidas pelos críticos literários russos, 

em razão deles ignorarem a associação dos escritos de Rabelais com as festas 

populares e carnavalescas33 da Idade Média. Essas festas provocavam uma 

verdadeira desconstrução do mundo, na qual as classes sociais eram invertidas, 

aboliam-se as regras morais, numa verdadeira catarse coletiva, no sentido 

aristotélico, que ajudava a regular as tensões sociais.  “Durante o carnaval, tudo o 

que é marginalizado e excluído, o insano, o escandaloso, o aleatório se apropria do 

centro, numa explosão libertadora.” (STAM, 1992, p.43).  

 

Na visão bakhtiniana, a carnavalização seria um princípio estético que se 

presentificava em diversas manifestações artísticas e que tinham por objetivo 

satirizar as rígidas estruturas sociais, por meio da paródia, do trocadilho e da ironia. 

“Para Bakhtin, o carnaval tem múltiplas facetas, pois é ao mesmo tempo textual, 

intertextual e contextual.” (STAM, 1992, p. 46). O carnaval, ligado ao grotesco34, 

                                                 
33 O carnaval medieval não se restringia ao período anterior à Quaresma, mas compreendia diversas 
festividades que aconteciam, também, em outros momentos do ano, associadas a comemorações 
sagradas e chegavam a totalizar cerca de três meses. 
34 Um das características da “deformação“ grotesca é a relação do corpo humano, o qual, muitas 
vezes, se confunde com os animais. É uma perspectiva artística que não despreza os aspectos 
considerados fisiológico do corpo: a excreção, a sexualidade e as eliminações. Essa concepção de 



  

 

criava também uma nova forma de linguagem, mais libertária e vivenciada pelos 

participantes.  

 
[...] essa eliminação provisória, ao mesmo tempo ideal e efetiva, das 
relações hierárquicas entre os indivíduos, criava na praça pública um 
tipo particular de comunicação, inconcebível em situações normais. 
Elaboravam-se formas especiais de vocabulário e do gesto da praça 
pública, francas e sem restrições, que aboliam toda a distância entre 
os indivíduos em comunicação, liberados das normas correntes da 
etiqueta e da decência. (BAKHTIN, 1993, p. 9).  
 

 
Segundo Bakhtin (1993, p. 2), Rabelais afastava-se dos cânones literários e das 

regras formais da literatura para “beber” do espírito popular. As imagens do autor 

francês possuem um caráter não-oficial e satírico: “[...] as imagens rabelaisianas, 

(são) decididamente hostis a toda perfeição definitiva, a toda estabilidade a toda 

formalidade limitada [...]”. Para Bakhtin (1993), o que diferencia Rabelais de outros 

autores, igualmente importantes, é o uso inigualável das fontes populares.  

 
O riso carnavalesco se apresentava de três formas: espetáculos e rituais cômicos, 

composições verbais cômicas e vários tipos e gêneros de linguagem familiar e 

grosseira da praça pública 

 

A partir da recuperação desse conceito, podemos afirmar que as charges provocam 

essa desconstrução do social, essa carnavalização do mundo. “Esse riso é 

ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e 

sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 

1993, p. 10).  A charge é permitida a construção do cômico e do humor nas páginas 

“sérias” do jornal; ninguém se espanta ao ver numa charge um traçado exagerado 

representando o nariz de um presidente da República ou de um monarca, ao 

contrário, é isso o que se espera de tais textos. “Quando não conseguimos mudar o 

governante, nós o satirizamos [...]”, nos lembra Garcia Canclini (2000, p. 349).  

 

Ademais, podemos perceber uma intersecção visível da charge com o carnaval, na 

medida em que, além de suas especificidades, ambos conseguem alcançar um 

grande número de pessoas; logo, a charge “bebe” desse caráter popular. Dito de 

                                                                                                                                                         
corpo “aberto e incompleto”, segundo Bakhtin (1993, p. 24): “[...] alcançou sua perfeição mais 
completa e genial na obra de Rabelais.”. 



  

 

outra forma: os temas político-econômicos nem sempre atraem a atenção do leitor, 

já a charge tem o poder de aglutinar um grande número de leitores por seu traçado 

simples e pelo humor, como nos diz Motta (2006, p. 18): “o surgimento do desenho 

de humor permitiu maior aproximação da classe subalterna em relação à política. A 

caricatura35 ajuda a traduzir os eventos, conflitos e grandes personagens políticos 

para a linguagem popular [...]”. Dessa forma, a charge contribui para despertar o 

interesse por essas áreas, favorecendo o debate público.  

É claro que a visão de Bakhtin é voltada, especificamente, à construção literária 

renascentista e a sua ligação com a cultura popular e o seu caráter universal — o 

riso da praça pública. O próprio autor aponta as evoluções históricas do riso, como a 

sua vertente mais ligada ao humor, à ironia e ao sarcasmo, desenvolvida a partir do 

Romantismo do século XVIII. Todavia, acreditamos que as charges têm essa relação 

de desconstrução com o oficial e defendemos, apesar do fato evidente de que elas 

são frutos das indústrias culturais, as suas híbridas raízes populares36. 

 

Seguindo a afirmação anterior que há uma liberdade de expressão das charges no 

jornal, poderíamos inferir que não há limites ou censura a esses desenhos, o que 

seria equivocado, pois, em todos os períodos históricos, ocorreram perseguições e 

proibições aos humoristas e às manifestações do humor. As reações contrárias ao 

carnaval medieval apontam para a veracidade do que afirmamos.  

 

No contexto brasileiro, podemos destacar o período da Ditadura Militar, no qual os 

jornais estavam sob a vigilância dos censores, como observa Andrade (2002, p. 3): 

“No período mais intransigente do governo (1963-1973) não há registro conhecido 

na Imprensa, por exemplo, da caricatura do general Médici, então presidente da 

República.” A implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas foi outro momento 

histórico em que a perseguição aos chargistas foi bastante evidente, conforme 

Jaguar (apud. Andrade 2002, p. 56):   
 
No dia da instauração do Estado Novo, 10 de novembro de 1937, 
(Belmonte) publicou uma charge mostrando ao fundo a estátua da 
Liberdade e, em primeiro plano, Juca Pato (alter ego de Belmonte) 
lendo um trecho da Constituição Americana. Outras se seguiram, 

                                                 
35 O autor usa o termo caricatura de forma geral, aplicando-o também à charge.  
36 Cf. Canclini (2000) 



  

 

cutucando a ditadura com vara curta até que o DIP deu um chega 
pra lê e Belmonte foi obrigado a só fazer charges sobre política 
internacional.  

 
O chargista Lailson Cavalcanti também aponta a existência da censura das charges 

dentro dos jornais, sobretudo, durante o período das eleições. Segundo o chargista, 

a censura foi a principal razão do seu desligamento do Diario de Pernambuco no 

início de 2005:    
 
No princípio, havia um ‘acompanhamento’ das charges, e o contrato 
de trabalho colocava metade delas como sendo uma ‘gratificação 
variável’, o que na prática permitia que o veículo não publicasse 
algumas delas, que considerasse contrárias aos seus interesses, e 
que eu não recebesse por elas. Isso era um mecanismo limitador da 
liberdade de expressão que, ao longo dos anos, foi sendo 
contornado. Muitas vezes o Editor temia pelo seu emprego e era 
necessária uma mudança de última hora numa charge, fazendo a 
substituição por outra. Na eleição para governador de 1982, 
praticamente todas as opções foram cerceadas, ficando proibido 
fazer a caricatura dos candidatos, satirizar os logotipos de 
campanha ou o nome dos partidos. Durante um certo tempo, meu 
‘período de férias’ passou a coincidir com o período pré-eleitoral. 
(CAVALCANTI, 2007, p. 4). 
 

 

1.2 A charge jornalística na atualidade 
 
A charge é um importante tipo de texto jornalístico que tem uma clara função 

opinativa, revelando as idéias e as questões sociais que são debatidas em uma 

determinada época histórica. Aparentemente simples, tais textos carregam uma 

crítica de caráter sociopolítico, provocando o leitor e levando-o a participar, de forma 

ativa, do processo de construção de sentido.   

 

Ela se caracteriza, também, por ser um gênero discursivo que pretende criticar um 

fato ou acontecimento atual e específico, geralmente, possuindo um caráter político. 

Utiliza-se aqui o conceito de gênero de Bakhtin (2003), que seria formas 

cristalizadas de dizer, construídas segundo regras sócio-históricas. “[...] cada 

enunciado é particular, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 262, grifos do autor). Nessa perspectiva, o gênero discursivo se 

caracteriza por possuir certos aspectos fundamentais que os distingue de outros, 



  

 

logo, uma charge, apesar da variação cultural, terá traços específicos em sua forma 

que a identificará.   

 

No caso específico da charge jornalística, veiculada em um meio de comunicação de 

massa, percebe-se a existência de uma interação entre o conteúdo das matérias 

desses meios, notícias ou reportagens, com os desenhos. A charge teria assim uma 

função metalingüística, ao comentar aquilo que, em muitos casos, já está presente 

no jornal. “A intervenção da charge no mundo cultural inicia-se pelo reconhecimento 

de significantes já existentes, após, pelo estabelecimento de conexões, que 

atribuem um sentido determinado à mensagem.” (FLÔRES, 2002, p. 11). No caso 

específico do chargista Lailson Cavalcanti, o seu trabalho está, intimamente, 

relacionado aos outros textos, porque, antes do processo de produção das charges, 

existia uma interação diária com o editor-chefe ou com o diretor da redação do 

jornal: 

 
Durante a maior parte da minha carreira, tive por hábito conversar 
com o Editor-Chefe ou o Diretor de Redação no final da tarde para 
analisar as matérias do dia e qual delas teria mais destaque e qual a 
abordagem que o veículo estava dando a mesma. A partir daí, fazia 
a minha própria pauta de seleção entre os assuntos, procurando 
sempre expressar a minha opinião sobre o mesmo e não apenas 
‘fazer uma piadinha’ sobre o assunto ou ilustrar a opinião do veículo. 
(CAVALCANTI, 2007, p. 1). 

 
Sendo permitida à charge a opinião, ela se constitui em uma importante 

materialidade lingüística para se identificar os discursos em circulação na sociedade. 

Nesse sentido, é interessante observar a percepção do chargista Lailson Cavalcanti 

acerca do caráter opinativo do seu trabalho: “o chargista é um colunista. Tem que ter 

um conhecimento geral muito amplo e tem que entender, especificamente, de 

matérias econômicas, políticas e sociais.” (CAVALCANTI, 2007, p. 2).  

 

Conforme vimos, o discurso que a charge encerra está, necessariamente, ligado a 

um momento histórico específico, o que significa dizer que não surgiu do nada 

sendo, pois, um “espelho do imaginário da época e como corrente de comunicação 

subliminar, que ao mesmo tempo projeta e reproduz as principais concepções 

sociais, pontos de vista, ideologias em circulação [...]” (FLÔRES, 2002, p. 10). 



  

 

O chargista encontra no cotidiano os elementos para a construção do seu discurso, 

com olhar perspicaz e agudo às mazelas sociais, ele realiza um trabalho quase 

artesanal, buscando, entre traços e cores, a crítica que, disfarçada no riso, se torna 

eficaz. Acreditamos que as charges, a exemplo das histórias em quadrinhos, são 

híbridas por natureza, conforme defende Canclini (2000, p. 249):  

 
[...] elas são práticas que desde o seu nascimento ignoraram o 
conceito de coleção patrimonial. Lugares de interseção entre o 
visual e o literário, o culto e o popular, elas trazem o artesanal para 
perto da produção industrial e da circulação em massa.  

 

Consideramos a charge como uma importante manifestação cultural e ideológica, 

servindo, ainda, como uma ferramenta antropológica para a análise do cotidiano e 

das relações sociais, sobretudo, as de caráter político. A propósito, o destaque para 

as questões políticas são freqüentes nos chargistas, Lailson Cavalcanti reconhece 

essa preferência em seu trabalho, e a atribui às condições históricas:   

 
Por ter iniciado meu trabalho ainda dentro do período de restrições à 
opinião e à liberdade política e por ter a convicção de que o 
desempenho político é resultado do somatório das políticas sociais e 
econômicas de um país, sempre tive nessas áreas os motivos 
principais das minhas charges. (CAVALCANTI, 2007, p. 2).   

 

Do ponto de vista jornalístico, a charge tem como matéria-prima a crítica política, 

utilizando a ironia, em muitos casos, para atingir esse objetivo. Para Maingueneau 

(2001, p. 175), “a enunciação irônica apresenta a particularidade de desqualificar a 

si mesma, de se subverter no instante mesmo que é proferida”. A ironia é também 

um tipo específico de heterogeneidade discursiva, onde a enunciação pode ser vista 

como uma espécie de encenação ou mise en scène, na qual: 

O enunciador expressa em palavras a voz de uma personagem 
ridícula que falasse seriamente e do qual ele se distancia, pela 
entonação e pela mímica, no instante mesmo em que lhe dá a 
palavra. Ao dizer ‘Que homem amável!...’ referindo-se a um homem 
grosseiro, o enunciador atribui a responsabilidades dessa fala 
inadequada a um outro, colocando-o em cena sua enunciação.  
(MAINGUENEAU, 2001, p. 175). 

 

Com relação à sua forma, a charge é relativamente simples, com economia no 

traçado. As charges não têm a intenção de reproduzir os objetos e as pessoas de 



  

 

forma real como uma fotografia, sendo, por isso, comum, o uso do exagero e da 

caricatura. Diferente das histórias em quadrinhos, cujas narrativas são 

seqüenciadas, a charge se limita apenas a um quadro, por esse motivo, tende a ser 

concisa: pouco texto e pouco detalhe na representação. 

 

A ancoragem na realidade histórica faz com que o chargista tenha um “olhar 

sociológico” (SOUZA, 2000), ao denunciar as injustiças e as desigualdades.  Lailson 

Holanda Cavalcanti entende que as questões sociais são abundantes no seu 

trabalho, graças à sua formação política, ligada aos tempos da Ditadura Militar: 

 
Sintetizar a análise sobre o desenvolvimento 
sócio/político/econômico de uma época foi sempre o objetivo das 
minhas charges, traduzindo minha opinião através do humor gráfico 
para o leitor de jornal. Pela minha própria formação política, oriunda 
de uma geração que teve que lutar contra a censura e a limitação 
das liberdades políticas, todos os assuntos relativos às políticas 
econômicas e sociais tiveram lugar nas minhas charges. 
(CAVALCANTI, 2007, p. 3).  

 

 

A maneira como a crítica é construída — tanto pelos recursos lingüísticos, quanto 

pela composição da imagem e pela seleção dos temas — acaba por envolver o leitor 

de tal forma, que exige a participação efetiva dele no processo de leitura. Nesse 

compartilhamento, entre o chargista e o leitor, são produzidos os “efeitos de 

sentido”.  

 

No caso específico de nossas charges, os efeitos mais comuns são o humor ou o 

cômico e a crítica social (isso só acontece, por estamos situados em um sistema de 

regras37, o qual define que tais textos devem ser lidos pelo viés do humor e não 

interpretados ao “pé da letra”, por exemplo). Como veremos, nas charges essa 

multiplicidade de discursos, “heterogeneidade discursiva” (AUTHIER-REVUZ, 2004), 

é muito explicita, tantos nas imagens como nos textos, graças a elementos como a 

paródia, as citações, as retomadas de cenas e acontecimentos, entre outros.   

                                                 
37 Dentro da análise de discurso de linha francesa os efeitos de sentido são produzidos dentro de 
uma determinada formação discursiva (FD). Para Pêcheux, ela se define como “[...] aquilo que, numa 
conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e deve ser dito 
(articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 
programa, etc.).” (PÊCHEUX, 1997b, p. 160). 



  

 

Segundo Propp (1992, p. 84), a paródia consiste em uma imitação das 

características exteriores de qualquer fenômeno da vida, “[...] de modo a ocultar ou 

negar o sentido daquilo que é submetido à parodização.” O autor defende também 

que podemos parodiar, além da pessoa em si, aquilo que é criado por ela. Nas 

charges, percebemos a abundância desse recurso, por exemplo, nas falas de 

personagens, se referindo a discursos “já ditos” por outros e, por isso, presentes na 

memória social, mas que são retomados em outro contexto, provocando um efeito 

de incongruência ou de riso. Identificamos, também, as referências a 

acontecimentos históricos reais ou imaginados, reapresentados nos desenhos. 

Nesse sentido, encontraremos um exemplosignificativo: as imagens das Olimpíadas 

de Atenas de 2004 são parodiadas e retomadas para criticar a política econômica 

brasileira. Na visão do chargista, os esportistas são políticos e as “provas” são as 

questões sociais a serem vencidas.  

 

Outro recurso encontrado nas charges é o exagero com finalidade cômica — traço 

indicativo da caricatura. Propp (1992) classifica o exagero em três subgêneros: a 

caricatura, a hipérbole e o grotesco. Segundo essa definição, a caricatura é 

concebida, no sentido amplo, como o ato de representar uma particularidade 

qualquer de um objeto ou pessoa e representá-la como única, ou seja, exagerá-la.  

O autor considera a hipérbole como uma variedade da caricatura, a diferença é que 

o exagero, aqui, é de todo objeto representado. Já o grotesco é um exagero em grau 

extremo que leva ao fantástico, mais uma vez, a obra de Rabelais é citada como 

referência na estética grotesca: “Na literatura européia, típico e totalmente grotesco 

é o romance de Rabelais Gargântua e Pantagruel com a descrição de excessos 

hiperbolizados de todo os tipos [...]” (PROPP, 1992, p. 91). Esses e outros recursos 

lingüístico-discursivos serão detalhados em nossas análises.   

 

 

 

 

 

 



  

 

2. As condições de existência: do 
neoliberalismo à eleição de Lula 
 
 

 
“Eu me dei conta de que o PT que precisava construir era maior do que o PT de macacão que eu 

sonhava em construir” 
 

Luiz Inácio Lula da Silva 
  

“O que escapa à história é o instante, a fratura, o dilaceramento, a interrupção”  
 

Michel Foucault 
 
 
 

As palavras neoliberalismo, práticas liberalizantes, Estado de Bem-estar Social, 

globalização, intervencionismo, entre outras, habitam os noticiários político-

econômicos nas últimas décadas, porém essa proliferação tende a diminuir o seu 

poder de explicação.   

 
Cada vez que as palavras ficam na moda, passam a funcionar como 
emblema, criando a ilusão de que têm um grande poder explicativo, 
quando na verdade o que domina muitas vezes é a confusão, isto é 
a ausência de discriminação dos fenômenos, a falta de distinção 
entre os termos empregados, o déficit na explicação. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 15).  

