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RESUMO 

 

Esta pesquisa “lança mão” do gênero charge como objeto de investigação a fim de compreender 

os processos de intertextualidade e polifonia que o caracterizam. Ancorados na teoria 

bakhtiniana, acerca desses processos, levantamos a hipótese central aqui defendida: tanto a 

intertextualidade quanto a polifonia ressoam no texto chárgico ao fornecerem as informações e o 

suporte contextual necessários para o seu entendimento. Sob esse aspecto, demonstramos quatro 

possibilidades intertextuais: a retomada de gêneros verbais publicados em diferentes cadernos do 

jornal, ou, em menor escala, pressupostos no repertório de leituras do interlocutor; a remissão a 

gêneros visuais, tais como a fotografia; a ligação da charge com a simbologia do dia de 

publicação (dia das mães, sexta-feira 13 etc.), que dispara o respectivo frame, constituído de 

conhecimentos cristalizados relativos à data em questão, indispensáveis ao entendimento da 

charge; a correlação de uma charge com outras, publicadas em dias diferentes. A dissertação não 

se limita, entretanto, à explicação dessas correlações discursivas, uma vez que integra a análise 

observações sobre a polifonia inerente à charge, a fim de depreender um jogo de vozes 

contrastantes peovocador do riso, através do qual a charge critica um personagem ou 

acontecimento político-social, assumindo o estatuto de gênero do domínio humorístico. 



ABSTRACT 
 
 
This researches “spear hand” of the kind cartoon as object of inquiry in order to understand the 

trials of intertextualidade and polifonia that characterize him. They anchored in the theory 

bakhtiniana, about those trials, we raise the central hypothesis here defended: so much to 

intertextualidade as ragards polifonia resound in the text chárgico upon will supply the 

information and bears him contextual necessary for their understanding. Under that aspect, 

demonstramos four possibilities intertextais: the resumption of verbal kinds published in peculiar 

notebooks of the newspaper , or, in smaller scale, budgets in the repertoire of readings of the 

interlocutor; the remission to visual kinds, you have like the photograph; the connection of the 

cartoon with the simbologia of the day of publication (day of the mother, Friday 13 etc.), that 

shoot the respective one frame, constitutet of knowledge cristalizados relatives Understanding of 

the cartoon; the correlation of a cartoon with other, published in peculiar days. The dissertation is 

not limited, however, to the explanation of those correlation discursivas, since integrates to the 

analysis observations about the polifonia inherent to the cartoon, in order to depreender a game of 

voices contrastantes provocative of the laughter, através of which the cartoon critics a personage 

or political-social event, assuming the stature of kind of the humorous domain. 



INTRODUÇÃO 

 

 O entendimento do gênero charge e dos processos de Intertextualidade e Polifonia que o 

constituem por uma concepção não-representacional, reintroduz uma pluralidade de atores sociais 

historicamente situados que produzem sentido na relação língua e mundo. Deste modo, analisar a 

charge numa perspectiva interacionista e discursiva pressupõe uma concepção de língua que não 

se esgota no código, nem implica uma correspondência direta com o mundo, como se a língua 

refletisse a realidade. Longe de ser um “instrumento de comunicação”, a ser fixamente 

manipulado, conforme a lógica e exatidão de uma partitura única do dizer, a língua é, 

essencialmente, ação pública realizada e negociada discursivamente no âmbito das relações 

sociais, que se constituem pelo partilhamento, refutação, desqualificação e modificação de 

sentidos, experiências e conhecimentos de várias ordens, para que se possa opinar, interferir, 

rejeitar, chamar atenção e persuadir, neste mundo intertextual, polifônico e icônico-verbal. 

 Considerando que essas ações não são relativas a um sujeito solitário, isto significa dizer 

que o outro influencia e interfere no que está sendo dito ou planejado para ser dito e que o sentido 

e a referência são co-construídos. Nessa negociação, o produtor do texto seleciona, interpreta e 

articula os referentes, apresentando ao leitor, “atualizador de significações” (Bonoli, 2000), os 

objetos-de-discurso (Mondada, 1994) de que fala. As relações intertextuais e polifônicas 

necessárias à constituição da charge configuram a orientação interpretativa do gênero, que 

contribui para o andamento do tópico em questão e, consequentemente, para a “detonação” do 

humor. 

 Por essa dinâmica textual é possível reconhecer uma atividade argumentativa, que tem 

como motivador um projeto de dizer voltado à persuasão e a produção de efeitos de sentido e que 

evidenciam a instância origem da perspectiva ou do ponto de vista1. 

Sendo a intertextualidade e a polifonia bases para a produção de diversos gêneros textuais, 

parece-nos pertinente, então, estuda-las na relação que mantêm com a charge. Os trabalhos de 

Bakhtin (1981/1990), com os quais dialogamos no que se refere à conceituação dos processos 

intertextuais e polifônicos, mostram a relevância quanto à focalização desses processos para a 

constituição do gênero charge. Essa constatação instigou-nos em direção a uma análise de 

                                                 
1 Nesta dissertação, sempre que empregarmos os termos perspectivas e ponto de vista estaremos nos referindo ao 
autor de um determinado gênero textual. 



orientação intertextual e polifônica no gênero charge, levando à frente a idéia de que tais 

processos são estruturantes de todo e qualquer discurso. Julgávamos, então, que a 

intertextualidade e a polifonia nos gêneros do domínio humorístico, e em especial na charge, 

deveriam apresentar alguma particularidade no que diz respeito à construção do ponto de vista. 

Cremos que este estudo preenche uma lacuna nos estudos lingüísticos por dois motivos: 1) em 

geral, a cherge é estudada por pesquisadores da área de comunicação social, sendo bastante 

escassos os trabalhos que abordam tal gênero numa perspectiva lingüística; 2) aqui, além de 

mostrarmos o lugar sistemático de um gênero, discutimos os processos textuais que o constituem. 

Contudo, nossa grande incerteza era quanto ao corpus que seria analisado, pois um 

problema se apresentava: como delimitaríamos o corpus da investigação? A seleção de charges 

de um único jornal não despertava a nossa atenção, porque correríamos o risco de colocar em 

foco determinado autor, fazendo com que a pesquisa se dedicasse ao estudo de sua obra. Isso 

justifica a nossa opção por charges de diferentes jornais e sites humorísticos e de momentos 

históricos distintos, com temáticas bastante variadas. Vale salientar que nos preocupamos em 

selecionar exemplos que fizessem referência a momentos histórico-políticos relevantes para o 

Brasil, assim como exemplos que remetem a datas comemorativas. Isso serviu para comprovar a 

nossa hipótese de que, independente da época em que foi concebida e do suporte que a veicula, 

toda charge nasce da intertextualidade e da polifonia, uma vez que tais processos são recursos de 

grande plasticidade para a construção do ponto de vista. 

Charge, um “gênero bem brasileiro”, que, segundo Antônio Cândido, é peça leve, produto 

sui generis do jornalismo, através do qual se pode discutir os problemas político-econômicos 

mais sérios do país por meio de uma conversa aparentemente fiada. É que, segundo ele, foi 

adicionado ao compromisso de informar e comentar tal assunto o dever de divertir e ironizar, sem 

contudo deixar de entrar fundo no significado dos atos humanos, levando ao extremo a crítica 

social. 

Os grandes jornais em circulação no Brasil apresentam gêneros textuais que possuem 

características e funções próprias no domínio jornalístico. Alguns desses gêneros destinam-se 

mais a informar os leitores sobre fatos noticiosos acontecidos no país e no mundo. Outros buscam 

não só informar, mas também criticar algum fato ou personagem em destaque ou transmitir uma 



opinião. Assim formam o que é chamado tradicionalmente de jornalismo informativo e 

jornalismo opinativo2. 

No jornalismo opinativo, encontramos a charge. Ela é um gênero que atrai o leitor, pois, 

enquanto imagem, é de rápida leitura, transmitindo múltiplas informações de forma condensada. 

Além da facilidade de leitura, a charge diferencia-se dos demais gêneros opinativos por fazer sua 

crítica usando constantemente o humor. 

Embora possua características específicas, não podemos pensar a charge como um gênero 

isolado, sem relações com outros textos que aparecem tanto no jornal quanto fora dele. O jornal 

apresenta um conjunto de gêneros que podem se relacionar de diferentes maneiras uns com os 

outros. Se a charge contém a expressão de uma opinião sobre determinado acontecimento, este 

deve ser um fato importante, com muita probabilidade de aparecer em outros gêneros do jornal. 

Isso dá ao leitor a possibilidade de relacioná-los e, até mesmo, usar esses outros gêneros para 

auxiliar na interpretação da charge. Nos casos em que as relações intertextuais se dão com textos 

que não estão no jornal, cabe ao leitor fazer a recuperação desses intertextos, para reiterar-se mais 

profundamente da mensagem transmitida pela charge. 

A idéia de que, no jornal, a charge mantém relações intertextuais com outros gêneros do próprio 

matutino é confirmada por informações presentes em dois livros de autoria do Jornal Folha de 

São Paulo. São eles 90 charges e Diretas 89, livros da Divisão de Assinaturas da Folha de São 

Paulo, exclusivo para seu leitor assinante. Carlos Eduardo Lins da Silva, supervisor editorial da 

Folha de São Paulo, afirma que o chargista de um jornal deve acompanhar as notícias tão de 

perto quanto o editorialista, o comentarista ou o articulista. Segundo ele, na página de opinião, na 

qual está presente a charge que é objeto de nosso interesse, as idéias só fazem sentido se 

veiculadas ao noticiário. A relação da charge com o noticiário também aparece no verbete 

“charge” do Manual geral da redação (Diário de Pernambuco, 1994:150). Nesse verbete consta 

que o noticiário diário é a fonte inspiradora para o chargista. 

 Os dados apresentados acima reforçam nossa proposta de que a charge e os outros 

gêneros veiculados pelo próprio jornal se inter-relacionam. O leitor pode fazer as relações de 

forma diversa, construindo o contexto para a interpretação da charge. Essa intertextualidade, 

                                                 
2 Essa divisão está presente em MELO (1994). De acordo com o autor, o jornalismo articula-se em função de dois 
núcleos de interesse: a informação (saber o que se pensa) e a opinião (saber o que se pensa sobre o que se pensa). Ao 
jornalismo informativo correspondem os gêneros: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura 
(charge) e carta. 



entre a charge e outros gêneros do domínio jornalístico, mostra que o texto chárgico tem por 

objeto fatos, acontecimentos e personagens que também são objeto de notícias, comentários, 

artigos, editoriais, fotos, etc. Contudo, há ainda a possibilidade de relações nas quais o intertexto 

não está presente no matutino. Essas relações intertextuais demonstram que o chargista pode 

utilizar a intertextualidade para transmitir o objeto da charge. 

A etapa inicial desta pesquisa foi a elaboração de um banco de dados histórico, o qual 

contém cerca de 300 charges de onde selecionamos algumas para representar as questões 

abordadas na dissertação. 

Com o intuito de organizar o referencial teórico, a fim de que o trabalho ganhasse uma 

seqüência temática coerente, estruturamos a dissertação em três capítulos. No primeiro, 

apresentamos os pressupostos teóricos, expondo as concepções de língua, texto, discurso, sujeito, 

gênero e referenciação adotadas e, num segundo momento, levantamos uma breve discussão 

acerca do humor, para caracterizar e definir a charge, distinguindo-a de gêneros afins 

pertencentes ao domínio humorístico: o cartum e a caricatura. O capítulo dois destina-se às bases 

metodológicas, nele analisamos, à luz das teorias bakhtinianas, as noções de intertextualidade e 

polifonia, por se tratarem de categorias presentes no gênero estudado e serem as mais relevantes 

nesta pesquisa. Por fim, no terceiro capítulo, o qual se destina à análise dos exemplos, nos 

dedicamos a elencar quatro possibilidades de relações intertextuais e analisamos alguns exemplos 

com base nas teorias defendidas anteriormente. 

A maneira como conduzimos a análise indica que nossa pesquisa é qualitativa, portanto, 

não se preocupa com percentuais quantitativos de determinadas ocorrências, tampouco a um 

corpus extensivo. Por último, gostaríamos de salientar que este trabalho não é sobre o gênero 

charge, mas especificamente sobre os processos de intertextualidade e polifonia inerentes a sua 

formação, por isso não temos como pretensão dissecar o gênero em si, ainda que seja inevitável, 

ao longo do trabalho, fazer algumas considerações a seu respeito. 
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CAPÍTULO I 

 

Pressupostos Teóricos  
 

 Este capítulo, como já indicado na introdução, tem a função de esclarecer alguns pontos 

primordiais para que o trabalho que pretendemos desenvolver seja possível. Geralmente, noções 

como as de língua, texto/discurso e sujeito não são “problemáticas” se se considera a filiação 

teórica à qual o estudo se integra; porém, essa aparente estabilidade de conceitos se torna um 

pouco mais nebulosa quando o trabalho se insere no interior das pesquisas desenvolvidas em 

Lingüística Textual, corrente teórica ao qual nosso trabalho se integra. Devido a seu caráter 

essencialmente interdisciplinar e ao fato de, em sua própria constituição, estarem presentes 

elementos de disciplinas tais como Sociolingüística, Análise do Discurso, Pragmática, 

Lingüística Aplicada, entre outras, os conceitos acima citados tornam-se motivo de bastantes 

divergências e contradições teóricas.  

 Não pretendemos, numa tentativa que provavelmente se revelaria frustrada, dar uma 

definição pronta e acabada de qualquer um desses termos, mas sim, aproveitando-nos do fato de 

ser a LT3 “uma disciplina de caráter multidisciplinar, dinâmica, funcional e processual, 

considerando a língua como não-autônoma nem sob seu aspecto formal” (Marcuschi, 1998), fazer 

                                                 
3 A partir de agora, toda vez que nos referirmos à Lingüística Textual, será através da sigla LT. 



algumas breves considerações, utilizando-nos, para isso, de autores que se aproximam da 

concepção que será adotada durante todo o desenrolar desta dissertação. 

Antes de começarmos, é necessário salientar que, embora tratemos de cada noção de 

forma separada, isso não significa que elas sejam estanques ou que bastem a si mesmas, ao 

contrário: uma concepção implica outra, estão imbricadas de forma direta ou indireta e, 

conseqüentemente, terão implicações no trabalho aqui desenvolvido, norteando todas as nossas 

considerações. 

 

1.1 Língua 
 

Grosso modo, tomamos a língua como atividade interativa (na abordagem 

sóciointeracionaista), o que significa ultrapassar a visão de que ela é um código e observar o seu 

funcionamento enquanto prática social, envolvendo contextos culturais de uso e uma concepção 

de sujeito histórico. 

Nessa perspectiva, longe de ver a língua como um sistema abstrato, virtual, espelho, 

reflexo ou “cartografia perfeita”4 do real em adequação total ao mundo, sustentamos uma 

concepção de língua como interação ou “como trabalho cognitivo e atividade social que supõe 

negociação” (Koch e Marcuschi, 1998), a qual dá condições de perceber a relação língua e 

mundo fora de uma ontologia atomista. Esta relação não pode ser vista como uma fórmula pronta 

a ser univocamente recebida e reproduzida nas práticas lingüísticas, como se o mundo estivesse 

precisamente definido e demarcado. Defendemos que a língua é uma forma de ação no mundo, 

ação essa mediada por fatores cognitivos e sociais. Seguindo a tradição da língua como ação 

(processo) e não como produto (Marcuschi, 2001), acreditamos que é possível ultrapassarmos a 

barreira do “estritamente lingüístico”, no que isso tem de mais formal e sistemático – embora não 

se esteja negando a importância desse nível –, e passarmos a considerar a língua em 

funcionamento5 nas interações verbais. Postulando ser a linguagem uma atividade constitutiva, 

Geraldi (2002), apegando-se a essa concepção defendida por Franchi (1977), afirma que é o 

trabalho (grifos nossos) lingüístico que deve interessar a quem se dedica a analisar a linguagem, 

no nosso caso, predominantemente, a linguagem verbal associada a não-verbal. Para ele,  
                                                 
4 Metáfora utilizada por Mondada e Dubois (1995) para criticar a relação de espelhamento entre língua e mundo. 
5 É importante que não se tome aqui por funcionamento a concepção de língua de Benveniste, que postula que o 
locutor, através de um ato individual de utilização da língua, a coloca em funcionamento para que assim se dê a 
enunciação. Acreditamos que a língua é uma prática social e não um ato individual de um sujeito.  



“o trabalho não é nem um eterno recomeçar nem um eterno repetir. Por ele a linguagem se 
constitui marcada pela história deste fazer contínuo que a está sempre constituindo. O lugar 
privilegiado desse trabalho é a interação verbal, que não se dá fora das interações sociais, de que é 
apenas um tipo, essencial é bem verdade.” (Geraldi, 18) 

 
É nesse meandro interacional que situaremos nosso estudo, ou seja, na contramão da 

perspectiva de Saussure, para quem a lingüística começava onde terminava o uso6: para nós 

ela se especializa no seu funcionamento. Acreditando que a linguagem é uma atividade, um 

trabalho, um processo que se realiza na interação entre sujeitos, atores sociais, através de 

ações coletivas, que se dão em processos sociais. Daí ser a língua uma prática social e “não 

uma atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais” (Fairclough, 2001). 

Essa visão de língua como um processo que se realiza na interação entre sujeitos, nos foi dada 

por Bakhtin, para quem somos sujeitos socialmente e historicamente situados. Dessa forma, 

não é possível analisar o discurso sem considerar a situação na qual ele está inserido, uma vez 

que todo discurso está sempre veiculado a um contexto sócio-ideológico e marcado pelo 

discurso de outrem. 

Como salienta Bakhtin (1990), toda enunciação implica uma réplica (grifos nossos), 

assim, a nossa resposta vai ser orientada para o que já foi dito na sociedade, na família, nos 

livros que lemos, na própria situação de interação, etc. Isso não significa que o sujeito perca a 

sua identidade ou individualidade, mas que o nosso discurso está sempre dialogando com o 

discurso do outro, uma vez que, segundo Martins (1989:192): 

“Constantemente estamos recebendo e transmitindo informações das mais variadas e, muitíssimas 
vezes, desconhecemos a sua origem, não sabemos por quem foram inicialmente formuladas. É que 
todos nós, falantes, nos apropriamos de enunciados alheios, sem mesmo dar por isso”.  

 

O dialogismo está na base de toda a reflexão de Bakhtin. Com essa perspectiva, este autor 

rejeita o posicionamento da corrente que ele nomeia de subjetivismo individualista ou idealista, 

que centra tudo em um sujeito uno; mas, por outro lado, também vai contra a corrente do 

chamado objetivismo abstrato, por sistematizar, formalizar e codificar a língua, não admitindo 

seu caráter ideológico. A partir dessas considerações, poderíamos dizer que a hipótese central de 

Bakhtin está bem representada na seguinte citação (1990 [1953]:109)  

                                                 
6 É importante deixar claro que, nesta dissertação, sempre que empregarmos o termo uso não estaremos entendendo a 
língua como sendo um instrumento, ou melhor, como algo estático/físico que pode ser manuseado caoticamente, mas 
como um funcionamento pragmático que varia de acordo com o usuário, com o contexto e etc. 



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

 

 Se fôssemos acrescentar ou salientar algo na definição de língua sugerida por Bakhtin, 

seria o fato de que para nós, lingüistas textuais, a cognição desempenha importante fator na 

forma como concebemos a linguagem. A língua é vista como uma atividade sócio-cognitiva, 

uma vez que, como já foi dito, é uma forma de ação no mundo, um processo do qual fazem 

parte fatores sociais, históricos e cognitivos. É importante salientar o caráter cultural e social 

que é conferido à cognição, uma vez que os frames, scripts, ou seja, os modelos cognitivos são 

vistos aqui como culturalmente e socialmente determinados e determinantes. Dessa forma, “a 

linguagem seria uma forma de apropriação sócio-cognitiva da realidade”. (Marcuschi, 1999). 

Ainda para este autor, 

“a língua é uma atividade social e cognitiva que se dá em contextos historicamente delineados e 
interativamente construídos. A linguagem se dá como interlocução situada e se oferece como 
conhecimento para o outro. Dinâmica por natureza, a língua é estável, mas não estática (...). Deixa-
se normatizar, embora de forma variável e variada.” (Marcuschi, 2001, pp.4) 

  

Para mostrar o caráter interacional que a língua possui, o quanto os sujeitos e os fatores 

sociais influenciam neste processo de produção de sentido e por ele também são influenciados, 

faremos uma breve análise de uma charge, já que este será o nosso corpus básico de análise. 

Exemplo 1: 



 
Fonte: Charge publicada originalmente na Folha de Pernambuco de 16/09/1999. Disponível em: 

www.chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação.  
 

Não é nosso objetivo discutir a autoria das charges escolhidas para análise, porque, na 

forma como se apresentam aqui, podem ser encontradas nos grandes jornais diários, em qualquer 

almanaque de charges ou na internet, nos vários sites destinados ao humor. Este nosso exemplo 

tem como temática os valores sociais de duas pessoas públicas e que ocupam espaços 

privilegiados da sociedade brasileira. 

No texto (1), acima, fica nítido para o leitor/ouvinte que a graça da charge vai residir 

exatamente no que ela deixa implícito em seu discurso para os personagens em questão 

(Fernando Henrique e o Papa) e evidencia para o leitor. 

O Papa antevê o momento em que a humanidade em geral (ou os mais humildes em 

particular) voltará a aceitar o catolicismo como religião (a “casa do senhor”, presumivelmente, 

não seria o islamismo, protestantismo ou judaísmo, ou mesmo a “fé em Deus” independente da 

religião, sendo do Papa o discurso). O então presidente FHC, interpreta o texto num contexto 

diverso, uma vez que a fazenda de propriedade dos seus filhos foi cercada por trabalhadores 

rurais sem-terra os quais tentaram invadi-la por várias vezes (chegando a conseguir numa das 

tentativas), tendo a Polícia Federal sido convocada para impedir a ação dos sem-terra. 

http://www.chargeonline.com.br/


Conhecido como presidente, idoso e vaidoso, nesta charge, a figura de FHC interpretou o 

enunciado “do senhor”, como uma forma de tratamento respeitosa utilizada pelo Papa para 

referir-se a alguém de tanto prestígio social (ele mesmo), não reconhecendo um “senhor” 

hierarquicamente superior a respeito de quem pudesse, o Papa, referir-se. Ou seja, percebe-se que 

a resposta do personagem atribuído a FHC ao religioso é, no mínimo, equivocada, o que vem a 

corroborar a hipótese de que o contexto irá determinar e trazer a tona um dos “sentidos” 

possíveis. Sentidos no plural, porque só podemos falar em “o sentido” mais esperado quando da 

leitura do texto, já que este é produzido interacionalmente e o leitor assume a função de co-autor 

do texto lido. Fica claro, nesta charge, que o “equívoco” ocorrido na interpretação do FHC da 

charge à fala do Papa, possivelmente não seria cometido por pessoas comuns (por não “sofrerem” 

da distorção de valores que se diz ter afetado o presidente, graças ao prestígio de que desfruta 

socialmente).        

Ao analisarmos essa charge, nos perguntamos: o que significa partilhar uma língua? Com 

certeza não é apenas o fato de tanto os nossos patrícios, como nós, brasileiros, falarmos a Língua 

Portuguesa. Esse questionamento nos vem à mente quando concluímos que é praticamente 

impossível pensar que um colega de trabalho, por mais desligado que venha a ser, cometa o 

deslize de responder ao chefe dizendo exatamente o que o personagem Zeca disse. Essa leitura 

realizada pelo suposto português, além de mostrar o caráter ideológico da charge, ao ressaltar a 

tese da burrice dos portugueses em geral, mostra que ele fez uma leitura da resposta do 

funcionário sem considerar os fatores pragmáticos em questão. Ou seja, no contexto histórico-

cultural que enfatizamos, é pouco provável que tal façanha não seja realizada por um colega de 

trabalho, porém isso não significa que, num outro mundo discursivo, essa “impossibilidade” 

venha a ser possível. 

A concepção de língua aqui defendida não poderia ser outra, uma vez que precisaremos, 

no capítulo subseqüente, trabalhar com uma definição de gênero. Respaldados nessa noção  
“os gêneros podem ser tomados como um princípio de estabilização. De seu domínio depende o próprio 

sucesso comunicativo, já que não nos comunicamos a não ser por algum gênero” (Marcuschi, 2001). 