 

Esses enunciados só podem ser bem compreendidos quando analisamos o lento 

desenvolvimento do capitalismo que, vencendo seus adversários (marxismo, 

anarquismo, socialismo etc.), tornou-se um modo de produção hegemônico. Para 

Macedo (1997), o liberalismo, apesar de remotas raízes no pensamento greco-

romano, teria surgido, efetivamente, durante o período do Renascimento e da 

Reforma, em decorrência da nova concepção de homem, oriunda desses 

pensamentos. Dessa forma, o liberalismo “[...] tem sua base na distinção entre 

público e privado, moral e direito que se desenvolveu no tempo.” (MACEDO, 1997, 

p. 10). 

 

Este capítulo apresenta um panorama desse desenvolvimento com o objetivo de 

recuperar as idéias básicas do liberalismo e entender as suas transformações, posto 

que, defendemos a resistência das charges ao discurso neoliberal.  A pergunta que 



  

 

nos guia é a mesma que perpassa a obra foucaultiana: “como nos tornamos o que 

somos?38”, imbuídos desse desejo, dessa vontade de saber, percorremos os 

caminhos descontínuos da história, buscando os acontecimentos, as irrupções, que 

produziram os enunciados neoliberais na Imprensa brasileira.  

 

Do exposto acima, fica claro o nosso percurso pela História, pois para entendermos 

as práticas econômicas liberais do nosso tempo, precisamos nos remeter aos 

séculos XVII e XVIII, onde surgem, respectivamente, o liberalismo político e o 

liberalismo econômico. Entre o neoliberalismo atual e essas duas doutrinas há 

nítidas divergências, mas predominam os pontos em comum. Esse esforço de olhar 

atrás nos auxilia a entender os desafios, as crises e as críticas ao capitalismo atual. 

Ao trabalharmos com um grande período histórico, corremos o risco de sermos 

superficiais, nossa intenção não é de fazer uma reconstituição linear, aos moldes da 

historiografia tradicional, mas identificarmos as contradições, as emergências dos 

discursos liberais e dos que lhes são opositores.  

 

2.1. O liberalismo: fundamentos e primeiras contestações   
 

A partir da segunda metade do século XVII, com a emergência do Iluminismo, 

fendeu-se a concepção do Estado Absolutista, no qual o rei tinha um poder quase 

ilimitado, era necessário renovar as idéias e a política, em um tempo marcado por 

revoluções: “Como limitar o poder do príncipe?” era a pergunta central para os 

pensadores de então. Dentre os filósofos que buscaram respondê-la destacam-se: 

Locke, Montesquieu e, em certa medida, Rousseau. 

 

O “século das Luzes” recebeu esse nome por ter sido considerado um momento 

histórico, no qual as luzes da razão dissipariam de todo as trevas da ignorância e da 

superstição. Assim os homens seriam mais felizes vivendo em mundo melhor e mais 

livre. “Esse otimismo e essa confiança no progresso animavam o pensamento 

liberal, representado pelos filósofos mais avançados da época.” (KONDER, 1995, p. 

8, grifo do autor).    

                                                 
38 “Por isso, a obra de Foucault é de enorme importância quando se trata de pensar criticamente o 
presente: indagar o que somos, o que estamos nos tornando e o que gostaríamos de nos tornar.” 
(SIBILA, 2007, p. 130).  



  

 

John Locke (1632-1704) defendia que os homens eram livres e racionais e, por isso, 

criaram o Estado para preservar os seus direitos naturais. Entre os principais 

“direitos naturais” dos homens estavam a vida e a liberdade e, ao lado desses, a 

propriedade privada. Como nos explica Carmo (2007, p. 9): “o direito natural é 

institucionalizado no Estado por obra da organização dos indivíduos livres [...]”.  

 

A teoria dos direitos naturais ou jusnaturalismo está representada na obra de Locke, 

Hobbes e Rousseau. Conforme Mello (2005), ela se opõe à idéia aristotélica da 

precedência da sociedade em relação ao indivíduo. Para Locke é justamente o 

oposto: o indivíduo antecede ao Governo e a sociedade num “estado da natureza39”. 

Dessa forma, segundo Mello (2005, p. 84), Locke defendia que “[...] os homens 

viviam originalmente num estado pré-social e pré-político, caracterizado pela mais 

perfeita liberdade e igualdade.” Locke, dessa forma, refutava a idéia de poder inato e 

divino dos reis. Na verdade, a origem desse poder, segundo o autor, estaria 

alicerçada no consentimento deliberativo dos seus súditos: 

 
O liberalismo, quando nasce das mãos do argusto, modesto e 
piedoso, segundo seus contemporâneos, Locke está visceralmente 
ligado à filosofia dos direitos naturais, prega a tolerância religiosa, 
exige o direito de defesa contra o arbítrio e mostra-se coerente com 
a visão de mundo que advoga,  que os homens nascem livres, tanto 
quanto nascem racionais. (PAULANI, 1999, p. 116).  

 

Segundo Paulani (1999, p. 116), o francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

defendia que a liberdade era um direito inalienável do homem e que “recusá-la seria 

recusar a própria qualidade de ser humano”. Entretanto para assegurar a liberdade 

civil seria necessário um mínimo de igualdade social.   

 

Já Montesquieu (1689-1775), em O espírito das leis, defende a tripartição dos 

poderes, tal qual, conhecemos hoje: Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um 

deles seria independente e deveria fiscalizar-se um ao outro. Segundo Bonavides 

(1980, p. 15), “Montesquieu foi incontestavelmente um clássico do liberalismo 

burguês”. A sua doutrina da divisão de poderes, continua o autor, “corresponde a 

uma distribuição efetiva e prática do poder entre os titulares que se não 

confundem.”. 

                                                 
39 Cf. LOCKE, John. Two treatises of civil government. London: Everymen’s Library, 1996.   



  

 

 

É importante destacar que as idéias liberais foram aderidas pelas camadas médias 

da sociedade, dos camponeses e dos trabalhadores que desejavam sair do jugo da 

aristocracia fundiária e de suas práticas feudais. “O liberalismo surgiu, portanto, 

como a ideologia de estratos médios ascedentes, ainda em competição com o 

sistema feudal.” (COURI, 2001, p. 21).  

 

O liberalismo, até o período estudado, apresenta-se, essencialmente, como uma 

doutrina político-filosófica. Para Couri (2001), o “núcleo político” do liberalismo trouxe 

benefícios para a sociedade, pois promoveu o crescimento, o acúmulo de riquezas, 

o desenvolvimento tecnológico e das comunicações. Porém o autor aponta as 

contradições entre o “núcleo econômico”, fundamentado na idéia da acumulação de 

riquezas, com o “núcleo político”, que defendia as liberdades individuais perante o 

Estado:   

 
[...] o núcleo econômico, já seguindo uma lógica própria, a da 
acumulação de capital, introduziu alterações de substância no 
núcleo moral, que abandonou suas bases filosóficas originais, de 
inspiração humanista e kantiana, para reger-se pela filosofia 
utilitarista, de Jeremy Bentham e outros, e pela ética individualista, 
de que é apanágio o evolucionismo spenceriano (COURI, 2001, p. 
23).  

 

Essa contradição gerou inúmeros movimentos de contestação ao sistema capitalista 

ao longo do século XIX. Antes disso, analisaremos a configuração econômica do 

liberalismo ocorrida, também, no século XVIII com os escritos de Adam Smith.  

  
O escocês Adam Smith nasceu em 1723 e faleceu em 1790, nos 67 anos de sua 

vida, ele pôde presenciar grandes erupções históricas: em 1776, ele escreveu a 

obra: An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations — conhecida 

apenas como: A Riqueza das Nações — no mesmo ano, os Estados Unidos da 

América conseguiram a sua independência (Revolução Americana). Já, em 1789, 

um ano antes de sua morte, Adam Smith toma conhecimento da Revolução 

Francesa e, um ano mais tarde, em 1790 seria anunciada, nas terras francesas, a 

Proclamação dos Direitos dos Homens.  O pensamento econômico de Adam Smith 

fora influenciado pela industrialização que despontava na Europa, sobretudo, nas 

terras inglesas. A partir daquele momento, “o modo de produção capitalista, após 



  

 

ter, afinal, quebrado os grilhões do feudalismo e superado o período transitório do 

mercantilismo, atingiu o seu clímax [...]” (HUNT, 1982, p. 34).  

 

Em A Riqueza das Nações, Smith defende que a fonte geradora de riquezas são o 

trabalho e a contínua acumulação de capital. O autor ficou conhecido, ainda, por 

acreditar que, apesar de os homens possuírem interesses egoístas — aspirando 

apenas à felicidade pessoal — as leis da natureza ou a Providência agiria, tornando 

a vida civil mais harmoniosa. O mesmo aconteceria com o mercado, o qual deveria 

estar livre da intervenção estatal, pois ele mesmo se auto-regularia, graças à lei 

natural da oferta e da procura.  

 
Assim, Smith concluiu que as intervenções, as regulamentações, as 
concessões de monopólio e os subsídios especiais do Governo – 
tudo isso tendia a alocar mal o capital e a diminuir sua contribuição 
para o bem-estar econômico. (HUNT, 1982, p. 81). 

   
   
O século XIX assistirá, definitivamente, à vitória do liberalismo e de sua vertente 

econômica — o capitalismo, além do início das muitas crises do último. Entretanto, 

novos acontecimentos romperão com a visão de mundo hegemônica do Capital. Da 

Alemanha surgirá a mais contundente crítica ao status quo, personificada na obra de 

Karl Marx. 

 

As cruéis condições de trabalho nas fábricas do século XIX, a miséria e as 

desigualdades despertaram enormes críticas de outros filósofos ao capitalismo. “O 

século XIX assiste à primeira onda de grandes crises experimentadas pelo sistema 

capitalista [...]” (PAULANI, 1999, p. 117). Com efeito, muitos pensadores desejaram 

um sistema socialista que garantissem a justiça e a eqüidade a todos, mas como 

eles não tinham embasamento científico ou um programa de medidas práticas para 

implantar esse ideal ficaram conhecidos como “socialistas utópicos”. Nesse contexto, 

a grande desconstrução teórica e a elaboração de uma efetiva política alternativa ao 

capitalismo foram realizadas por Karl Marx (1818-1883) e, em parte, por Friedrich 

Engels (1820-1895). Em O Manifesto Comunista, os autores convocaram todos os 

proletariados do mundo para se unirem contra o sistema capitalista. Já na I 

Internacional Socialista de 1864, associação que reunia trabalhadores, sindicalistas 

e pensadores, as idéias de Marx ganhavam força, apesar de congregar diversas 



  

 

correntes divergentes (para se ter uma idéia da diversidade das propostas 

socialistas, a reunião abarcava desde os anarquistas aos socialistas cristãos).   

 

Segundo o pensamento marxista, o capitalismo carregava em si mesmo o gérmen 

de sua destruição: o proletariado, que deveria fazer a Revolução e implantar o 

Comunismo. Além disso, Marx defendia que o homem e suas atividades são reflexos 

das condições materiais que o cercam. A História é quem determinaria tais 

condições materiais, a partir da luta de classes, o “motor da história”. Dentro dessa 

perspectiva, os homens viviam em intensa disputa que só terminaria com a 

implantação da sociedade comunista, sem exploração do trabalho e sem divisão de 

classes. A doutrina marxista geraria a Revolução Russa (1917), a Revolução 

Chinesa (1949) e a Revolução Cubana (1959). O pensamento socialista também 

inspirou às democracias ocidentais que sentiam a necessidade de fazer reformas.  

 

A Segunda Internacional Socialista, fundada em 1889, congregou diversos partidos 

operários da Europa que estavam saindo de uma onda de perseguição. Esses 

partidos, aos poucos, sairiam da clandestinidade e começariam a crescer em 

número e a alcançar grandes vitórias eleitorais. Esse fortalecimento provocou um 

clima de otimismo, se pensava, então, que a revolução socialista poderia ser 

alcançada por via democrática e, apesar de lento, o processo seria mais seguro.  

Naquele momento, surgia a socialdemocracia.  

 

2.2. A socialdemocracia e o Estado de Bem-estar Social 

O pensamento socialdemocrata, conhecido também como revisionismo, defendia 

reformas graduais no sistema político, as quais garantissem maior igualdade e 

justiça social, inspirada nas idéias Friedrich Engels e Karl Kautsky. Diferente dos 

liberais, eles reivindicavam uma efetiva intervenção econômica estatal e a adoção 

de políticas públicas (combate à miséria, distribuição de terras improdutivas, sistema 

previdenciário etc.) para garantir um estado de bem-estar social a todos. 

Acreditavam que o conceito de liberdade deveria ser encarando de forma mais 

ampla, não se limitando, apenas, as liberdades individuais: o direito de não ser 

discriminado, de não ser submisso aos proprietários dos meios de produção e 

detentores de poder político eram características dessa nova concepção de 



  

 

liberdade. Logo, a igualdade  não se restringiria às leis, mas deveria abranger os 

aspectos econômicos e socioculturais. Os sociaisdemocratas eram adeptos do 

altruísmo e da solidariedade para com as vítimas das injustiças e da desigualdades 

sociais.  

Entretanto, o clima tornou-se “cinza”, numa Europa que marchava para as Grandes 

Guerras, provocando uma divisão entre os socialistas. Em 1929, no período 

entreguerras, aconteceu a maior crise do capitalismo. Com a quebra da bolsa de 

Nova Iorque, diversas empresas, bancos e pessoas físicas foram a falência e a crise 

tornou-se mundial. A “Grande Depressão” ocasionou mais misérias em um mundo já 

vitimado por um Guerra Mundial e apontou para a insustentabilidade das políticas 

liberais. 

Entre 1933 e 1937, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt desenvolveu 

um plano de medidas contra a crise, denominado New Deal, com o objetivo de 

recuperar e reformar a economia norte-americana e assistir os prejudicados pela 

Grande Depressão. O plano incluia grandes investimentos em obras públicas para 

garantir o emprego; indenização e política de créditos aos agricultores; limites à 

produção industrial, a fim de evitar uma crise de "superprodução”; além de 

programas de assistência social. Todas essas medidas foram embasadas no 

pensamento econômico de Keynes.  

 

John Maynard Keynes escreveu, em 1936, a Teoria Geral do Emprego e do Juro. 

Nessa obra, o autor se opunha às teorias neoclássicas, afirmando que o nível dos 

empregos não depende dos salários baixos, mas da junção das variáveis consumo e 

investimento. Sendo assim, Keynes propunha que os governos ampliassem os seus 

investimentos, fazendo com que o dinheiro circulasse, aumentando o poder de 

compras dos trabalhadores.  As idéias keynesianas se alinharam à socialdemocracia 

e foram adotadas, após a II Grande Guerra, em boa parte da Europa.  

 
 
2.3 O surgimento da ideologia neoliberal e a crise do Estado de Bem-estar 
Social 

 
 



  

 

Em 1947, Friedrich A. Hayek publica O caminho da Servidão que se constituiu no 

texto fundante do novo liberalismo. Nele, o autor se opõe ao socialismo e a todo 

intervencionismo que levaria às pessoas a opressão. A obra foi publicada em uma 

Europa devastada pela II Guerra e, ainda, atônita com os estragos ocasionados 

pelas conseqüências do nazismo e do fascismo. 

  

Na Europa do Pós-guerra, começava-se um redirecionamento político à democracia 

e à reconstrução econômica (uma vez que o continente fora dividido pelas idéias 

totalitárias e antidemocráticas do nazi-facismo). Naquele momento, as questões 

sociais – pobreza, desemprego, educação etc. – estavam presentes na pauta de 

ação dos governantes e, também, nas propostas eleitorais dos candidatos. Em 

especial, na Inglaterra, tínhamos o fortalecimento das idéias sociodemocráticas, 

dando um caráter mais “social” ao capitalismo. A socialdemocracia era representada, 

particularmente, pelo Partido Trabalhista inglês que ganhou a eleição presidencial 

em 1945.  

 

A doutrina neoliberal de Hayek se opunha a uma série de políticas implantadas na 

Inglaterra, desde 1942, em decorrência da publicação do Relatório Benveridge. Esse 

documento indicava que, após a guerra, a Inglaterra deveria realizar ações no 

sentido de redistribuir a renda, alicerçada no tripé: Lei da Educação, Lei do Seguro 

Nacional e a Lei do Serviço Nacional de Saúde.  

 
[...] o plano Benveridge ao legitimar o National Health Service Act, 
que em 1946 criou um sistema nacional, universal e gratuito de 
assistência médica, financiado pelo orçamento fiscal e assim 
desvinculado da relação contratual que havia caracterizado até 
então a essência das políticas sociais governamentais. Nascia ali  
um novo paradigma e só ele poderia ser chamado corretamente de 
welfare. (FIORI, 2007, p. 3) 

 

Foi contra essa política que Friedrich A. Hayek se opôs, pois, segundo ele, aos 

poucos, a Europa se afastara dos ideais de liberdade pregados por autores como 

Adam Smith, Hume e De Tocqueville, se aproximando das idéias autoritárias e 

socialistas. A crítica de Hayek se dirigia, ainda, a Alemanha, considerada como o 

“berço intelectual” das teorias socialistas: “[...] o fato é que por toda a parte as idéias 

alemãs eram prontamente importadas e as instituições alemãs imitadas.” (HAYEK, 

1997, p. 21).  



  

 

Hayek convocou as pessoas que compartilhavam suas idéias para um encontro na 

Suíça em 1947. “Entre os célebres participantes estavam não somente adversários 

firmes do Estado de Bem-Estar europeu, mas também, inimigos férreos do New Deal 

norte-americano.” (ANDERSON, 1998, p. 9).  Ainda, de acordo com Anderson 

(1998), nesse encontro, se fundou a Sociedade de Mont Pèlerin organizada e 

estruturada em reuniões bianuais, congregando representantes de diversos países, 

que tinham como meta a luta contra o intervencionismo e a construção de um novo 

capitalismo, livre das regras e de qualquer controle externo.  

 

Uma outra vertente do novo liberalismo foi desenvolvida nos Estados Unidos, 

especialmente, na Escola de Chicago por Milton Friedman. Contrário a todo 

intervencionismo estatal que inibisse as empresas, Friedman não concordava com 

as políticas de New Deal do presidente Roosevelt e a ação dos sindicatos, que 

poderiam alterar os preços dos produtos e, por conseguinte, elevar a inflação.  

 

É importante ressaltar que tanto as idéias de Hayek quanto as de Friedman eram 

desprezadas em sua época e, somente, anos depois, seriam resgatadas pelos 

políticos neoliberais. “É preciso enfatizar a distinção entre ideologia e Estado 

neoliberal. A ideologia neoliberal surge no pós-guerra e não teve ressonância [...]” 

(VIANNA, 2006, p. 16).  

 

De fato, até o fim dos anos de 1970, houve um crescimento geral da economia e da 

produção em quase todo o planeta, ficando conhecido como o boom do capitalismo. 