 

1.2 Texto/Discurso 
 

Os conceitos de texto-discurso são o “ponto-chave” para a discussão sobre a questão da 

terminologia acerca dos gêneros: afinal são gêneros do discurso ou gêneros textuais? Como 



acreditamos, a resposta a essa pergunta encontra-se na concepção de texto/discurso subjacente 

à teoria. 

Não se pode dizer que o discurso se confunde com a fala. Concebido fora da dicotomia 

saussureana, como um terceiro elemento (nem a língua nem a fala), o discurso é fruto do 

reconhecimento de que a linguagem tem uma dualidade constitutiva e que a compreensão do 

fenômeno da linguagem não deve ser buscada apenas na língua, mas num nível situado fora 

dos pólos da dicotomia língua/fala. Em outras palavras, ao mesmo tempo que a linguagem é 

uma entidade formal, constituindo um sistema, é também atravessada por caminhos subjetivos 

e sociais. O discurso é, pois, um lugar de investimentos sociais, históricos, ideológicos, 

psíquicos, por meio de sujeitos interagindo em situações concretas. 

De conformidade com a concepção de língua que adotamos, o discurso é concebido 

como uma reelaboração mental da realidade, de forma que fatores não apenas concernentes à 

língua, mas sociais, culturais e históricos vão influenciar nessa reelaboração. Diante dessa 

perspectiva, o discurso/texto tem que ser tomado como um processo, não como um produto 

(Marcuschi, 1999). 

Essa distinção é importante, uma vez que, durante os primeiros anos de constituição da 

LT, o texto era visto como um produto, pronto e acabado. Nesta concepção, apenas eram 

considerados os aspectos formais e extensionais do texto, tanto em relação ao fato de o texto 

ter que apresentar um tamanho determinado: “unidade lingüística do sistema superior à frase”, 

ou ainda “sucessão ou combinação de frases”; como em relação ao texto ter que apresentar um 

determinado conjunto de conteúdos: “complexo de proposições semânticas” (Koch, 1998:21). 

Nessa perspectiva, tudo o que era social, histórico, não era levado em consideração. O 

Outro, interlocutor real ou não, também não era considerado. Essa concepção de texto como 

um produto, um sistema fechado, reduzindo-o a questões puramente lingüísticas, não 

considerava a relevância que o contexto tem para que possamos refletir sobre a noção de texto. 

Bakhtin, em sua crítica ao objetivismo abstrato, chamou a atenção para essa forma 

“descontextualizada” de conceber o texto, denominado por ele como enunciado. 

“o centro da gravidade da língua não reside na conformidade à norma da forma utilizada mas na 
nova significação que essa forma adquire no contexto.” (grifo nosso) (Bakhtin, 1988: 92) 

 



 Ainda segundo Bakhtin, essa forma de conceber o texto não permitiu que o enunciado 

fosse visto na sua concretude, na sua relação com o “real” da língua, no que ela tinha de social 

e histórico, ou seja, o contexto e a enunciação não foram considerados. Para Freitas (1999), 

essa visão não permitiu realizar que  

“o enunciado se produz num contexto que é sempre social, entre duas pessoas socialmente 
organizadas, não sendo necessária a presença atual do interlocutor, mas pressupondo-se a sua 
existência. O ouvinte ou leitor é assim um outro – presença individual ou imagem ideal de uma 
audiência imaginária”. (Freitas:135). 

 

 Koch (2002) reforça esse caráter social que os textos possuem e que lhes é atribuído 

através do contexto, da interação entre os interactantes, desse aspecto dialógico que é 

característico de toda produção textual, seja oral ou escrita, verbal ou não-verbal. Para essa 

autora, baseando-se em Beaugrande e Dressler (1981) e Bakhtin (1999), o texto é: 

“um evento comunicativo no qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais” (Beaugrande, 1997:10). 
Trata-se, necessariamente, de um evento dialógico (Bakhtin), de interação entre sujeitos sociais – 
contemporâneos ou não, co-presentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo constante.” 
(Koch:2002) 

 

 Tanto o texto quanto o discurso têm sido cada vez mais representados pelos lingüistas7 

como processos de construção social tendo em vista que: a) o significado é um construto 

negociado pelos participantes, isto é, não é intrínseco à linguagem; e b) a construção social do 

significado é situada em circunstâncias sócio-históricas particulares e é medida por práticas 

discursivas específicas nas quais os participantes estão posicionados em relação de poder 

(Fairclough, 1989, 1992, 1995). 

O texto/discurso como construção social é, portanto, percebido como uma forma de ação 

no mundo. Entender esses elementos a partir dessa perspectiva é analisar como os 

participantes envolvidos na construção do significado estão agindo no mundo por meio da 

linguagem e estão, desse modo, construindo a sua realidade social e a si mesmos. 

O texto é, então, um evento comunicativo e dialógico por natureza, fundamentado na 

interação entre sujeitos histórico-sociais que estão sempre em busca do sentido, uma vez que 

tanto o ouvinte/leitor como o locutor/autor de um texto esperam que este “faça sentido”, ou 

                                                 
7 Independente da linha que seguem: AD, LT... 



melhor, que potencialize sentidos, já que o sentido nunca está pronto no texto, mas sempre em 

construção. Daí podermos dizer que o sentido não está no texto, ou seja, para que um texto 

produza sentido, é preciso que o leitor o produza a partir dele. Assim um texto não é coerente 

por si só, ele se torna coerente, já que a coerência não se atém apenas ao cotexto, mas depende 

também de fatores cognitivos e discursivos (não estritamente lingüísticos). 

O produtor tem um projeto de dizer, um objetivo, uma intenção ao produzir seu texto, 

intenção essa que nem sempre é apreendida pelo seu interlocutor. Por isso, não podemos nos 

ater a questões do tipo: qual era a intenção do autor ao produzir esse texto? Difícil resposta, a 

não ser que conheçamos o autor e possamos perguntar a ele. Mesmo que essa possibilidade 

possa existir, o texto também possui, a partir do momento em que entra no espaço público, 

uma quase total autonomia. O que quer dizer isso? O texto possui marcas que vão guiando o 

leitor/ouvinte para uma possível interpretação, que não necessariamente têm que condizer com 

aquilo que o autor pretendia, ou ao que o professor institui como sendo a leitura correta.  

Chamamos atenção para esse fato, porque o texto não possui “a” leitura, uma única e 

possível possibilidade de fazer sentido. Acreditamos que o texto sempre está aberto a várias 

leituras; mas, é verdade também, que, ao mesmo tempo que ele dá pistas que possibilitam 

diversas interpretações, circunscreve um espaço de leituras possíveis. O texto está aberto e não 

escancarado, como nos diz Marcuschi (2000), estando sempre nesse contínuo processo de 

abrir e fechar portas interpretativas. Assim, o que nós temos é uma tríade possibilitadora de 

sentidos e que tem que ser levada em consideração quando da leitura de qualquer texto: 

 

  CONTEXTO    

 

 

 

 

É com essa tríade que a Lingüística Textual trabalha no que se refere à questão da 

prática de leitura e compreensão dos textos, salientando-se que nenhum elemento dessa tríade 
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possui um valor maior que o outro; todos eles têm que ser levados em consideração quando 

estivermos nos referindo aos efeitos de sentido que um texto/discurso pode gerar. Mas, afinal, 

por que um texto faz sentido para uns e não para outros? Essa pergunta é importante, porque o 

texto já foi tratado tanto em gramáticas, como em manuais de redação, e por professores em 

suas salas de aula como “unidade mínima de sentido”. Assim, texto diz respeito a sentido, 

uma vez que um leitor apenas sentencia que um texto é um texto se esse fizer sentido para ele. 

A questão do sentido é de fundamental importância, pois para muitos pesquisadores que 

se aventuram na definição de texto/discurso, principalmente os que se filiam à Análise do 

Discurso, a diferença primordial entre texto e discurso seria que o texto é a materialidade 

lingüística do discurso, uma vez que este estaria no nível semântico. Para essa linha de 

análise, 

“o discurso possibilita operar a ligação necessária entre o nível propriamente lingüístico e o 
extralingüístico a partir do momento em que se sentiu que “o liame que liga as ‘significações” de 
um texto às condições sócio-históricas deste texto não é de forma alguma secundário, mas 
constitutivo das próprias  significações”. O ponto de articulação dos processos ideológicos e dos 
fenômenos lingüísticos é, portanto, o discurso” (Haroche, CL. Et alli, 1971:98, apud Brandão, 
2002:12) 

 

Ainda para Brandão: 

“A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que serve apenas como 
instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; a linguagem enquanto discurso é 
interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente (na medida em que está 
engajada numa intencionalidade) e nem natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação da 
ideologia”. (Brandão:12) 

 

 Observando e analisando a concepção de texto adotada por Koch e Brandão, fica 

realmente difícil estabelecer, afinal, até onde vai a linha que divide texto e discurso, caso essa 

linha divisória exista. Se o que divide essas duas noções for a questão do sentido, talvez fosse 

interessante nos indagarmos e refletirmos sobre o que está na base da definição de sentido, 

lembrando sempre que estamos partindo aqui do “lugar” da Lingüística Textual. 

Mais uma vez nos questionamos: afinal, o que vem a ser coerência e por que um texto 

faz sentido para uns e não para outros? Quando se pensa em charges, essa pergunta é bem 

apropriada; mais difícil, porém, é a resposta. Já foi dito que fatores não apenas e puramente 

lingüísticos influem no processo de leitura e compreensão de um texto. As noções de 



conhecimento partilhado e de mundo8 são fundamentais nesse processo, e, embora em todo 

texto que se lê sobre inferência, compreensão, coerência, sentido, enfim, estes termos estejam 

presentes, não há nenhuma certeza sobre se vamos ser compreendidos ou não, uma vez que 

estamos sempre fazendo suposições e antecipações sobre o conhecimento que o nosso 

leitor/ouvinte tem para compreender o nosso texto. Um escritor/falante, ao produzir seu texto, 

supõe (grifo nosso) um conhecimento prévio por parte do seu interlocutor, ou seja, para 

introduzir elementos ou informações novas, ele, o produtor do texto, baseia-se e apóia-se num 

conhecimento anterior, numa informação que se supõe já compartilhada pelo seu 

interlocutor/leitor. Segundo Marcuschi (1997):  

“O partilhamento, quando subentendido como aquilo que os interlocutores dispõe em comum, 
nada mais é que um sistema de expectativas ou um modelo de projeções de sentidos, referentes etc. 
Partilhamento é uma noção cuja forma lógica fundamenta a expectativa de identificabilidade.”9  

 

A noção de conhecimento de mundo implica algo ainda mais abrangente: são 

conhecimentos baseados em crenças, experiências, que vão construir não apenas um saber 

enciclopédico, mas também um saber cultural, e são adquiridos através do convívio social e da 

interação com o outro. Muitos desses conhecimentos encontram-se “armazenados” em frames, 

scripts, ou seja, modelos cognitivos de que lançamos mão na leitura e compreensão de textos, 

através de processos inferenciais. 

O leitor/ouvinte apóia-se em pistas que são dadas nos textos para que estes possam 

produzir sentido(s) para ele. Essas “pistas” podem ser dadas através de elementos estritamente 

lingüísticos presentes no texto ou, ainda, através do contexto no qual o discurso está inserido. 

O contexto, não só o imediato, mas o que circunscreve o texto no seu âmbito histórico-social, 

vai desempenhar papel importante na construção de sentido para o texto. Ele possibilita 

identificar e analisar quais as pistas que estão implicitamente inscritas no discurso, que vão 

fazer o leitor inferir um e não outro sentido. Sobre a importância da contextualização da 

expressão lingüística, materializada no texto/discurso, para que esta se torne algo mais do que 

uma junção de frases sintaticamente bem organizadas, Malinowski (1923, apud Koch, 2002) 

defende: 

                                                 
8 Koch (2002) ainda acrescenta mais um tipo de conhecimento: o lingüístico. Este tipo seria responsável pela 
organização superficial do texto, e englobaria os saberes gramaticais e lexicais.  
9 Grifos do autor. 



“Um enunciado só se torna inteligível quando colocado dentro de seu contexto de situação, se me é 
permitido cunhar uma expressão que indique, por um lado, que a concepção de contexto precisa 
ser ampliada e, por outro, que a situação em que as palavras são usadas jamais poderá ser 
descartada como irrelevante para a expressão lingüística. Podemos ver o quanto a noção de 
contexto necessita ser substancialmente amplificada se quisermos que ela tenha plena utilidade. De 
fato, ela deve ultrapassar os limites da mera lingüística e ser alçada à análise das condições gerais 
sob as quais uma língua é falada.”  

 

Salientando que, quando nos referimos a contexto, estamos utilizando a noção de Van 

Dijk (1997) quando ele o define “como o conjunto de todas as propriedades da situação social 

que são sistematicamente relevantes para a produção, compreensão ou funcionamento do 

discurso e de suas estruturas”, é importante, contudo, ressaltar que a concepção de contexto 

adotada não leva em consideração apenas o entorno político-social, mas também os 

conhecimentos/saberes que o constitui ou, como diria Marcuschi (2001), a “cognição situada”. 

Trata-se, portanto, de um contexto sócio-cognitivo, que segundo Koch (2002)  

“engloba todos os demais tipos de contextos, já que tanto o co-texto, como a situação 
comunicativa, imediata ou mediata, bem como as ações comunicativas e interacionais realizadas 
pelos interlocutores passam a fazer parte do domínio cognitivo de cada um deles, isto, é, têm uma 
representação em sua memória, como acontece também com o contexto sócio-histórico-cultural.” 

 

 A importância do contexto, para que um leitor produza sentido(s) junto com o texto, está 

caracterizada na análise da charge a seguir: 

Exemplo 2:  

 



Fonte: Charge publicada originalmente na Folha de São Paulo de 30/05/2004. Disponível em: 
www.chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

 
 Neste exemplo, Angeli retoma uma temática corriqueira dos jornais brasileiros, a 

violência urbana, e utiliza como personagens-vítimas os aposentados, idosos que durante anos 

contribuíram com a Previdência, os quais são os maiores prejudicados com o aumento abusivo 

dos planos de saúde, uma vez que, dada a idade avançada, são, em sua maioria, usuários assíduos. 

Ao se deparar com este texto o leitor precisa “puxar pela memória” para lembrar-se dos 

violentos ataques aos banhistas provocados pelos arrastões, nas praias do Rio de Janiero, os 

quais atingiam a todos, sem distinção de raça, sexo ou condição social, como é o caso do 

“ataque” aos conveniados dos planos de saúde. Os usuários, em não estando em dia com o 

pagamento das mensalidades, ficarão à mercê do serviço público. A atualidade dos fatos 

contemplados neste exemplo evidencia a importância do contexto para a sua compreensão. Só 

o leitor antenado, ou seja, a par dos acontecimentos político-sociais é capaz de captar o humor 

desta charge. 

O exemplo (3), a seguir, mostra o exagero de informações quando se duvida da 

capacidade do leitor em compreender o significado desejado pelo chargista. 

Exemplo 3: 

http://www.chargeonline.com.br/


Fonte: Charge publicada originalmente no Jornal Vale Paraibano de 12/04/2001. Disponível em: 
www.chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

 

Na charge acima, se o leitor não partilha do conhecimento sobre quem é Michael 

Jackson, famoso cantor POP americano, e das várias notícias, manchetes dos grandes jornais 

nacionais e internacionais, que denunciam a suposta prática da pedofilia pelo astro, a qual 

envolve várias famílias americanas, ele não atingirá a compreensão desejada pelo autor, mas, 

ainda assim, a compreensão do texto não estará totalmente comprometida, uma vez que, o 

leitor, independente do seu grau de letramento, sabe que a prática da pedofilia é crime e que 

quem dá como resposta “sim...posso ficar na FEBEM” confessa o crime e. conseqüentemente, 

sua “predileção sexual” por meninos e não por qualquer outra coisa. 

Como a análise da charge acima nos mostra, a questão do sentido, ou melhor, da produção 

deste é muito delicada (seja qual for o objeto em questão) e talvez mais ainda quando estamos 

interpretando gêneros icônico-verbais. Embora todo texto tenha um caráter polissêmico e 

polifônico, principalmente quando falamos nos gêneros humorísticos, é importante e 

necessário que o leitor/ouvinte chegue a um e somente um desfecho determinado pelo texto 

(Possenti, 1998). Pode parecer que, com esta afirmação, se esteja falando em sentido literal, 

leitura codificada, sentido único, ou outros termos com essa mesma orientação argumentativa. 

Pelo contrário. Como bem salienta Possenti (1998) 

“Argumentar que um texto impõe a seus leitores uma leitura única, sob pena de não entenderem 
sua razão de ser, não é a mesma coisa que dizer que o leitor é um receptor passivo de um texto, 
diante do qual só lhe resta a mera decodificação, isto é, o agenciamento puro e simples de seu 
conhecimento lingüístico.” 

 

Embora Possenti esteja, na obra citada, referindo-se às piadas, pode-se ampliar essa 

afirmação a todos os gêneros discursivos que têm o humor como um dos seus traços 

característicos. A charge, e acreditamos, qualquer outro texto, possibilita várias interpretações, 

mas sempre há uma que é mais privilegiada que as outras.  

http://www.chargeonline.com.br/


Vale salientar que concordamos parcialmente com o ponto de vista de Possenti, porque 

se como atesta Marcuschi (2001), “todo leitor é co-autor do texto lido”, sua contribuição 

cognitiva só ocorrerá após a confecção e leitura do texto e, logo, é incerto e desconhecido o 

seu resultado, ou ele (o leitor) seria um agente passivo neste processo. 

As palavras sentido esperado são o “pulo-do-gato” entre Possenti e Marcuschi, isto é, o 

autor, via de regra, elabora seu texto com vistas a que o leitor atinja um significado X (o 

esperado), embora admita que o leitor possa não desvendá-la ou chegue a significados afins. 

Esta idéia de “incerteza” está ligada à análise do texto. O autor formula uma ou várias 

expectativas quanto ao(s) significado(s) que seu texto pretende gerar nos leitores. Ele enfrenta 

a incerteza de não sabe ex-ante qual é o conjunto complexo de possíveis interpretações para a 

sua produção por três motivos essenciais: 

a) a criatividade humana permite muitas possibilidades de interpretações; 

b) a capacidade cognitiva humana é limitada, o que significa que, mesmo que o conjunto 

de possibilidades interpretativas fosse dado a priori, não seria possível processar toda 

a informação fornecida; 

c) a expectativa (futura) de interpretação, determina as escolhas (presentes) de confecção 

do texto e essas escolhas (o texto finalmente produzido) limitarão e condicionarão o 

futuro a ser realizado. 

Quando nos referimos às charges, essa discussão é fundamental, pois esse gênero não 

necessita que o leitor/ouvinte chegue, de forma completa, a essa leitura, mais privilegiada para 

que ele atinja seu propósito comunicativo.        

A charge mostra os pormenores caracterizadores de personagens, situações, ambientes, 

objetos. Os comentários relativos à situação representada aparecem por escrito. Verbal / não-

verbal integram-se de tal modo que por vezes fica difícil, senão impossível, ler uma charge e 

compreendê-la, sem considerar os dois códigos complementarmente, associando-os à 

consideração do interdiscurso que se faz presente como memória, dando uma orientação ao 

sentido num contexto dado – aquele e não outro qualquer. Além disso, carrega fortemente uma 

característica de ludibriar o leitor, ao procurar despistá-lo, “brincando” com os possíveis 

efeitos de sentido que uma única charge pode adquirir, levando-o assim a construir várias 

interpretações possíveis, para em seguida impedir-lhe algumas, até que, ativados os frammes 



necessários, apenas um sentido deve ser levado em conta para que a charge produza a crítica 

e/ou a “graça” que esse gênero requer. Não é que não seja possível construir sentidos vários, 

mas o texto, por estar inserido num contexto – e aí está a sua importância primordial – abre e 

restringe, ao mesmo tempo, as possíveis leituras e, ao fazer esse “movimento”, direciona o 

leitor, através de pistas, lingüísticas ou não, para a interpretação mais provável do texto. Se as 

pistas que o texto for dando não forem suficientes para o leitor, ele não compreenderá o texto, 

o que pode acontecer com qualquer gênero textual. Mas isso, essa não-compreensão, torna-se 

não é bem vista no gênero em questão, porque todo cartunista que se propõe a publicar uma 

charge espera que os outros entendam a crítica que está sendo feita e riam ao final e não que 

fiquem com uma expressão no rosto do tipo: como assim? / o que é que ele queria dizer com 

isso?10

 Já é de senso comum que o clímax da leitura de uma charge está em entendê-la e, 

conseqüentemente, poder rir. É bastante desastroso para um artista, como foi dito acima, 

quando as pessoas não conseguem rir das suas charges, muita vezes mais por falta de 

compreensão da mesma do que pela falta de habilidade do chargista. E a causa dessa “falta de 

compreensão” é o fato de o acesso ao referente não ter sido permitido a uma primeira leitura, 

de modo que para preencher as lacunas que faltavam para que se pudesse entendê-las, seriam 

necessárias inferências, pois são estas que acessam os conhecimentos práticos, de mundo do 

leitor. Porém, para que isso ocorra, o discurso/texto tem que ser tomado como um processo, 

não como um produto. 

Analisando as concepções de texto postuladas pelas principais correntes que se propõem 

estudar o fenômeno do discurso, e correndo o risco de estarmos sendo muito reducionistas, 

somos da opinião que a questão da cognição, provavelmente, é a distinção principal que há 

entre a concepção de discurso adotada pela LT e pela Análise de Discurso. Obviamente 

também porque os seus postulados epistemológicos são diferentes e isso vai se refletir na 

conceituação de texto/discurso. A questão que formulamos aqui é se, diante do fato de 

estarmos nos debruçando sobre o mesmo fenômeno, o discurso, isso não torna desnecessária e 

pouco operacional a abundância de terminologias diferentes no que se refere não só à questão 

relativa a esse “aparthaid” na Lingüística em relação ao texto-discurso, como também no que 

                                                 
10 A relação humor e riso será melhor tratada no capítulo 3. 



se refere à problemática dos gêneros, que, a partir da própria discussão sobre que terminologia 

deve ser usada (gênero textual ou discursivo), reflete essa visão dicotômica (já há muito tempo 

condenada por vários autores) nos estudos da linguagem.  

Não pretendemos aqui transformar Lingüística de Texto e Análise do Discurso numa 

coisa só: ao contrário, entendemos que a perspectiva sob a qual cada disciplina vai olhar o 

objeto, acaba por transformá-lo; mas, entendemos também que, embora com olhares 

diferentes, o interessante seria pensarmos não numa dicotomização, mas numa 

complementaridade (como bem recomenda Marcuschi ao combater a dicotomia e propor o 

estudo da fala e da escrita dentro do contínuo), inclusive porque temos consciência de que 

muitas dessas posições tão ferrenhamente defendidas, marcam mais uma posição política do 

que realmente uma posição contraditória em relação ao fenômeno discursivo que todos nós 

estudamos. 

Creio que o problema que está na base de todas essas questões diz respeito ao que se 

entende por fazer Lingüística: o que significa, e quais são as implicações de se afirmar que 

este trabalho se insere dentro da “ciência” lingüística. Provavelmente, quando encontrarmos 

uma resposta minimamente satisfatória e que consiga englobar todos esses trabalhos que são 

denominados lingüísticos, estes fenômenos que nos propusemos a explicitar neste capítulo não 

serão mais vistos como dicotômicos e sim como diferentes faces de uma mesma moeda, isto é, 

talvez essas questões sejam vistas como diferentes possibilidades de se encarar o fazer 

lingüístico. 

Creio que a interdisciplinaridade presente desde o surgimento da Lingüística, quando 

Saussure foi buscar elementos da matemática para fazer a Lingüística alçar à categoria de 

ciência, é que permite essa oscilação entre conceitos, terminologias e denominações. Um 

trabalho como o nosso, por exemplo, que vai buscar tantos elementos num autor como 

Bakhtin, que não é considerado lingüista (Possenti 2003), e que, paralelamente, se baseia na 

Antropologia, como será visto no capítulo III, para falar sobre humor, como deve ser 

“enquadrado”? A resposta a essa questão é outra pergunta: a contribuição de outras correntes 

teóricas deve ser encarada como problema ou como adição a esse fazer lingüístico? E, afinal, 

no que se baseia esse fazer? O objetivo de trazer esses questionamentos, aqui, não foi na 

intenção de respondê-los, longe disso, mas apenas para ilustrar que se os conceitos discutidos 



neste capítulo, ou a maneira como foram discutidos se mostra de forma controversa, é porque 

há outro conceito que precisa ser rediscutido e colocado na agenda hoje: “O que é elemento de 

estudo da Lingüística?” 

 

1.3 Sujeito 
 

 Apesar de as tentativas de definir sujeito serem muito numerosas, principalmente por 

parte dos analistas do discurso, ainda não se chegou a uma concepção satisfatória e menos 

reducionista de sujeito. Como bem salienta Possenti (ano), uma das teses mais caras da AD de 

vertente francesa, na qual muitos teóricos se apoiam, é a que afirma, quase que como um lugar 

comum que o indivíduo que fala não passa de um porta-voz de discursos que o antecedem, 

definindo o sujeito, basicamente, pelo assujeitamento. Mas este não é um postulado suficiente 

para mensurar a noção de sujeito que se pretende adotar neste trabalho. 

 Para que o sujeito possa ser concebido como algo mais que um lugar por onde o discurso 

passa, vindo das estruturas, é necessário lidar com a hipótese mínima de que ele age (mesmo os 

assujeitados). “Que, por exemplo, para compreender textos, não basta que ele ocupe um lugar; é 

necessário que ele produza uma atividade.” (Possenti, ano). Sendo assim, passemos a uma citação 

de Certeau, que parece nos ser mais oportuna: 
“...a colonização espanhola no seio das etnias indígenas foi alterado pelo uso que dela se fazia: 
mesmo subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as práticas ou 
as representações que lhes eram impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não os 
dos conquistadores. Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de dentro empregando-
as a serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual não podiam fugir. 
Eles metaforizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar em outro registro. Permaneciam 
outros, no interior do sistema que assimilavam e que os assimilava exteriormente. Modificavam-no 
sem deixá-lo.” (Certau, 2002:94). 

 

Essa “descrição” que Certau faz dos “usos” que os índios faziam dos costumes e hábitos 

impostos pelos espanhóis quando na época da colonização, ilustra bem o “sujeito” em que 

acreditamos e com o qual trabalharemos nesta dissertação. Seguindo a noção de língua que 

abordamos acima, a noção de sujeito também vai ter esse caráter de processo, não de produto: 

um sujeito que aceita as determinações do que lhe é imposto pelo sistema, pela instituição, mas 

que, por não estar estagnado, percebe-se dentro deste grande processo e utiliza-se de estratégias 

e táticas para que a sua subjetividade não seja apenas reflexo de um sistema maior. Trata-se de 



um sujeito que assimila as regras presentes na sociedade, mas utiliza-as de forma a imprimir sua 

subjetividade nelas. 

As considerações feitas acima recusam, assim, tanto o sujeito pragmático, senhor de 

todas as ações, livre de qualquer coerção social, quanto o sujeito assujeitado, que apenas “age” 

de acordo com a formação discursiva na qual se insere, não podendo escapar das teias tanto da 

Instituição, como da Ideologia à qual sua formação discursiva se integra. Acreditamos num 

sujeito que se coloca no que faz, no que fala, no que vive, mas que, por não viver isolado – 

lembremos que defendemos ser a linguagem uma prática social-, é constituído também pelo 

Outro. As considerações feitas acima nos colocariam numa posição um pouco delicada em 

relação à LT, se ela não admitisse essa interdisciplinaridade, porque o seu sujeito, pelo fato de a 

pragmática ser uma área de estudos fundadora da LT, aproxima-se, ou melhor, integra na sua 

concepção, o sujeito pragmático, principalmente no que se refere à liberdade para fazer suas 

próprias escolhas, seja de caráter lingüístico, seja no que se refere às suas práticas sociais. É 

importante ressaltar que não repudiamos por completo esse sujeito, como podemos observar no 

que foi escrito acima, porém não acreditamos nessa total liberdade. Essas ressalvas estão sendo 

feitas já que, para a LT: 

“o sujeito falante possui um papel ativo na mobilização de certos tipos de conhecimentos, de 
elementos lingüísticos, de fatores pragmáticos e interacionais11, ao produzir um texto. Em outras 
palavras, o sujeito sabe12 o que faz, como faz e com que propósitos faz (se entendemos que dizer é 
fazer)” (Bentes, 2001:254) 
 

É um sujeito muito poderoso para ser real. Consciente de tudo o que faz. Que o sujeito tem 

um papel ativo nas suas escolhas, não há dúvida, mas fatores que não estão sob o controle desse 

sujeito também determinam suas escolhas. Acreditamos num sujeito heterogêneo13, que, através 

de suas práticas do cotidiano, age, movimenta-se, atua intensivamente, porém suas ações não são 

um reflexo apenas de seus desejos e posicionamentos: o Outro, seja institucional, seja o seu 

interlocutor, atua junto com ele. A charge abaixo talvez constitua um exemplo desse sujeito que 

reconhece o poder do discurso da Instituição Social, e, justamente por isso, consegue transformar 

ou trazer esse discurso, que muitas vezes se pretende homogeinizador, já que não reconhece a 

                                                 
11 Grifos da autora 
12 Grifo da autora 
13 Este sujeito heterogêneo é o mesmo que Certau tão bem nos exemplificou na citação do começo do capítulo. 



heterogeneidade e alteridade, para servir aos seus próprios propósitos, ou seja, de que é possível 

reconhecer um discurso adverso e transformá-lo a seu favor. 

Exemplo 4: 

 
Fonte: Charge publicada originalmente no site www.humortadela.com.br de 12/06/2004. Disponível no 

banco de dados do próprio site. Coletada na data da publicação.   

 

Essa charge é interessante porque é uma resposta não apenas a um discurso machista 

tão presente ainda na nossa sociedade, mas a inúmeras outras charges exaustivamente 

veiculadas nas quais predominam tal discurso, um exemplo disso pode ser observado na 

charge a seguir:  

 

(inserir exemplo 5) 

Fonte: Charge publicada originalmente no site www.humortadela.com.br de 12/06/2004. Disponível no 
banco de dados do próprio site. Coletada na data da publicação.   

 

O discurso é o mesmo: tanto uma como outra tratam da “superioridade” que um sexo 

tem sobre o outro. Essas charges são interessantes porque são uma amostra de que o discurso 

da igualdade entre os sexos é uma utopia, e, por ter consciência disso, é que cada vez mais são 

freqüentes charges, piadas e anedotas femininas em resposta ao já tão presente e consagrado 

http://www.humortadela.com.br/
http://www.humortadela.com.br/


humor de cunho pejorativo14. É interessante a constatação de que o sentido não está, 

propriamente, no contexto verbal desta charge, mas na interpretação dele dentro de um 

contexto. Essa análise ilustra que é possível fugir a essas determinações sociais, ou, como nos 

diz Certeau (2002), se não podemos fugir dessas determinações, podemos, ao menos, nos 

utilizar de astúcias e táticas típicas dos “fracos” e vencer os “fortes” dentro do próprio campo 

deles, através de nossas práticas do cotidiano. Essa charge e tantos outros textos humorísticos 

que circulam entre nós são uma ótima forma de observarmos que  

“os textos são marcados por usos; apresentam á análise as marcas de atos ou processos de 
enunciação; significam as operações de que foram objeto, operações relativas a situações e 
encaráveis como modalizações conjunturais do enunciado ou da prática; de modo mais lato, 
indicam portanto uma historicidade social na qual os sistemas de representações ou os 
procedimentos de fabricação não aparecem mais só como quadros normativos mas como 
instrumentos manipuláveis por usuários.” (Certau, 2002: 82) 
 

Práticas do cotidiano. Práticas sociais essas que mostram o sujeito (re)inventando seu 

cotidiano, através de ações que demonstram um trabalho diário e incansável, diria até necessário, 

de transformar os embates constantes – entre o que é imposto e o que se pode fazer, entre 

instituição e transgressão, entre fortes e fracos – num campo que, mesmo minado e cheio de 

armadilhas, permite perceber, ou melhor, nos perceber utilizando de astúcias, gestos, golpes, 

palavras que mostram as ações de um sujeito que surpreende, movimentando-se sub-

repticiamente, libidinosamente, tacitamente, procurando, apesar da sua condição de fraco, uma 

“maneira de fazer” que lhe possibilite (re)criar dentro deste mesmo campo. 

 

1.4 Conceito de Gênero 

 

 Marcuschi, bem como muitos outros autores, em vários de seus textos, afirma que nós 

falamos, nos comunicamos, interagimos através de textos. Seria, então, razoável dizer que não 

falamos ou escrevemos qualquer texto, para qualquer audiência, em qualquer situação 

comunicativa. Quando falamos ou escrevemos, sabemos que o nosso texto “tem” que se adequar 

ao nosso interlocutor, à situação sócio-interativa e à prática social em que nos encontramos e é 

                                                 
14 Uma análise mais aprofundada sobre charges de loiras e outras que retratam tipos sociais marginalizados e 
excluídos na sociedade poderá ser vista no capítulo 4, quando trataremos das práticas sociais que podem serT 
analisadas através das charges e do preponderante papel que elas podem desempenhar como instrumento de 
ampliação do grau de letramento escolar, se utilizada como suporte pedagógico. 



justamente aí que entram os gêneros. Os textos que produzimos encontram-se, de alguma forma, 

relacionados com outros, partilhando conteúdos, semelhanças composicionais e, até mesmo, 

coerções sociais afins. Isso acontece porque, dependendo da prática social em que estamos 

envolvidos, utilizaremos uma receita ou um artigo científico para interagir com o outro; ou seja, a 

posição discursivo-enunciativa em que nos encontramos vai determinar e vai ser determinada 

pelo gênero. 

 Segundo Mangueneau (1997), esses “lugares de enunciação” ou sujeitos podem ser de três 

tipos: sujeito lingüístico, sujeito genérico e, por fim, o sujeito da formação discursiva. Por ora, 

nos interessa o sujeito genérico, que, segundo esse autor, se faz necessário porque 
“no discurso, “o indivíduo não é interpelado como sujeito, sob a forma universal do sujeito da enunciação, 
mas em um certo número de lugares enunciativos que fazem com que uma seqüência discursiva seja uma 
alocação, um sermão...” (Marandin apud Maingueneau, 1997, p.34). 
 
Embora esta citação permita vislumbrar um certo assujeitamento do sujeito em relação ao 

contexto em que se encontra, essa posição é aceitável quando lembramos a concepção de sujeito 

adotada neste trabalho, que é um sujeito que determina e é determinado (grifo meu) pelo social, 

como mostrado no item há pouco comentado. Maingueneau, criticando a tentativa da retórica 

antiga de fazer exaustivas classificações dos gêneros, faz uma observação interessante referente 

ao interesse de, em vez de criarmos tipologias, pensarmos nas coerções genéricas que cada 

gênero possui. Assim, nos restringimos, por ora, à sugestão de Maingueneau de nos 

questionarmos sobre o seguinte fato: 
Por que será que certos conteúdos só podem apresentar-se, ou melhor, para não sermos tão categóricos, 
apresentam-se geralmente sob determinada forma: isto é, por que alguns temas estão mais presentes em 
determinados gêneros que em outros? 
 
Maingueneau (1997) chama nossa atenção: 
“Na via aberta pela pragmática, a tendência consiste em passar de uma concepção de gênero como 
conjunto de características formais, de procedimentos, a uma concepção “institucional” (...). Isto não 
significa, evidentemente, que o aspecto formal seja secundário, mas apenas que é preciso articular o 
“como dizer” ao conjunto de fatores do ritual enunciativo. Não existe, de um lado, uma forma e, do 
outro, as condições de enunciação”. 
 

 A preocupação de Maingueneau também é a nossa, porque que não nos interessa estudar a 

charge a partir apenas de suas características lingüístico-textuais, por estarmos pensando o gênero 

na perspectiva da LT. Basta dar-se ao trabalho de observar a concepção de texto/discurso na qual 

se baseia não apenas esta dissertação, mas a LT em suas pesquisas mais recentes. O que nos 

interessa também é saber em que práticas sociais se insere a charge; em quais contextos ela é 



desejada, e até necessária; porque os temas político-sociais (num sentido ideológico) são mais 

freqüentes nesse gênero e não em outros. 

 Sabemos, mesmo que intuitivamente, que recorremos a uma charge para veicular certos 

discursos, principalmente certos temas tabus, que são geralmente os mais explorados nas charges, 

dado que elas operam e são constituídas, na sua maioria, por estereótipos. Chamando a atenção 

para essa característica das charges, podemos inferir algo bastante pertinente ao que estamos 

discutindo aqui: dificilmente encontraremos uma charge sobre um banqueiro que é homossexual. 

Certamente, será mais provável ver uma charge dizendo que o banqueiro é ladrão e corrupto e 

que os gays são promíscuos. Os discursos veiculados nas charges acabam por caracterizar o 

próprio gênero. Maingueneau (1997) nos alerta: 
“O importante é não se limitar à constatação de que existe este ou aquele gênero, mas estabelecer a hipótese 
segundo a qual recorrer, preferentemente, a estes gêneros e não a outros é tão constitutivo da forma 
duscursiva quanto o “conteúdo”15. 
 
Os gêneros discursivos, para Maingueneau, mobilizam e implicam em duas condições, a 

saber: 

*comunicacional: refere-se às próprias condições da enunciação em que o texto é produzido, ou 

seja, se é oral ou escrito, em que meio será veiculado, etc. 
“A cada gênero associam-se momentos e lugares de enunciação específicos e um ritual apropriado. O 
gênero, como toda instituição, constrói o tempo-espaço de sua legitimação. Estas não são “circunstâncias” 
esteriores, mas os pressupostos que o tornam possível” (op.cit., p.36); 
 

*estatutário: Determinados gêneros, senão todos, só podem ser anunciados por quem pode fazê-lo 

e dirigido para um co-enunciador específico também. 
“O gênero funciona como o terceiro elemento que garante a cada um a legitimidade do lugar que ocupa no 
processo enunciativo, o reconhecimento do conjunto das condições de exercício implicitamente 
relacionados a um gênero” (op. cit., p.36). 
 
Reformulando as considerações de Maingueneau sobre os gêneros discursivos de outra 

forma, encontramos bastante próxima a noção de gênero que subsidiará as reflexões que 

tencionamos fazer a respeito das charges. 

 

1.5 Referenciação e objetos-de-discurso 

  

                                                 
15 Grifos do autor. 



 Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), por não considerarem uma relação rígida entre 

língua e mundo, que exclui o sujeito falante do processo de designação, rejeitam toda concepção 

realista da significação. Para esses autores, não faz sentido falar em referentes mundanos ou num 

estado do mundo, se se entende que os sujeitos estão no centro da atividade de desiganção, 

manipulando o desenvolvimento no discurso daquilo que os autores denominam de objetos-de-

discurso, ao invés de reproduzirem a relação palavra e mundo: 
“nós assumimos plenamente o postulado de que os ditos objetos-de-discurso não preexistem “naturalmente” 
à atividade cognitiva e interativa dos sujeitos falantes, mas devem ser concebidos como produtos, 
fundamentalmente culturais, dessa atividade” (p.229). 
 

Em favor de uma concepção construtivista de referência, Apothéloz e Reichler-Béguelin recusam 

um tratamento puramente lógico das operações de designação, porque não admitem que os 

objetos sejam regidos pelo princípio de condições necessárias e suficientes. Alimentados pela 

atividade lingüística, os objetos-de-discurso, adquirem, segundo eles, o estatuto de construtos 

culturais e, por conseqüência, comportam um parâmetro antropológico. A referência, de acordo 

com estes autores, é, antes de tudo, um problema que concerne às operações de categorização e 

identificação dos referentes efetuadas pelos sujeitos falantes, à medida que se desenvolve o 

discurso, e, por isso, essas operações dependem muito mais do ponto de vista de um enunciador e 

do contexto de interação do que de uma apreensão estritamente cognitiva da realidade. 

Os objetos-de-discurso, sendo construídos e desenvolvidos discursivamente, não devem ser 

entendidos como objetos de mundo, como se estivessem já discretizados, prontos para receber 

uma etiqueta lexical incontestável e válida para todos os sujeitos. Porém, isso não significa dizer 

que estamos negando a realidade extra-mente, como se os objetos-de-discurso se desenvolvessem 

num plano desconectado da realidade. Ao contrário, o que não queremos postular é que a 

referência seja vista no interior da língua, como propriedade intrínseca das palavras, como se os 

referentes operassem unicamente em “estado de dicionário”. Para Apothéloz e Reichler-Béguelin, 

os objetos-de-discurso integram não apenas o sentido extensional dos termos, que entendemos 

como o sentido socialmente estabilizado, seja no vocabulário oral não-oficializado, seja no 

dicionário propriamente dito; como solicitam, na produção e interpretação, nosso conhecimento e 

nossa experiência das nossas propriedades do mundo real. Com base nisso, podemos dizer que a 

referência não é propriedade nem da língua, nem do mundo, desenvolve-se como uma atividade 

contextualmente encenada por sujeitos sociais que interativamente colaboram para a produlção de 

sentido, ao mobilizar conhecimentos de várias ordens. 



Para Mondada e Dubois (1995) e Mondada (2001), embora a questão da referência tenha 

sido historicamente concebida como um problema de representação do mundo em termos de 

verdade e correspondência, essa questão deve ser deslocada para um tratamento que privilegie a 

relação intersubejtiva e social, na qual versões do mundo são publicamente elaboradas e 

avaliadas pelos sujeitos enunciadores. Segundo as autoras, não se trata mais de interrogar sobre 

como o mundo é representado de forma adequada, mas de como as atividades humanas, 

lingüísticas e cognitivas estruturam e dão sentido ao mundo. Por essa razão, as autoras passaram 

a utilizar o termo referenciação para tratar da referência como um processo realizado no discurso, 

resultante não de uma ontologia dada, mas de práticas simbólicas complexas, que, numa 

dimensão intersubjetiva, são respnsáveis por produzir a ilusão de um mundo objetivo. De acordo 

com elas, estas práticas não estão associadas a um sujeito cognitivo abstrato e ideal, solitário face 

ao mundo, mas à construção de objetos cognitivos16 e discursivos na intersubjetividade de 

negociações e modificações de concepções públicas e individuais do mundo. 

É através dessa idéia de objetos construídos discursivamente que o debate sobre a 

categorização, tema corrente nas discussões acerca da referência ou da relação língua-mundo, 

pode ser deslocado para a interação social. Mondada (1994), fala em “processos constextuais de 

cosntrução de categorias”, que devem ser entendidas como fenômenos disursivos, sempre 

construídas numa dimensão discursivo-interacional: “a escolha e formulação de um objeto 

implica processos de categorização, ligados não somente a denominação do objeto, mas 

especialmente a sua configuração no discurso”. Por essa forma de compreender as categorias, o 

léxico não pode ser visto como um conjunto de etiquetas disponíveis, mas como um material 

constantemente retrabalhado no discurso. Segundo essa abordagem, as categorias não podem ser 

tratadas como estruturas invariáveis, fixadas a priori e capazes de “realísticamente” ou 

objetivamente agruparem o mundo, nem como protótipos ou formas universalizantes, mas como 

criação, transformação (daí seu caráter flexível e dinâmico), ou ainda, versões sociais do mundo 

ou posições enunciativas, que intervém na estruturação do discurso e construção de sua 

coerência. Assim é possível, como faz Mondada (1994), questionar-se sobre o modo como as 

categorias emergem das práticas sociais para organizar e ordenar o mundo social e observar a 

maneira pela qual os sujeitos as tratam e as estabelecem no curso de ações particulares. 

                                                 
16 Salientamos que nossa pesquisa não se dedica a uma abordagem cognitiva do processo de referenciação, visto que, 
através de um enfoque discursivo, que priovilegia os processos de intertextualidade e polifonia, estamos interessados 
na contribuição de tais processos para a produção argumentativa da charge. 



Deslocar a questão da referência da convencionalidade lingüística para a interação, 

descartando a idéia de que uma cartografia perfeita entre palavra e mundo seria condição 

sufuciente para abordar a referência, não implica, segundo Marcuschi (2001), reduzir a 

significação às práticas interativas, porque seria ingênuo postular que tudo seria novo e estaria 

sendo dito pela primeira vez: 
“Quando digo que a interação é a base para os processos referenciais, proponho que se veja a interação 
como um ponto de convergência para a construção de referentes ou de sentidos, mas não a fonte do sentido. 
É claro que exitem bastidores interessantes nessa “arena” interativa, tal como a história, a cultura, a 
sociedade, as crenças e assim por diante, que se sobrepõem aos indivíduos em carne e osso” (Marcuschi, 
2001:43). 
 
A idéia de considerar a interação como um meio de construção dos referentes e de 

sentidos, sem excluir o projeto de dizer de que produz o texto, leva-nos, como já dissemos, a 

compreender a referência de modo diverso à literatura tradicional. Desse modo, se passarmos a 

falar de referenciação, poruqe admitimos que a referência é um processo realizado no discurso, 

então essa postura teórica possibilita um olhar atento para a progressão dos referentes no texto, 

como fazem Marcuschi e Koch em muitas de suas publicações. É nessa progressão referencial, 

que diz respeito à introdução, identificação, preservação, continuidade e retomada dos referentes, 

que estes se encadeiam para o desenvolvimento de um tópico e construção da coesão e da 

coerência. O que estes autores admitem é a dinamicidade dos objetos-de-discurso na progressão 

textual, pois, como mostra Koch (2002), uma vez introduzidos, os referentes podem ser 

modificados, desativados, reativados, recategorizados, contribuindo para (re)construir o sentido 

no curso da progressão textual. Por esse motivo, os autores consideram que: i) a coerência não é 

uma mera propriedade do texto, nem um princípio de boa formação textual, mas um princípio de 

interpretação, porque está sujeita ao modo como os interlocutores mobilizam os recursos textuais 

(aliados ao contexto sócio-cognitivo) para elaboração do sentido; ii)a progressão textual não se dá 

numa continuidade linear, como se o texto fosse processado numa soma progressiva de partes, 

mas, segundo Koch (2002), numa oscilação entre dois movimentos: um para frente e outro para 

trás, que em parte são representados pela anáfora e catáfora. 
“Em sentido estrito, pode-se dizer que a progessão textual se dá com base no já-dito e no que será dito e no 
que é sugerido, que se co-determina progressivamente. Essa co-determinação progressiva estabelece as 
condições de textualização que, em conseqüência, vão se alterando progressivamente [...]. A progressão 
textual renova as condições da textualização e a conseqüente produção de sentido. Portanto, o texto é um 
universo de relações seqüenciadas, mas não lineares” (Koch, 2002:85). 
 



O encadeamento dos referentes para o processamento textual, como mostram os trabalhos 

de Marcuschi e Koch, é feito por diferentes estratégias de refereciação, nominais e pronominais, 

que variam de acordo com a relação estabelecida entre o que é referido e o referente. Essa relação 

pode se dar tanto de forma prospectiva, pela catáfora, quanto retrospectiva, pela anáfora. A 

grande importância do encadeamento referencial surge do substancial papel que desempenha para 

a construção do ponto de vista, testemunhado, através da seleção lexical, uma instância 

discursiva, ou centro de perspectiva, a partir do qual os fatos são apreendidos e os objetos-de-

discurso designados. 

Como o nosso corpus é composto por charges, um gênero, para nós, pertencente ao 

domínio humorístico17, achamos oportuno destinar o próximo capítulo desta dissertação ao 

humor, a fim de dissecarmos o que o compõe e, conseqüentemente, entendermos melhor o gênero 

aqui priorizado. 