Aliado a isso, tivemos um processo de industrialização e urbanização jamais visto na 

História. A Europa se recuperava das conseqüências do pós-guerra, em virtude dos 

investimentos americanos e de um esforço interno de reestruturação. Por sua vez, 

os EUA alavacavam o crescimento e se dedicavam ao desenvolvimento de novas 

tecnologias. Por outro lado, o crescimento econômico do bloco socialista era 

sustentado pela URSS. Nos EUA e na Europa, os trabalhadores tiveram um 

crescimento real dos salários e receberam inúmeros benefícios como assistência de 

saúde e um sistema previdenciário — o que aumentou o consumo, aquecendo a 

produção econômica.   

 



  

 

Nos anos de 1950 a 1970, diversos governos socialdemocratas surgiram na Europa 

como na França, Bélgica, Itália e na ex-Alemanha Ocidental. Os investimentos 

públicos em gastos sociais eram elevados, mas sustentados pela prosperidade do 

período. No entanto, esse quadro seria alterado com a crise econômica dos anos de 

1970. 

 

As idéias neoliberais começaram a ser postas em prática com as crises do petróleo 

de 1970, com o esgotamento dos modelos de produção taylorista40 e fordista41 e 

com o advento das novas interações globais.  

 

Conforme afirmamos, antes desses acontecimentos, a ideologia liberal ficara 

relegada a um segundo plano, sob o reinado do modelo econômico Keynesiano.  

Então, quais foram as condições de produção que reverteram esse quadro tão 

desfavorável à implantação das práticas neoliberais? A emergência do 

neoliberalismo se deu motivada por diversos fatores, entre os quais destacamos:  

 

a) o período da Grande Depressão veio de encontro ao aumento dos salários 

dos trabalhadores e, por isso, a demanda efetiva do consumo ficou reduzida; 

b) muitos governos aumentavam a impressão de moedas na tentativa de 

conseguir estabilizar a economia, mas isso aumentou, consideravelmente, a 

inflação;  

c) a Organização dos Países Exportadores do Petróleo (OPEP) decidiu 

aumentar os preços do petróleo, provocando uma elevação generalizada nos 

custos de produção industrial;  

d) Os gastos dos governos com as políticas sociais não foram acompanhadas 

da arrecadação de tributos gerando déficits e apontando para a crise do 

Estado de Bem-estar Social.  

 

Essas imbricações históricas apontaram para uma necessidade de reformulação 

econômica, posto que o modelo fordista-keynesiano não teria conseguido conter as 
                                                 
40 O sistema taylorista de produção buscava a racionalização científica do trabalho, objetivando evitar 
esforços e movimentos inúteis, garantindo uma maior intensificação da produção.  
41 O termo fordista é utilizado para definir o sistema produtivo empregado por Henry Ford em sua 
fábrica. Em linhas gerais, ele se caracterizou pela rígida divisão entre a concepção e a produção dos 
produtos, pela linha de montagem e por uma rígida disciplina. Por outro lado, esse sistema garantia a 
compensação salarial do trabalhador e uma elevada taxa de empregos.  



  

 

contradições do capitalismo. Associado a isso, tivemos a derrocada do socialismo 

real com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviética. Por conseguinte, 

estava preparada a entrada triunfal do neoliberalismo que foi adotado primeiro na 

Inglaterra e nos EUA. 

 

De 1979 a 1990, a presidente Margareth Thatcher governou a Inglaterra com “mãos 

de ferro”, promovendo uma política anticomunista e neoliberal. Entre as medidas 

adotadas estavam a privatização das empresas estatais e o combate à força 

sindical. Além disso, ela provocou uma valorização da moeda inglesa, a redução da 

inflação e o incentivo ao consumo e à produção. Como conseqüência negativa, 

houve um aumento do número de desempregados, intensificado pelos cortes no 

setor público. Da mesma maneira, nos EUA, o governo Ronald Reagan assumiu 

uma postura neoliberal e intensificou o conflito com a URSS (Guerra Fria).  

 

As principais medidas neoliberais se espalharam pelo mundo, por onde o 

neoliberalismo se instalava aconteciam privatizações em massa, gradativa 

diminuição do controle financeiro, aumento do nível de desemprego e corte nos 

gastos sociais. De acordo com Passet (2002, p. 185), essas medidas elevaram o 

aumento das disparidades sociais: “por toda a parte agravam-se as desigualdades: 

desigualdades entre rendimento do trabalho e rendimento do patrimônio, entre mão-

de-obra qualificada e não qualificada, desigualdade entre gerações.”  

 

Com a crise do Welfare-state e o surgimento do novo paradigma, entramos na era 

do “pós-fordismo42”. O modelo fordista, marcado pela divisão do trabalho, foi 

substituído ou associado a novos modelos produtivos como o toyotismo, que 

geravam uma melhor otimização do trabalho, associado a utilização da 

microeletrônica e da informática — essa mudança ficou denominada como 

“reestruturação produtiva”. Para serem efetivadas, essas transformações exigiram 

uma dissolução dos direitos trabalhistas, pois, segundo Vianna (2006, p. 19): “a 

subcontratação e outras medidas complementares requerem alterações na 

legislação trabalhista e o aumento do lucro exige perda de direitos nesta área.” 

                                                 
42  Também denominada de era “pós-industrial” ou de “acumulação flexível”. 



  

 

Nesse sentido, os governos neoliberais promoveram reformas políticas e 

constitucionais43 que asseguram essa flexibilização.  

 

Dentro desse quadro, as empresas transnacionais cresceram em número e 

importância, ao lado de organismos internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio. Interferindo inclusive 

na agenda políticas dos países, particularmente, na dos periféricos. A partir dessa 

nova configuração, a economia não se assenta em único lugar, mas se encontra 

espalhada num sistema financeiro altamente especulativo e instável.  
 

O capitalismo, que, até então, alimentava-se da criação de riquezas, 
encontra seu novo caminho na morte rápida dos objetos e na 
retirada dos homens do processo produtivo. O importante não é 
mais criar mercadorias com as quais se possa ganhar dinheiro, mas 
a criação de dinheiro pelo dinheiro, donde o surgimento do 
capitalismo financeiro em substituição ao capitalismo industrial. 
(ENRIQUEZ, 2005, p. 23).  

 

De acordo com Vianna (2006), apesar das diferenças entre os governos e práticas 

neoliberais, as principais conseqüências oriundas desse modelo foram o aumento da 

pobreza e da desigualdade, o aumento da exploração dos trabalhadores, por meio 

da flexibilização dos direitos trabalhistas, e a redução dos investimentos públicos 

nas áreas sociais.  

 

2.4 O neoliberalismo no Brasil 
 

O neoliberalismo foi implantado no Brasil, a partir de 1990, pelo governo do 

presidente Fernando Collor de Mello. Esse promoveu a abertura comercial e 

financeira do país ao mercado externo e iniciou o processo de privatização das 

empresas estatais, mas o ápice das políticas neoliberais se deu nos oito anos de 

mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).  

 

O Brasil foi o último país da América Latina a implantar governos neoliberais, pois, 

na década de 1980, os outros grandes países da região: Chile, Bolívia, México e 

                                                 
43 No Brasil, diversas Emendas Constitucionais e projetos de leis foram realizadas no governo FHC, a 
fim de garantir a abertura comercial aos mercados internacionais e a privatização. (Cf. o Decreto No 
1.481 de maio de 1995 e a Lei No 9.295).  



  

 

Argentina já haviam aderido ao modelo. Essa resistência brasileira se justifica, 

segundo Alves (1998), pelas fortes pressões sociais das organizações civis, 

sobretudo, dos sindicatos. Ademais, apontamos a desconfiança de boa parte da 

burguesia nacional ante as propostas globalizantes. Entretanto, a História imporia 

uma crise econômica grave e profunda nas estruturas do país que fragilizaria os 

sindicatos e geraria uma insustentável situação política.  

 

Para entendermos as razões e as conseqüências das práticas neoliberais, 

precisamos recuar aos anos de 1980, período marcado pela estagnação econômica 

e, especialmente, pela elevação geral dos preços. Para se ter uma idéia da 

insustentável situação da economia brasileira, a inflação atingiu o assombroso 

patamar de 1.782.9% por ano, em 1989, chegando a 2.596% no ano seguinte, 

segundo dados da Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas.44  

 

De acordo com Caldas (2003), o problema da elevação de preços aprofundou-se 

com o déficit das contas públicas, ou seja, os governos em todos os níveis 

(municipal, estadual e federal) gastavam mais do que arrecadavam e, quando não 

havia mais dinheiro, era necessária a emissão de novas moedas e a utilização de 

empréstimos, gerando, por conseguinte, um perigoso ciclo vicioso. “Foi essa ciranda 

de gastos e dívidas a razão maior para o descontrole de preços e pela inflação de 

mais de 5.000% em 1989.” (CALDAS, 2003, p. 70). Dessa forma, durante o seu 

curto período de governo, Fernando Collor (1990-1992) tentou controlar a inflação, 

por meio do Plano Collor “que conduziu o país a uma das maiores recessões da 

história econômica (a de 1991/93)”. (ALVES, 1998, p. 132) 

 

Somente em 1994, no último ano do mandato do presidente Itamar Franco foi 

implantado o Plano Real que conseguiu controlar a elevação dos preços.  O então 

ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso,45 conseguiu a sua eleição contra 

o candidato do PT, Luíz Inácio Lula da Silva, utilizando-se da estabilidade de preços 

como trunfo eleitoral. “Com o grande apoio popular que conseguiram num primeiro 

                                                 
44 Apud. EQUIPE DE PROFESSORES DA USP (2004).  
45 Apesar da evidente condução econômica do seu governo, Fernando Henrique Cardoso não se 
considerava um político neoliberal. Por ironia histórica, ele ganhou a eleição e governou o país por 
oito anos consecutivos pelo Partido Socialista Democrático Brasileiro (PSDB) apoiado pelo Partido da 
Frente Liberal (PFL). 



  

 

momento, os neoliberais criaram uma âncora política fortíssima para implementar as 

contra-reformas no Estado”. (ARAÚJO, 1998, p. 5). Nesse sentido, a grande maioria 

das medidas econômicas do governo Fernando Henrique era justificada pelo 

controle da inflação.    

 

Fernando Henrique Cardoso ampliou as vendas das empresas estatais realizadas, 

inicialmente, no governo Collor: em seu mandato foram vendidas vinte grandes 

empresas, entre elas, a Companhia Vale do Rio Doce, a maior do Brasil. A quebra 

do monopólio estatal das telecomunicações e a liberação da pesquisa e lavra dos 

minérios do país foram outros feitos realizados pelo governo do “tucano”, graças às 

mudanças na Constituição Federal de 1988. Isso gerou intensas polêmicas com a 

oposição e setores ligados aos movimentos sociais, sobretudo, com o Partido dos 

Trabalhadores.   

 

De acordo com Singer (2001), as práticas neoliberalizantes de Fernando Henrique 

provocaram uma crise industrial e agrícola de caráter estrutural e o aumento do 

desemprego em massa, além da vulnerabilidade do Brasil às crises financeiras 

internacionais.  

 

Boito Júnior (2003) ressalta que se criou no país uma grande concentração de 

empresas que oferecem serviços de saúde e educação, uma vez que o Estado tem 

enfraquecido os seus investimentos nessas áreas. Defendemos que isso intensifica 

a desvalorização do público, aumenta as disparidades sociais e favorece o 

individualismo.  

 

O agravamento do desemprego e suas conseqüências ocasionaram o surgimento de 

uma série de discursos questionando a situação socioeconômica do país, o que 

culminaria com um acontecimento histórico-discursivo: as eleições presidenciais de 

2002. Naquele momento, tínhamos associado ao governo, o candidato do Partido 

Socialista Democrático Brasileiro (PSDB), José Serra, disputando a presidência com 

o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luíz Inácio Lula da Silva. A 

insatisfação com os oito anos do governo FHC foi um dos motivos que levaram o 

Presidente Lula ao Palácio do Planalto.  

 



  

 

Uma das razões pela qual o candidato do governo FHC à 
presidência acabou sendo derrotando nas eleições de 2002 foi, 
certamente, a avaliação de que a política econômica tinha deixado a 
desejar em termos de seus efeitos sobre a renda e o desemprego. 
(GIAMBIAGI, 2004, p. 193). 

 

Segundo dados do Estudo Eleitoral Brasileiro, pesquisa nacional de opinião pública, 

realizada entre 2001 e 2002, a grande preocupação dos eleitores brasileiros estava 

relacionada à questão do desemprego. Conforme aponta Almeida (2006, p. 25), 

coordenador da pesquisa: “o eleitor brasileiro em 2002 era um desempregado ou um 

subempregado ou, na melhor das hipóteses, tinha medo – e de fato corria o risco – 

de perde o emprego”.  

 

Apesar desse percurso histórico, as mudanças políticas em direção ao modelo 

político-econômico liberal sempre sofreram resistências, especialmente da classe 

trabalhadora, uma vez que provocaram maiores dificuldades para ela — voltaremos 

a essa questão mais adiante.  

 

Além das crises econômicas e da influência do capitalismo internacional, o 

neoliberalismo contou com a intensa participação da mídia. Em todo o mundo, a 

grande Imprensa foi decisiva para o sucesso da formação discursiva neoliberal. 

Essa hegemonia foi alcançada pela atuação do campo comunicativo, pois, segundo 

Lene (2006, p. 4):  
 

Na contemporaneidade, as corporações de mídia e entretenimento 
exercem um papel estratégico. Atuam como agentes operacionais 
da globalização, do ponto de vista da enunciação discursiva. Não 
apenas legitimam o ideário global, mas o transforma no discurso 
social hegemônico, propagando visões de mundo de vida que 
transferem para o mercado a regulação das demandas coletivas.  
 

 
A vitória da ideologia neoliberal influenciou a construção do discurso midiático no 

Brasil. Sobre esse aspecto, Kucinski (2000, p. 148) enfatiza o processo de 

privatização, denunciando o consenso favorável dos jornalistas em relação ao tema, 

mostrando como a polêmica foi apagada: “[...] na implantação do projeto neoliberal, 

todos os meios de comunicação de massa adotaram a mesma posição, apesar de a 

sociedade civil estar dividida.”.   
 



  

 

Essa observação de Kucinski é importante por revelar que existiam opiniões 

divergentes sobre o processo de privatização, mas que não lhes eram dadas o 

mesmo espaço nos veículos. Por conseguinte, o discurso antineoliberal era ocultado 

ou desfavorecido pelos grandes veículos de comunicação. Esse apagamento 

discursivo é um mecanismo comum, pois nem todos os discursos podem ser 

disseminados, conforme observa Foucault (2003, p. 8-9): 
  

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao 
mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 
por certo número de procedimentos que têm por função conjurar 
seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível materialidade.  

 

Para Fonseca (2006), a hegemonia do modelo ultraliberal46 foi alcançada pela 

apropriação das instituições que funcionam como aparelhos privados de hegemonia, 

destacando a grande Imprensa. Diante das propostas neoliberais de desestatização 

econômica, de privatização, da precedência do privado ao público, de desmontagem 

do Estado de Bem-estar Social (considerado como ineficiente), de 

desregulamentação da produção, entre outros, exigia-se da Imprensa uma tomada 

de posição.  Em seu trabalho, o autor comprova, através das análises dos editoriais 

dos maiores jornais do Brasil, do final da década de 1980, como as idéias 

neoliberais foram, arduamente, defendidas. Ele acredita que subjaze aos textos um 

discurso organizado “[...] com objetivos muito bem definidos enquanto atores 

políticos, aparelhos privados de hegemonia, partidos políticos (em certos momentos) 

e empresas capitalistas.” (FONSECA. 2006, p. 15-16).  

 
2.5 A eleição de 2002 e o esgotamento do modelo neoliberal na era FHC 
 

Em 2002, a situação da sociedade brasileira apontava para um desgaste das 

políticas neoliberais que não teria garantindo melhorias nas condições da população. 

O agravamento do desemprego, o aumento da violência urbana e a crise 

                                                 
46 O autor prefere utilizar o termo ultraliberal, em vez de neoliberal, por considerar o último 
vulgarizado, o que acarretaria, para ele, mais confusão do que esclarecimento. “Como a própria 
grande imprensa se refere ao liberalismo de forma pouco criteriosa, a idéia de ultraliberalismo revela-
nos a radicalidade com que os liberais do século XX atuaram com vistas à obtenção da hegemonia.” 
(FONSECA, 2006, p. 1).   



  

 

generalizada enfraqueceram o modelo neoliberal, favorecendo a voz daqueles que 

defendiam mudanças no campo social. Conforme aponta Fausto Neto (2003, p. 87): 

 
Dizem os cientistas políticos que ‘ao fracassar na sua tentativa de 
impor a estabilidade monetária como chave para o futuro, (o Brasil) 
abriu caminho para uma solução popular para a crise brasileira’, 
através de um projeto que não vai ‘evitar o neoliberalismo, mas sair 
dele, com todas as armadilhas que ele deixa pelo caminho, de que a 
financeirização da economia é a expressa mais aguda’. O projeto de 
Lula é o de uma transição do modelo econômico atual – centrado na 
hegemonia do capital financeiro, para outro centrado no capital 
produtivo.  

 

Boito Júnior (2003, p. 18), em um seminário realizado na Universidade de São Paulo 

em 2003, faz-nos uma pergunta inquietante: “O governo do PT colocará um ponto 

final na hegemonia neoliberal, ou essa hegemonia sobreviverá à alternância do 

poder?”.  

 

Com efeito, o Partido dos Trabalhadores continuou durante os oito anos da Era FHC 

criticando a condução econômica do governo, especialmente, a maneira como as 

questões sociais eram negligenciadas. Outrossim, o PT era contrário aos acordos 

realizados com o Fundo Monetário Internacional, basta recordarmos o slogan: “Fora 

FHC e o FMI”. Em 1999, ao lado da CNBB, da CUT, do MST e de outros partidos da 

oposição, o PT lançou o primeiro “Grito dos excluídos”, evento que passou a 

acontecer, anualmente, no dia 7 de setembro, se contrapondo às comemorações 

oficiais da Independência e reivindicando mais justiça social.  

 

O último governo FHC foi marcado por fortes crises econômicas internas e no 

exterior47, aliada à crise energética que reduziu o nível de consumo da eletricidade, 

que provocou uma diminuição no crescimento da economia. Os altos níveis de 

desemprego marcaram época. Nesse contexto, em 2002, Lula se apresentara como 

candidato a Presidente da República pela quarta vez. 