 

1.6 Uma história do Humor... 

Se “a seriedade designa a situação intermediária de um 
homem eqüidistante entre desespero e futilidade”, como diz 
lindamente Jankélévitch, devemos observar que o humor, ao 
contrário, opta resolutamente pelos dois extremos. “Polidez 
do desespero”, dizia Vian, e a futilidade pode fazer parte 
dela. É impolido dar-se ares de importância. É ridículo 
levar-se a sério. Não ter humor é não ter humildade, é não 
ter lucidez, é não ter leveza, é ser demasiado cheio de si, é 
estar demasiado enganado acerca de si, é ser demasiado 
severo ou demasiado agressivo, é quase sempre carecer, com 
isso, de generosidade, de doçura, de misericórdia... O 
excesso de seriedade, mesmo na virtude, tem algo de 
suspeito e de inquietante: deve haver alguma ilusão ou 
algum fanatismo nisso... É virtude que se acredita e que, por 
isso, carece de virtude.” (Comte, 1996: 229) 

 

Na verdade, não podemos dizer que iremos discorrer aqui sobre a história do humor, 

porque seria material por si só suficiente para uma tese. O que pretendemos é introduzir este 

capítulo mostrando que, embora tenha havido um crescimento do interesse em estudar e publicar 

trabalhos, coletâneas de charges e piadas, ou mesmo outros tipos de publicações relacionadas de 

alguma forma ao humor, o interesse por esse assunto remonta a Aristóteles. O que é irônico 

                                                 
17 Embora não haja consenso entre os autores, no que diz respeito ao domínio discursivo que engloba o gênero 
charge (humorístico ou jornalístico), optamos por entendê-lo como pertencente ao domínio humorístico, uma vez que 
o objetivo maior de todo chargista é, através da charge, fazer uma crítica social irônica, cujo ápice é o riso. 



porque, embora sempre se faça referência ao seu famoso livro Sobre a Comédia, só se conhecem 

algumas poucas páginas dele. Esse estudo de Aristóteles, aliás, é mais conhecido através da obra 

de Umberto Eco do que pelos próprios escritos do filósofo grego. Não sabemos se ele foi a 

primeira pessoa a dizer que o humor é próprio do homem, tese retomada depois por vários 

autores. De fato, parece-nos que, durante a história do humor, três teses foram amplamente 

reiteradas: a primeira já citamos acima; a segunda é que o humor acontece quando escarnecemos 

do Outro; a terceira e última (?) seria que o humor, ou mais precisamente o riso, seria próprio 

apenas das camadas populares da sociedade. Enumerando essas três teses, nos veio à mente a 

característica que talvez englobe a todas essas e que, a nosso ver, é a que menos poderia ser 

contestada: o humor é um fenômeno social. Aristóteles foi citado, porque embora não saibamos 

se ele foi o primeiro a lançar essas teses, uma vez que segundo Bremmer e Roodenburg (2000), o 

humor só foi estudado de forma mais sistemática na Antigüidade, essas três “verdades” sobre o 

humor são possíveis de serem encontradas nos escritos Sobre a Comédia, que são atribuídos a 

ele. A idéia do riso como algo que pertence apenas à raça humana expandiu-se para além de 

Aristóteles, uma vez que depois foi retomada por Hobbes, e, mais recentemente, por Bergson 

(1900), como mostraremos no segundo item deste capítulo. Essa tese provavelmente surgiu, 

segundo Skinner (2002), de um estudo de Aristóteles sobre os animais De partibus animalium, no 

qual ele teria chegado a essa conclusão: o riso é um traço distintivo do homem. 

 Também Aristóteles teria dito que o humor é uma forma de escarnecer do que ou de quem 

é considerado baixo, inferior, seja por um defeito moral ou por uma deficiência física que torne 

uma pessoa ridícula. Ele enfatiza: “Dessa forma, são especialmente risíveis os inferiores em 

algum sentido, sobretudo os moralmente inferiores, embora não os completamente depravados.” 

(Aristóteles, [1449] 1995:44, apud Skinner, 2002). Cícero ([106 a. C – 43 a. C] 1942) e 

Quintiliano (1920-2), ambos autores também pertencentes à escola da retórica, retomaram e 

ratificaram em seus estudos essa máxima de Aristóteles, chegando este último a dizer que 

“Quando rimos, estamos freqüentemente nos gabando ou glorificando diante de outra pessoa, por 

termos constatado que, comparada conosco, ela sofre de alguma fraqueza ou defeito desprezível, 

[uma vez que], a maneira mais ambiciosa de se gabar é falar zombando.” Por ter esse caráter de 

zombaria e por ridicularizar as pessoas, o humor tem seus limites, segundo Cícero, já que de tudo 

pode-se fazer pilhéria, desde que não cause vergonha à pessoa atingida, já que as regras e 

convenções sociais não podem ser violadas, não apenas nas situações em que um orador 



(humorista) diverte a platéia, como também nas situações do cotidiano. Para exemplificar a 

necessidade de se fazer humor respeitando as regras, Cícero (apud Graf, 2002:55) conta a 

seguinte anedota: 
Certa vez, o grande Metelo quis visitar o velho Ênio, o grande poeta, em sua casa distante em Aventine; a 
empregada disse-lhe que ele não estava em casa, mas Metelo, conhecendo-o bem, foi embora com a firme 
convicção de que a empregada não dissera a verdade. Alguns dias depois, Ênio veio à casa de Metelo e 
perguntou pelo senhor. Metelo gritou que não estava em casa. Como era de se esperar, Ênio se aborreceu, 
mas Metelo o acalmou: “Outro dia, acreditei em sua empregada (os criados romanos eram notórios 
mentirosos), então por que você não acredita em mim agora?” 
 
Como podemos ver, essas regras tão firmemente defendidas por Cícero, como também 

por Aristóteles, Quintiliano e, na Idade Média, por outros autores, geralmente ligados à Igreja, 

diziam respeito àqueles considerados como membros dignos, importantes e, portanto, 

“superiores” na sociedade. Nesta anedota, fica claro que as regras que não devem ser quebradas 

são as que não permitem que um senador e um poeta sejam chamados, mesmo que um ao outro, 

de mentirosos abertamente. Bakhtin, em seu estudo sobre a obra de Rabelais, já agora no 

Renascimento, não concordaria com os autores acima, já que para ele, o humor é, se dá, se faz na 

quebra de regras; Eco também fala em regras, embora de natureza diversa das de Bakhtin, que 

são transgredidas no humor. A questão é que as regras aludidas por Cícero nos levam à terceira 

tese sobre o humor: rir, ou diríamos, ser alvo do riso é próprio das classes mais populares da 

sociedade. 

É interessante observar como essa idéia do riso como algo baixo e não muito digno vai 

atravessar os estudos destes autores; no máximo, o que dizem para justificar o fato do humor 

penetrar também nas classes “superiores”18 é que existem dois tipos de humor: um mais polido, 

dentro dos limites da respeitabilidade, e um outro que poderia ser caracterizado como infame e 

inferior, obviamente atribuído às classes populares da sociedade. Graf (2002) descreve o que é 

para Cícero e, poderíamos também estender a outros autores, a graça aceitável e a inaceitável: 
“o humor aceito é “elegante” (elegans), “polido” (urbanum, como só um habitante de cidade 

poderia ser), “inventivo” (ingeniosum) e “engraçado” (facetum), enquanto a graça inaceitável é 
“imprópria para um homem livre” (inliberale), “petulante” (petulans), “infame” (flagitiosum) e 
“obscena” (obscenum). As categorias sociais têm importância: os habitantes da cidade versus 
camponeses, os homens livres versus os escravos e versus os livres sem reputação; o humor mau 
instaura um tormento (flagitium) em seu portador; a elegância e a criatividade inata (ingerium) 
são, sem dúvida, traços marcantes da classe superior.” (2002: 53) 

 

                                                 
18 Temos como exemplo o estudo de Le Goff (2002) sobre o riso na Idade Média, mostrando que mesmo os reis e 
monges riam. 



Com maior ou menor ênfase, Bakhtin diz que o riso no Renascimento era uma forma de 

as classes populares liberarem, durante o carnaval, toda a tensão, limitação, opressão que 

agüentavam durante o ano; o problema é que, para ele, essa liberação se dá de forma grotesca e 

aberrante, já que, neste período, o mundo fica de cabeça para baixo. Já Eco, embora não crie 

imagens desse tipo a respeito do riso “popular”, diz que certos tipos de humor exigem uma 

cultura mais refinada, já que não é todo mundo que gosta e entende o humor de Woody Allen, 

por exemplo, pois, para isso, “é preciso ter certa cultura”. Talvez de forma não tão segregadora 

como Cícero, mas é possível entrever tanto nesses autores, como no senso comum, a idéia, a 

nosso ver, preconceituosa de que quem não tem cultura, não consegue entender certos tipos de 

humor. 

É comum, aqui no Brasil, as pessoas dizerem que nem todo mundo gosta do humor de 

programas como Casseta e Planeta, Os normais; de publicações como as da revista Pasquim ou 

mesmo dos livros de Luís Fernando Veríssimo, porque não têm “cultura” o suficiente para 

entendê-los. Primeiramente, faz-se necessário indagar o que entendemos por cultura, porque, na 

maioria das vezes, parece-nos que as pessoas confundem falta de cultura com falta de 

conhecimento de mundo sobre um determinado fato da nossa vida social e histórica, que todos 

estamos sujeitos a não conhecer, pouco importando se somos analfabetos ou P.H.D. em alguma 

área. Além disso, muitas vezes, a ausência do riso acontece não por falta de conhecimento 

histórico sobre o assunto contemplado, mas porque, mesmo conhecendo o fato a que o humorista 

se refere, o riso não necessariamente acompanha a charge ou a piada lida. Pode-se deixar de rir de 

uma charge ou de uma piada porque esta não foi entendida, ou porque não se achou graça 

mesmo. Provocar o riso ou o sorriso é a intenção primeira do humorista, mas, dependendo do tipo 

de humor, principalmente aquele que retrata algum tabu social ou algum fato histórico 

vergonhoso para a história da humanidade, se causar um sorriso será, como diz Genette (1930), 

um “riso entre lágrimas”, como demonstra a charge a seguir: 

INSERIR EXEMPLO: CHARGE CONFRONTANDO JUDEUS E ALEMÃOS. 

Também é possível ocorrer o oposto: rir sem ser de algo que foi, necessariamente, 

concebido para este fim, como, por exemplo, de uma piada. O antropólogo Henk Driessen (2000) 

conta que, durante os primeiros contatos do pesquisador com a comunidade que ele vai estudar, 

houve muito riso sem piadas, pois é uma forma de amenizar os constrangimentos e embaraços 

que surgem nos primeiros contatos: “Ambas as partes encontram no riso uma área comum de 



comunicação e um alívio para a tensão inerente à situação. O riso torna suportável o 

insuportável”. Esse relato de Driessen nos lembra que uma tese de base psicológica atribuída ao 

riso é que este funciona como uma forma de liberar ou desanuviar uma situação tensa. Le Goff 

cita Morreall (1983) e as três principais teorias sobre o riso, enumeradas por este último: 
“A teoria da superioridade, segundo a qual a pessoa que ri essencialmente tenta dominar um 
interlocutor ou alguém que o encara por causa do seu riso. A segunda é a teoria da incongruência: 
o riso se origina, basicamente, na percepção de algo fora dos padrões normais da natureza ou da 
sociedade; (...) E, finalmente, há a teoria do alívio, segundo a qual as pessoas que riem liberam um 
comportamento que, de outro modo, teria expressão e conseqüências muito mais difíceis. Tendo 
exposto essas três teorias, Morreall propõe uma nova, resultante de sua tentativa de elaborar uma 
explicação única e sucinta: o riso resulta de uma troca psicológica agradável” Le Goff (2000:75) 
 

Quanto à primeira teoria, Aristóteles e outros filósofos já se referiam a ela, como 

mostramos acima; a segunda é a famosa teoria de Bergson, que diz que o riso vem da 

“mecanização da vida”, teoria esta que será explicitada durante este capítulo; e a última, cremos, 

é bem ilustrada pelo exemplo de Reissen, caracterizando aquelas situações nas quais, achando ou 

não graça, rimos ou para sermos “educados”, ou para desfazermos alguma tensão surgida com 

uma palavra ou situação embaraçosa, é o famoso “sorriso amarelo”. Essa ligação entre o humor e 

o riso e a não-obrigatoriedade deste advir exclusivamente daquele, está bem representada nesta 

citação de Mary Douglas (1975, apud Reissen 2000:254), quando ela faz a ressalva de que o 

humor e o riso não são inseparáveis: 
“Seria errado supor que o teste final de uma piada, charge ou anedota é provocar ou não o riso. 
Não é necessário entrar na fisiologia e na psicologia do riso, já que é amplamente sabido que se 
pode apreciar um desses textos sem de fato rir, e que se pode rir por outras razões que não seja a 
compreensão deles”. 
 
O que podemos depreender, por enquanto, de tudo que foi discutido acima é que a nossa 

hipótese central, que diz ser o humor, antes de tudo, social, está sendo comprovada pelo fato de 

observarmos como a relação entre humor e cultura é frutífera, tanto para explicar fatos 

concernentes a esta, como para explicar a história do humor. Durante todo este capítulo, 

tentaremos reiterar esta idéia, através dos estudos de autores como Bergson, Freud, Bakhtin, Eco, 

entre outros, com o objetivo de mostrarmos o quão complexo e interessante é este tema. Bremmer 

e Roodenburg (2000), atentos a este fato, enumeraram três pontos centrais na história e evolução 

do humor, até agora, os quais se encaixam bem no que ilustramos acima acerca da “história 

cultural do humor”: 
“Primeiro, é admirável como o discurso dominante muda nos diferentes períodos. Enquanto os 
filósofos e retóricos da Antigüidade são os principais autores de importantes manuais e debates, na 
Idade Média os monges e outros teólogos estabelecem a lei; (...) Por outro lado, nas regiões 



influenciadas pela Reforma, manuais de civilidade e escritos de ensaístas, como Joseph Addison e 
Richard Steele, passam a dar o tom. Era de se esperar que nos tempos modernos psicólogos e 
sociólogos ficassem em primeiro plano, sendo o estudo de Freud o exemplo mais largamente 
reconhecido desta tendência. Em segundo lugar, há um constante rodízio entre os produtores de 
humor. Grécia e Roma mostram que o humor moderado se tornou o domínio da elite social, ao 
passo que os bufões e os mímicos aos poucos perderam a aprovação oficial. Nossa palavra 
“escurril” ainda revela um pouco da depreciação do scurra, o cômico profissional do fim da 
Antigüidade e da Idade Média, que nos tempos de Plauto e Cícero era um mexeriqueiro malicioso, 
mas ainda um “homem de sociedade”. Na Idade Média ele é, em geral, identificado com atores, 
menestréis e mímicos, pessoas de posição social inferior, e apenas o bobo da corte ascende 
socialmente. Depois da Idade Média, o hábito de colecionar e contar piadas se difundiu 
amplamente em todo o aspecto social, e está claro que contar piadas até se tornou parte essencial 
da arte da conversação entre cavalheiros. O desaparecimento gradual deste ideal e ascensão do 
cômico profissional moderno, como o palhaço, o comediante e o satirista, ainda permanecem em 
grande parte inexplorados. Nosso terceiro e último ponto é a evolução do humor em si. Até que 
ponto o humor mudou através dos séculos?Nossos antepassados riam das piadas como nós, ou o 
senso de humor era radicalmente diferente do nosso? Aqueles que leram alguns dos textos 
humorísticos do passado podem ter achado que algumas piadas não são de todo ruins, outras, 
visivelmente sem graça, e várias até mesmo incompreensíveis. Em outras palavras, estes textos se 
mostram, ao mesmo tempo, familiares e estranhos a nós.” (p. 21-22) 

 

1.2 Humor # Cômico 

Antes que nos aventuremos mais a comentar as características do gênero charge, é 

interessante fazer uma breve discussão sobre a forma como o humor vem sendo pensado por 

diversos autores, entre eles, principalmente, os que vamos trazer para essa discussão, como 

Freud (1905), Eco (1981) e Bergson (1900). 

Ao lê-los, o que nos chama a atenção é a preocupação generalizada, em maior ou menor 

medida, de fazer a distinção entre o humor e o cômico. Bergson dedicou todo o livro “O riso” 

a discussão da significação do cômico. Sobre este tema, Bergson diz que o cômico “obedece” 

a três regras básicas: (i) apenas o homem é capaz de rir, ou seja, “não há comicidade fora do 

que é humano”. Mesmo que venhamos a rir de algum objeto inanimado, uma paisagem, um 

animal, nunca será por ele mesmo, isto é, será porque nós, humanos, lhe atribuímos alguma 

característica risível, já que o homem, além de ser o único que ri, é também o único que “faz” 

rir; (ii) a sensibilidade nunca vai estar associada ao cômico. Segundo ele, e essa é uma das 

teses mais presentes na literatura, que se dedica a estudar o humor em geral, não podemos rir 

daquilo que nos causa algum sentimento de emoção. Ele é ainda mais categórico: “A 

indiferença é o seu ambiente natural. O maior inimigo do riso é a emoção”. Não é que não 

possamos nos apiedar de alguma situação, expressão ou feição que fuja ao “normal”; a questão 

é que, quando rimos, esses sentimentos ficam em suspenso e mais: se não existisse essa 

possibilidade de nos ausentarmos de qualquer emoção que inspirasse solidariedade, viver seria 



um fardo difícil de ser carregado, pois tudo adquiriria uma “coloração austera” a se pensar...; 

(iii) o riso vai estar sempre dentro de um contexto social, fazendo parte de um dado grupo, 

comunidade, já que este, antes de tudo, tem por função ser social; o nosso riso, para ele, “é 

sempre o riso de um grupo”. Daí resulta, segundo Bérgson, a dificuldade de deslocamento de 

certos efeitos cômicos para uma outra sociedade, já que o riso está ligado aos costumes e ao 

comportamento de um povo. 

A teoria de Bergson vai fundamentar sua tese sobre o cômico numa idéia de que nós 

rimos do Outro quando parece que este se mecanizou, automatizou os gestos, as expressões, as 

palavras e até os sentimentos. O riso vai acontecer justamente quando percebermos esse 

automatismo no Outro, pois a pessoa que apresenta essa rigidez diante da vida não se apercebe 

como cômica, visto que “um personagem cômico o é, em geral, na exata medida em que se 

ignore como tal. O cômico é inconsciente19. Como se utilizasse ao inverso o anel de Giges, ele 

se torna invisível a si mesmo ao tornar-se visível a todos”. O riso, então, vai ser uma espécie 

de correção, de castigo, uma vez que quando a pessoa percebe, através do riso do Outro, que 

está sendo de alguma forma cômica, tenta se corrigir, sendo e comportando-se como a 

sociedade espera que ela seja, que ela aja. A rigidez, o automatismo, a mecanização da pessoa 

perante a vida é “punida” com o riso. 

“Toda rigidez20 do caráter, do espírito e mesmo do corpo, será, pois, suspeita à sociedade, por 
constituir indício possível de uma atividade que adormece, e também de uma atividade que se 
isola, tendendo a se afastar do centro comum em torno do qual a sociedade gravita; em suma, 
indício de uma excentricidade. E, no entanto, a sociedade não pode intervir no caso por uma 
repressão material, dado que não é atingida de modo material. Ela está diante de algo que a 
inquieta, mas a título de sintomas apenas – simplesmente ameaça, no máximo um gesto. E, 
portanto, por um simples gesto ela reagirá. O riso deve ser algo desse gênero: uma espécie de gesto 
social.” (1900) 

 

Essa rigidez (ou o cômico) vai ser caracterizada e classificada por ele de três formas: 

1- Comicidade das formas e movimentos; 

2- Comicidade de situações e de palavras; 

3- Comicidade de caráter. 

 

                                                 
19 Grifo do autor, mas poderia ser nosso também, já que nos chama atenção essa ligação que ele faz entre cômico e 
inconsciente, porque suspeitamos que se trata de um “inconsciente” diferente do de Freud.  
20 Grifo do autor. 



As comicidades das formas e dos movimentos, embora sejam tratadas de forma separada 

pelo autor, foram aqui colocadas lado a lado porque tanto uma como a outra apresentam a 

mesma semelhança: uma forma, um rosto, um gesto, uma atitude serão cômicos se nos 

passarem a impressão de algo mecânico. Bergson nos pergunta: o que vem a ser uma 

fisionomia cômica? Ele mesmo responde: é aquela na qual uma mesma expressão parece ter se 

cristalizado em uma pessoa. O que deveria ser apenas uma careta passageira, ou uma 

expressão estranha que todos nós em algum momento fazemos, parece fazer parte da 

fisionomia normal da pessoa, como se estivesse retesado, fixado, esculpido, transformando 

uma deformidade momentânea ou mesmo permanente no que ele chama de feiúra cômica. 

Mais uma vez a idéia da rigidez: 

“É uma careta peculiar e definitiva. Dir-se-ia que toda a vida moral da pessoa cristalizou-se nesse 
sistema. E essa é a razão pela qual um rosto é tanto mais cômico quanto melhor nos sugere a idéia 
de alguma ação simples, mecânica, na qual a personalidade esteja encarnada para sempre. Há 
rostos que parecem estar chorando sem parar, outros que parecem estar rindo ou assoviando e 
outros ainda que parecem soprar eternamente num trompete imaginário. São as faces mais cômicas 
de todas. (...) Automatismo, rigidez, hábito adquirido e conservado, são os traços pelos quais uma 
fisionomia nos causa riso.” (1900: 21) 

 

A comicidade dos gestos e movimentos acompanha essa mesma idéia de automatismo. O 

interessante dessa tese de Bergson é que ele relaciona essa rigidez, esse automatismo ao que 

poderíamos chamar de uma ausência ou suspensão do que é vivo e pulsante em nós. A 

imitação, segundo ele, nos causa riso justamente porque quando imitamos uma pessoa 

imitamos o que há de mecânico e fixo em sua personalidade, isto é, quando somos alvo do 

riso, quando nos tornamos cômicos, é porque a vida se ausentou por alguns momentos. 

Para falar da comicidade de situações, Bergson utiliza-se do teatro, porque este nos dá ao 

mesmo tempo a impressão de que a vida está sendo representada, mas de uma forma 

mecânica, já que não é o real. O efeito cômico vai ser obtido no teatro através de três técnicas, 

por assim dizer: repetição, inversão e interferência em séries. Embora se ampare no teatro 

para expor sua teoria, Bergson ressalta que esse tipo de comicidade é encontrada 

cotidianamente; o teatro é uma forma de representar esse cotidiano. A repetição no teatro, por 

exemplo, será tanto mais cômica quanto melhor representar o paradoxo de uma cena que, 

mesmo sendo extremamente complexa, é representada da forma mais natural possível. Na 

inversão, temos, digamos assim, uma troca dos papéis sociais, como se o mundo estivesse às 



avessas, tal qual uma cena que mostre um ladrão sendo roubado, por exemplo. Para definir a 

interferência de séries ele diz que “Uma situação será sempre cômica quando pertencer, ao 

mesmo tempo, a duas séries de fatos absolutamente independentes, e que possa ser 

interpretada simultaneamente em dois sentidos inteiramente diversos”.(p. 54). Para ilustrar 

essa situação, ele nos traz o exemplo do quiprocó, já que neste são apresentados dois sentidos 

simultaneamente, mas apenas um é possível. A questão é que o público tem conhecimento de 

toda a situação representada e os atores não; eles conhecem apenas um aspecto da situação, 

assim o equívoco é gerado e o riso é produzido. O que há de comum entre as três formas de 

obter o cômico é a característica já mencionada antes: a mecanização da vida. 

 A comicidade das palavras é uma projeção, digamos, da comicidade das situações, já que 

“uma frase se tornará cômica se ainda tiver sentido mesmo invertida, ou se exprimir 

indiferentemente dois sistemas de idéias totalmente independentes, ou enfim se a obtivermos 

transpondo a idéia a uma tonalidade que não é a sua” (p.64). Isto é, podemos obter a 

comicidade de palavras através da inversão, da interferência ou da transposição. As duas 

primeiras técnicas já foram definidas anteriormente, resta-nos fazer algum comentário a 

respeito da transposição, que Bergson considera ser a técnica mais interessante e profunda, já 

que é a própria linguagem que se faz cômica. As formas como nós podemos transpor as idéias 

se dão de formas as mais variadas, devido à riqueza de tonalidade que a linguagem pode ser 

expressa: é possível, por exemplo, uma idéia ser expressa em qualquer estilo e ser colocada 

em seu ambiente natural ou vice versa. Ele cita o tom solene e o familiar. Ao transpor o que 

seria solene para o familiar, obtemos a paródia, que segundo Bergson, foi a técnica que fez 

Alexandre Bain definir o cômico pela degradação, já que na paródia transformamos algo antes 

respeitável num “motivo de piada”. Bergson contrapõe-se a essa idéia de Bain ressalvando 

que, na verdade, essa é apenas uma das formas de transposição. O inverso também é cômico, 

ou seja, quando exageramos uma idéia ou a diminuímos, a transposição vai se dar por esse 

jogo de oposição, de comparação entre extremos. 

O humor e a ironia também são obtidos através da transposição, mas aí o jogo de oposição 

vai se dar entre o que é e o que deveria ser. A transposição vai acontecer, dessa forma, a partir 

da seguinte regra geral: “Obteremos um efeito cômico ao transpor a expressão natural de uma 



idéia para outra tonalidade21”. Assim, a linguagem ou vai exprimir o cômico (inversão, 

interferência) ou vai criá-lo (transposição). No primeiro caso, segundo ele, ainda é possível a 

tradução de uma língua para outra, de uma sociedade para outra, embora vá sempre haver 

prejuízos ao cômico, uma vez que este está muito arraigado à cultura de um povo; já quando a 

linguagem cria o cômico, é intraduzível, pois não se trata de expressar uma situação, mas de 

fazer graça com a própria linguagem. Nesses casos, é a “própria linguagem que se torna 

cômica”. 

 Na comicidade de caráter, que sempre foi o goal, o alvo principal a ser atingido nas 

considerações que vinha fazendo a respeito do cômico, Bergson reforça a tese que subjaz a 

tudo o que já foi dito acima: o cômico vai ser obtido quando há a suspensão da vida e o riso 

quando há a ausência da emoção. O cômico é um fenômeno social e o homem, como um ser 

essencialmente social, é o único que pode tanto ser alvo como criar o cômico, daí, podermos 

dizer que no cômico estamos sempre falando sobre o homem. Não importa se esse homem tem 

um caráter bom ou mau, se é honesto ou vil, se é capaz apenas de rir dos outros ou também de 

si mesmo, se demonstrar certa rigidez, automatização, mecanização em relação à vida, ele será 

sempre cômico; daí, ser possível inferirmos que qualquer um tem a potencialidade, não diria 

para produzir o cômico, o que requer certo talento, mas para se tornar cômico. 

O que nos faz cômicos é justamente o fato de estarmos alienados a essa condição, isto é, 

Bergson acredita que por mais que estejamos conscientes de nossas ações, sempre há algo que 

nos escapa, que nos desvia do que dita a sociedade, e é esse desvio social que nos torna 

cômicos. É interessante lembrar aqui que as charges que retratam ou descrevem caracteres, 

tipos sociais, privilegiam aqueles que apresentam um certo “desvio” em relação ao que a 

sociedade prescreve como “normal”, correto, seja por uma questão moral, caso das charges 

com políticos, seja por uma questão de exclusão histórica, caso das chargas com pobres, 

negros, etc. Resta-nos saber se o motivo das charges é porque essas categorias demonstram 

algum tipo de enrijecimento social ou se, por fugirem do padrão, por uma razão ou outra, 

tornaram-se alvo do riso, do ridículo. Bergson, com certeza, decidiria pela primeira opção, já 

que, para ele, “Rigidez, automatismo, distração, insociabilidade, tudo isso se interpenetra, e 

em tudo isso consiste a comicidade de caráter”. 

                                                 
21 grifos do autor. 



A teoria de Bergson é, de certa forma, até chocante, pois o ato de rir parece se 

transformar num ato quase de crueldade. Parece que estamos sempre rindo do defeito do 

Outro, da sua fraqueza, do que ele tem de mais frágil e vulnerável. É como se esperássemos o 

momento em que o sujeito mais precisa de nossa solidariedade e compaixão para “atacar”. A 

não ser que estejamos junto a uma terceira pessoa para aproveitar-se também desse momento 

de vulnerabilidade de um segundo, parece que estamos sempre rindo do Outro e nunca com o 

Outro. Essa sensação que a leitura de Bergson nos traz, e que é “terrível”, pois se aproxima 

perigosamente da verdade, está presente de uma forma ou de outra em outros autores também, 

como Freud, por exemplo. 

É possível uma aproximação entre o que Bergson fala sobre a comicidade das formas e 

movimentos e o que Freud denomina de cômico da comparação. Aliás, o próprio autor nos 

chama a atenção para essa ligação, principalmente pela idéia de Bergson de que o cômico 

acontece quando percebemos uma “mécanisation de la vie”, como mostramos acima. Freud 

diz: 

“Se, ademais, aceitamos estas plausíveis sugestões de Bergson, não acharemos difícil incluir sua 
concepção sob nossa própria fórmula. A experiência tem ensinado que toda coisa viva difere de 
tudo o mais e requer uma espécie de despesa para nossa compreensão; desapontamo-nos se, em 
conseqüência de uma completa conformidade ou de uma mímica enganadora, não precisamos 
fazer nenhuma nova despesa. Desapontamo-nos no sentido de um alívio, sendo descarregada pelo 
riso a despesa com a expectativa que se tornou supérflua. A mesma fórmula cobriria todos os casos 
que Bergson considera de rigidez cômica (“raideur”) (...) Todos estes casos se reduziriam à 
comparação entre a despesa com a expectativa e a despesa efetivamente requisitada para a 
compreensão de algo que persiste sendo idêntico”. (1905) 

 

Freud faz essa discussão sobre o Cômico em seu livro22 para perscrutar as possíveis 
semelhanças que poderia ter com os chistes. Lendo este capítulo em particular, o que 
percebemos é que mais que procurar semelhanças, Freud estuda o cômico apenas para mostrar 
o quanto este é diferente dos chistes, seu real interesse. Uma das principais diferenças seria o 
“comportamento social” nestes dois casos. No chiste, são necessárias a primeira e a terceira 
pessoa para que a produção de prazer seja completa, sendo dispensável a segunda, a não ser 
que o chiste seja tendencioso23. Já para o cômico, duas pessoas são o bastante, já que a 
primeira constata o cômico e a segunda é em quem se constata. “Um chiste se faz, o cômico se 
constata”. A respeito do cômico, ele esclarece: 

“O cômico aparece, em primeira instância, como involuntária descoberta, derivada das relações 
sociais humanas. É constatado nas pessoas – em seus movimentos, formas, atitudes e traços de 

                                                 
22 Os chistes e sua relação com o inconsciente.  
23 Os chistes tendenciosos são aqueles que visam atingir uma segunda pessoa ridicularizando-a, já que este tipo de 
chiste se aproxima muito do cômico, na concepção de Bérgson, porque visa humilhar a pessoa que será alvo dele. 



caráter, originariamente, com toda probabilidade, apenas em suas características físicas mas, 
depois, também nas mentais ou naquilo em que estas possam se manifestar”. (op.cit. 215) 

 

Daí ele classificar o cômico em “cômico no movimento e na ação e cômico constatado nas 

funções intelectuais e nos traços de caráter de outras pessoas”. Tanto o primeiro como o 

segundo se dão através da comparação que eu estabeleço entre mim e o Outro e, tanto num 

como no outro, o prazer proporcionado se dá através da degradação, humilhação da outra 

pessoa, já que é através da comparação da minha superioridade em relação ao Outro que se 

realiza o efeito cômico. A nossa superioridade acontece ou porque constatamos o excesso de 

despesa de energia que uma pessoa demonstra ao fazer algum movimento, ou ao contrário, 

porque percebemos que a outra pessoa economiza em excesso essa despesa para realizar 

algum ato mental, intelectual. É interessante ressaltar que esse sentimento de superioridade só 

vai acontecer quando houver o que Freud chama de “empatia”, ou seja, quando há outra 

pessoa envolvida, uma vez que, se uma dessas situações ocorre conosco, o sentimento será 

vexatório, aflitivo.  

Talvez fosse interessante aqui pensarmos como a alteridade é construída no cômico. A outra 

pessoa é introduzida apenas para ser ridicularizada, já que, quando a comparo comigo, é para 

ressaltar o quanto inferior ela é. Bergson também endossa a idéia de o cômico não ser a favor, 

uma vez que rimos do tropeço, da queda, da falta de dentes ou de inteligência do Outro. Este, 

está sempre em falta, em desvantagem em relação ao eu. O riso parece que surge como uma 

espécie de punição pelo erro cometido, pelo Outro ter quebrado as regras sociais. 

Outra característica que diferencia radicalmente o chiste do efeito cômico seria que o prazer 

do primeiro se localiza no inconsciente, enquanto no cômico, a fonte de prazer estaria na pré-

consciência. Aqui, Bergson e Freud provavelmente travariam uma bela discussão. Já dissemos 

que, para aquele, uma pessoa torna-se cômica para outra porque uma parte dela automatizou-

se, processo esse totalmente inconsciente para quem é alvo do riso. Em um momento de seu 

livro, ele deixa essa relação conscientemente explícita: “O absurdo cômico é da mesma 

natureza que o dos sonhos”. Freud pensa exatamente o contrário: é o chiste, por excelência, 

que é da ordem do inconsciente. Como exemplo de diferença entre o chiste e o cômico, ele 

cita o seguinte comentário de Heine a respeito da cidade de Göttingen, em Harzreise: Falando 

de um modo geral, os habitantes de Göttingen dividem-se em estudantes, professores, filisteus 



e asnos e essas quatro classes estão divididas de forma absolutamente nítida (p. 87). Já um 

exemplo do cômico, seria o exposto abaixo, que, embora seja colocado como semelhante ao 

do Heine, não constitui um chiste para Freud: Com um forcado e muito esforço/ Sua mãe 

pescou-o do ensopado (p. 87). 

Essa diferença é que vai levar Freud a dizer que o humor, por se localizar também na pré-

consciência, aproxima-se mais do cômico do que do chiste. O humor, para ele, assim como o 

chiste é uma espécie de sub-tipo do cômico, porém essa sub-classificação não significa uma 

desvalorização, pelo que pudemos perceber, já que tanto o chiste como o humor são vistos 

pelo autor como intelectualmente superiores ao cômico, seriam apenas formas do cômico se 

“manifestar”. Como o próprio Freud diz: “(...) pode-se dizer que o chiste é a contribuição feita 

ao cômico pelo domínio do inconsciente”. Enquanto que o humor “(...) entre as espécies do 

cômico, é a mais facilmente satisfeita. Completa seu curso dentro de uma única pessoa; a 

participação de alguma outra nada lhe acrescenta”. 

Ele ainda diz que o humor caracteriza-se como uma economia do afeto, isto é, enquanto no 

cômico uma situação aflitiva, se encarada como um dano, maldade, dor, irá perder seu efeito 

cômico, o humor entra justamente aí para produzir o riso. A explicação reside justamente no 

fato de o humor se completar na pessoa que sofre com uma situação aflitiva, quando ela, ao 

invés de chorar e sentir pena de si mesma, maldisser a pedra que havia em seu caminho, 

conseguir tirar da situação um prazer humorístico, economizando afeto, economizando 

compaixão. O Outro, ao perceber que a pessoa que sofreu a situação aflitiva resolveu rir de si 

mesmo, sente-se livre para liberar o riso obtendo o que Freud chama de prazer cômico. Não é 

que não percebamos o esforço empreendido pelo sujeito para rir de sua própria situação, 

porém a compaixão que poderíamos sentir é inibida, sendo substituída pelo riso, uma vez que 

nos sentimos “autorizados” a fazê-lo, já que estamos tomados pela indiferença do sofredor 

consigo mesmo. O riso só não acontece quando nos sentimos admirados pela capacidade do 

Outro de se superar. Não é esse o caso da anedota abaixo, que Freud cita como exemplo de 

humor, pois, embora a situação do vagabundo seja desesperadora, o fato de ele não se importar 

com ela, nos deixa livres para rir: “O vagabundo em seu caminho para execução pede um 

lenço para cobrir a garganta de modo a não pegar um resfriado – precaução em outras 

circunstâncias louvável mas que, em vista do que tão brevemente se reserva a seu pescoço, 



torna-se notavelmente supérflua e desimportante” (p. 258), Aliás, esse exemplo mostra o que 

Freud chama da magnitude e grandeza que há no humor. 

Para este autor, este tipo de humor que gera a expectativa de compaixão ou simpatia, por 

exemplo, e, logo depois, nos “desloca” para algo não esperado, secundário, só funciona 

quando esse deslocamento, essa quebra da expectativa se dá de forma consciente, daí ele dizer 

que, assim como o cômico, o humor localiza-se no pré-consciente ou automático. 

Confessamos que sentimos certa dificuldade em diferenciar chiste, cômico e humor para 

Freud, pois, ao mesmo tempo em que ele os coloca em pólos diferentes, outras vezes nós o 

vemos integrando-os ou sendo um tipo do outro. Como que antevendo a nossa confusão, ele 

finaliza e simplifica o capítulo estabelecendo que o que fica realmente de semelhança entre o 

cômico, o chiste e o humor é que a produção de prazer, nos três, se realiza através da 

“economia”. “O prazer nos chistes pareceu-nos proceder de uma economia na despesa com a 

inibição, o prazer no cômico de uma economia na despesa com a ideação e o prazer no humor 

de uma economia na despesa com o sentimento”. 

 Outro autor que também tenta estabelecer uma diferença entre o cômico e o humor é 

Umberto Eco. Ele traz uma perspectiva bem diferente da de Freud, porque parte da tragédia, 

assim como Aristóteles, para pensar a questão da comédia. Tanto a tragédia quanto a comédia, 

para Eco (1981), podem ser explicadas a partir da transgressão de regras. Ao mesmo tempo 

em que traz a contribuição de Aristóteles para discutir essa questão, Eco desconstrói o 

pensamento do filósofo. A tragédia seria universal e atemporal, enquanto que a comédia seria 

mais localizada no tempo-espaço, vinculada a condições sócio-históricas. É por isso que, 

segundo Eco, nós ainda hoje nos emocionarmos com o drama de Édipo e estremecemos ao 

assistir Apocalipse Now; bem mais difícil é tentarmos compreender e rir da comédia de 

Rabelais ou dos filmes de Woody Allen, já que estes exigem uma “cultura mais refinada” do 

leitor/expectador, salvo aquelas comédias do tipo pastelão. Por isso, ele diz que não é 

suficiente dizer, como acreditava Aristóteles, que na tragédia temos um personagem-herói, 

pertencente à nobreza, que caía em desgraça porque violou, mesmo sem saber, alguma regra, 

sendo, por isso, mais simpático ao público do que a comédia, na qual temos um personagem, 

geralmente de caráter animalesco, por isso mesmo inferior, que transgride uma regra e é 

punido por isso, de modo que, ao invés do sentimento de piedade e simpatia que 



experimentamos pelo herói da tragédia, temos por este, um sentimento de superioridade, já 

que não nos identificamos com sua inferioridade. 

Na verdade, o que acontece é que na tragédia há uma identificação com o personagem 

central, uma vez que todos nós estamos expostos a sermos atingidos por algum acontecimento 

trágico, enquanto, na comédia, o sentimento de repúdio advém do fato de dificilmente nos 

julgarmos capazes de ter atos, sentimentos e caráter vistos como inferiores perante a 

sociedade. Nós sempre somos perfeitos! Mais uma vez nos vem à mente como a alteridade é 

rejeitada na comédia, já que, por nos julgarmos superiores, não aceitamos que aquele Outro 

seja à nossa “imagem e semelhança”. Eco continua sua desconstrução ao ressaltar que também 

não é suficiente dizer que  

“na violação da regra por parte de uma personagem tão diferente de nós, não só não sentimos a 
certeza de nossa impunidade, mas também o gosto da transgressão que ofende uma regra que, no 
fundo, queríamos que fosse violada, mas sem risco algum. Todos esses aspectos funcionam sem 
dúvida no cômico, mas se fossem apenas esses, não poderíamos explicar por que se verifica esse 
desvio de universalidade entre os dois gêneros rivais” (Eco, 1981:344-45). 

 

O importante, para Eco, não é saber que houve a transgressão de uma regra, mas o quanto 

estamos conscientes dessa violação. Primeiramente, se faz necessário desfazer o mito da 

universalidade da tragédia e da particularidade da comédia. Para ilustrar isso, ele cita Madame 

Bovary que, se transposta para os dias de hoje, continuaria a ser adúltera, mas provavelmente 

não se lamentaria tanto quanto naquela época. Caso essa situação pela qual passou Madame 

Bovary nos fosse contada nos dias de hoje, provavelmente riríamos do “drama” que Bovary 

faz em torno de sua traição, ao invés de a acharmos digna de piedade ou lamentação, ou 

mesmo, dependendo das circunstâncias em que o adultério se deu, de reprovação. O que faz o 

trágico ser trágico e, por isso, universal, não é uma questão de tempo ou porque tem um 

personagem nem bom nem mau, com o qual nos identificamos e que cai em desgraça, mas o 

fato de que, antes e após a violação da regra, esta é explicada, repetida e reiterada. É dada uma 

justificativa para a violação da regra, geralmente o destino é o responsável pelo dissabor, mas 

a regra não é eliminada. 

Já com a comédia acontece o contrário. Nesta, a regra é suposta como já conhecida, daí não 

existe necessidade nem de torná-la discursivamente explícita, nem de reiterá-la. As regras que 

são transgredidas nas cenas cômicas ou se dão através da quebra de paradigmas pragmáticos, 



ou através da quebra de cenas intertextuais. O importante, no cômico, é que a violação só 

causa o riso se a regra, mesmo que implicitamente, for conhecida e considerada inviolável. A 

diferença entre o trágico e o cômico, para Eco, talvez possa ser melhor ilustrada na situação 

que ele descreve abaixo: 

“Trágica pode ser a situação de um membro de uma comunidade antropofágica que se recusa ao 
rito canibalista: será, porém, trágica na medida em que o conto nos convença da magnitude e do 
peso do dever de antropofagia. Uma história que nos conte os sofrimentos de um antropófago 
dispéptico  e vegetariano que não gosta de carne humana, mas sem que nos explique longa e 
convincentemente o quanto seja nobre e imprescindível a antropofagia, não passará de uma 
história cômica” (p.346). 

 

 Assim como Freud, Eco também faz algumas considerações a respeito do humor. Lendo 

estes autores e as semelhanças e diferenças que eles tentam estabelecer entre cômico e humor, 

é difícil saber se ficamos mais esclarecidos sobre o assunto ou se, cada vez mais, ele se torna 

obscuro. Eco, por exemplo, vai postular que cômico é um nome genérico demais, e se 

pergunta se não seria possível encontrar, dentro das subespécies do cômico, algo que 

subvertesse tanto as regras da tragédia, como do próprio cômico. A resposta que ele encontra, 

apoiando-se em Pirandello, é o humorismo. No humor, há a identificação com o desgraçado, 

enquanto que, na comédia, há o repúdio, isso porque o sentimento de superioridade não existe 

mais, e no seu lugar há um sentimento de “compaixão” e assim, em vez do riso debochado, 

temos um sorriso. O que acontece é que, enquanto na comédia temos a “percepção do oposto”, 

no humor temos o “sentimento do oposto”. O humor, por permitir uma identificação, afasta-se 

então da comédia e vai se assemelhar à tragédia. 

Para Eco, além dessa característica afim, há também o fato de que o humor se preocupa 

em explicar e reiterar as regras que estão sendo violadas, para que uma dada situação nos 

provoque o choro ou o sorriso. A anedota a seguir talvez seja um exemplo do que acredita 

Eco, já que brinca com um artifício muito comum na tragédia: a precaução fatal. 

A multidão histérica está prestes a apedrejar a mulher adúltera. Jesus intervém: “Que aquele que nunca pecou 

lhe atire a primeira pedra”. Todos se detêm, salvo uma outra mulher, já não muito jovem, mas bastante digna, 

que avança com um enorme paralelepípedo e esmigalha selvagemente a cabeça da pecadora. E Jesus: “Mamãe, 

puta merda!”. 

Outro exemplo, agora citado por Eco, seria Dom Quixote, que sabe, assim como o leitor, 

que suas fantasias de heroísmo estão atreladas a um mundo literário que hoje não existe mais, 



as novelas de cavalaria, e, além disso, as regras, que são quebradas, não são dadas como 

conhecidas, como acontece no cômico, uma vez que as situações intertextuais a que Cervantes 

recorre para contar as aventuras de D. Quixote são sempre explicitadas. Com toda essas 

características afins com a tragédia, se formos seguir as hipóteses de Eco, o humor parece-nos 

mais como uma subespécie do trágico do que do cômico. Porém, o autor aponta uma diferença 

no modo de descrever/explicitar a regra entre o humor e o trágico: 

“(...) no trágico a regra confirmada pertence ao universo narrativo (Bovary), ou quando é 
confirmada a nível das estruturas discursivas (o coro trágico) aparece sempre, porém, como 
enunciada pelas personagens; ao contrário, no humorismo a descrição da regra deveria aparecer 
como instância, mesmo que oculta, da enunciação, a voz do autor que reflete sobre as situações 
sociais nas quais a personagem deveria acreditar. O humorismo excederia, portanto, em termos de 
distanciamento metalingüístico” (p. 351). 

 

Diferentemente de Freud, Eco acredita que, mesmo que se trate apenas de uma pessoa, de 

um personagem, é possível perceber essa voz que reflete sobre as situações, convertendo-se, 

assim, em julgado e julgador. Se o personagem tem a “potencialidade” de refletir, julgar e 

atribuir um traço humorístico às situações, significa que estamos no domínio da consciência, 

como o próprio autor diz: “De tal modo o humorismo não seria, como o cômico, a vítima da 

regra que pressupõe, mas dela representaria a crítica consciente e explícita”. Isto é, no humor o 

sujeito não é alvo de uma regra, nem é punido porque viola alguma, ao contrário, o humorista 

tem consciência das nossas coerções cotidianas e, sobre elas, faz críticas por vezes ferozes; a 

questão é que estas críticas geralmente estão presentes de forma implícita no seu discurso. Se 

voltarmos para Freud, veremos que ele também sinaliza que o humorista está ciente do jogo de 

palavras ou idéias que estão possibilitando retirar de uma situação adversa, elementos que 

possam ser convertidos em humor. 

Também se baseando em transgressão de regras para definir o humor, Bakhtin ([1970] 

1999), ao falar da natureza carnavalesca presente na cultura popular da Idade Média e da 

Renascença, através de Rabelais, nos oferece ferramentas para tecermos mais algumas 

considerações sobre o humor.  Segundo Bakhtin, o carnaval é uma espécie de show onde não 

há uma separação entre atores e expectadores. O mundo vira de cabeça para baixo e todas as 

regras que regem a sociedade são transgredidas, uma vez que o que há de mais subterrâneo 

escondido na natureza humana é posto para fora:  



“As leis, proibições e restrições, que determinavam o sistema e a ordem da vida comum, isto é, 
extracarnavalesca, revogam-se durante o carnaval: revogam-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas as 
formas conexas de medo, reverência, devoção, etiqueta, etc., ou seja, tudo o que é determinado pela 
desigualdade social hierárquica e por qualquer outra espécie de desigualdade (inclusive a etária) entre os 
homens. (...) razão pela qual se tornam excêntricos e inoportunos do ponto de vista da lógica do cotidiano não-
carnavalesco. A excentricidade é uma categoria específica da cosmovisão carnavalesca, (...) ela permite que se 
revelem e se expressem (...) os aspectos ocultos da natureza humana” (Bakhtin, 1981:105-106). 

 

O carnaval significa justamente pelo contraste entre as regras não ditas e sua posterior 

transgressão. Obviamente, se estas regras não são conhecidas, não há transgressão, não há 

carnaval, não há humor. O cômico, para Bakhtin, trabalha justamente em cima desse contraste, 

ou seja, na quebra de regras; porém, Eco faz uma ressalva em relação ao estudo de Bakhtin 

porque, segundo ele, é justamente porque há essas regras que o cômico adquire esse caráter de 

algo libertador e subversivo, uma vez que, se existisse carnaval o ano todo, não se saberia e 

nem haveria o quê ser questionado. Não entendemos essa ressalva de Eco, pois não vemos em 

quê a teoria de Bakhtin e o seu comentário a respeito dela se contrapões, uma vez que ambos 

postulam a quebra de regras. Assim, sejam regras lingüísticas, pragmáticas ou sociais, estas 

devem estar integradas e internalizadas em nossa visão de mundo, uma vez que, se não 

sabemos quais são as normas que estão subjacentes ao discurso e suas possíveis implicações, o 

humor, o riso, a “graça” do texto humorístico não acontece. Gurevich (2000) também faz 

algumas restrições ao fato de Bakhtin reduzir a cultura popular da Idade Média e do 

Renascimento a uma cultura do carnaval, do riso. Segundo ele, tristeza, medo, terror estavam 

presentes também todo o tempo na vida do povo da época, inclusive no carnaval; além disso, 

achamos bastante discutível o fato de “ingenuamente” Bakhtin crer que, só porque era 

carnaval, toda a segregação que existia, era imediatamente suspensa durante o carnaval. Outro 

questionamento nosso é o fato do humor, da comédia, do riso estarem atrelados a um período 

específico do ano, como se durante todo o resto do tempo, as pessoas, por sua condição 

popular, e, por isso mesmo, oprimida, escravizada e subjugada, estivessem condenadas, além 

de todas essas coisas, a não rir. Sant’Anna, (1985) faz uma leitura diferente da nossa: segundo 

ele, essa carnavalização da qual nos fala Bakhtin, não se restringiria a uma época do ano, mas 

se estenderia às nossas práticas sociais: “Claro que o carnaval não é todo ele um fenômeno 

parodístico. Há que ressaltar que o efeito carnavalizador é uma coisa, e a festa instituída como 

carnaval pode ser bem outra” (p. 79) (grifo nosso). 