 

                                                 
47 Uma das crises mais importantes foi a da Argentina, iniciada em janeiro de 2002, que repercutiu 
bastante na mídia brasileira e foi usada pela campanha de Serra como arma eleitoral contra Lula. O 
candidato tucano defendia que somente ele seria capaz de evitar que a crise chegasse ao Brasil. “A 
associação entre a crise da Argentina e a oposição tentava chacoalhar a acomodação definitiva do 
eleitor à candidatura Lula.” (ALMEIDA, 2006, p. 197) 



  

 

Assessorado pelo marketeiro Duda Mendonça, Lula apresentava um discurso 

político diferente dos adotados nas três campanhas anteriores, nas quais se 

candidatou a Presidência: procurou se aproximar de outros partidos como o 

PMDB48; aliou-se ao Partido Liberal do empresário José Alencar49, futuro Vice-

presidente; acenou para uma manutenção nos compromissos internacionais e na 

estabilidade econômica etc.   

 

A mudança discursiva também foi operada na imagem do candidato: da contenção 

dos seus gestos ao figurino utilizado. Sob o holofote da mídia: 
 

O sindicalista é apagado em, em seu lugar, aparece um novo herói 
dos anseios populares, ícone da esperança de resolução do caos 
social que se instala progressivamente no país: é preciso dizer que 
os anos de FHC não representaram investimentos maciços nas 
áreas de saúde, educação, reforma agrária, geração de emprego e 
moradia. O ex-metalúrgico sobe não como representante dos 
sindicalistas, mas como unanimidade nacional e como líder de todos 
os brasileiros. Colocado no lugar de representante de todos, Lula 
deixa parte de sua raiz de sindicalista esmorecer e passa a ser 
falado (e a falar) como Presidente com letra maiúscula. (PACÌFICO; 
ROMÃO, 2007, p. 17).50 

 

No primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras de 2002 disputaram seis 

candidatos: Luíz Inácio Lula da Silva do PT, José Serra do Partido da Social-

Democracia Brasileira (PSDB), Anthony Garotinho do Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), Ciro Gomes do Partido Popular Socialista (PPS), José Maria do Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e Rui Pimenta do Partido da Causa 

Operária (PCO). Nenhum candidato obteve maioria absoluta dos votos válidos, 

passando ao segundo turno Lula (46% dos votos válidos) e Serra (23% dos votos 

válidos). No segundo turno, Lula ganhou o apoio de Garotinho e de Ciro e dos 

partidos aliados: PSB, PDT e PTB. Serra obteve o apoio de boa parte do PFL. Como 

                                                 
48 Apesar disso, o PMDB apoiou José Serra do PSDB nas eleições presidenciais de 2002. 
49 A aliança PL/PT apresentava resistência dentro do último partido, mas fora, arduamente, defendida 
por Lula. Em março de 2002, o diretório nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou por 38 votos 
contra 29 o processo de aliança entre os dois partidos. O maior problema da aliança estava em 
Alagoas, onde o PL estava associado ao grupo do ex-presidente Fernando Collor. A senadora 
Heloisa Helena, que há tempos protestava contra a união dos dois partidos, teve que renunciar a sua 
candidatura ao governo daquele Estado. Em entrevista a Folha de São Paulo no dia 03 de junho de 
2002, a então senadora do PT declarou: “O PL em Alagoas é formado por ‘colloridos’, moleques de 
usineiros e indiciados da CPI do narcotráfico. É demais uma coisa dessas.” (FOLHA DE SÂO PAULO, 
2002, p. A-8).  
50 Artigo extraído da Internet, paginação atribuída pelo autor desta dissertação.  



  

 

vimos, Lula com 61% dos votos válidos venceu Serra com 39%, mas não venceu 

sozinho, naquele momento, ganhou enorme destaque o campo da comunicação, 

com ênfase nas ferramentas de marketing e publicidade, amplamente, utilizadas 

pelos candidatos. Nesse sentido, é interessante a análise de Wilson Gomes sobre a 

primeira eleição de Lula e as estratégias cênico-teatrais utilizadas: 
 

[...] show de profissionalização de campanha onde o público 
frequentemente teve dificuldade para distinguir se se tratava de uma 
competição cujo resultado decidia quem era o candidato preferido pela 
esfera civil ou se, diversamente, o que o resultado permitia mesmo era 
aferir qual teria sido o melhor consultor político. A construção de 
personagens de ganhos eleitorais controladas por sondagens de 
opinião, o controle sobre os textos e sobre os modos de sua recitação, 
a programação e a administração das emoções do público [...] tudo 
isso constituiu o último ato (o mais recente, não o derradeiro) da 
dramaturgia política brasileira. (GOMES, 2004, p. 292-293). 

 
 

Entretanto, ao contrário dos que muitos pensam, a vitória de Lula não foi, apenas, 

uma estratégia de marketing eleitoral. Dentro do Partido dos Trabalhadores, já havia 

uma transformação interna, um deslocamento das posições mais radicais, por 

grande parte do heterogêneo PT. Rubim (2003, p. 54) está de acordo com essa 

nossa idéia, segundo ele, a construção da nova imagem de Lula “não foi um mero 

produto de marketing”: 

 
O próprio Duda Mendonça, em entrevista, reconheceu: ‘Na verdade, 
o Lula mudou, porque o PT mudou’. A conversão da política do 
Partido dos Trabalhadores e da imagem de Lula foi, em verdade, um 
processo longamente vivenciado, formulado e construído, em 
termos políticos e de mídia, nos últimos anos pelas experiências 
políticas e administrativas do partido e pela liderança do grupo 
hegemônico no PT.  

 
 

As mudanças de Lula no campo da economia se refletiram nos dois primeiros anos 

de governo (2003-2004), entre elas, podemos destacar:  

 

a) a manutenção de quadros técnicos no Banco Central e no Ministério da 

Fazenda do governo anterior;  

b) a nomeação do ex-banqueiro do Bank Boston, Henrique Meirelles, para a 

presidência do Banco Central; 



  

 

c) a ênfase dada, a exemplo do governo FHC, no superávit primário51 como 

condição para o equilíbrio da economia; 

d) as elevadas taxas de juros com o objetivo de controlar a inflação; 

e) e, ainda, o projeto de implantação de um Banco Central independente. 

 

Esse último ponto revela uma profunda mudança no discurso petista, o que faz 

Benjamin e Ribeiro (2004) cogitarem uma adesão do governo ao neoliberalismo: 

 
Entre as diversas manifestações de que a adesão do PT ao 
neoliberalismo é doutrinária, e não circunstancial, destaca-se a 
promessa de que o governo encaminhará em 2004 ao Congresso o 
projeto que prevê a concessão de autonomia legal ao Banco Central 
(BC). Em carta ao FMI, datada de 21 de novembro de 2003, o 
ministro Antônio Palocci afirma que ‘o governo continua empenhado 
em que seja aprovada uma lei para dar autonomia ao Banco 
Central, assim que haja espaço na agenda do Congresso’. 
(BENJAMIN; RIBEIRO, 2004, p. 4) 52.  

 

O fato é que a memória desses acontecimentos estará presente no discurso das 

charges, às vezes, explicitamente, outras vezes, de forma velada. O conhecimento 

desses dados históricos nos ajuda a responder uma questão que interessa a Análise 

de Discurso: “[...] como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu 

lugar?” (Foucault, 2004, p. 30). Recorremos a essa citação clássica de Foucault para 

reforçar que a nossa interpretação das charges exige o conhecimento dessas 

transformações históricas — condições de existência desse discurso.  

 
 
 
 
 

                                                 
51 É o termo técnico usado para definir o dinheiro que um governo economiza para pagar os juros de 
sua dívida. 
52 Artigo extraído da Internet, paginação atribuída pelo autor desta dissertação.  



  

 

3. Análise do corpus 
 

“[...] para resistir é preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão móvel, tão 
produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de baixo e se distribua estrategicamente” 

 
Michel Foucault  

 
“É melhor escrever sobre risos do que sobre lágrimas, porque o riso é próprio do homem” 

  
François Rabelais 

 
 

O primeiro passo de nossa análise foi a seleção das charges: retiramos da versão 

on-line do Diario de Pernambuco as 365 charges referentes a cada dia do ano 2004. 

Dessas, como dissemos na Introdução, sessenta e duas estavam relacionadas aos 

topoi econômicos (o que equivale a 16,9% do total), representados nos desenhos 

que se referiam aos atores políticos ligados à condução econômica do governo Lula 

(Antônio Palocci, Henrique Meireles), aos temas da macroeconomia (inflação, Banco 

Central, organismos econômicos internacionais, taxas de câmbio e juros, 

crescimento econômico), além de temas referentes à economia do trabalho 

(desemprego e salário).  

 
 Temas  Ocorrência Porcentual 

Salário 14 22,6% 

Aumento de preços 08 12,9% 

Desemprego 07 11,3% 

Organismos econômicos internacionais 07 11,3% 

Taxa de câmbio  07 11,3% 

Banco Central  06 9,7% 

Impostos 05 8,1% 
Taxa de juros 03 4,8% 

Crescimento econômico  03 4,8% 
Outros 02 3,2% 

Total 62 100% 

 
Quadro: Classificação temática das charges 

 



  

 

Dos sessenta e dois desenhos do nosso corpus, seis diziam respeito a mais de um 

tema econômico ao mesmo tempo53. Nesses casos, aplicamos o procedimento da 

“exclusão mútua”, apoiados em Bardin (1977), no qual “um elemento incluído na 

categoria X não pode ser incluído na categoria Z”. Parece-nos oportuno retomar uma 

observação de Orlandi (2007, p.63), quando afirma que “a construção do corpus e a 

análise estão intimamente ligadas: decidir o que faz parte do corpus já é decidir 

acerca de propriedades discursivas”. Isso revela o caráter discursivo de toda 

categorização (exorcizando o pensamento catersiano, resistente na Academia, e a 

sua pretensa objetividade científica).  

 

Verificamos que houve uma maior abordagem do item salário, 22,6% dos desenhos 

analisados. Das quatorze charges sobre esse assunto, nove se referiam, 

diretamente, a questões sobre a necessidade do aumento do salário mínimo, nelas 

há duas críticas: a) a histórica desvalorização do mínimo e b) a proposta do governo 

Lula de elevar o salário mínimo em apenas vinte reais em 2004.  

 

Em segundo lugar, temos a temática do “aumento de preço”, com oito ocorrências54; 

tivemos a metáfora de um dragão, toda vez que o chargista se referia, 

especificamente, ao vocábulo “inflação”.  

 
Ele representa o obstáculo que deve ser vencido: a inflação. Ao 
trazê-lo, através de um tempo sagrado, da Idade Média para o 
Século XX, a metáfora cria a realidade da ameaça do perigo 
iminente, o que vai suscitar e justificar uma série de ações ou 
medidas externas, estratégias de luta para o combate ao monstro. 
(GURGEL; VEREZA, 1996, p. 171). 
 

Segundo Kneipp (apud. GURGEL; VEREZA, 1996, p. 172), essa metáfora é 

historicamente datada, podendo ser vista nos jornais brasileiros, a partir da 

implantação do Plano Cruzado, em fevereiro de 1986. Naquela época, o então 

                                                 
53 A charge do dia 03 de janeiro trazia um homem que reclamava do aumento das taxas e também 
dos impostos, temos aí a categoria: “aumento de preços” e também a “impostos”; a do dia 30 de 
março mostrava o presidente Lula envolto em um ciclone com vários enunciados escritos, entre os 
quais: “desemprego, juros e impostos”; nos dias 20 e 21 de julho, o Diario publicava mais dois textos 
humorísticos semelhantes, que criticavam os juros e os impostos, ainda, na gestão do ministro 
Palocci; a charge de 02 de maio parodiava uma frase do ministro Delfim Neto e se referia à categoria 
“crescimento econômico” e a “salário”. E, finalmente, no dia 27 de setembro, tínhamos uma charge 
que mostrava a inflação e o desemprego personificados. 
54 Ressaltamos que a inflação é uma alta generalizada dos preços, por isso, nessa categoria, a 
diferenciamos do aumento isolado de apenas um produto ou serviço.  



  

 

ministro da Fazenda, Dílson Funaro, era apresentado como o cavaleiro andante das 

Cruzadas que iria combater o monstro, mas, com o fracasso do plano, a ameaça 

persistiu no imaginário dos brasileiros e outros heróis seriam mobilizados para 

debelá-lo.   

 

Outro tema bastante presente foi o do desemprego, representado também pela 

busca por trabalho. Ora, como visto no capítulo anterior, no contexto mundial, as 

transformações nos modelos de produção industrial, a instabilidade do sistema 

financeiro, a intensificação das novas tecnologias e a defasagem no nível de 

educação implicaram no aumento do desemprego. No Brasil, aliado a isso, os 

efeitos das políticas neoliberais e o enfraquecimentos dos sindicatos, entre outros 

fatores econômicos, tornaram insustentáveis a relação dos empregados e 

subempregados, o que intensificou a crítica ao Estado por sua ineficácia na 

resolução do problema.  
 

Além do exposto, os chargistas destacaram os organismos econômicos 

internacionais, sobretudo, o Fundo Monetário Internacional, das sete charges dessa 

categoria apenas uma não se referia ao FMI. 
 

A taxa de câmbio teve 11,3%, na qual houve um destaque da personificação da 

moeda americana. As questões sobre o Banco Central e sobre o seu presidente, 

Henrique Meireles, também, tiveram destaque com 9,7% das ocorrências. Em 

grande parte, isso aconteceu por denúncias de supostas irregularidade de Meireles.  

 

Outra constatação interessante foi a pouca expressividade do quesito “crescimento 

econômico” (obteve apenas 4,8% do total), uma vez que, na atualidade, essa é uma 

preocupação bastante presente em nossos noticiários55.  

 

A categoria “outros” traz uma charge associando o alto índice de aprovação do 

presidente Lula ao desenvolvimento da economia56, medida pelos institutos de 

                                                 
55 Isso se explica pelo bom nível de desenvolvimento da economia no período; segundo o IBGE, o 
PIB brasileiro de 2004 apresentou crescimento de real 5,2%, em relação ao ano anterior, a mais alta 
taxa anual desde 1994, 



  

 

pesquisa. Na segunda charge desta categoria, temos a imagem do Brasil sob os pés 

do presidente Lula e a inscrição: “Risco Brasil”.  

 

Em razão da natureza discursiva deste trabalho, limitamo-nos a analisar as charges 

mais representativas de cada categoria, escolhendo, quando possível, dois desses 

desenhos, levando em consideração as condições de produção57 de tais 

enunciados, conforme nos lembra Orlandi (2004, p. 54):  

 
O texto visto na perspectiva do discurso não é uma unidade fechada 
[...] pois ele tem relação com outros textos (existentes, possíveis e 
imaginários), com suas condições de produção (os sujeitos e a 
situação), com o que chamamos de exterioridade constitutiva (o 
interdiscurso: a memória do dizer). 
 

Salário  

 
Charge 1 

A charge 1 foi veiculada no dia 27 de abril de 2004, temos a caricatura do presidente 

Lula, vestindo terno e gravata, segurando na palma da mão direita um outro Lula, de 

tamanho reduzido, vestido com roupas de operário na cor azul e usando um chapéu 

                                                                                                                                                         
56 Não inserimos essa charge na categoria “crescimento econômico”, porque ela parece se referir ao 
desenvolvimento global da economia, o que comportaria, além do desenvolvimento do PIB, o controle 
inflacionário, a política cambial e fiscal, entre outros aspectos.  
57 Esse termo é, assim, definido por Pêcheux (1997a, p. 75, grifo do autor): “[...] o estudo da ligação 
entre as ‘circunstâncias’ de um discurso — que chamaremos daqui em diante suas condições de 
produção — e o seu processo de produção.”  



  

 

vermelho com uma estrela desenhada em amarelo. Essa personagem segura com 

uma das mãos uma placa, em que se lê: “Queremos o máximo do mínimo”. Ele 

parece proferir xingamentos indecifráveis, substituídos por símbolos gráficos 

(caveira, fumaças e bomba). Por outro lado, a imagem maior de Lula, que ocupa 

quase a totalidade do quadro, apresenta uma expressão assustada, percebida pela 

abertura ocular, além disso, a sua barba e os seus cabelos são brancos, o que 

indica ser ele mais velho que o outro.   

 

Dentro da perspectiva da AD francesa, todos os textos são produzidos dentro de 

uma determinada formação discursiva (FD) e são perpassados pelas formações 

ideológicas58, não existindo, por isso, textos neutros ou desprovidos da ação 

ideológica e do inconsciente. Adotamos a concepção de formação discursiva (FD) 

enunciada por Foucault (2004), e reapropriada por Michel Pêcheux 59, para quem, 

uma FD é:  

[...] aquilo que, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de 
luta de classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob 
a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma 
exposição, de um programa etc.). (PÊCHEUX, 1997b, p. 160).  

 

A charge publicada está ancorada em um gênero no qual a crítica política é 

permitida e esperada. É, exatamente, isso que a imagem busca fazer ao apresentar 

a imagem de Lula mais velho (o agora, presidente da República), comparando-o ao 

jovem sindicalista do ABC Paulista como uma imagem refletida em um espelho.  

De fato, o chargista retoma a declaração de Luíz Inácio Lula da Silva na época em 

que ele era sindicalista e, promovia, ao lado do Partido dos Trabalhadores, as 

históricas greves na indústria de São Paulo, reivindicando melhor remuneração para 

os funcionários e pressionando os governos pelo aumento do salário mínimo. Não é 

sem propósito que a imagem do Lula-operário está usando um chapéu vermelho, 

pois, historicamente, essa cor sempre esteve associada aos movimentos de 

                                                 
58 Pêcheux (1997b, p. 161) afirma que “os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos falantes (em 
sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as formações 
ideológicas que lhe são correspondentes”. 
59 Há uma diferença teórica básica no conceito de FD para os dois autores: Pêcheux trabalha numa 
perspectiva de luta de classes, enquanto Foucault desconsidera tal aspecto. A esse respeito, conferir 
a obra de Gregolin (2004).  



  

 

esquerda, de orientação socialista ou comunista; por conseguinte, o uso desse 

adereço reforça a imagem radical do sindicalista. Linguisticamente, a frase 

“queremos o máximo do mínimo” é indefinida, há o apagamento do sujeito (quem? 

deseja o quê?), ou seja, quem são “os outros” desse enunciado? Efetivamente, 

vemos a posição discursiva dos trabalhadores, bastante presente na sociedade 

brasileira, na atualidade, que reivindica melhores salários.   

A partir de nossa experiência enquanto leitores de charge e das histórias em 

quadrinhos, sabemos que os elementos gráficos proferidos por Lula são, 

efetivamente, xingamentos, segundo a linguagem própria desses gêneros. A partir 

dessa constatação, vemos nesse recurso a construção do estereótipo dos militantes 

de esquerdas, classificados como radicais.  