Na tentativa de clarear um pouco o que Bergson, Freud e Eco pensaram a respeito do 

cômico e do humor, principalmente, elaboramos a tabela abaixo, que tem o objetivo de 

sistematizar, e não necessariamente clarear, o que os três autores pensam sobre o humor e a 

comédia. 

 

CHISTE CÔMICO HUMOR 

Inconsciente pré-consciente; 

inconsciente 

pré-consciente; 

consciente 

1ª e 2ª pessoa 1ª, 2ª e 3ª pessoa 1ª pessoa  

se faz na  linguagem constata-se na forma, 
situação e palavras 

jogo com a situação e 
linguagem 

subespécie do cômico; 

diferente do cômico 

 

 

engloba o chiste e o 
cômico; 

diferente do chiste; 

diferente do humor 

subespécie do cômico; 

diferente do cômico; 

aproxima-se do cômico; 

aproxima-se da tragédia 

Intelectual popular pede “certa cultura” 

 transgressão de regras transgressão de regras 

 

1.2.1 Humor # Ironia 

Chamou-nos a atenção a preocupação que os autores tinham de diferenciar algo que 

comumente é tido senão como sinônimo, como se um fosse uma espécie do outro; estamos nos 

referindo ao humor e à ironia, que geralmente é tida como um tipo de humor. Sobre essa 

questão, teceremos brevíssimos comentários.  

 Comte (1996) diz que o humor é, antes de tudo, uma virtude. Um homem vaidoso demais 

para ter humor é um ser sem amor, sem alegria. E do que vale a alegria sem o humor, e nos 

pergunta, e responde perguntando para quê a seriedade, o desespero, a tristeza, se podemos 

rir? “Tudo que não é trágico é irrisório. Eis o que a lucidez ensina. E o humor acrescenta, num 

sorriso, que não é trágico... Verdade do humor. A situação é desesperadora, mas não é grave” 

(p. 230). Parafraseando um outro: “Toda seriedade será castigada!” Tanta virtude é atribuída 



ao humor para opô-lo ao que Comte considera uma arma: a ironia. Arma usada para 

escarnecer, destruir, debochar, combater, ferir e até matar. A ironia leva-se a sério; o escárnio 

dela só atinge ao Outro, condenando-o, ridicularizando-o, desprezando-o e, segundo Comte, 

mesmo quando se volta contra o eu, “permanece exterior e nefasta”. A humildade requerida 

para que se tenha humor é totalmente desprezada pela ironia, mais ainda: só é irônico quem é 

orgulhoso e sério, pois só o olhar de orgulho e seriedade vê a tudo e a todos com desprezo. 

Comte cita Rilke: “Atinjam as profundezas: a ironia não desce até lá”. Afirmação 

extremamente forte que fecha esta primeira diferença entre humor e ironia: virtuosidade X 

vilania; humildade X orgulho; graça X seriedade; amor X ódio; bem X mal. 

  A segunda diferença diz respeito ao fato de a ironia sempre rir do Outro, excluindo-se 

desse ato; mesmo quando a pessoa despreza a si mesma, ela o faz como se estivesse fazendo a 

um outro, diferentemente do humor. O humor se inclui no riso, mesmo quando este é um 

sorriso amargo; é reflexivo, volta-se para si mesmo quando está rindo do outro, pois ri deste 

como se estivesse rindo de si mesmo. Acreditamos que é bastante tênue essa linha divisória 

entre o humor e a ironia: na verdade, tudo depende não do que se diz, mas do como se diz, o 

contexto vai ser bastante decisivo para que se possa diferenciar um do outro. Como ele mesmo 

alerta: “É menos uma questão de conteúdo do que de estado de espírito”. Para ilustrar esse 

entrecruzamento, ele lembra um grande comediante/ironista: 

“Assim, quando Groucho Marx declara magnificamente: “Tive uma noitada excelente, mas não foi esta.” Se 
ele diz isso à dona da casa, depois de uma noitada malograda, é ironia. Se diz ao público, no fim de um de 
seus espetáculos, será antes humor. Mas, no primeiro caso, pode se somar humor, se Groucho Marx assumir 
sua parte de responsabilidade no fracasso da noite, assim como ironia no segundo, caso o público, isso 
acontece, tiver denotado uma falta excessiva de talento...” (p. 233) 

 

Nos parece, tendo a grande possibilidade de estarmos errados, que o que diferencia a ironia do 

humor é muito menos uma questão de linguagem, embora os dois se materializem nela, claro, 

mas muito mais uma questão de como encaramos certos fatos da vida. É mais uma questão de 

como lidamos com as aflições a que estamos expostos a todo momento, do que do que 

dizemos sobre estes mesmos desenganos da vida. “O humor é uma desilusão alegre”. Essa 

forma de encarar o humor e a ironia mais como uma postura diante da vida, fica clara para nós 

ao observarmos a maneira como ele se refere aos dois. Pouca “cientificidade” lingüística, e 

muita passionalidade (e, talvez, por isso mesmo, mais interessante) no que os difere: 



“O humor é uma conduta de luto (trata-se de aceitar aquilo que nos faz sofrer), o que o distingue de novo da 
ironia, que seria antes assassina. A ironia fere; o humor cura. A ironia pode matar; o humor ajuda a viver. A 
ironia quer dominar; o humor liberta; A ironia é implacável. O humor é misericordioso. A ironia é humilhante; 
o humor é humilde” (p. 234). 

 

 Tanta virtuosidade atribuída ao humor provavelmente não seria facilmente aceita por 

Freud ou Bergson, embora estes o coloquem, mais aquele do que este, em termos não apenas 

de argúcia e inteligência, mas também de sentimento que o suscita e que provoca, acima do 

cômico. Bergson, ao falar dos tipos de transposição de que a comicidade de palavras se utiliza 

para que o riso seja obtido, diz que a principal transposição é aquela que opõe o real ao ideal, 

o que é ao que deveria ser e, para exemplificá-la, cita o humor e a ironia. Esta se dá quando se 

enuncia o que deveria ser como se realmente fosse o que é, já o humor seria exatamente o 

contrário. Coloca-os como um sendo o inverso do outro e como duas faces da sátira, 

estabelecendo que a ironia acentua-se quando se deixa “arrastar cada vez mais alto pela idéia 

do bem que deveria ser. Por isso, a ironia pode aquecer-se interiormente até se tornar, de 

algum modo, eloqüência sob pressão. Acentua-se o humor, pelo contrário, descendo-se cada 

vez mais baixo no interior do mal que é, para lhe notar as particularidades com mais fria 

indiferença” (p. 68). 

Ele coloca a ironia no campo da retórica, o que podemos entender, já que realmente demanda 

certa retórica dizer sem parecer que se está dizendo. Já o humor, ele o coloca no campo da 

cientificidade, trazendo a imagem de que este funciona como um anatomista que faz uma 

dissecação “apenas para nos desagradar”. Não entendemos o que possa haver de científico no 

humor, já que Bergson diz que este desce até o mal para dali “fazer graça”, transpondo o que 

há de moral em científico. 

Esta visão sobre o humor contrasta fortemente não apenas com a de Comte, como até a do 

próprio Freud que, apesar de ter dito que o humor era uma economia da simpatia, do afeto, 

também disse que “O humor tem não apenas algo de libertador, mas também algo de sublime 

e elevado” (1905, apud Comte , 1996: 235). Uma vez que esta definição de Bergson nos fez 

ficar em dúvida se equivocados estamos nós ou o autor, traremos a contribuição semântico-

discursiva de Ducrot (1987) para esclarecer ou obscurecer ainda mais essa questão. Para 

Ducrot (1987: 20-21), um enunciado para ser considerado humorístico precisa atender às três 

condições abaixo: 



“1) Entre os pontos de vista representados em um enunciado, há ao menos um que é absurdo, insustentável 
(em si mesmo ou no contexto); 

2) O ponto de vista absurdo não é atribuído ao locutor; 

3) No enunciado não se expressa nenhum ponto de vista oposto ao ponto de vista absurdo (não é retificado 
por nenhum enunciador). Entre os enunciados humorísticos, chamarei “irônicos” aqueles em que o ponto de 
vista absurdo é atribuído a uma personagem determinada, que se procura ridicularizar”. 

 

 Podemos perceber que, para que a ironia se configure, é necessária apenas a menção a 

uma outra pessoa a quem o comentário irônico dirigi-se. Ao contrário de Comte, Ducrot não 

apresenta a possibilidade da auto-derrisão, da auto-depreciação. Dessa forma, ele se aproxima 

mais de Bergson e Freud, uma vez que tanto um como outro comentam da necessidade de uma 

segunda, até terceira pessoa, no caso dos chistes tendenciosos (que cremos se aproximem mais 

da ironia), para que se obtenha o riso, mesmo que amargo, de uma enunciação, para usar um 

termo de Ducrot. É possível vislumbrar alguma aproximação deste autor, com os três autores 

citados, quando eles, independente de onde nasçam suas considerações (Filosofia ou 

Psicanálise), colocam a exclusão, a não identificação, o distanciamento, da pessoa que faz a 

enunciação daquela que está sendo referida de forma ou desprezível ou ridícula. Para Ducrot, a 

ironia 

“(...) não considera ninguém em particular, no sentido em que o enunciador ridículo não tem identidade 
especificável (...) Apresentado como o responsável por uma enunciação em que os pontos de vistas não são 
atribuídos a ninguém, o locutor parece então exterior à situação do discurso: definido pela distância que 
estabelece entre si e sua fala, ele se coloca fora de contexto e adquire uma aparência de desinteresse e 
desenvoltura”. 

 

 Esse distanciamento da ironia talvez seja o ponto no qual possamos perceber uma e não a 

diferença entre esta e o humor, já que a linha que divide essas duas noções é muito tênue, 

aliás, como pudemos ver na discussão feita acima, não só entre o humor e a ironia, mas 

também entre estas noções e o cômico. O que é possível perceber, é que o humor encontra-se 

num limiar entre as oposições elencadas por Comte, quando o contrastou com a ironia. Não 

cremos que se possa atribuir ao humor apenas virtuosidade, como também não é possível vê-lo 

como um vilão que se preocupa apenas em se desfazer do Outro. Romantismos à parte, a 

posição de Comte e Freud parece-nos interessante, principalmente por dois motivos: 

 



1) O fato de ambos concordarem com a característica singular que o humorista possui de rir 

de si próprio e não apenas do Outro, ou seja, a questão da alteridade aqui parece-nos que é 

contemplada de uma forma mais “humanizante” do que no cômico, por exemplo. O 

humor parece encerrar uma sabedoria, mesmo que esta advenha da humilhação do Outro, 

como se não bastasse apenas ver as coisas e as pessoas e delas tirar algo risível apenas 

para o seu “bel-prazer”. Há uma reflexão, uma compreensão sobre nossa triste condição 

humana, tão complexa e fragmentada, e é só a partir disso, só a partir dessa percepção que 

o humor vai vir para nos mostrar e dizer o quanto nós somos “risíveis” em nossas 

preocupações do cotidiano ou mesmo diante de perguntas tão profundas e existenciais 

como essas que nos perseguem desde Adão e Eva: Quem somos? De onde viemos? Para 

onde vamos? Ao que Pierre Dac responde: “No que me diz respeito, eu sou eu, venho da 

minha casa e volto para ela”. Comte cita Spinoza e sintetiza melhor este primeiro motivo: 

‘Não ridicularizar, não deplorar, não amaldiçoar, mas compreender.’ Sim. Mas e se não 

houver nada a compreender? Resta rir – não contra (ironia), mas de, mas com, mas no 

(humor): Embarcamos e não há barco: melhor rir do que chorar. É a sabedoria de 

Shakespeare, a de Montaigne, e é a mesma, é a verdadeira” (p.235) (grifos do autor); 

2) O fato de que o humor demanda um “trabalho” sobre a linguagem, sobre as situações que 

são transformadas em algo do qual se pode obter um sorriso. O humor é obtido através de 

uma reflexão consciente do humorista; não se pode dizer que, de repente, aconteceu um 

insight engraçado, ou que o humorista fez um jogo de linguagem de forma inconsciente. 

Talvez a palavra seja essa: jogo. O humorista joga com as idéias, com a linguagem; talvez 

resulte daí Bergson, Freud, e mesmo Eco atribuirem ao humor um refinamento, uma 

necessidade de “inteligência e cultura” a mais, para que se possa obtê-lo. Nas já ditas 

palavras deste último autor: “De tal modo o humorismo não seria, como o cômico, a 

vítima da regra que pressupõe, mas dela representaria a crítica consciente e explícita”. 

 

1.3 O que é charge 
 
 A charge é um gênero textual predominantemente icônico-verbal sendo, mais 

freqüentemente, constituído por quadro único e ora por dois quadros. Sua circulação social se dá 



de diferentes maneiras, mas o suporte24 por excelência, utilizado pelos cartunistas, é o jornal 

impresso. O desenho mostra os pormenores caracterizadores de pessoas públicas, personagens, 

situações, ambientes, objetos. Os comentários relativos à situação representada aparecem por 

escrito. Texto/desenho integram-se de tal modo que por vezes fica difícil, se não impossível, ler 

uma charge e compreendê-la, sem considerar os dois códigos complementarmente, associando-os 

à consideração do interdiscurso que se faz presente como memória, dando a orientação ao 

sentido num contexto dado – aquele e não outro qualquer. 

 Discurso verbal e desenhos revezam-se quando vinculados ao narrador. Já o discurso 

icônico do narrador e o verbal das personagens mantêm uma relação hierárquica. O verbal 

introduz-se no icônico complementando-o, ilustrando o comportamento enunciativo das 

personagens criadas pelo chargista. 

 Observa-se que, quando o narrador intervém mais decididamente no texto e é, além disso, 

uma personagem, o texto mantém a distinção entre os enunciados de um e outro – o discurso do 

narrador aparece à parte, em geral, dentro de um retângulo, e o da personagem dentro de um 

balão, ligado à personagem enunciadora. 

 Na charge, articulam-se as relações entre autor, narrador e personagens na mesma vinheta, 

não sendo comum a justaposição, o que ensejaria o estabelecimento de uma seqüência de 

eventos, tal como acontece nas histórias em quadrinhos. Ela apresenta algo como uma tirada 

conclusiva, uma réplica a respeito de um dado fato social, supostamente público e notório, 

envolvendo quem assina, quem narra e as personagens, ou seja, reunindo instâncias discursivas 

contextuais e co-textuais. 

 A gênese do narrador se dá com a da própria charge, sendo ele (narrador) responsável 

pelo jogo interativo com o leitor, incumbindo-se de compor o texto, distribuir desenho e escrita, 

estabelecer os graus de participação de cada linguagem, tipificar e definir personagens, enfim dar 

voz, expressão e personalidade a suas criações. Ao narrador cabe estabelecer vínculos entre texto 

e contexto, sendo sua existência totalmente dependente da publicação da matéria. 

 As personagens, por outro lado, passam a existir através do texto e por meio dele ganham 

alento próprio. Em princípio são ficcionais. Suas características e comportamentos, inclusive as 

                                                 
24 Nesta dissertação, adotamos a idéia de suporte defendida por Marcuschi (2003), para quem “suporte de um gênero 
é um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 
materializado como texto. Numa definição sumária, pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física 
em formato específico, que suporta, fixa e mostra um texto”. 



falas, compõem o conteúdo que preenche a charge. Maior ou menor verossimilhança e densidade 

decorrem dos enunciados associados por elas, ao darem vazão a seu papel. 

 O autor, de sua parte, é quem assina a matéria. Socialmente detém espaço social suficiente 

para publicar em seu próprio nome. De fato, é quem garante tempo/espaço social para a 

divulgação do texto. Por isso mesmo, é uma instância discursiva extratextual decisiva, cabendo-

lhe pôr em cena o narrador – instância discursiva textual. O autor não se manifesta diretamente, a 

não ser através de sua assinatura (rubrica) ou da escrita de seu nome em algum ponto da charge, 

misturando-se ao todo textual. Indiretamente, entretanto, dá rumo à narrativa, estabelecendo de 

que modo e através de que recursos o narrador fará o (s) comentário (s), o estilo do texto, seu 

desenrolar, o enfoque assumido e a temática abordada, quer utilize texto e desenho, quer faça uso 

apenas de ilustrações (situação menos freqüente). 

O caráter híbrido da linguagem presente na charge, a constância de sua publicação, o fato 

de manter espaço fixo nos jornais (além de ser um gênero presente praticamente em todos eles), 

na internet e em almanaques produzidos exclusivamente para sua divulgação, levou-nos a 

investigar o caráter sistêmico de seu modo de produção – as marcas nela identificáveis como 

distintas das de outros gêneros textuais. 

As charges são textos coerentes e coesos25, pois formam um todo de sentido que é 

transmitido pelas relações entre os diversos elementos gráficos que compõem as figuras de um 

quadro. Nas charges com mais de um quadro, a coerência se dá pela relação de sentido 

estabelecida entre a leitura dos elementos gráficos do primeiro quadro e do(s) quadro(s) 

seqüente(s). 

Os textos chárgicos transmitem informações, utilizando o sistema pictórico, ou 

concomitantemente o pictórico e o verbal. Os chargistas, lançando mão das estratégias 

humorísticas, colocam neles suas opiniões, suas críticas a personagens e fatos políticos. O leitor 

encontra diariamente a charge diariamente a charge, nos jornais (impressos e virtuais) de grande 

circulação do país, nos almanaques especializados, nos sites de humor, etc. Nos jornais 

impressos, seu suporte por excelência, a charge aparece, normalmente, na página de opinião, ao 

lado do editorial. Essa diagramação diz respeito, em um primeiro momento, à situacionailidade. 

Como o leitor assíduo sabe que esta página é dedicada a textos opinativos, ao encontrar nela a 

                                                 
25 Nos textos não-verbais, a coesão não se caracteriza como manifestação “lingüística” da coerência. Nesses textos, 
deve-se levar em consideração aspectos próprios da construção do desenho, como, por exemplo, a relação entre os 
elementos gráficos (pontos, linhas, superfícies escuras, etc.) que compõem as figuras. 



charge, espera que esta se posicione criticamente sobre o assunto abordado. A diagramação do 

jornal, portanto, orienta a recepção do texto. Vale salientar, também, que a situacionalidade 

relaciona-se ao jornal enquanto veículo de discurso. Os grandes jornais, Jornal do Commécio, 

Folha de São Paulo, O Globo, etc., possuem um discurso pluralista e, com freqüência, 

apresentam gêneros que contêm pontos de vista divergentes entre si. Ao defenderem um discurso 

pluralista, abrem espaço para a charge, um gênero tão característico do jornal que, entre os 

teóricos e os próprios cartunistas, não há consenso quanto ao domínio discursivo que engloba a 

charge. Trata-se de um gênero jornalístico ou humorístico? O leitor interpreta a charge usando os 

conhecimentos de mundo e partilhado de que dispõe e que a leitura desse texto exige e, 

paralelamente, faz uso do repertório de informações veiculadas pelo próprio jornal, dada a 

intrínseca relação da charge com alguns outros gêneros do matutino (intertextualidade). 

 

1.3.1 CHARGE – CARICATURA – CARTUM 
  

Antes de falar do gênero charge, especificamente, faz-se necessário diferencia-la de seus 

“gêneros irmãos” (grifo meu): a caricatura e o Cartum. Essa preocupação se faz oportuna dada a 

utilização que se observa, de um termo por outro, indiscriminadamente. Compreensível, até certo 

ponto, essa confusão terminológica, visto que esses três gêneros têm em comum: a crítica social 

de cunho humorístico e a caricaturização das personagens. 

 Rabaça e Barbosa (1978) definem a caricatura como “uma forma de arte que se expressa 

através do desenho, da pintura, da escultura, etc., e cuja finalidade é o humor”. Nessa concepção 

são subdivisões da caricatura a charge, o cartum, o desenho de humor e a própria caricatura, vista 

de uma forma mais particularizada. 

 Ainda de acordo com os autores, a caricatura é uma representação da fisionomia humana 

com característica humorísticas, cômicas ou grotescas, ao que Fortuna (1970) caracterizou como 

portrait-charge. O Manual Geral de Redação (Folha de São Paulo, 1987, p.50), no entanto, não 

considera a caricatura obrigatoriamente de caráter humorístico. 

 O Cartum, conforme o Dicionário de Comunicação é uma anedota gráfica, com o intuito 

de provocar no espectador o riso. É uma das manifestações da caricatura, no sentido amplo do 

termo, e chega ao riso através da crítica social ferina, irônica, satírica e essencialmente 

humorística do comportamento humano. 



 A Charge (do francês charger: carregar, axagerar), é um tipo de cartum cujo objetivo é a 

“crítica humorística de um fato ou acontecimento específico, em geral de natureza política”. 

(Rabaça & Barbosa, 1978, p.89). De acordo com os autores, uma boa charge deve enfocar um 

assunto atual e ir direto onde estão concentrados a atenção e interesse do público leitor. 

 O humorista Chico Caruso distingue o cartum, a charge e a caricatura, contrapondo-os à 

fotografia. Caruso apresentou o cartum como uma máquina fotográfica focada no infinito, 

gerando uma possibilidade de compreensão desse gênero muito maior, pelo fato de focar uma 

realidade bem mais genética. A charge, por outro lado, focaliza uma determinada realidade, na 

grande maioria das vezes política, ocupando-se da síntese de um fato político. A essa charge só é 

atribuída significação pelos “leitores” que têm conhecimento do mundo circundante. Já a 

caricatura focaliza um elemento dessa determinada realidade focada pela charge. 

 Pode-se sintetizar as diferenças do que até agora foi exposto, considerando a função que 

cada um desses três gêneros desempenha, da seguinte forma: 

 

• Cartum: voltado para a crítica de costumes, focalizando uma realidade genérica e por 
isso mesmo atemporal, isto é, desconhece os limites do tempo que a crítica à personagens, 
fatos e acontecimentos políticos impõem; 

• Charge: direcionada à crítica a um personagem, fato ou acontecimento político-social 
específico, circunscrita a uma limitação de tempo; 

• Caricatura: compreendida como o exagero proposital das características marcantes de 
um indivíduo. 

 
Não se considera a charge e a caricatura como gêneros excludentes, porque com 

freqüência este último aparece como um elemento constituinte da charge. 

 Feita a 
diferenciação entre os três termos propostos inicialmente, reserva-se à charge 
considerações mais minunciosas. 

A charge é uma forma de comunicação condensada, abarca muitas informações, cujo 

entendimento depende de um conjunto de dados e fatos contemporâneos ao momento em que 

se estabelece a relação discursiva entre produtor e receptor. 

O traço caracterizador da charge é a polifonia que permite perceber um jogo de vozes e 

versões que são configuradores do quaisquer gênero humorístico. Além da polifonia, a 



intertextualidade também é peculiar à charge, uma vez que fornece as informações e o suporte 

contextual necessários para o seu entendimento. 

“O autor da charge cumpre um ritual ambivalente, porque conjuga elementos díspares, ao 

figurar a autoridade e destrona-la ao apontar a ordem instituída pelo reverso de sua aparência 

séria”. (Gurgel, 2004:04). 

 

1.3.2 A charge e seu caráter Multimodal 

 

A charge tem como uma de suas características essenciais o fato de ser uma manifestação 

multimodal da capacidade textual do homem. 

Enquanto gênero icônico-verbal é portador de marcas comuns a todos os desenhos. 

O caráter icônico da charge pode ser convertido a elementos gráficos mínimos como o 

ponto, as linhas (verticais, horizontais, sinuosas, quebradas, mistas) e as massas (superfícies 

escuras ou hachuras), que variam de intensidade e podem ser expressas das mais diferentes 

formas. 

Esses elementos gráficos mínimos que compõem a imagem isoladamente, nada significam 

ou representam. É na sua combinação, quando cada elemento assume valor na sua relação com 

outros, que se tem o que se pode chamar de sintagma icônico. A relação de um elemento com 

outro não se dá via semelhança dos elementos do sistema lingüístico. Por si só não são unidades 

discretas, distintivas, num sistema rígido de diferenças, de valores. A significação surge sim do 

contexto sintagmático em que está inserido, onde o traço sinuoso ora representa o infinito de uma 

rodovia, ora o corpo escultural de uma top model, e noutro ainda o movimento de um tecido 

displicentemente jogado. 

São esses elementos mínimos combinados entre si e, na maioria das vezes acrescidos do 

léxico, que formam o todo do gênero charge. 

É importante que se observe, no entanto, que a charge, enquanto gênero multimodal, só 

será compreendida no instante em que a representação dada for percebida e relacionada com 

outros contextos. E essa busca pela compreensão dependerá de três diferentes tipos de contextos: 

o contexto intra-icônico, o contexto intericônico e o contexto extra-icônico. 

 



a) Contexto intra-icônico: diz respeito às relações que se estabelecem entre os 

elementos – figurativos ou não – de uma mesma imagem. Apresentados de forma  

isolada, os traços que compõem uma figura não passariam de simples linhas e pontos 

sem nenhum sentido; mas, organizados adequadamente, podem constituir imagens de 

alto valor significativo. Assim, no caso de figuras, desenhos, etc., cada elemento 

constitutivo faz o outro significar e recebe do outro seu significado, sendo essa relação 

de dependência a que determina que o conjunto seja o significante. A implicação 

significativa de cada elemento pode ser tão forte que a alteração de um deles afete o 

significado do conjunto. Nesse sentido, pode-se construir uma escala de valores e 

graus de significância de cada elemento. No entanto, lembrando Mitry: 
A imagem de um objeto identifica-se com ele na medida em que ela o supõe existente. Logo, ela 
significa aquilo que ela poderia significar [...]. Mas por sua natureza de imagem ela nada significa. 
Ela mostra, eis tudo! 

 

b) Contexto intericônico: refere-se à relação existente entre as imagens associadas em 

série ou em sucessão – seqüência. O contexto intericônico poderia ser explicado de 

maneira similar ao anterior (intra-icônico), só que, neste caso, a relação de 

dependência não seria entre os elementos constitutivos de uma figura, mas entre as 

diferentes figuras que constituem uma seqüência, cujo sentido global depende de 

todas as imagens que constituem o conjunto. 

c) Contexto extra-icônico: trata-se da imagem associada a fatores de naturezas distintas 

(basicamente, fatores de ambientação sociocultural, momento e situação em que se dá 

a comunicação). Para maior especificidade, o contexto extra-icônico pode ser dividido 

em contexto situacional (conjunto de elementos comuns ao emissor e ao receptor no 

ato da comunicação) e contexto global (implicações culturais e espaço-temporais). A 

respeito desse contexto, Cagnin (1975, apud Pagliosa, 2004:138): 
“Os diversos tipos de leitores farão diversos relacionamentos entre o que vêem e suas experiências 

passadas. A figura suscita no leitor uma comparação com seu código, acervo de imagens sensórias. A adequação 

com algumas delas é que leva à representação de um determinado objeto e posteriormente a um significado [...]” 

 

No próximo capítulo, (3) nos deteremos à explanação teórica acerca dos conceitos de 

Intertextualidade e Polifonia que, junto com os pressupostos teóricos apresentados no capítulo I, 

servirão de lastro para as análises dos exemplos. 



CAPÍTULO II 

Pressupostos Metodológicos 

2.1. Intertextualidade e polifonia 

 

 Neste 

capítulo trataremos das relações intertextuais da charge, não só visuais, mas também verbais, 

leva-nos a tecer algumas considerações sobre os conceitos de intertextualidade e polifonia. Ao 

explicarmos o processo intertextual e polifônico estaremos trabalhando em um âmbito 

interdisciplinar, uma vez que lançamos mão de conceitos da Lingüística Textual, da Análise do 

Discurso e da Teoria da Literatura. 

 Um estudo aprofundado deste processo nos remete, obrigatoriamente, ao teórico russo 

Mikhail Bakhitn, fonte inspiradora dos estudos intertextuais e polifônicos nas disciplinas acima 

arroladas. Muito embora outros autores também venham a ser contemplados aqui. 

 

2.2 Dialogismo, carnavalização e polifonia: a contribuição de Bakhtin 

 

 A concepção do dialogismo como fundamental na linguagem aparece em Marxismo e 

filosofia da linguagem. Opondo-se às concepções metodológicas chamadas, pelo autor, de 

“subjetivismo idealista”26 e “objetivismo abstrato”27 da linguagem, BAKHTIN (1990) instaura a 

concepção de dialogismo. 

 Diante destas duas tendências opostas entre si, o autor russo nos relata que a verdade não 

se encontra diretamente no meio, num compromisso entre a tese e a antítese, mas muito mais 

longe, ela “manifesta uma idêntica recusa tanto da tese como da antítese, e constitui uma síntese 

dialética” (BAKHTIN, 1990: 109). 

                                                 
26 A concepção “subjetivista” institui o psiquismo individual como a fonte da língua. Nesta tendência, as leis da 
criação lingüística – entendendo-se a língua como uma criação contínua e uma evolução ininterrupta – são tidas 
como as leis da psicologia individual. Percebe-se, portanto, que a língua é uma atividade, um processo criativo e 
ininterrupto de construção. A materialização desse processo se dá sob a forma de atos individuais de fala. 
27 Já para o “objetivismo abstrato”, embora cada enunciação, cada ato de criação individual seja único e não 
reiterável, encontramos em cada um deles elementos idênticos (fonéticos, gramaticais, lexicais) aos de outras 
enunciações proferidas de um determinado grupo de locutores. A língua é, portanto, um sistema estável e imutável 
de formas lingüísticas. Dentro desse sistema fechado, os atos individuais de fala constituem simples variações ou 
refrações fortuitas ou até mesmo deformações das formas normativas. 



 O “objetivisvo abstrato”, ao privilegiar a língua enquanto sistema de signos abstrato e 

autônomo, descarta a enunciação e o ato de fala individual do estudo da lingüística. Em 

contrapartida, o “subjetivismo idealista” considera o ato da fala como individual e tenta explicá-

lo tomando por base as condições da vida psíquica individual do sujeito falante. De acordo com 

BAKHTIN (1990), essas considerações das duas tendências do pensamento filosófico-lingüístico 

constituem seu proton pseudos, a “primeira mentira”. 

 A enunciação não pode ser considerada, no estrito do termo, como individual, nem 

mesmo pode ser explicada a partir das condições psiquico-fisiológicas do sujeito falante, pois, 

para o autor russo, ela é de natureza social: 
a enunciação é o produto de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um 
interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 
locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor. (BAKHTIN, 
1990, 112) 

 

 Devemos também supor que, numa situação comunicativa, estamos diante de um 

horizonte social definindo que determina a criação ideológica do grupo social e da época à qual 

pertencemos. Assim, pensar a enunciação é pensá-la a partir da situação social, do meio social. 

 Essa orientação da palavra em função do interlocotor tem uma grande importância, pois é 

a partir dela que poderemos entender a concepção do dialogismo bakhtiniano. Para o autor, toda e 

qualquer palavra comporta, na realidade, duas faces, ela se determina pelo fato de proceder de 

alguém e de se dirigir para alguém. Desta forma, ela constitui precisamente o produto da 

interação do locutor e do ouvinte. Por meio da palavra, o locutor define-se em relação ao outro, o 

que significa, em última análise, em relação à coletividade. 

 BAKHTIN (1990) considera como verdadeira substância da língua, como sua realidade 

fundamental, o fenômeno da inteiração verbal, realizada através da enunciação. Para ele, o 

diálogo pode ser entendido não somente no sentido estrito do termo, embora constitua uma das 

formas mais importantes da interação verbal, mas também num sentido amplo, não como 

comunicação em voz alta, com pessoas colocadas frente a frente, mas como toda comunicação 

verbal, seja ela de qualquer tipo. 

 CASTRO (1993) vai mais longe, dizendo da necessidade de entender diálogo (ou 

dialogismo) em Bakhtin não como um conceito, nas como um pressuposto geral que serve de 

base ao olhar cientificamente plural do autor. O diálogo é um reflexo de sua visão de mundo e 



está presente não somente em seus estudos sobre a linguagem, como também nas outras áreas de 

seu interesse. Assim, para CASTRO (1993), é a partir dessa base que se torna possível a 

elaboração das concepções de “signo”, “enunciado”, “carnavalização” e “polifonia”, que são 

conceitos em Bakhtin. 

 Para a caracterização das relações intertextuais no gênero charge, será necessário 

trabalharmos, além do dialogismo, os conceitos de carnavalização e polifonia. A necessidade de 

trabalharmos a carnavalização deve-se ao fato de que categorias pertencentes à cosmovisão 

carnavalesca estão presentes na charge. Quanto à polifonia, nossa proposta de trabalho parte do 

princípio de que a charge é um texto polifônico, isto é, um texto que apresenta “várias” vozes em 

sua constituição e que mantém relações intertextuais com outros. Iremos buscar em Bakhtin o seu 

conceito de polifonia para verificarmos, depois, seu desenvolvimento. 

 Passaremos a tratar do conceito de “carnavalização”. O carnaval não constitui, por si só, 

um fato literário. BAKHTIN (1981) chama de “literatura carnavalizada” a literatura que sofreu, 

direta ou indiretamente, a influência de diferentes modalidades do “folclore carnavalesco” antigo 

ou medieval. Para entendermos a carnavalização, precisamos compreender a cosmovisão 

carnavalesca. 

 A concepção de carnaval que Bakhtin leva em conta não é a de nosso tempo, um carnaval 

de rua, clubes e desfiles. Esta visão, considerada estreita e simplista por PIRES (1981: 50), 

transforma o carnaval em um espetáculo teatralizado, em um festejo de mascarados ou numa 

“festa de boêmia vulgar”. Buscar a essência do carnaval para Bakhtin é voltar às suas origens e 

ao seu apogeu, ou seja, voltar à Antigüidade, à Idade Média e à Renascença. 

 O carnaval deve ser visto como uma forma sincrética de espetáculo de caráter ritual, 

sempre muito complexa, que apresenta, sob base carnavalesca geral, diversos matizes e variações 

em função da diferença de épocas, povos e festejos particulares. 

 No carnaval não há divisão entre atores e espectadores. Todos são participantes ativos da 

ação carnavalesca. Portanto, não se contempla nem se representa o carnaval; ele é vivido; “vive-

se uma vida carnavalesca”, (BAKHTIN; 1981: 105). Essa vida carnavalesca é uma vida diferente 

da cotidiana, pois ela desvia a ordem habitual, transformando-se em uma “vida às avessas”, “num 

mundo invertido”. 



 Durante o carnaval, tudo que é marcado pela desigualdade social hierárquica ou por 

qualquer outra espécie de desigualdade, como por exemplo a etária, é eliminado. Desta forma, as 

restrições e proibições que determinam o sistema e a ordem da vida comum são revogadas 

durante o carnaval. Entra em vigor um momento muito importante da cosmovisão carnavalesca, 

uma categoria que BAKHTIN (1981: 106) denomina “livre contato familiar entre os homens”: 

Os homens, separados na vida por intransponíveis barreiras hierárquicas, entram em 

livre contato familiar na praça pública carnavalesca. Através dessa categoria do contato 

familiar, determina-se também o caráter especial da organização das ações de massas, 

determinando-se igualmente a livre gesticulação carnavalesca e o franco discurso 

carnavalesco. 

 

 Além dessa categoria, mais três são tratadas pelo autor como pertencentes à cosmovisão 

carnavalesca, quais sejam, a “excentricidade”, as mésalliances carnavalescas e a “profanação”. 

 Relacionada com a categoria do contato familiar, a “excentricidade” permite que se 

expressem e revelem, no carnaval, os aspectos ocultos da natureza humana. Essa categoria é 

responsável pela liberação de palavras, atitudes ou gestos inoportunos ou impraticáveis em 

situações não carnavalescas. Junto com essa categoria, ainda relacionada com a familiarização, 

encontram-se as mésalliances carnavalescas. Para BAKHTIN(1981), a livre relação familiar 

passa a permear todos os valores, idéias, fenômenos e coisas, colocando nos contatos e 

combinações carnavalescas todos os elementos antes fechados, distanciados ou separados pela 

visão extracarnavalesca. No carnaval há a reunião, a combinação de elementos desiguais, ou até 

mesmo opostos, como do sagrado com o profano, do sábio com o tolo, do elevado com o baixo, 

do grande com o insignificante. A isto se relaciona a quarta categoria carnavalesca, a 

“profanação”. Esta diz respeito a todos os sacrilégios carnavalescos, a “todo um sistema de 

descidas e aterrissagens carnavalescas”, às “indecências carnavalescas” (BAKHTIN, 1981: 106), 

que se relacionam com a força produtora da terra e do corpo, e às paródias de textos sacros e de 

sentenças bíblicas. 



 Entre as diversas ações carnavalescas, a que nos interessa mais precisamente é a apontada 

como principal por BAKHTIN (1981): a “coroação bufa” e o “posterior destronamento do rei do 

carnaval”. Este ritual é ambivalente e biunívoco desde seu início, pois é coroado um escravo ou 

um bobo (o que é oposto as idéias da realeza), e também porque na coroação já está contida a 

idéia do futuro destronamento. Desta forma, as idéias de renovação, de morte, de mudança, 

enfim, de transformações que fazem parte da cosmovisão carnavalesca estão bem enfatizadas 

neste ritual. De acordo como o autor, o ritual de coroação-destronamento exerceu influência 

excepcional no pensamento artístico-literário, pois determinou um tipo destronante especial de 

construção das imagens artísticas e de obras inteiras. Deve-se ressaltar que o destronamento é, 

por excelência, ambivalente e biplanar. A ambivalência não deve desacompanhar as imagens do 

destronamento, pois se isso acontecer, degenerariam num desmascaramento puramente negativo 

e de caráter moral ou político-social. Desta forma, elas se tornariam “monoplanares, perdendo 

seu caráter artístico e transformando-se em ‘publicística’ pura e simples” (BAKHTIN, 1981: 

108). 

 O ritual de coroação-destronamento, como foi acima descrito, é freqüente nas charges. 

Pela paródia das ações políticas, pela caricatura, pelo ridículo e pelo próprio riso, o texto chárgico 

destrona os poderosos e apresenta outras perspectivas para a leitura de suas ações. As charges não 

se tornam monoplanares, pois elas não têm a intenção de promover uma única leitura, não abafam 

as várias visões em uma única. Sua força está justamente na ambivalência, na pluralidade de 

visões que apresentam ao leitor. 

 Para o autor de Problemas da poética de Dostoiévski, deve-se sempre focalizar a natureza 

ambivalente das imagens carnavalescas. Todas elas são biunívocas, evocando os campos da 

mudança e da crise. Até mesmo o riso carnavalesco é profundamente ambivalente. Para 

BAKHTIN (1981: 109): 

O riso carnavalesco também está dirigido contra o supremo; para a mudança dos poderes 

e verdades, para a mudança da ordem mundial. O riso abrange os dois pólos da 

mudança, pertence ao processo propriamente dito da mudança, à própria crise. No ato do 

riso carnavalesco combinam-se a morte e o renascimento, a negação (a ridicularização) e 



a afirmação (o riso de júbilo). É um riso profundamente universal e assentado numa 

concepção do mundo. É essa a especificidade do riso carnavalesco ambivalente. 

 

 Ressaltando ainda a ambivalência do riso carnavalesco, o autor trata da paródia. Segundo 

ele, a paródia é um elemento inseparável da sátira menipéia e de todos os gêneros carnavalizados. 

Seu caráter ambivalente deve-se ao próprio ato de parodiar, uma vez que este envolve a criação 

do duplo destronante, do “mundo às avessas”, funcionando como um espelho que deforma o real. 

 Quanto à polifonia, o termo foi usado por BAKHTIN(1981), em Problemas da poética de 

Dostoiévski, para caracterizar um aspecto fundamental da obra literária deste autor. 

 O romance polifônico de Dostoiévski caracteriza-se pela multiplicidade de vozes e 

consciências que mantêm umas com as outras uma relação de igualdade no discurso. Opõe-se, 

assim, o romance polifônico, criado por Dostoiévski, ao romance monológico (homofônico). 

Essas vozes e consciências podem aparecer em várias perspectivas distintas e plenas, sem serem 

filtradas pela perspectiva, consciência e ideologia do autor, ao contrário do que acontece no 

romance monológico28. Podemos comprovar isso com uma breve análise do exemplo a seguir: 

Exemplo 7: 

                                                 
28 KRISTEVA (1974: 76), buscando uma tipologia dos discursos, distingue duas variedades: um discurso 
monológico e um discurso dialógico. O primeiro “compreende: 1) o modo representativo da descrição e da narração 
(épica); 2) o discurso histórico; 3) o discurso científico. Em todo três, o sujeito assume o papel de um (Deus) ao qual, 
pelo mesmo procedimento, se submete; o diálogo, imanente a todo discurso, é abafado por um interdito, por uma 
censura, de modo que esse discurso se recusa a voltar-se sobre si mesmo (a ‘dialogar’)”. O segundo “é o: 1) do 
carnaval, 2) da menipéia e 3)do romance (polifônico). Em suas estruturas, a escritura lê uma outra escritura, lê-se a si 
mesma e se constrói uma gênese destruidora”. 



 

Fonte : Charge de autoria de Miguel, foi publicada originalmente no Jornal do Commércio-PE de 

06/11/2004. Disponível em www.chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação.    

  

Nesta charge percebemos a presença de vozes distintas com perspectivas diferentes, mas 

não assimétricas, isto é, a “primeira voz” faz uso da charge para analisar politicamente o 

resultado da última eleição presidencial americana (fazendo coro à visão de vários analistas 

políticos que consideram republicanos e democratas como as duas faces de uma mesma moeda), 

enquanto a “segunda voz” encarna o próprio autor da charge, despido de qualquer análise política 

e expressando a opinião meramente artística quanto ao candidato democrata ser “bom de 

desenhar”. 

 Notamos que a primeira voz afirma a indiferença poítico-ideológica do resultado eleitoral, 

enquanto a segunda voz exprime uma clara preferência pelo candidato derrotado (“é uma pena”). 

Esta charge usa intertexto próprio (pois o chargista se faz uma auto-referência), é explícita 

(porque o próprio autor está presente na charge), é de forma e conteúdo (o texto certamente imita 

a forma), é de semelhança (porque o chargista se baseia na avaliação política para inserir sua 

própria argumentação). 

http://www.chargeonline.com.br/


 O mirar o discurso do outro não caracteriza apenas a palavra artisticamente empregada. 

Ele está presente em nossas vidas enquanto indivíduos pertencentes à comunidade lingüísticas. 

Um membro de um grupo falante nunca encontra previamente a palavra como uma 

palavra neutra, isenta das aspirações de outros ou despovoada das vozes dos outros. 

Absolutamente. A palavra ele a recebe da voz de outro e repleta de voz de outro. 

(BAKHTIN, 1981: 176) 

 

 BAKHTIN (1981) assevera que, ao introduzirmos em nossa fala as palavras do outro, 

inevitavelmente as revestimos com algo de novo, com nossa compreensão e com nossa avaliação, 

tornando-as bivocais. 

 O revestimento da palavra alheia realiza-se de forma diversa. Podemos direcionar nossa 

palavra para a mesma orientação significativa da palavra do outro, ou direcioná-la 

diametralmente oposta à primeira orientação. Instituídas as duas orientações de uso da palavra 

alheia, o formalista russo esquematiza uma classificação do discurso bivocal, que recobre, por 

exemplo, a estilização, a narração do narrador, a paródia, a narração parodística, entre outros 

tipos. 

 O dialogismo e a polifonia bakhtinianos desenvolveram-se de formas diversas nos estudos 

lingüísticos e literários. Mostraremos, a seguir, um pouco desse desenvolvimento, privilegiando 

os aspectos que interessam ao nosso estudo. 

 

2.3. Sobre a Intertextualidade 

 

 A explicação do fenômeno intertextual e a própria criação do termo intertextualidade nos 

remetem ao dialogismo proposto por Bakhtin. BARROS (1991), em seu artigo “Dialogismo e 

enunciação”, examina o dialogismo discursivo bakhtiniano, desdobrando-o em dois aspectos: o 

da interação verbal entre o enunciador e enunciatário do texto, e o da intertextualidade no interior 

do discurso. Tratando do dialogismo e inteiração verbal, ela afirma que o dialogismo no discurso, 



no dizer do autor russo, “deve ser entendido sob a forma da interação verbal que se estabelece 

entre o enunciador e o enunciatário no espaço do próprio texto” (BARROS, 1991: 19). Nessa 

concepção, dialogismo é visto como o espaço interacional entre o eu e o tu, ou o eu e o outro no 

texto. Desta forma, explicam-se as afirmações de Bakhtin de que nossas palavras trazem em se a 

perspectiva da voz do outro. 

 O segundo aspecto é, para a autora, o mais explorado e conhecido do dialogismo de 

Bakhtin. Considera-se, o diálogo entre os muitos textos de uma dada cultura, no interior de um 

determinado gênero textual. Concebe-se, então, o texto como um cruzamento de vozes oriundas 

de práticas de linguagem socialmente diversificadas. 

 É esse aspecto que levou KRISTEVA (1974: 64) a propor o termo “intertextualidade” 

para designar o processo através do qual “todo texto se constrói através de um mosaico de 

citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”. 

 O conceito formulado por KRISTEVA (1974) não é o único que encontramos nas 

disciplinas que trabalham com o texto ou o discurso. Arrolaremos, a seguir, algumas 

considerações sobre a intertextualidade proposta por vários autores. Mas a intertextualidadde é 

uma noção complexa, que apresenta nuanças, dependendo do autor e da metodologia de trabalho 

utilizada para delimitá-la. Neste trabalho, trataremos da inter-relação/imbricação existente entre a 

intertextualidade e a polifonia seguindo duas perspectivas: 1) a intertextualidade como elemento 

necessário para existência do discurso; 2) a intertextualidade como relação existente entre textos 

“efetivamente” produzidos, ou seja, previamente existentes na cultura. KOCH (1986 e 1991) 

denomina o primeiro tipo de “intertextualidade em sentido amplo” e o segundo de 

“intertextualidade em sentido estrito”29. 

 No espaço discursivo, PÊCHEUX (1969), ORLANDI (1987) e VÉRON (1980) vêem a 

intertextualidade como fator necessário para o estabelecimento do sentido de um texto. 

 Para PÊCHEUX (1969), um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de 

produção dadas, e caracteriza-se pelas relações de sentido nas quais ele é produzido. O processo 

                                                 
29 KOCH (1991) propõe que se denomine a intertextualidade em sentido amplo como interdiscursividade. A 
intertextualidade como condição do próprio discurso é também o que AUTHIER-REVUZ (1982) denomina como 
heterogeneidade constitutiva. Podemos ligar intertextualidade em sentido escrito ao que AUTHIER-REVUZ 
denomina heterogeneidade mostrada. 



discursivo, de fato, não tem um início, visto que o discurso se apóia sempre em um discurso 

prévio que lhe serve de matéria prima. 

 Ao trabalhar a leitura numa perspectiva do discurso, ORLANDI (1978) apoia-se em 

pressupostos teóricos propostos por Pêcheux, no que diz respeito às condições de produção. De 

acordo com a autora, levar em conta a intertextualidade, no processo de leitura, é ter em mente 

que o(s) sentido(s) de um texto se estabelece(m) pela relação que ele mantém com outros textos. 

Além de considerar a intertextualidade como a relação entre um texto e outros dos quais ele se 

origina ou para os quais ele aponta, ORLANDI (1987: 195) estende a noção de intertextualiadade 

ao “fato de que um texto tem relação com outro (suas paráfrases) que poderiam ter sido 

produzidos naquelas condições e não foram”.30

 No capítulo intitulado “Para uma semiologia das operações translingüísticas”, VERÓN 

(1980) também aborda a questão da intertextualidade, mas numa perspectiva sócio-semiológica 

da construção do sentido. Para ele todo discurso, em uma determinada situação, é, ao mesmo 

tempo, “efetivo”, pois modifica o processo de produção de discursos, e “opaco” tanto para o 

protutor quanto para o consumidor (receptor). 

 Um conceito de intertextualidade muito difundido nos estudos de lingüística textual é o 

apresentado por BEAUGRANDE & DRESSLER (1981)31. Segundo eles, o termo designa as 

diferentes maneiras pelas quais as produções e recepções de um determinado texto dependem do 

conhecimento, por parte dos interlocutores, de outros textos. Esse conhecimento é ativado por um 

processo descrito em termos de “mediação”, isto é, envolve a amplitude em que os interlocutores 

colocam suas opiniões e objetivos momentâneos em um modelo de situação comutativa. 