Por seu turno, a charge critica a mudança discursiva operada por Lula, nos últimos 

tempos, cobrando-lhe atitudes coerentes com sua história política — como 

mostramos, o PT e Lula, durante os governos anteriores, sempre, reivindicaram 

maiores reajustes no salário mínimo do que os que eram realizados.   

A charge é rica em referências a outros “já-ditos”. De fato, o leitor, certamente, 

concordará que não existe discurso “adâmico”, todos nós estamos retomando em 

nossa fala discursos outros que não são nossos. Isso também ocorre com as 

“nossas” idéias, com os nossos pontos de vista e com as nossas opiniões, porém, 

muitas vezes, não nos damos conta desse fenômeno, simplesmente, esquecemos 

que “não estamos na origem de nossos discursos” (PÊCHEUX, 1997a), não 

percebendo a ação dos “outros”. O nosso mundo é uma imensa “colcha de retalhos”, 

na qual discursos diversos estão a todo tempo se entrelaçando, se escondendo, 

competindo e reaparecendo, segundo as condições sócio-históricas. Essas outras 

“vozes” são muito mais que a intertextualidade (fragmentos explícitos de outros 

textos), mas elas estão presentes constituindo nosso dizer e a nossa própria vida, 

uma vez que somos sujeitos históricos e sociais.  

Na vida agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, 
tentando compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa 
própria consciência: assim levamos em conta o valor conferido ao 
nosso aspecto em função da impressão que ele pode causar em 
outrem [...] (BAKHTIN, 1992, p. 35-36). 

 



  

 

Dentro da AD francesa, essa retomada de outros discursos é denominada de 

interdiscurso, ou seja, diversos discursos “já ditos”, pertencentes a uma memória 

sócio-histórica ou memória discursiva. De forma geral, poderíamos afirmar que o 

interdiscurso seria o local de relacionamento entre as formações discursivas. Como 

veremos, nem sempre essa relação é pacífica, podendo ser também polêmica, 

instaurando uma incompreensão mútua entre FDs diferentes60. Isso será bem 

recorrente em nossas análises, pois a charge tem, tradicionalmente, um caráter 

polêmico, como a maioria dos discursos humorísticos61.  E não poderia ser de outra 

forma, conforme nos lembra Flôres (2002, p. 11): a charge é um “tipo de texto sui-

generis mostra e conta, ao mesmo tempo, os conflitos sociais.” 

O interdiscurso adentrou na Análise de Discurso francesa, graças à influência de 

Bakthin na obra de Authier-Revuz: “Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade 

constitutiva (2004)”. A partir daquele momento, ele tornou-se um “primado da teoria”, 

como observa Pêcheux (1997a, p. 304):  

A noção de interdiscurso é introduzida para designar “o exterior 
específico” de uma FD enquanto este irrompe nesta FD para 
constituí-la em lugar de evidência discursiva, submetida à lei da 
repetição estrutural fechada: o fechamento da maquinaria é pois 
conservado, ao mesmo tempo em que é concebido então como o 
resultado paradoxal da irrupção de um “além” exterior e anterior.  

 

Vejamos agora quais foram as condições de produção desses discursos: o salário 

mínimo no Brasil foi criado pelo presidente Getúlio Vargas, em 1940, e 

caracterizava-se numa política de melhoria das condições de vida do trabalhador e 

na distribuição da renda. Todavia, a partir dos governos militares, houve uma 

diminuição no seu papel distributivo.    

 
No ano de 1999, o valor real do salário mínimo equivaleu apenas 
28% do verificado em 1940, sem apresentar, em relação ao período 
militar, uma recuperação significativa do seu poder aquisitivo. O 
salário mínimo, por deixar de vincular-se ao custo de vida da 
população ocupada com salário de base, assumiu um papel 

                                                 
60 Cf. MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos discursos. Curitiba: Criar, 2005.  
61 Para o filósofo Henri Bergson, o riso é uma forma de castigo, como já expressava o ditado latino 
“castigat rindendo mores”. Ele afirma que “o riso é, antes de tudo, um castigo. Feito para humilhar, 
deve causar a vítima dele uma impressão penosa. [...] o riso não atingiria o seu objetivo se 
carregasse à marca da solidariedade e da bondade”. (BERGSON, 1980, p. 99). 



  

 

residual, mais voltado ao enfrentamento da inflação e ao ajuste das 
contas públicas.  (POCHMANN et al, 2005, p. 58).    

 

O PT e Lula sempre se colocaram a favor do aumento do salário mínimo, uma das 

mais nítidas atitudes antineoliberais. Entretanto, o governo apresentou ao 

Congresso Nacional a Medida Provisória nº. 182/ 2004 que dispunha sobre o salário 

mínimo, a partir de 1º de maio de 2004, reajustando-o em 20 reais. Dessa forma, o 

salário passaria de R$ 240 para R$ 260. Por outro lado, a oposição defendia a 

proposta do deputado Rodrigo Maia (PFL-RJ), que propunha um salário mínimo 

maior de R$ 275; estava travada a disputa entre governistas e oposição. Outrossim, 

a polêmica se acentuou, ainda mais, com as declarações de descontentamento por 

parte de alguns congressistas do PT — o caso mais emblemático foi o do senador 

Paulo Paim (PT-RS), que votou contra a proposta oficial do governo e, ainda, 

ameaçou sair do Partido caso fosse punido. Como podemos constatar, todo esse 

conflito está permeando a charge analisada.   

 

 
 

 

Charge 2 
 
 
No dia 16 de novembro, foi publicada a charge 2, na qual uma mulher com uma fita 

métrica media sua estatura, sob os seus pés havia um grande livro com o título: 

“Economia Brasileira“, escrito por “Palocci e Meirelles”, sua expressão era 

assustada. Completando as informações verbais, temos em quadro, no lado 

esquerdo do desenho, a frase: “Classe Média diminui no Brasil”. A presença dos 

anos 2003 e 2004 na parede, escritos em ordem decrescente, apontam para a 

perspectiva de uma redução ainda maior da classe média em 2004. Um detalhe 

interessante é a representação feminina da classe média, uma vez que das 62 



  

 

charges escolhidas apenas três apresentavam a figura da mulher e, somente nesta 

como protagonista — supomos que isso acontece, porque a expressão “classe 

média” é do gênero feminino. Ademais, observamos que as cores verdes e amarelas 

da roupa remetem ao sentido de brasilidade já cristalizado na memória coletiva.  

 

No período de publicação desse texto jornalístico, houve a divulgação de uma 

pesquisa coordenada pelo professor do Instituto de Economia da Unicamp, Waldir 

José de Quadros, que exibia um quadro desfavorável à classe média. Segundo a 

pesquisa, a classe média alta foi a que mais encolheu. Em 2002, correspondia a 

3,96% da população brasileira e caiu para 3,38%; no ano seguinte, uma diminuição 

de 14,6%. Pelos cálculos de Quadros, a contração da classe média foi de 6,9% no 

período, com uma queda de 7,10% para 6,61% do total da população. Já a classe 

média baixa foi a que sofreu retração menor, caindo de 22,15% para 21,30% em 

2003, com redução de 3,83%62.  

 

A charge aponta para a pesquisa e para os possíveis responsáveis pela situação: o 

ministro da fazenda, Antonio Palocci e o presidente do Banco Central, Henrique 

Meirelles.  O efeito de sentido gerado é um humor que critica a condução econômica 

do país, pois são citados os dois mais importantes gerenciadores da economia. 

Lembramos que essa charge representa ainda os sentimentos da maioria dos 

leitores do jornal, pertencentes a essa classe social. Contudo essa crítica se dá de 

forma indireta ao se confrontar o resultado da pesquisa à imagem do livro intitulado: 

“Economia Brasileira”.  

 

Nas duas charges analisadas dentro da categoria ‘salário’, percebemos uma crítica à 

política econômica do governo Lula em relação ao trabalho, recorrente tanto na 

classe trabalhadora, representada pelo próprio Lula, enquanto jovem, quanto na 

classe média, personificada na imagem da mulher. 

 
Crescimento econômico  

 
                                                 
62 Disponível em: 
http://www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/novembro2004/clipping041113_correiopop.html
Acesso em: 20 jan. 2007. 
 
 



  

 

 
Charge 3 

 

A charge 3 data do dia 02 de maio de 2004, temos no primeiro plano, a imagem de 

um homem com roupas de cozinheiro, preparando um “bolo63”. Esse chefe utiliza um 

avental com o nome Delicatessen Delfim, uma paródia do nome Delfim Neto, 

personagem que a charge procura representar de forma caricata. O Delfim da 

charge assiste, em uma TV, à imagem do então ministro do trabalho do governo 

Lula, Ricardo Berzoine, dizendo: “Só um PIB maior aumentará o salário mínimo64”. A 

isso, o cozinheiro responde com certa indignação, percebido pelo uso da pontuação, 

o seguinte enunciado: “Como é que é? Primeiro aumentar o bolo pra depois 

dividir???!!! Esse cara tá copiando minha receita!!!” 

 

Como interdiscurso, o texto retoma uma citação do ex-ministro da Fazenda do 

governo Costa e Silva (1967-1969), Delfim Neto, que defendia o crescimento 

econômico como mais relevante que a diminuição das desigualdades sociais, posto 

que essa poderia ser realizada a posteriori. Há, também, subjacente a esse diálogo, 
                                                 
63 O vocábulo bolo, por si só, já é polissêmico, pode se referir diretamente ao produto da culinária, ou 
ainda, conforme o dicionário Aurélio, pode ser entendido como ajuntamento confuso de gente 
confusão, desordem; logro, burla, engano, entre outros.  
64 Essa charge poderia ser inserida na categoria “salário”, porém preferimos inseri-la na categoria 
“crescimento econômico”, por trazer, explicitamente, a sigla PIB e por caricaturar o ministro Delfim 
Neto, que ficou conhecido na história política do país por defender o crescimento econômico acima 
da distribuição de renda. 



  

 

na memória discursiva, a voz da crítica a essa prática política, que prioriza o 

aumento do Produto Interno Bruto.  

 

A charge também associa a postura econômica do governo Lula à do presidente 

Costa e Silva no período do Milagre Econômico. Para entender tal enunciado, é 

preciso perceber que o “Milagre” esteve alicerçado em um modelo que incentivava o 

consumo de bens duráveis pelas classes mais favorecidas.  Conforme Kunciski 

(2000, p. 87), “o bolo cresceu mais não foi melhor dividido; ao contrário, a renda se 

tornou ainda mais concentrada”. Ademais, é preciso ressaltar, que o PIB é uma 

medida internacional, a qual apresenta o somatório das riquezas produzidas pelo 

país. E, sabe-se, ainda, que o período de prosperidade econômica foi instável e 

sucedido por um outro, no qual as taxas inflacionárias corroeram a economia 

brasileira.   

 

Os elementos analisados demonstram o caráter crítico da charge perante a postura 

econômica do ministro Berzoine. O “não-dito” é que a medida anunciada não deveria 

ser utilizada, pois, historicamente, ela não obteve êxito e que a preocupação com o 

aumento do salário mínimo deve ser uma medida primordial do governo — 

especialmente, o de um presidente que tem uma história política marcada pela 

defesa das necessidades dos trabalhadores. 

 
Charge 4 



  

 

Na charge 4, do dia sete de junho de 2004, temos a imagem do presidente Lula com 

roupas de bruxo, segurando uma varinha e apontando-a para um sapo. Há dois 

enunciados em letras amarelas. No primeiro está escrito: Lula Potter e, logo abaixo, 

em letras menores: “FIAT CRESCIMENTUS! NÃO... ESPETACULUS 

CRESCIMENTORUS! NÃO... CRESCIMENTUS EST!!!” 

 

Temos uma clara paródia do personagem Harry Potter da escritora inglesa Joanne 

Kathleen Rowling, tanto pela associação direta com o nome, quanto à linguagem 

utilizada, a qual se assemelha as dos bruxos do filme — o latim é a língua preferida 

pelos magos para lançar feitiços65. Em Harry Potter, o principal meio dos feiticeiros 

criarem magia é através de uma varinha66, com esse objeto, os bruxos podem 

realizar todo tipo de feitiço, benéfico ou maligno. Outrossim, o protagonista da 

história, apesar de sua enorme importância na narrativa, é ainda um aprendiz, e, por 

isso, nem sempre consegue acertar os seus feitiços, como podemos constatar, nos 

três primeiros filmes exibidos no Brasil, até o ano de publicação das charges: Harry 

Potter e a Pedra Filosofal (2001), Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) e Harry 

Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004).  
 
Associando Lula a Potter, a charge mostra a sua natureza interdiscursiva e irônica, 

uma vez que o presidente parece estar confuso nos feitiços que usará para fazer 

crescer a economia, observa-se, também, que Lula precise usar de expedientes 

mágicos para realizar o desejado crescimento. A metáfora da mutação do sapo, 

recorrente nos contos de fada, alude ao apagamento da ação da história nas 

transformações sociais: através do “passe de mágica”, o sapo se transforma em 

príncipe, o feio em belo e o mau em bom. Ao associar as práticas mágicas à Lula, o 

chargista aponta uma certa ilusão e imaturidade do petista que desconheceria como 

as coisas acontecem, efetivamente, no mundo real, sujeito às condições sócio-

históricas. Além disso, existe uma crítica a espetacularização do crescimento 

econômico, percebida no enunciado: NÃO... ESPETACULUS CRESCIMENTORUS! 

                                                 
65 Segundo o site da Editora Abril, um bom exemplo dessa linguagem pode ser visto no emblema da 
escola de bruxaria de Hogwarts, onde lemos: Draco dormiens nuquam titillandus ("Nunca cutuque um 
dragão adormecido"). Disponível em: http://www.abril.com.br/noticia/abril/no_98780.shtml. Acesso 
em: 22 de dezem. 2007.  
66 Nos escritos de J. K. Rowling existem também feiticeiros que conseguem fazer magia sem a 
varinha, chamados magids. 



  

 

 
O crescimento econômico é um dos aspectos do desenvolvimento de uma dada 

sociedade. Em decorrência disso, ele é bastante propagado na mídia pelas análises 

das taxas do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo Troster e Mochón (2002, p. 320), 

de forma geral, ressalvada as peculiaridades históricas e sociais, o crescimento de 

um país é determinado pela “[...] disponibilidade de recursos produtivos, pela 

produtividade e pela atitude da sociedade em relação à poupança.”.  

 

Analisando a História do Brasil, verificamos uma forte oscilação no crescimento do 

PIB, conforme Troster e Mochón (2002), por volta de 1970, o país viveu o período do 

milagre econômico com elevadas taxas de crescimento, porém esse quadro se 

modificou graças às crises internacionais e às dificuldades internas na capacidade 

produtiva brasileira. Dessa forma, os governos do período recorreram a empréstimos 

externos para garantir a continuidade do crescimento econômico, entre eles estava o 

do FMI, causador de inúmeras polêmicas apresentadas na mídia brasileira. Na 

chamada “década perdida” (1980), o Brasil teve um baixo desempenho em seu 

crescimento, desde então, a preocupação com esse indicador econômico tem 

atraído a atenção dos economistas, empresários e, particularmente, dos jornalistas. 

Por meio do humor, o chargista defende uma política de crescimento econômico, 

livre do espetáculo, ou seja, alicerçada em bases sólidas. Entretanto, apesar de 

necessário, esse indicador econômico é apenas um dos aspectos do 

desenvolvimento do país, posto que uma alta taxa do PIB não garante, 

necessariamente, a melhoria das condições de vida da população, podendo até 

mesmo gerar malefícios.  

 
O que se costuma chamar de “a mania de crescimento” tem sido 
duramente criticado quando se observam os custos de crescimento 
econômico sobre qualidade de vida. Mostrou-se o aumento dos 
chamados “efeitos colaterais”, ou externalidades negativas, nas 
economias industrializadas, como a contaminação do meio 
ambiente. Destacaram-se possíveis conflitos existentes entre 
estabelecer-se como objetivo de um crescimento elevado e a 
aspiração a uma certa qualidade de vida, dada às conseqüências 
sociais e econômicas a que esse objetivo leva. (TROSTER; 
MOCHÓN, 2002, p. 323).  

 
 



  

 

Podemos concluir que, nessa charge, ecoa a voz do empresariado, sobretudo, o 

nacional, que reclama da necessidade do crescimento econômico, mas ao atribuir 

essa tarefa ao governo e às políticas econômicas, esse discurso mostra sua postura 

antineoliberal. 

  

As duas charges analisadas nesta categoria criticam a política econômica do 

governo Lula, diretamente, apresentando a caricatura do presidente (charge 4) ou 

satirizando a declaração do ministro do trabalho (charge 3). Por outro lado, se na 

primeira charge há uma preocupação com o salário do trabalhador, na segunda é o 

crescimento econômico que se torna relevante. 

 

Desemprego 

 
Charge 5 

 
A charge 5, do dia primeiro de abril de 2004, retoma algumas questões já 

apresentadas. Nela, identificamos a caricatura do presidente Lula proferindo um 

trecho de um discurso: “vou criar dez milhões de empregos, acabar com a fome no 

Brasil e agilizar o Estado...”. Ao seu lado vemos um calendário, mostrado a data “1 

de abril”, com o número destacado em vermelho.   

 



  

 

Temos uma relação interdiscursiva com um outro discurso proferido pelo petista no 

ano anterior. No primeiro dia de janeiro de 2003, muitos jornalistas dos maiores 

veículos do país estavam atentos aos acontecimentos em Brasília, pela primeira vez 

no país, um presidente de esquerda tomava posse. Câmeras e microfones 

posicionados para que “ao vivo” grande parte da população ouvisse o primeiro 

discurso do seu presidente: “Mudança; esta é a palavra chave, esta foi a grande 

mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente 

venceu o medo e a sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos 

caminhos”. Assim começava Lula, num discurso que evocava o nacionalismo e se 

dirigia aos “brasileiros e brasileiras” para juntos lutarem contra a fome e as 

desigualdades sociais. Para se ter uma idéia da ênfase dada a esse problema, 

identificamos nas três primeiras páginas do discurso de posse, o qual tinha um total 

de oito páginas, a citação literal do vocábulo “fome” 12 vezes – não computando aí 

os sinônimos e as paráfrases. Lula então convoca um grande mutirão contra fome, 

como o grande adversário que uniria a nação. Nascia então o Programa “Fome 

Zero”, nas palavras emocionadas daquele que se autodenominava “servidor público 

número um do país”:  

 
Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira 
passando fome, teremos motivo de sobra para nos cobrirmos de 
vergonha. Por isso, defini entre as prioridades de meu Governo um 
programa de segurança alimentar que leva o nome de ‘Fome Zero’. 
Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se, ao 
final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade 
de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão 
da minha vida67.  

 

Historicamente, o primeiro de abril é considerado como o dia da mentira, o que é dito 

nesse dia não deve ser levado a sério. Por meio dessa construção irônica, o 

chargista provoca o efeito de sentido de humor. Mas uma vez, temos, como pano de 

fundo, uma crítica às elevadas taxas de desemprego68 e a fome no país. Temos uma 

retomada explícita do discurso eleitoral em uma movência de sentido, ou seja, a 

                                                 
67  Discurso de posse do Presidente Luíz Inácio Lula da Silva. Disponível em: 
http://www.sfiec.org.br/artigos/temas/discurso_de_posse_do_presidente_Luiz_Inacio_Lula_da_Silva.h
tm Acesso em: 03 mar. 2007.  
68 No Brasil, o IBGE classifica como desempregada “toda pessoa de 16 anos ou mais que, durante a 
semana de referência, isto é, a semana em que se fez a pesquisa, esteve procurando trabalho, isto é, 
que tomou medidas para procurar trabalho ou que procurou estabelecer-se durante a semana 
precedente”. (TROSTER e MOCHÓN, 2002, p. 352). 



  

 

enunciação é deslocada do dia da posse presidencial para o Dia da Mentira: as 

declarações se tornam enganos eleitoreiros. Em um tom irônico e denunciante, o 

chargista está cobrando as promessas realizadas por Lula naquele primeiro de 

janeiro de 2003.   

 

Com freqüência, vemos na mídia o tema do desemprego e suas conseqüências na 

atualidade, apesar de bastante conhecido, os economistas consideram-no um 

fenômeno complexo e diversificado69. Segundo informações coletadas pelo DIEESE 

e Pela fundação SEADE70, a taxa de desemprego da Região Metropolitana de 

Recife aumentou no período de publicação da charge, de março a abril de 2004, 

passando de 24,2% para 24,7% da População Economicamente Ativa – PEA71. O 

contingente de desempregados foi estimado em 380.000 pessoas na região. 

                                                 
69 Para Troster e Mochón (2002), o desemprego pode ser classificado em: sazonal, cíclico, friccional e 
estrutural. O sazonal surgiria em determinados períodos do ano, como por exemplo, atingindo o 
turismo durante a “baixa estação”. O desemprego cíclico está relacionado às flutuações e mudanças 
econômicas, como nas recessões, período em que ele tende a aumentar consideravelmente.  O 
terceiro tipo de desemprego, o friccional, é considerado pelos economistas o mais natural. Ele é 
ocasionado pela busca de melhores postos de trabalho “[...] porque algumas empresas estão 
atravessando uma crise ou porque os novos membros da força de trabalho levam certo tempo 
procurando um novo emprego”. (TROSTER; MOCHÓN, 2002, p. 354). Os desempregos estruturais 
estão relacionados à falta de qualificação profissional. Esse tipo de desemprego aumentou, 
exponencialmente, nos últimos anos, pelas rápidas mudanças provocadas pelo desenvolvimento 
tecnológico e pela falta de políticas públicas de capacitação. 
70 Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana do Recife (PED/RMR). Disponível 
em: http://www.dieese.org.br/pedrecife/dados042004.xml. Acesso em: 06 agost. 2007. 
71 Segundo o IBGE, a População Economicamente Ativa “compreende o potencial de mão-de-obra 
com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada, 
assim definidas: população ocupada - aquelas pessoas que, num determinado período de referência, 
trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias)”. Disponível: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm. Acesso 
em: 19 agost. 2007.  
 



  

 

 
Charge 6 

No dia 24 de dezembro de 2004, às vésperas do Natal, o Diario de Pernambuco 

publica a charge 6, na qual se encontram os personagens bíblicos: José, um senhor 

de barbas, segurando um cajado e Maria grávida, sentada em cima de um burrinho 

que olha atento a cena. À frente dela, temos um birô no qual está sentado o Papai 

Noel com sua grande barba e as suas roupas típicas, por trás dele, temos um cartaz 

em que se lê: “Agência de empregos Noel”. Esse personagem pergunta a Maria e a 

José: “Experiência anterior?”.  

 

O que temos em tela é uma crítica ao desemprego e as dificuldades no acesso ao 

trabalho, sobretudo, a exigência de experiência prévia. Ademais, o chargista coloca 

em evidência dois símbolos tradicionais do período natalino: a Sagrada Família, 

oriunda da formação discursiva cristã, sobretudo, católica, em oposição à figura do 

Papai Noel, pertencente à FD capitalista. Se compararmos a FD cristã à FD 

capitalista, percebemos que os valores da solidariedade presentes na primeira são 

desprivilegiados pela segunda que propõe o individualismo e a satisfação pessoal 

como valores fundamentais.  

 

Lembramos que na narrativa bíblica, José procura hospedagem e repouso para o 

nascimento de Jesus, mas, como é sabido, ele não consegue obter êxito em 

decorrência das respostas negativas dos proprietários. A atualização da cena se dá 

na visão irônica do chargista com a indagação do Papai Noel, que há tempos tem se 

tornando uma figura de evidência no período natalino. Atualmente, em nossa cultura 

é a ele que as pessoas, sobretudo as crianças, se dirigem para pedir presentes. Ora, 



  

 

é isso o que fazem os personagens bíblicos — razão primeira do Natal ― ao pedir 

um emprego. Por outro lado, podemos perceber que a representação da família de 

Nazaré revela que as necessidades ocasionadas pelo desemprego atingem todo o 

entorno familiar.   

 

Apesar da imagem de José ser representado como um homem maduro, o enunciado 

do Papai Noel “experiência anterior?” aponta as dificuldades dos jovens que ainda 

não tiveram acesso ao emprego formal. É no contexto das transformações no 

modelo de produção e de trabalho que as exigências no mercado de trabalho tem se 

intensificado. Segundo Bastos (2007), para entendermos o desemprego no país 

temos que considerar as transformações da economia brasileira entre 1993 e 2003 e 

os seus efeitos no mercado de trabalho urbano. Esse foi um período no qual a 

economia brasileira aprofundou a abertura comercial e a estrutura produtiva do país 

passou a se deparar com parâmetros internacionais de competitividade. Assim 

ocorreu um movimento de reestruturação produtiva das indústrias brasileiras e uma 

diminuição na contratação de mão-de-obra, bem como o aumento de exigências dos 

candidatos ao trabalho, entre outras: capacitação, conhecimento de idiomas e 

experiência profissional. “Como é referido com recorrência na literatura, a ausência 

de experiência constitui-se em um handicap para os jovens em seu processo de 

inserção no mercado de trabalho.” (BASTOS, 2007, p. 12). 

 
O problema do desemprego e as exigências para a inserção no campo de trabalho 

estão presentes no discurso das duas charges analisadas. Essas questões são 

fundamentais na hipótese que defendemos, pois, historicamente, as questões do 

trabalho sempre foram um lugar de confronto entre o discurso neoliberal e os seus 

contradiscursos.  Como nos lembra Passet (2002, p. 26), “por trás do discurso — 

sejamos lúcidos —, é a um confronto que assistimos”; como visto, o chargista deixa 

claro seu lugar nessa disputa.   

 
Inflação  



  

 

 
Charge 7 

A charge 7, do dia 11 de julho, apresenta um dragão sentado em uma cadeira 

comendo um alimento em uma lata com o rótulo: ECONOMIA LULA. Aos pés de 

nosso personagem, visualizamos uma outra lata vazia com o seguinte enunciado: 

ECONOMIA FHC. Sorridente, aparentando tranqüilidade, o dragão profere a frase: 

“Mudei de marca, mas o sabor continua o mesmo!!!72 Logo acima, no canto direito 

em um quadro, lê-se o enunciado: “Inflação acumula alta de 169% desde o Plano 

Real.”  

 

Na década de 1980, o Brasil apresentou elevados patamares inflacionários. 

Controlada pelo Plano Real a alta generalizada de preços permaneceu na memória 

social dos brasileiros como um espectro73. Por meio do interdiscurso, o texto evoca a 

figura do dragão, ícone da alta de preços, que corroia a economia e, ainda, se 

presentificava no imaginário. A charge pretende alertar contra o perigo do processo 

inflacionário, criticando os dois governos: Lula e Fernando Henrique Cardoso, que 
                                                 
72 A frase retoma um bordão popular bastante conhecido, no qual, destacamos a ilusão do discurso 
publicitário, emoldurando o discurso da mudança. Isso se revela especialmente na idéia de marca – 
caráter simbólico – em contraposição a de sabor – essência.  
73 Um momento marcante disso aconteceu no primeiro dia da propaganda eleitoral do 2º turno de 
2002, quando a propaganda eleitoral de José Serra colocou no ar o depoimento da “global“ Regina 
Duarte: “Estou com medo. O Brasil corre o risco de perder a estabilidade. Não dá para jogar tudo na 
lata do lixo. O Serra, eu conheço: é o Serra dos genéricos [...] sei o que vai fazer. O outro, eu achava 
que conhecia. Agora, não reconheço mais. Isso dá medo na gente. Medo da inflação desenfreada de 
80% ao mês [...]”.  



  

 

não teriam conseguido derrotar o “monstro”, conforme a metáfora visual. Ao 

comparar os dois governos, o chargista critica o governo Lula, que se dizia diferente 

e se opunha ao governo anterior, mas que estaria tomando as mesmas medidas, as 

quais discordava outrora.  

 

A esse respeito, ressaltamos que o uso das metáforas, freqüente nas charges, como 

a do “dragão da inflação”, é muito recorrente na economia, conforme destaca 

Blikstein (2003). Ela serve para atingir um maior número de pessoas, uma vez que 

auxilia no processo de compreensão dos acontecimentos, fazendo parte não apenas 

do discurso midiático ou literário, mas também de nossa vida cotidiana74. Sobre esse 

aspecto, é bastante pertinente a observação de Flôres (2002, p. 25): 

 
Na charge evidencia-se bem a característica fundamental da 
linguagem metafórica: a transmutação de uma coisa em outra sem 
que a primeira que lhe deu origem, se dilua automaticamente na 
segunda. Na verdade a metáfora está na charge como um todo, nos 
seus diversos elementos e nas relações entre eles.  

 

A charge, além de sua opacidade, denota a sua posição em defesa da intervenção 

do governo na economia, ao culpar os dois últimos presidentes da República pela 

incapacidade de debelar tal mostro, confirma uma postura contrária às premissas 

neoliberais.   

 

                                                 
74 Cf. LAKOFF, George; JOHSON, Mark. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago 
Press, 2003 
 



  

 

 
Charge 8  

 
A exemplo do que aconteceu com a anterior, a charge 8, do dia 02 de outubro de 

2004, traz a figura de um dragão com o vocábulo “inflação”, escrito em seu corpo. 

Esse monstro está em posição de largada numa provável competição esportiva. O 

olhar do dragão está voltado para uma placa na qual se encontra o enunciado: 

“eleições 2004”; entre a placa e o mostro, temos, em letras vermelhas, a numeração 

regressiva de 10 a 7, indicando a proximidade do início da competição.   

  

Em três de outubro de 2004, aconteceu, em todos os municípios brasileiros, o 

primeiro turno das Eleições Municipais, nas quais foram escolhidos prefeitos, vice-

prefeitos e vereadores. A charge defende que, após as eleições, haveria um 

crescimento inflacionário, o medo histórico de tal fator econômico estaria presente 

no imaginário do sujeito-chargista, revelando ainda um descrédito na política 

partidária.   

 

O discurso do medo e a metáfora dragão/inflação são pontos que aproximam os 

desenhos analisados. É possível perceber uma descrença na capacidade dos 

governantes eleitos (charge 7) ou nos que ainda irão se eleger (charge 8) em 

conseguir acabar com o problema da alta de preços. Logo, é perceptível um certo 

pessimismo nas charges em tela.  

 
Taxa de câmbio 



  

 

 

 
Charge 9 

 

No desenho do dia 16 de abril, vemos uma nota de um dólar, no lugar onde figura a 

imagem do ex-presidente americano, George Washington, está um homem 

encapuzado segurando um rifle, no seu braço há uma frase tatuada: “Eu  Rio”. 

Uma frase em cima do quadro completa o sentido da charge: “Risco Brasil aumenta 

e faz o dólar subir”. Quando o risco Brasil ou risco país aumenta os investidores 

ficam menos dispostos a correr riscos e procuram investir em países mais estáveis 

como os EUA. Logo, aumenta a procura pela moeda norte-americana, tornando-a 

mais forte que as outras moedas nacionais como o real.  

 

O risco país é um indicador usado para países emergentes ou subdesenvolvidos 

que tenta determinar o grau de instabilidade econômica de cada um deles; em razão 

disso, serve como orientador para os investidores. Esse índice é calculado por 

agências de classificação de risco e bancos de investimentos, sobretudo, os norte-

americanos. A elevação da taxa de juros nesses países é uma das principais 

medidas para atrair investimentos estrangeiros e compensar o provável risco que 

esses poderão obter. Para se chegar a essa medida são avaliados, entre outros, o 

nível do déficit fiscal, as turbulências políticas, o crescimento da economia e a 

relação entre arrecadação e a dívida de um país. Com o aumento do risco Brasil, o 

país poderia ter uma diminuição dos investimentos estrangeiros e uma 



  

 

desaceleração no crescimento econômico, além de aumentar suas taxas de juros, o 

que poderia ocasionar o aumento do desemprego e a diminuição dos salários.  

Para além dessas questões econômicas, temos um outro discurso: a insegurança no 

Rio de Janeiro, que pressupomos ser o foco do chargista, posto que o conflito entre 

a polícia e as organizações criminosas do Rio de Janeiro estava bastante evidente. 

Interessante observar que a charge aponta para a polissemia do vocábulo “risco”, 

funcionando tanto no campo econômico – provocando instabilidade, quanto no social 

– denotando violência e insegurança 

Em fevereiro de 2003, o traficante Fernandinho Beira-Mar comandou, do presídio em 

que se encontrava, uma série de ações criminosas, nas quais bandidos queimaram 

ônibus, atacaram policiais e impuseram o toque de recolher em alguns bairros do 

Rio. Após um ano, a situação continuava tensa: no dia 13 de março, o então 

governador Anthony Garotinho pediu reforço das Forças Armadas para controlar a 

violência no Estado. No dia seguinte, o pedido de envio de tropas ao Rio foi negado 

pelo governo federal e o traficante Luciano Barbosa da Silva, considerado o chefe do 

narcotráfico no Rio de Janeiro foi morto pela polícia. A divergência política entre o 

governo do Estado e o governo Federal repercutiu na mídia por meio de críticas 

recíprocas.  

É no contexto desses acontecimentos que a charge em questão é publicada, temos 

aí uma complexa relação entre o econômico e o social, o chargista compara o risco 

econômico ao risco concreto dos conflitos, entre policiais e bandidos, no Rio de 

Janeiro — é possível perceber uma marca de ironia nessa comparação.   



  

 

 
Charge 10 

 

No dia 25 de agosto, vemos a figura caricaturada do presidente americano George 

Washington — presente nas cédulas de dólar —  saltando sobre a cabeça da efígie, 

— símbolo da República brasileira — desenhada em quase todas as cédulas de 

reais, em direção a uma trave de salto em altura. As marcas do salto no ar são 

visíveis. Como texto, temos o enunciado 1: “olimpíadas brasileiras” e, logo abaixo, o 

número 2: “salto em altura”. A charge faz parte de uma série intitulada: “olimpíadas 

brasileiras”, composta de 14 desenhos publicados entre os dias 14 e 28 com uma 

interrupção no dia 17 de agosto75, o período coincide com os Jogos Olímpicos de 

Atenas, realizados de 13 a 29 daquele mês.  

 

A preocupação em tela do chargista é com a elevação da moeda americana em 

relação ao real. A desvalorização cambial torna a moeda nacional mais fraca, 

acarretando uma diminuição do poder de compra dos produtos importados. Logo, as 

importações caem, gerando uma elevação nos preços, como explicam os 

economistas:  

 
Evidentemente, diminuirão as importações de muitos produtos, mas 
os produtos essenciais, como petróleo, trigo que o Brasil importa 
muito, terão seus preços aumentados (em reais, não em dólar), 
provocando o aumento dos custos de produção, que serão 

                                                 
75Essa interrupção foi intencional, pois, nesse dia, temos a imagem de um telespectador sentado em 
uma poltrona assistindo a uma transmissão em três televisores, nos quais, lemos os enunciado: vote 
1, vote 2, vote 3, em cada um deles. O efeito irônico é gerado por esse enunciado maior, logo acima 
do desenho: “Interropemos nossa transmissão olímpica para o horário eleitoral obrigatório”. 



  

 

repassados aos preços dos produtos finais, gerando inflação. 
(EQUIPE DE PROFESSORES DA USP, 2001, p. 167).   
 

Dessa forma, o medo do retorno da inflação permeia o discurso do chargista. Por 

outro lado, as estrelas, que representam a dor, são visualizadas próximas à cabeça 

da República, enquanto a imagem de George Washington sobrevoa em direção à 

trave de braços abertos. A imagem indica que há algo errado na economia brasileira.   

 

Com todas as especificidades apontadas, as duas charges, além da opacidade do 

que é visto, revelam uma preocupação com a elevação dos preços, gerada pela 

desvalorização cambial.  
 
Taxa de juros 

 
Charge 11 

 
A charge publicada no dia 20 de agosto mostra o ministro Palocci vestindo uma 

camiseta branca e um calção vermelho, segurando uma barra em forma de 

porcentagem. O exagero é perceptível no tamanho da barra quase a altura do 

ministro. Temos também a reformulação do enunciado original “levantamento de 

peso” em “levantamento de juros”.  

 

Em razão de sua postura econômica conservadora na manutenção das taxas de 

juros, consideradas elevadas, Palocci fora criticado duramente por oposicionistas e 

membros da própria equipe do governo Lula. Em entrevista concedida às páginas 

amarelas da Revista Veja no dia 18 de fevereiro de 2004, o então ministro da 

Fazenda reconheceu a existência das críticas à política econômica, dentro do 



  

 

próprio governo, mas declarou que se trata do debate democrático: “Mas não há no 

governo oposição à política econômica. O que há é debate sobre eventuais 

medidas, o que é salutar e democrático.” (PALOCCI apud. OINEGUE, 2004, p. 14). 

 

 
Charge 12 

 

A charge 12 de 05 novembro traz o vice-presidente da República, José Alencar76, 

discursando em um microfone, com um dedo em riste, exclamado: “e eu JUROS que 

serei um bom ministro da Defesa”, do outro lado com uma das mãos sobre o rosto 

está a imagem de Lula com aparente indignação dizendo: “começou!!!”  

Na manhã do dia anterior, 04 de novembro de 2004, o então ministro da Defesa, 

José Viegas Filho, deixou o cargo a seu pedido, sendo substituído pelo vice-

presidente José Alencar. A cerimônia de posse só ocorreu no dia 08 do mesmo 

mês, porém o chargista a antecipa com o objetivo de criticar as elevadas taxas de 

juros. E o faz pela semelhança entre o verbo “jurar’ e o substantivo “juros” — em vez 

de dizer: “eu juro”, o personagem exclama: “eu juros”, numa paródia dos discursos 

de posse.  

                                                 
76 De origem modesta, José Alencar tornou-se um dos maiores empresários de Minas Gerais ao 
fundar a rede Coteminas, com diversas fábricas de fiação e tecidos espalhadas pelo Brasil. Na 
atividade política, Alencar foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e 
vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Em 1998, foi eleito para o Senado Federal 
pelo PMDB. Em outubro de 2001, o senador se filiara ao Partido Liberal e, no ano seguinte, apesar de 
resistência, no interior do Partido dos Trabalhadores, costurou-se a aliança entre esse e o PL, tendo 
Alencar como vice na chapa de Lula.   



  

 

Reiteradas vezes, o vice-presidente José de Alencar tem polemizado com a política 

econômica do governo, sobretudo, a taxa de juros. As primeiras manifestações de 

desacordo de Alencar datam do início do governo Lula; ainda em junho de 2003, 

quando substituía o presidente, ele teria declarado: "Isso (taxa de juros) não é 

decisão para economista, é decisão para político, porque, tecnicamente, tem dado 

errado", segundo matéria da Revista Veja de 11 de junho de 2003. A insatisfação de 

Alencar com a política econômica de Palocci é percebida, mais claramente, na 

seguinte citação: "Não tem como dar uma de surdo, cego e louco. Não dá para fingir 

que nada está acontecendo. Ajudar o governo não é só bater palma para tudo" 

(apud. LIMA, 2003).  

O vice-presidente, enquanto sujeito do discurso, reitera um questionamento presente 

na mídia e, em boa parte, na sociedade. Entretanto, sua posição enquanto membro 

do governo, segunda pessoa na ordem de substituição da Presidência, deveria 

interditá-lo ou o constrangê-lo a realizar essa crítica de forma pública. O chargista se 

utilizará desse deslizamento na ordem do discurso para ironizar a política econômica 

do governo.  

 

Após a análise dos desenhos dessa categoria, podemos perceber a existência de 

uma crítica a política de juros, efetuada, na época, pelo governo Lula por meio de 

sua equipe econômica, liderada pelo ministro Palocci. No primeiro momento, a crítica 

é endereçada ao ministro da Fazenda, já na segunda imagem, percebemos que a 

insatisfação com juros está presente no interior do governo Lula por meio das 

declarações do vice-presidente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Impostos  

 
Charge 13 

 
Na charge 13, publicada dia 03 de janeiro de 2004, a única analisada cuja autoria 

não é de Lailson Cavalcanti, temos a figura de um homem que caminha com as 

mãos no bolso. Com certa expressão facial de reclamação, ele profere um 

enunciado dividido em duas partes ou seqüências discursivas (SD). Na primeira SD: 

“foi só começar 2004 que tudo mudou...” continuando, no lado posterior, temos: “... 

mudou a taxa de energia, de água, o IPVA, o IPTU...”. 

 

Interessante observar que a SD1 parecia indicar uma leitura habitual ou comum da 

passagem de ano, momento no qual se esperam mudanças positivas, porém essa 

perspectiva é quebrada com a SD2, claramente, crítica e pessimista (é possível, 

ainda, perceber uma ironia à idéia do progresso histórico).   

 

O texto dialoga com as críticas ao aumento nos valores da taxas e dos impostos, 

cobrados pelos governos ou por seus concessionários, no início do ano. Esse 

discurso está conectado com as críticas, amplamente, apresentadas na mídia, à 

estrutura tributária no Brasil. Porém, notamos que o nosso personagem não 

aparenta ser um grande empresário, mas um homem comum, “cada um e ninguém”, 

conforme classifica Souza (2000). 

 

Temos a partir dos anos de 1990, com a relativa estabilidade de preços decorrente 

do Plano Real, uma crescente discussão sobre o sistema tributário brasileiro. 



  

 

Freqüentemente, a imprensa divulga matérias e artigos, nos quais defende a 

redução dos tributos e das taxas, discurso também partilhado pelos economistas, 

como se observa abaixo:  

 
O fato é que as alterações no cenário internacional, com uma 
crescente abertura de nossa economia, vêm impondo novos desafios 
no sentido da harmonização fiscal. Além disso, a estabilização e o 
crescimento da economia decorrentes do Plano Real propiciaram uma 
apreciável elevação da receita pública, o que faz com que surjam, 
freqüentemente, críticas provenientes aqueles que consideram 
excessivo o nível de nossa carga tributária. De fato, desde 1994 a 
receita tributária brasileira situa-se no patamar de 29% do PIB. 
(AFONSO; VARSANO; RAMUNDO, 2006, p. 2). 

 

Nesta charge, percebemos uma crítica social aos aumentos dos impostos e das 

taxas pagas pelos brasileiros. O fato de ser um homem a reclamar, e não uma 

empresa, confirma a preocupação social do chargista e a necessidade de controle 

do Estado a esses tributos e a diminuição dos percentuais pagos por eles.  

 

Charge 14 

 

Na charge 14, datada de 09 de dezembro, temos, em preto e branco, a imagem de 

um burro esguio com as pernas afastadas, em cima do animal, encontramos um 

grande caixote, onde se assenta o ministro da fazenda, Antonio Palocci. Os olhos 

esbugalhados e a posição dos membros inferiores revelam um esgotamento físico. 

Palocci profere o enunciado: “Não sei do que vocês reclamam tanto!                



  

 

O pessoal na Suécia, Suíça, Alemanha, Inglaterra e outros países paga muito mais 

imposto de renda que vocês!!!”  

 

Há uma crítica à carga tributária brasileira, a ironia é perceptível na comparação do 

Brasil com os países de alto nível de desenvolvimento econômico, onde os 

benefícios oriundos dos impostos são distribuídos por todos, imperando uma política 

de eqüidade social e uma maior distribuição da renda arrecadada. Essa comparação 

destoante gera uma incongruência e, ao lado do exagero na representação da caixa, 

suscita o efeito de humor.  

 

Como interdiscurso, temos a metáfora do “burro de cargas” presente no imaginário 

dos brasileiros, como a representação do indivíduo que é explorado em sua força de 

trabalho por outros. O chargista, por meio do enunciado: “Não sei do que vocês 

reclamam tanto!”, coloca em evidência a voz da crítica aos impostos presente na 

sociedade brasileira. Segundo o discurso da charge, verificamos que a polêmica dos 

impostos é intensa e percebida pelo governo, mas que não existiria a disposição de  

diminuir essa cobrança.     

 

A insatisfação com a carga tributária no governo Lula é recorrente nas duas 

imagens. O chargista coloca essa crítica na boca de um personagem comum, 

representando toda a sociedade e, em outro momento, por meio da contradição do 

discurso de Palocci na imagem do burro de cargas, metáfora do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Banco Central 

 
Charge 15 

A charge 15 tem apenas uma informação verbal, o nome da instituição, escrito em 

um porquinho de guardar dinheiro. Temos, no primeiro plano, a imagem do 

Congresso Nacional transformada em dois canhões apontados para a figura 

caricaturada do presidente do Banco Central, Henrique Meireles, que segura a 

própria instituição, metaforizada em um porco/porta-dinheiro. 

A fragilidade do cofre é enfocada no não-dito da imagem. Como não temer a 

ameaça de armas potencialmente destruidoras contra um frágil Banco Central, 

metaforizado em um porquinho, seguro nas mãos de um único homem? O discurso 

do medo e da insegurança econômica se torna presente por vias interdiscursivas. 

Isso ocorreu em virtude de denúncias contra o presidente do Bacen veiculadas pela 

mídia e que tiveram desdobramentos em outras áreas da economia.  

O Banco Central do Brasil foi fundado nos tempos do Regime Militar, em 31 de 

dezembro de 1964, por meio da Lei n. 4.595. Como uma autarquia federal, o Bancen 

integra o Sistema Financeiro Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda. Com a 

nova Constituição Federal de 1988, a importância do Banco foi intensificada, porque 

entre as suas principais atribuições estão a emissão de moeda, autorização e  

fiscalização  das instituições financeiras, como os Bancos públicos e comerciais, 

além do controle do fluxo de capitais estrangeiros. Um exemplo típico de sua 

importância é a compra de dólares ou a venda de reais com o objetivo de controlar a 

relação cambial.  



  

 

A origem da polêmica no Banco Central aconteceu, antes mesmo da posse de Lula, 

com o surgimento do discurso do medo econômico utilizado, particularmente, pela 

equipe do candidato à Presidência pelo PSDB, José Serra. Em resposta ao 

nervosismo do mercado77,  frente a uma possível ruptura na condução econômica, 

Luíz Inácio Lula da Silva convidou o então deputado tucano, récem-eleito, Henrique 

Meirelles (PSDB-GO) para a presidência da instituição. O deputado aceitou o convite 

e assumiu o cargo, desde o dia primeiro de janeiro de 2003, antes disso, teve que 

renunciar ao mandato no legislativo. Um dos aspectos mais polêmico da trajetória de 

Meirelles, especialmente, para alguns do PT, foi ter sido presidente geral do 

BankBoston78, quando morava nos Estados Unidos. 

Além dessas questões mais amplas, tivemos, no final de julho, a publicação de duas 

reportagens das revistas Isto É (28/07/2004)79 e da Veja (04/08/2004) que traziam 

denúncias contra o presidente Henrique Meirelles, havia indícios apontado uma 

suposta sonegação fiscal, entre outras irregularidades, relacionadas ao seu 

patrimônio. Essas denúncias fizeram parte da agenda midiática e se desdobraram 

em novas matérias sobre o caso. Por sua vez, o presidente Lula e alguns dos 

principais ministros do governo da época procuraram defender Meirelles,  

descaracterizando a denúncia. Além disso, buscaram adiar ao máximo um possível 

depoimento de Henrique Meirelles ao Senado. Entretanto, já estava em andamento, 

desde junho de 2003, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Banestado) 

que aliada ao Ministério Público passou a investigar as possíveis irregularidades do 

presidente do Bacen. Foi no bojo dessa polêmica, no interior do Estado, que foi 

publicada, no dia 03 de agosto de 2004, a charge em questão.   

                                                 
77 Interessante é a observação do então presidente da Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp), Horácio Lafer Piva, acerca da escolha do novo presidente do Banco Central: “'Meirelles é um 
banqueiro internacional, que opera neste ambiente há bastante tempo e certamente poderá oferecer 
contribuição importante para a equipe de Lula”. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG54418-6009,00.html. Acesso em: 13 agost. 2007. 
78 Segundo a revista Você S.A de fevereiro de 2000, o BankBoston no Brasil movimentava em 1984, 
época em que Henrique Meireles assumiu a sua direção, cerca de 100 milhões de dólares. Era 
conhecido como um banco de investimentos, exclusivo para milionários.  
79 A manchete da Isto É era taxativa: “Presidente e diretor do BC esconderam da receita bens no 
exterior”. Já a Veja trazia informações sobre transações imobiliárias suspeitas, feitas por um 
procurador de Henrique Meireles. Entre outros fatos, ela informava que um procurador e primo do 
presidente do Banco Central, Marco Túlio Pereira de Campos, foi detido no Aeroporto de Congonhas 
quando embarcava para Brasília levando em sua pasta R$ 32 mil em espécie. A revista informava, 
ainda, que Meirelles abriu uma empresa (Catenária Administração de Bens e Participação) quando já 
estava no governo. E por essa razão, deveria ter informado à Comissão de Ética Pública, mas não o 
fez. 



  

 

 

Charge 16 

Três dias após a publicação da charge, anteriormente analisada (06/08/2004), o 

Diario de Pernambuco trazia a charge 16, na qual víamos a imagem de Henrique 

Meirelles segurando o mesmo Banco Central, metaforizado no porquinho, agora, 

com as duas mãos sobre a cabeça, enquanto se atolava em uma grande nota de 

dólar americano, a qual parecia derreter, transformando-se em um “mar de lama”.  
 

A exemplo da anterior, as condições de produção são encontradas nas denúncias 

contra o presidente do Banco Central, produzindo o mesmo efeito de medo e de 

instabilidade econômica, prefigurada na imagem do dólar (o que remete a relação 

cambial entre o real e a moeda americana). “A taxa de câmbio é a medida de 

conservação da moeda nacional em moeda de outros países.” (VANCONCELOS, 

2004, p. 165). As denúncias contra Meirelles atingiam também a política econômica 

do governo Lula, pois existia a dúvida sobre quem poderia substituir o acusado, caso 

fosse condenado, demitido ou pedisse exoneração. Essas incertezas, aliada à 

especulação política, geravam um clima de desconfiança no mercado financeiro.  

 

Naquele dia, os indicativos econômicos demonstravam certa instabilidade do 

mercado financeiro: o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores de São Paulo, 

fechou em queda de 3,82%, aos 21.330 pontos. O risco Brasil disparou mais de 3% 

e fechou o dia com avanço de 1,34% aos 605 pontos. Já o dólar comercial encerrou 

vendido a R$ 3, 071, uma alta de 0,52%. 



  

 

A metáfora visual do Banco Central/cofre é recorrente nas charges analisadas, bem 

como o sentimento de ameaça. Da mesma forma, temos, nos dois desenhos, a 

imagem de Henrique Meireles que segura o Bacen em suas mãos e tenta vencer os 

obstáculos.  

 

Organismos econômicos internacionais 
 

 
Charge 17 

 

Em relação aos organismos internacionais, a charge do dia 21 de abril de 2004 é 

uma das mais interessantes por referir-se a dois dos mais importantes na 

contemporaneidade: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA). Podemos visualizar o rosto do Presidente Lula e do 

ministro da Fazenda, Antonio Palocci, olhando para cima, onde está um outro 

personagem: descalço, usando uma túnica, com as mão atadas para trás e uma 

grande barba. Aparentando indignação, ele profere o enunciado 1: “Fora com a 

ALCA! Abaixo a política econômica! Fora o FMI! Abaixo a BLXGLXBLLL...” Por sua 

vez, Lula profere o enunciado 2: “Esses radicais não conseguem modernizar o 

discurso...” A imagem lembra a iconografia de Tiradentes, considerado o herói da 

independência do Brasil, a data de publicação da charge, 21 de abril, feriado 

nacional, confirma nossa hipótese.  



  

 

Segundo a historiografia tradicional, em 1978, Tiradentes, ao lado de membros da 

aristocracia mineira, planejou libertar o Brasil do domínio português, em uma luta, 

acima de tudo, econômica. Lembramos que a reivindicação dos “inconfidentes” 

nasceu da carga tributária abusiva de Portugal pela mineração no Brasil. Naquele 

ano, o então governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, resolveu lançar 

a “derrama”, nome que se dava à cobrança dos impostos. Por isso, os conspiradores 

combinaram que a revolução deveria irromper no dia em que fosse cobrado esse 

imposto. Com o insucesso da revolução, Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 

1792. A história tradicional defende, também, que, em março de 1789, o coronel 

Joaquim Silvério dos Reis, amigo e companheiro dos inconfidentes, traiu-os, 

denunciando o movimento ao governador.  

 
Ao proferir o enunciado número dois, Lula estaria confirmando a sua mudança 

discursiva, esse inesperado reconhecimento ocasiona o efeito de sentido de humor 

e, mais que isso, de crítica. É possível ver na imagem de Tiradentes a alusão aos 

ex-membros do PT, considerados radicais, entre eles: a senadora Heloisa Helena 

(AL) e os deputados federais Luciana Genro (RS), Babá (PA) e João Fontes (SE), 

todos expulsos do partido no final de 200380.  

 

Conforme mostramos, desde os tempos de metalúrgico do ABC, Lula era tido como 

um homem de esquerda, compartilhando idéias tidas como radicais, mas desde a 

campanha eleitoral de 2002, havia se encaminhado para o centro. Já o ministro da 

Fazenda estava sendo criticado por sua postura econômica conservadora, 

especialmente, o cumprimento das metas estabelecidas pelo FMI. O chargista 

associa essa postura de submissão do Brasil aos organismos internacionais ao do 

Brasil Colônia do século XVIII.  

 

                                                 
80 Não seria absurdo inferir que o chargista aproxima a traição de Joaquim Silvério dos Reis à postura 
de Lula aos seus ex-companheiros de partido.  



  

 

 
Charge 18 

 

Na charge do dia 28 de setembro, temos a imagem de um grande cachorro com a 

língua para fora, expressando seu apetite e usando uma corrente, onde, vemos um 

cifrão pendurado. O cão representa o Fundo Monetário Internacional e está prestes 

a comer uma ração, derramada por Palocci em um recipiente, onde, lemos a sigla: 

“FMI”. A caixa que contém a “ração” tem dois enunciados: o primeiro em letras 

verdes: “superávit”, logo abaixo, temos, em destaque, o enunciado dois: “Extra 

especial”. A expressão de desejo do cão, o exagero e a desproporção do seu 

tamanho em relação ao do ministro produz o efeito de sentido de crítica. 

 

As raízes dessa crítica se encontram no acordo estabelecido na transição do 

governo FHC ao de Lula81, quando o último assumiu o compromisso de manter 

elevadas as taxas do superávit primário. Em entrevista a Revista Veja, Antonio 

Palocci defendeu a necessidade dessa medida, também adotada no último governo 

de Fernando Henrique, pois seria “mais segura” para o país: 

 
Assumimos na campanha eleitoral o compromisso de manter o 
câmbio livre, o superávit primário e a política de metas de inflação. 
Esses três instrumentos que nós mantivemos da última fase do 
governo anterior não foram instrumentos utilizados em toda a gestão 
de Fernando Henrique. [...] Nós estamos utilizando os mesmos 
instrumentos. Acontece que não são instrumentos de Fernando 
Henrique. Apenas alguns países não usam as metas de inflação, e 

                                                 
81 Segundo Almeida (2006, p. 219), no dia 19 de agosto de 2002, os quatro candidatos à sucessão de 
Fernando Henrique se reuniram com ele, a fim de discutir o acordo firmado com o FMI. “O objetivo 
era obter o acorde de US$ 30 bilhões que o governo tinha feito com o fundo. Para Lula, tratava-se de 
mais uma oportunidade para mostrar que a proposta de moratória era coisa do passado.”. 



  

 

estão aderindo agora. Não se pode inventar nessa área. (PALOCCI, 
apud. OINEGUE, 2004, p.15).  

 

O acordo com o FMI previa a elevação do superávit primário, que pode ser 

compreendido como o quanto de receita o governo federal, os Estados, os 

municípios e as empresas estatais conseguem economizar, após o pagamento de 

suas despesas. Essa economia pode ser alcançada de duas formas: aumentando a 

arrecadação de impostos ou realizando cortes nos gastos previstos no orçamento. É 

nesse ponto que a polêmica se estabelece, pois os investimentos sociais são 

inibidos e/ou cancelados para se alcançar as tais metas. Ao colocar o homem e as 

questões sociais como prioritárias, a charge irá se confrontar com essa última 

medida. 

 

Em nossa entrevista, perguntamos a Lailson Cavalcanti como explicaria a marcante 

presença dos temas econômicos em suas charges e qual o objetivo de sua crítica. 

Parece-nos oportuno inserir sua resposta, porque as duas últimas charges revelam 

um caráter de resistência aos organismos internacionais:  

 
Como disse, a relação entre política social e economia para mim é 
patente. A concentração de renda no Brasil, resquícios da 
colonização e da escravidão, é a principal característica do nosso 
sistema político e social. A subordinação econômica aos poderes do 
capital internacional manteve o país subjugado pela maior parte do 
século XX. A manipulação política, o cerceamento da liberdade de 
expressão, os casuísmos criados pelos diversos regimes 
republicanos, que mantiveram os privilégios das aristocracias rurais 
e urbanas, podem ser analisados através das políticas econômicas 
implementadas pelo sistema. Esses temas, portanto, para mim 
sempre foram o principal foco de análise da realidade política e 
social brasileira (CAVALCANTI, 2007, p. 3, grifos nosso). 
 
 

Nesta última categoria, as imagens apontam, mais claramente, o caráter 

contradiscursivo das charges do Diario de Pernambuco às políticas neoliberais, as 

quais são ancoradas nos organismos econômicos, sobretudo, no Fundo Monetário 

Internacional. Identificamos a imagem recorrente do ministro da Fazenda Palocci, 

apresentado como articulador dessa política no governo Lula. As charges mostram, 

também, as contradições de Lula e do PT em sua trajetória política, de forma 

explicita (charge 17) ou nas entrelinhas do interdiscurso (charge 18).  



  

 

4. Considerações finais  
“Hoje vemos como por um espelho confusamente; mas então veremos face a face. Hoje, 

conheço em parte; mas então conhecerei totalmente, como sou conhecido”  

I Coríntios (13,12) 

 

Após o percurso que fizemos nas páginas anteriores, retomamos a nossa questão 

inicial: como as charges do Diario de Pernambuco, em meio à hegemonia neoliberal, 

representam os temas econômicos? As charges teriam também aderido à ideologia 

neoliberal? Se entendermos que o neoliberalismo privilegia o campo econômico, 

tornando-o um elemento central de suas práticas, desprivilegiando as questões 

sociais e defende a não-intervenção do Estado na economia, percebemos que as 

charges além de não compactuarem com essa concepção a criticam.  

 

Da mesma forma que nos desenhos do Diario de Pernambuco, durante anos, o 

Partido dos Trabalhadores, liderado por Lula, também, criticou as políticas e a 

ideologia neoliberais, contudo as mudanças discursivas operadas no interior do PT, 

durante a campanha eleitoral de 2002 e, sobretudo, na constituição dos primeiros 

anos do mandato do presidente eleito (2003-2004), ocasionaram muitas críticas, 

especialmente, dos seus antigos aliados.  

 

Nesse contexto, o caráter crítico das charges ao neoliberalismo no Diario de 

Pernambuco pode ser interpretado de duas formas: a primeira como uma 

característica do gênero em si, que busca desconstruir o discurso hegemônico, 

promovendo uma desconstrução do estabelecido e a segunda como uma maneira 

de criticar o PT e a condução política de Lula. De fato, percebemos imagens 

recorrentes, nas quais o presidente é representado como um mentiroso, incoerente 

ou ingênuo. Questionado sobre essa construção negativa do governo Lula, o 

chargista Lailson Holanda Cavalcanti (2007, p. 4) deixou transparecer sua decepção, 

com o governo federal, mas afirmou que, nos governos anteriores, também, já havia 

criticado posturas inadequadas, pois “[...] o governante é o funcionário público de 

maior responsabilidade e sobre ele recaem as cobranças, independente do partido 

ou da sua alegada opção ideológica”:  
 



  

 

Tanto os governos estaduais do PT quanto o próprio discurso do 
candidato já permitiam prever uma práxis governista questionável 
sob vários pontos de vista. Já no primeiro ano (2003) ficou claro que 
não havia uma proposta reformista ou revolucionária e que seriam 
mantidos os mecanismos de privilégio de classes e os acordos 
políticos seriam mantidos nos moldes antigos. Não havia proposta 
concreta para uma reforma tributária ou uma ação concreta nos 
mecanismos sociais, mantendo-se slogans de efeito publicitário sem 
base concreta e implementando-se mecanismos assistencialistas. 
Como minha abordagem sempre foi pelo aspecto econômico e 
social, era óbvio que o novo governo repetiria erros que eu já havia 
criticado em administrações passadas. (CAVALCANTI, 2007, p. 4). 

 

A partir do que foi dito, levantamos uma questão: se as charges ironizam um 

governo de esquerda elas estariam cumprindo seu caráter de crítica, de resistência 

ou estariam sendo reacionárias? Acreditamos que o deslocamento do governo do 

PT para o centro, tornando-se, em certa medida, conservador, foi o propulsor do 

contradiscurso das charges, que permaneceram ancoradas na FD antineoliberal.   

 

Por outro lado, é preciso entender que, apesar de todas as imperfeições e críticas, o 

Brasil vive um momento histórico democrático, no qual a liberdade de expressão e a 

de Imprensa são constitutivas.  Consequentemente, os jornais, apesar da postura 

oficial de seus empresários, tendem a exibir outros discursos que não o 

hegemônico. Esse é o caso da charge, um gênero opinativo, no qual existe a marca 

da autoria do sujeito-autor, sua assinatura, e, por isso, nem sempre, estará 

vinculada à formação ideológica do jornal. 

 

No caso especifico do Diario, Lailson Cavalcanti faz parte de uma geração de 

intelectuais que viveram os tempos da Ditadura; dessa maneira, em certo momento 

histórico, eles pertenceram ou transitaram pela mesma formação discursiva 

progressista ou de esquerda — ocupada também por Lula e pelo PT. Se 

retomarmos as palavras do próprio chargista, percebemos uma nítida identificação 

dele com essa FD: “Pela minha própria formação política, oriunda de uma geração 

que teve que lutar contra a censura e a limitação das liberdades políticas [...]” 

(CAVALCANTI, 2007, p. 3). Entretanto, apesar de vivermos sob o regime 

democrático, essa relação entre FDs diferentes tende a ser conflituosa ocasionando 

de substituições das charges a censuras e interdições, como podemos observar na 

fala de Lailson:  



  

 

 
Como disse ao responder a questão seis, entre 2004 e o princípio de 
2005, várias das minhas charges foram censuradas por divergirem da 
opinião da Diretoria de Redação do veículo onde eu publicava. Nos 
tempos da Distensão Política (1977/85) existiram casos semelhantes, 
mas não na mesma proporção do que ocorreu em 2004/05. 
(CAVALCANTI, 2007, p 3).  

 
 

Após essas observações, reafirmamos que a charge é efetivamente um espaço de 

resistência ao discurso neoliberal, em decorrência de sua função de carnavalização 

da realidade. A partir da leitura de nosso corpus, podemos perceber essa 

resistência, por meio das seguintes características: 

 

 Defesa de uma participação ativa do Estado ou do governo na economia; 

 Cobrança das propostas dos governistas; 

 Denúncia dos problemas sociais; 

 Crítica à inflação, às taxas e aos impostos. 

 

Conforme mostramos, a visão econômica das charges está alicerçada na defesa da 

intervenção econômica e do papel estatal, contrariando as posições liberais. 

Entretanto, essa oposição ao neoliberalismo acontece no jornal, porque, também, 

existem, no interior da sociedade, reações a esse sistema político. Como 

mostramos, anteriormente, a eleição de Lula em 2002 já apontava para essa 

insatisfação social. Segundo dados do Estudo Eleitoral Brasileiro (apud. ALMEIDA, 

2006, p. 33), a maioria dos eleitores, em 2002, eram favoráveis à maior interferência 

do Estado na economia. Para Almeida (2006, p. 34), o eleitor médio brasileiro é 

“estatizante”: 

 
A força do antineoliberalismo junto ao eleitorado não está 
circunscrito ao controle de diferentes áreas da economia, mas se 
manifesta também no forte apoio à regulamentação da atividade 
econômica privada e no apoio à proteção do mercado nacional.  

 

Chegamos ao final de nossa dissertação, constatando que não há nas charges 

analisadas um discurso neoliberal, mas, ao contrário, uma atividade incessante de 

crítica às mazelas da vida cotidiana e um discurso que defende o homem, muito 

além dos cifrões que embalam a economia moderna.  
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ANEXO 1:  Entrevista com Lailson Holanda Cavalcanti 
 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
CURSO: MESTRADO EM COMUNICAÇÃO 
RESPONSÁVEL: ADRIANO CHARLES DA SILVA CRUZ 
ORIENTADORA: CRISTINA TEIXEIRA V. DE MELO 

 

 

1. Como o senhor se tornou chargista? 
 
Desde criança que desenho, meu objetivo na vida era ser desenhista de histórias em 
quadrinhos. Quando participei de um programa de intercâmbio escolar nos Estados 
Unidos em 1970, comecei a publicar charges no jornal The Pine Cone, da Pine Bluff 
High school, em Pine Bluff, Arkansas. Esse jornal era todo produzido pela classe de 
Jornalismo: nós diagramávamos, escrevíamos, tínhamos departamento fotográfico, 
departamento comercial, era um jornal formato “Standard”, impresso em rotativa e 
distribuído em toda a comunidade escolar do estado. Recebi o Award For Best 
Original Artwork, concedido pela Arkansas High School Press association, por uma 
das minhas charges em 1971. Voltando ao Brasil, onde já trabalhava como 
desenhista, publiquei uma “reportagem em quadrinhos” no semanário Jornal da 
Cidade sobre a cheia de 1975 e passei a ilustrar aquele jornal. A influência do 
Pasquim na formação ideológica da minha geração foi muito grande e sempre 
considerei o desenho como um elemento de resistência na Imprensa. Do Jornal da 
Cidade fui para o Jornal da Semana onde fundei, junto com Paulo Santos, Manoel 
Bione e RAL (Romildo Araújo Lima), a página semanal de humor “O Papa-Figo”. Em 
1977, após conseguir o primeiro lugar no Salão Internacional de Humor de 
Piracicaba, comecei a publicar minhas charges no Diário de Pernambuco.  
 
2. Como o senhor definiria o seu estilo/ traçado? 
 
Meu estilo tem uma grande influência dos artistas brasileiros Carlos Estevão e 
Ziraldo, do artista argentino Quino e do artista norte-americano Al Capp. Meu estilo 
sempre foi mais voltado para criar um “boneco” interpretativo das características dos 
personagens reais do que procurar fazer um retrato mais fiel do ser humano em 
questão, no sentido ortodoxo. 
 
3. Como é feita a seleção dos temas das charges e como é o seu processo de 
produção? 
 
Sempre encarei como uma responsabilidade jornalística. Durante a maior parte da 
minha carreira, tive por hábito conversar com o Editor-Chefe ou o Diretor de 
Redação no final da tarde para analisar as matérias do dia e qual delas teria mais 
destaque e qual a abordagem que o veículo estava dando à mesma. A partir daí, 
fazia a minha própria pauta de seleção entre os assuntos, procurando sempre 
expressar a minha opinião sobre o mesmo e não apenas “fazer uma piadinha” sobre 
o assunto ou ilustrar a opinião do veículo. 



  

 

Minhas charges sempre foram desenhadas à mão, durante um período foram 
coloridas com aquarela e a partir de 1998, passaram a ser desenhadas à mão, 
escaneadas e colorizadas em computador. 
 
4. Que temas ou editorias são privilegiados na construção das charges? 
 
Por ter iniciado meu trabalho ainda dentro do período de restrições à opinião e à 
liberdade política e por ter a convicção de que o desempenho político é resultado do 
somatório das políticas sociais e econômicas de um país, sempre tive nessas áreas 
os motivos principais das minhas charges. 
 
5. O senhor utiliza algumas fontes de pesquisa ou de referência para a 
elaboração das charges? Em caso afirmativo, quais são as suas principais 
fontes? 
 
Antes da Internet, eu assistia todos os noticiários da televisão e lia os jornais locais, 
além de duas revistas semanais. Após a existência da Internet, esta passou a ser 
meu principal canal de informação. 
 
6. Como é a relação do chargista com os editores e com os outros 
jornalistas? 
 
Como todas as relações, variam de acordo com os seres humanos envolvidos. Na 
maior parte dos casos, meu relacionamento com os editores foi sempre cordial e 
profissional, respeitando-se a minha opinião e as limitações do veículo. O chargista, 
por dispor de uma maior liberdade de expressão e por não estar subordinado 
diretamente a alguma editoria, é uma figura um tanto excêntrica na área jornalística. 
Começa pelo fato de não ser uma função reconhecida: a função reconhecida é a de 
ilustrador, o que é uma coisa muito diferente, pois a charge é uma coluna de opinião 
assinada e a ilustração é um complemento gráfico a um texto de outro autor. Apenas 
no final da minha atuação no Diário de Pernambuco encontrei editores que tiveram 
atitudes antiprofissionais e tentaram pautar a minha opinião, o que motivou o fim do 
contrato de trabalho, pois tal atitude é inaceitável em um estado democrático. 
 
7. Que conhecimentos, além dos técnicos, são necessários para a produção 
das charges? 
 
O chargista é um colunista. Tem que ter um conhecimento geral muito amplo e tem 
que entender especificamente de matérias econômicas, políticas e sociais. Fora 
disso, fica apenas a piada fácil ou a ilustração da opinião do editor. O chargista é um 
jornalista profissional e, como tal, tem que ter o conhecimento e a responsabilidade 
inerente a esta profissão. 
 
8. Percebemos nas suas charges a presença de muitos temas econômicos 
(FMI, juros, dólar etc), porque isso acontece? Qual a importância desses 
temas? 
 
Como disse, a relação entre política social e economia para mim é patente. A 
concentração de renda no Brasil, resquícios da colonização e da escravidão, é a 
principal característica do nosso sistema político e social. A subordinação econômica 



  

 

aos poderes do capital internacional manteve o país subjugado pela maior parte do 
século XX. A manipulação política, o cerceamento da liberdade de expressão, os 
casuísmos criados pelos diversos regimes republicanos, que mantiveram os 
privilégios das aristocracias rurais e urbanas, podem ser analisados através das 
políticas econômicas implementadas pelo sistema. Esses temas, portanto, para mim 
sempre foram o principal foco de análise da realidade política e social brasileira. 
 
9. Uma das principais características das charges é a crítica política, em razão 
disso, o senhor já enfrentou algum tipo de censura? 
 
Sim. Como disse ao responder a Questão Seis, entre 2004 e o princípio  de 2005 
várias das minhas charges foram censuradas por divergirem da opinião da Diretoria 
de Redação do veículo onde eu publicava. Nos tempos da Distensão Política 
(1977/85) existiram casos semelhantes, mas não na mesma proporção do que 
ocorreu em 2004/05. 
 
10.  As questões sociais (desemprego, fome, salário etc.) são bastante 
percebidas nas suas charges, qual a principal finalidade dessas 
representações? 
 
A charge, jornalisticamente, funciona como um “aviso aos navegantes”, refletindo – 
através do viés do autor - o sentimento popular em relação a determinados 
assuntos. Sintetizar a análise sobre o desenvolvimento sócio/político/econômico de 
uma época foi sempre o objetivo das minhas charges, traduzindo minha opinião 
através do humor gráfico para o leitor de jornal. Pela minha própria formação 
política, oriunda de uma geração que teve que lutar contra a censura e a limitação 
das liberdades políticas, todos os assuntos relativos às políticas econômicas e 
sociais tiveram lugar nas minhas charges. 
 
11. O senhor publicou por quase 30 anos no Diario de Pernambuco, 
alcançando ainda o período da Ditadura Militar, que desafios o senhor 
enfrentou nesse veículo? 
 
A princípio, havia um “acompanhamento” das charges, e o contrato de trabalho 
colocava metade delas como sendo uma “gratificação variável”, o que na prática 
permitia que o veículo não publicasse alguma delas que considerasse contrária aos 
seus interesses, e que eu não recebesse por ela. Isso era um mecanismo limitador 
da liberdade de expressão que, ao longo dos anos, foi sendo contornado. Muitas 
vezes o Editor temia pelo seu emprego e era necessária uma mudança de última 
hora numa charge, fazendo a substituição por outra. Na eleição para governador de 
1982, praticamente todas as opções foram cerceadas, ficando proibido fazer a 
caricatura dos candidatos, satirizar os logotipos de campanha ou o nome dos 
partidos. Durante um certo tempo, meu “período de férias” passou a coincidir com o 
período pré-eleitoral. 
Em todos esses momentos, no entanto, o relacionamento foi profissional entre os 
editores e eu, diferente do caso de 2004. 
 
12. Em nossa pesquisa (trabalhamos com o ano de 2004), percebemos em suas 
charges uma crítica bastante acentuada ao governo Lula, como o senhor 
explica essa sua postura política? 



  

 

 
Tanto os governos estaduais do PT quanto o próprio discurso do candidato já 
permitiam prever uma práxis governista questionável sob vários pontos de vista. Já 
no primeiro ano (2003) ficou claro que não havia uma proposta reformista ou 
revolucionária e que seriam mantidos os mecanismos de privilégio de classes e os 
acordos políticos seriam mantidos nos moldes antigos. Não havia proposta concreta 
para uma reforma tributária ou uma ação concreta nos mecanismos sociais, 
mantendo-se slogans de efeito publicitário sem base concreta e implementando-se 
mecanismos assistencialistas. Como minha abordagem sempre foi pelo aspecto 
econômico e social, era óbvio que o novo governo repetiria erros que eu já havia 
criticado em administrações passadas. Para mim, o governante é o funcionário 
público de maior responsabilidade e sobre ele recaem as cobranças, independente 
do partido ou da sua alegada opção ideológica.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: Corpus geral 
 



  

 

1. Salário  

     

      



  

 

       

      

  



  

 

   
 

  
 
2. Desemprego 

   
 



  

 

   
 

  
 

 
 
3. Aumento de preços 
 



  

 

    

    

  
 



  

 

  
 
 
4. Banco Central 
 

   

   



  

 

   
 
5. Organismos econômicos internacionais 

  
 

 



  

 

      
  

  
 
6. Taxa de câmbio 
 

     
 



  

 

    

  
 

 
 
7. Taxa de juros 



  

 

  
 

 
 
8. Impostos 

     
 



  

 

   

 
9. Crescimento econômico  

              
     



  

 

   
 
10. Outros 
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