 A seguir temos duas charges, uma que explora mais fortemente o viés humorístico da 

charge, outra que se atém mais ao aspecto jornalístico do gênero. 

Exemplo 8: 

                                                 
30 Segundo ORLANDI(1978: 195), também se constitui um espaço de discursividade aquilo que se poderia dizer, em 
condições determinadas de produção, e não se disse. 
31O conceito de intertextualidade desses autores está presente, entre outros, nos estudos de VAL (1991), KOCH & 
TRAVAGLIA (1989), FÁVERO & KOCH (1985).  
 



 

     

 Fonte: Charge de autoria de Kácio, foi publicada originalmente no Correio Brasiliense de 

20/02/2004. Disponível em www. chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

 

Neste exemplo, o humor está no fato de Palocci, como um típico fã, pedir ao ídolo para 

cantar a música que possui maior representatividade em seu universo pessoal, no caso, sua função 

de Ministro responsável pelo Imposto de Renda, o qual tem no leão seu símbolo. O ídolo, não-

coincidentemente, tem, como um de seus sucessos, a música intitulada “leãozinho”, e estava, à 

época, em temporada de shows em Brasília, cidade sede do Ministério da Fazenda e da Receita 

Federal. 

 O chargista, querendo atingir um número maior de leitores, com diferentes graus de 

letramento, facilita a vida do leitor ao inserir uma fantasia de leão ao Ministro, a fim de que não 

houvesse dúvidas quanto aos frames a serem ativados pelo receptor. 

 Vejamos a seguir uma charge com víeis jornalístico: 

Exemplo 9: 



 

Fonte: Charge de autoria de Ique, foi publicada originalmente no Jornal do Brasil on line de 

03/08/2004. Disponível em www. chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

 

 Neste exemplo, o caráter jornalístico da charge, está na associação intertextual com as 

notícias e reportagens em vários meios de comunicação que bombardeavam o Presidente do 

Banco Central com denúncias de sonegação do Imposto de Renda. Outros intertextos referem-se 

a Bíblia Católica, que relata a crucificação de Jesus Cristo e ao símbolo do Banco central, que 

está representando a cruz de Meirelles (a personagem crucificada). 

 As considerações acima, sobre tipologia, nos encaminham para as noções de arquétipos, 

apresentada por JENNY (1979). O autor, em “A estratégia da forma”, aborda também a questão 

da intertextualidade. Centrando seu trabalho na literatura, mostra-nos que o sentido e a estrutura 

de uma obra literária somente são aprendidos se relacionamos esta obra com seus arquétipos, que 

são, por sua vez, abstraídos de longas séries de textos. Acrescenta, ainda, que face a esse modelo 

arquétipos, a obra literária entra sempre numa relação de realização, de transformação ou de 

transgressão. Nos casos em que uma obra não apresenta nenhum traço comum com os gêneros 

existentes, ela não negará a sua permeabilidade ao contexto cultural, pois ela a “confessa” 

justamente por essa negação. Desta forma, as relações  



acima mencionadas (realização, transformação ou transgressão) são, em parte, definidoras da 

própria obra. Torna-se, pois, impensável a obra literária fora de um sistema. 

 Essas observações levam JENNY (1979) a considerar um ponto interessante para o nosso 

estudo: a compreensão de uma charge pressupõe uma competência na decifração da linguagem 

(dos pormenores) que a caracteriza, que apenas pode ser adquirida na prática de uma 

multiplicidade de textos32. Essa competência adquirida torna igualmente inconcebível pensar em 

uma virgindade por conta do decodificador. Percebe-se claramente a necessidade de trabalharmos 

sempre com mais de um texto, buscando suas relações com os demais textos existentes na 

cultura, pois qualquer texto remete, direta ou implicitamente, para “os outros textos”. Estamos 

tratando de uma intertextualidade implícita, que se situa relativamente ao “funcionamento” da 

literatura. 

 A “intertextualidade em sentido estrito” (relação existente entre textos “efetivamente” 

produzidos) engloba os outros casos de mediação, colocados por BEAUGRANDE & 

DRESSLER (1981), e o que JENNY (1979) denomina de “intertextualidade explícita”. 

A mediação é menor em alusões, referências ou citações de textos bem conhecidos, como, 

por exemplo, de falas famosas ou trabalhos literários. Ela é mínima, extremamente leve em 

atividades como as réplicas, refutações, relatos, resumos ou avaliações de outros textos. Estas 

atividades são encontradas especialmente na conversação. 

 Segundo JENNY (1979), a intertextualidade não só condiciona o uso de códigos 

(implícita), mas está também “explicitamente presente ao nível do conteúdo e da forma da obra”, 

como acontece em todos os textos que deixam transparecer a sua relação com os outros textos, 

como, por exemplo, a paródia, a imitação, a citação, a montagem e o plágio. Nessa perspectiva, a 

determinação intertextual é dupla, pois uma obra parodística mantém relação simultaneamente 

com “a obra que caricatura e com todas as obras parodísticas constitutivas do seu gênero” 

(JENNY, 1979: 06). 

                                                 
32 Guardadas as devidas proporções metodológicas, essas observações vão ao encontro do que KOCH & 
TRAVAGLIA (1989) colocam sobre a prática do indivíduo enquanto produtor e receptor de textos. Não somos 
iniciantes, enquanto receptores e produtores de textos; dominamos estruturas textuais a partir de uma prática textual; 
estamos sempre trabalhando com as relações intertextuais, ou seja, relações entre um texto dado e outro(s) já 
produzido(s). 



 Entre os tipos de “intertextualidade em sentido estrito”, KOCH (1991) arrola os seguintes: 

1) “de conteúdo” X “de forma e conteúdo”; 2) “explícita” X “implícita”; 3) “das semelhanças” X 

“das diferenças”; 4) “com intertexto alheio” X “com intertexto próprio” ou “com intertexto 

atribuído a enunciador genérico”. 

 A intertextualidade de conteúdo acontece entre textos científicos de uma determinada 

tendência ou área de conhecimento. Esses textos utilizam termos e conceitos comuns, que já 

aparecem definidos em outros textos da área ou tendência. Pode também ocorre entre matérias de 

jornais, ou da mídia em geral, num período de tempo onde um assunto é focal; entre matérias de 

um mesmo jornal; e, ainda, entre textos literários de uma mesma escola ou um mesmo gênero. 

Tal como pode ser observado no próximo exemplo: 

Exemplo 10: 

 

Fonte: Charge de autoria de Guabiras, publicada originalmente no Jornal A Hora-MG de 

14/06/2004. Disponível em www. chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

 

A Campanha do Desarmamento (que se fundamenta na idéia de que o cidadão está sob 

ameaça de violência por guardar uma arma em casa) indeniza aquele que entregar sua arma 

variando o valor com o grau de periculosidade do armamento. O extrato do Plano de Saúde, 



como a arma, é guardado em casa e se o cidadão não conseguir mantê-lo em condições adequadas 

(isto é, com o pagamento em dia) estará colocando em risco a sua saúde e de seus familiares. 

Dado o elevado valor dos extratos e o impacto fatal que podem ter sobre a vida familiar, 

aquele que entregasse o extrato a campanha também deveria receber uma indenização. Notamos 

que o extrato está próximo às armas de maior periculosidade. 

Embora a autora não faça nenhuma menção, achamos necessário ressaltar que os tipos de 

“intertextualidade em sentido estrito” arrolados não são excludentes entre si. Eles estão separados 

por questões metodológicas , pois demonstram apenas critérios diferentes para caracterizar a 

intertextualidade. Um texto parodístico, por exemplo, pode ser enquadrado como um tipo de 

relação intertextual de forma e conteúdo, de natureza implícita, apoiada em diferenças e realizada 

com intertexto alheio. 

Desta forma, no exemplo 10, as intertextualidades encontradas são: a) explícita e de 

forma e conteúdo, porque o próprio extrato está desenhado; b) intertexto genérico, porque não 

se sabe a quem pertence o extrato; c) intertexto de diferença, porque ironiza tanto a Campanha 

do Desarmamento quanto o extrato do plano de saúde.       

Os casos de intertextualidade de forma e conteúdo acontecem quando um autor de um 

texto imita ou parodia o outro, detendo-se não só no aspecto significativo, como também na 

busca de um efeito estilístico ou formal. 

Se houver citação expressa do intertexto, estamos diante de um caso de intertextualidade 

explícita. É o que acontece no discurso relatado, resumo, resenha, referências, tradução e 

retomada da fala do parceiro nos diálogos. 

Exemplo 11: 



 

Fonte: Charge de autoria de Petrúcio, publicada originalmente no Jornal Extra-PR de 27/06/2004. 

Disponível em www. chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

  

No exemplo 11, o “Ogro”, ao ler o artigo constitucional, que habilita aquele que não é 

analfabeto “pleno” a ser eleito, mostra-se frustrado. Duas possibilidades, pelo menos, surgem 

para sua expressão (a qual não era típica do personagem no filme “Shrek”, em geral com o olhar 

mal humorado ou cínico): poderia estar decepcionado apenas com a legislação (como o chargista 

certamente está) ou, a julgar pela proposta do burro, decepcionou-se, também, por ter que aceitar 

o cargo de vice.  

Os casos de intertextualidade se dão por: a) implícita, por não citar o filme de onde as 

duas personagem da charge foram retiradas (Shrek); b) explícita, por citar a Constituição; c) de 

forma e conteúdo, porque não apenas o conteúdo dos intertextos foram usados, mas as formas 

de livro para a Constituição e o desenho dos personagens foram reproduzidos; d) de diferenças, 

pois ironiza a Lei; e) de semelhanças, pois o discurso do burro é construído sobre o texto 

constitucional. 



Se não houver citação expressa da fonte, devendo o interlocutor recuperá-la para 

estabelecer o sentido, estamos diante de um caso de intertextualidade implícita. Isto acontece nas 

alusões, nas paródias, em certas paráfrases e diversos tipos de ironia. 

 Koch defende, baseada em SANT’ANNA (1985)33, que a intertextualidade das 

semelhanças acontece quando o texto incorpora o intertexto para seguir a mesma orientação 

argumentativa, e pode, até mesmo, apoiar nele a sua argumentação. Esses são os casos de 

parafraseamento e argumentação por autoridade. A intertextualidade das diferenças ocorre 

quando o texto incorpora o intertexto numa perspectiva contrária, seja para ridicularizá-lo, seja 

pra refutá-lo, seja, ainda, para colocá-lo em questão. São os casos de paródia, ironia, contra-

argumentação. Essa diferenciação entre intertextualidade das semelhanças e das diferenças está 

ligada às duas possibilidade de orientação da palavra do outro, proposta por Bakhtin. 

 Na intertextualidade com intertexto alheio, estamos tratando de casos em que é feita a 

retomada de texto de outro; na com intertexto próprio, de caso em que o autor se auto-referencia; 

e, na com intertexto atribuído a enunciador genérico, de retomadas de enunciações que se 

originam de um enunciador indeterminado e que já fazem parte do repertório da comunidade, 

como, por exemplo, os provérbios e ditos populares. 

 Com base na proposta de Koch, detalhada anteriormente, para caracterizar o fenômeno 

intertextual em (1), recorre-se à remissão do conhecimento partilhado em uma área do saber (“de 

conteúdo”), ou à remissão não a esse conhecimento, mas também às propriedades lingüístico-

estilísticas do texto (“de forma e conteúdo”). Em (2), o critério é de indicação (“explícita”) ou 

não (“implícita”) da fonte formuladora do intertexto, ou mesmo de referência ao próprio 

intertexto. Em (3), recorre-se à perspectiva convergente (“das semelhanças”) ou divergentes (“das 

diferenças”) assumida pelo enunciador do texto, em relação à do enunciador do intertexto. 

Finalmente em (4), o critério é o de autoria do intertexto. 

 Analisadas várias noções de intertextualidade, passamos agora a tratar da polifonia, para, 

então, relacioná-la com o que já discutimos. 

 

2.4 Sobre a Polifonia 
                                                 
33 Algumas das idéias de SANT’ANNA (1985) serão apresentadas de formas mais detalhadas no decorrer de nosso 
trabalho. 



 

 O termo polifonia como já mostramos no item anterior, foi utilizado por Bakhtin para 

caracterizar a pluralidade de vozes co-ocorrentes no romance de Dostoiévski. O termo foi trazido 

para a pragmática lingüística por Oswald Ducrot. A proposta de utilização do termo polifonia 

feita por este autor é, segundo ele, diferente da de Bakhtin, pois não aplica a teoria a textos ou 

seqüência de enunciados, como fez o autor russo, mas apenas a enunciados, numa visão 

enunciativa do sentido34. 

 KOCH (1987) nos dá uma noção geral do que é entendido pelo termo polifonia. De 

acordo com ela, a noção de polifonia, que vem sendo elaborada por Ducrot, pode ser 

caracterizada como a incorporação das asserções atribuídas a outros, que um locutor faz ao seu 

discurso. Essas asserções podem ser de outros enunciadores, dos interlocutores, de terceiros ou da 

opinião pública em geral. 

 No capítulo intitulado “Esboço de uma teoria polifônica de enunciação”, DUCROT 

(1987) objetiva contestar o pressuposto da unicidade do sujeito falante, idéia segundo a qual em 

cada enunciado encontramos somente um autor. A noção de polifonia desenvolvida por ele, ao 

longo do capítulo, demonstrará justamente o oposto desta idéia. 

 Segundo ele, há a possibilidade de dois tipos diferentes de polifonia: a de locutores (mais 

de um locutor no mesmo enunciado) e a de enunciadores (mais de um enunciador no mesmo 

enunciado). Estes dois tipos de polifonias podem ser vistos na charge abaixo: 

Exemplo 12: 

                                                 
34 A utilização do termo polifonia por Ducrot não escapa sem críticas. GUIMARÃES (apud BRANDÃO, 1991) 
afirma que, na retomada do conceito de polifonia, Ducrot exclui a noção de história, que é fundamental para Bakhtin. 
Em Ducrot, a noção de história resume-se ao momento concreto da enunciação, ao presente. Na opinião de CASTRO 
(1993), Ducrot comete uma série de equívocos em relação ao pensamento de Bakhtin expresso em Esboço de uma 
teoria polifônica da enunciação. Critica, entre outras, a afirmação de Ducrot de que Bakhtin sempre aplicou sua 
teoria a textos ou a seqüências de textos, jamais aos enunciados de que estes textos são construídos. Assevera que 
não existe nenhuma identidade conceitual entre a polifonia de Bakhtin e a proposta por Ducrot. O que o autor francês 
faz é apenas “reificar” o termo do autor russo. Portanto, Ducrot deveria colocar que está apenas emprestando o termo 
do autor russo. CASTRO (1993), no entanto, detém-se nos casos de polifonia de locutores, mais precisamente nos 
casos de discurso citado e no exemplo de “eco imitativo”, para chegar à sua conclusão. Na nossa opinião, ele deveria 
ter analisado também os casos de polifonia de anunciadores que são colocados por Ducrot. Talvez sua conclusão não 
fosse tão rígida. Como o que nos interessa é mostrar a amplitude do termo polifonia, não nos deteremos mais nas 
críticas feitas a Ducrot. 



 

 Fonte: Charge de autoria de Kacio, publicada originalmente no Jornal Correio Brasiliense 

de 16/08/2004. Disponível em www. chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

 

Bush é locutor (narrador) responsável por “falar” o enunciado cujo centro de perspectiva é 

o temor a novos ataques terroristas nos Estados Unidos, que já tiveram como alvos as torres 

gêmeas do World Trade Center (no qual estavam instalados escritórios de várias instituições 

financeiras e registros de operações financeiras de grandes empresas). 

 Lula é locutor responsável por “falar” o enunciado que tem como núcleo a ocorrência de 

ilegalidades por parte dos presidentes das duas maiores instituições financeiras do Brasil (o 

Banco Central e o Banco do Brasil). 

 O “alerta laranja” simboliza fatos diferentes para os dois locutores e para os dois 

enunciadores: grau de perigo (nos EUA) e pessoas que encobrem os verdadeiros responsáveis por 

fraudes (no Brasil). 

 No exemplo que segue, também encontramos a dupla polifonia de locutores e 

enunciadores. 



 

 

 

 

 

Exemplo 13: 

 

Fonte: Charge de autoria de Kacio, publicada originalmente no Jornal Correio Brasiliense de 

03/08/2004. Disponível em www. chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 

 

Há um locutor (jornalista da TV) com um enunciado acerca da morte do Ator Marlon 

Brando, cujo personagem principal cinematográfico era conhecido como “o poderoso chefão” da 

máfia. Há outro locutor (Ministro da Casa Civil, José Dirceu) que era considerado o mais 

poderoso Ministro do Governo do presidente Lula (indicado pelo próprio como o “gerente do 

governo”) e que, após o escândalo envolvendo o seu assessor Waldomiro Diniz, foi afastado da 

articulação política do governo e, segundo analistas, estaria “politicamente morto” no governo. 



Para estabelecer a distinção entre locutor e enunciador, DUCROT (1987) estabelece uma 

relação com a teoria da narrativa proposta por Genette. Há, para DUCROT (1987), uma 

correspondência entre locutor e narrador e entre enunciador e centro de perspectiva. O narrador é 

o responsável pela narrativa, é “quem fala”; o “centro de perspectiva” é o ponto de vista a partir 

do qual são narrados os acontecimentos, é “quem vê”. De modo análogo, o locutor é responsável 

pelo enunciado, e o enunciador é o perspectivador dos fatos. O locutor dá existência a 

enunciadores de quem ele organiza as atividades, sendo possível a ocorrência de pontos de vista 

diferentes, perspectivas diferentes dentro de um mesmo enunciado. 

Além de esclarecer a diferença entre locutor e enunciador, esta comparação com a teoria 

de Genette serve ainda para distinguir o sujeito falante empírico do locutor. O falante empírico 

corresponderia ao autor da teoria, ser do mundo, exterior à narrativa, diferenciado do narrador, 

que é o ser responsável pela narração e que tem características diferentes das de um autor. O 

falante empírico é exterior ao sentido do enunciador, “deve-se a uma representação externa da 

fala, estranha àquela que é veiculada pelo enunciado” (DUCROT, 1987: 188), enquanto o locutor 

é o ser do discurso. 

 A relação dos dois tipos de polifonias acima apresentados com os dois tipos de 

intertextualidade explícita e implícita é feita por KOCH (1991). A polifonia de locutores 

corresponde ao que foi denominado pela autora como intertextualidade explícita, englobando os 

casos de discursos relatados, citações, referências, argumentações por autoridade. A polifonia de 

enunciadores recobre, “em parte”, a intertextualidade implícita. No entanto, aquela é a mais 

ampla, pois a intertextualidade implícita diz respeito a textos efetivamente produzidos, enquanto 

que nesse tipo de polifonia basta que os enunciadores que apresentem pontos de vistas diversos, 

falem em perspectivas diferentes, não se servindo de textos efetivamente produzidos. Esta noção 

de polifonia explica os fenômenos discursivos da pressuposição, negação, ironia, discurso 

indireto livre, aspeamento, détournement e argumentação por autoridade polifônica.35

 Após ter analisado vários momentos de ocorrência da polifonia, SILVA FILHO (1987) 

estabelece uma tipologia de processos de reconhecimento da polifonia. Esses processos são em 

número de três, a saber: 

                                                 
35 Sobre as explicações desses fenômenos, conferir KOCH (1991: 535-8) e KOCH (1987). 



1) “processo de reconhecimento de intra-enunciado”: é aquele em que marcadores lingüísticos 

determinam a presença da polifonia dentro dos níveis enunciativos. Neste processo 

encontram-se os casos das marcas de negação, de certos operadores argumentativos como 

“mas”, “se”, “não só... mas também”; as expressões do tipo “parece que”, o futuro do 

pretérito, a pressuposição e a ironia (desde de que possua marcas lingüísticas que permitam 

sua intelecção). 

O que foi apresentado acima, sobre a teoria de DUCROT, habilita-nos a dizer que é este o 

processo no qual ele mais concentra seus estudos, uma vez que toma o enunciado como unidade 

de construção do discurso. 

2) “processo de reconhecimento de inter-enunciados”: é aquele que mostra a presença da 

polifonia entre enunciados do texto. Este processo tem natureza endofórica, dividindo-se em 

anafórico (quando a decodificação de um enunciador polifônico é feita a partir de um 

enunciado que o antecede no texto) e catafórico (quando a decodificação é feita a partir de um 

enunciado que o sucede no texto). Os exemplos dados pelo autor são retirados da 

conversação, e mostram como o locutor utiliza recursos oferecidos pelo interlocutor na 

construção de seu texto. 

3) “processo intertextual ou exofórico”: é aquele no qual utilizamos, para a interpretação de um 

texto polifônico, um outro texto. O processo se denomina exofórico devido à necessidade de 

remissão, para se detectar a polifonia de um texto, a outros textos, presentes no repertório ou 

no universo de experiência do leitor. Os casos de paródias, paráfrases, apropriações, figuras 

de pensamentos como a alusão, a fábula, a parábola, são exemplos deste processo. Casos de 

pressuposições e ironias que, por não terem marcas lingüísticas facilitadoras de sua 

decodificação (cf. item 1), dependem do universo de experiência do leitor ou do interlocutor, 

também seriam englobados neste processo (cf. SILVA FILHO, 1987: 30). 

Embora concordemos que a tipologia propostas permite explicar os níveis de polifonia 

existentes, não concordamos com a conclusão que SILVA FILHO (1987) apresenta. De acordo 

com o autor, a tipologia confirma a necessidade de que “a intertextualidade, como vem sendo 

tratada, nada mas seja que um caso de polifonia, ou, talvez, ao contrário, que toda polifonia seja 

um caso de intertextualidade” (SILVA FILHO, 1987: 30). As diversas visões de intertextualidade 

que apresentamos não nos permite simplesmente afirmar que “toda polifonia seja um caso de 

intertextualidade”. Acreditamos, juntamente com KOCH (1991), que, se considerarmos a 



intertextualidade com um sentido amplo, correspondendo à “interdiscursividade”, podemos falar 

dos conceitos de polifonia e intertextualidade. Esta afirmação é válida, pois mostramos que a 

construção do sentido de um texto passa pela existência de outros textos, fazendo emergir vozes 

de enunciadores diferentes, o que caracteriza a linguagem humana como essencialmente 

polifônica. Mas se tomarmos a intertextualidade em sentido estrito, não podemos afirmar a 

relação entre os conceitos. 

O “processo de reconhecimento intra-enunciado” demonstra que a polifonia pode ser mais 

abrangente que a intertextualidade. Seguindo as afirmações de DUCROT (1987), demostradas 

acima, na polifonia, basta a existência de vozes de enunciadores diferentes ou pontos de vistas 

diferentes, não ligamos necessariamente a locutores distintos, ou a outros textos efetivamente 

produzidos. Nos casos de intertextualidade em sentido estrito, tratamos de textos efetivamente 

produzidos, em que podemos recuperar o intertexto. Vê-se, portanto, que todo caso de 

intertextualidade pode ser tomado como polifonia, mas o inverso não é verdadeiro. 

 

2.5 Estendendo os limites da intertextualidade 

 

No universo dos estudos lingüísticos, a intertextualidade é freqüentemente trabalhada com 

a linguagem verbal, principalmente no nível literário. Assim, é muito raro encontrarmos trabalhos 

que tratam desse fenômeno entre textos visuais Em contrapartida, em Semiótica e Semiologia é 

comum, nas pesquisas que tratam da intertextualidade, a abordagem em textos não-verbais. Um 

estudo das relações intertexuais da charge nos levará a relacioná-la com outros textos visuais – o 

que nos colocaria no segundo tipo de trabalho – mas também com textos verbais. Nesse estudo, 

estamos considerando a possibilidade de intertextualidade entre textos de sistemas semióticos 

diferentes, estendendo os limites de uso do termo. 

 Analisando a proposta da produção de sentido nos discursos sociais, VERÓN (1980) 

afirma que a pesquisa semiológica deve considerar, no mínimo, três dimensões diferentes do 

princípio de intertextualidade: 

A) as operações produtoras do sentido são sempre intertextuais no interior de um certo universo 

discursivo; 



B) o princípio de intertextualidade é válido também entre os universos discursivos diferentes; 

C) na produção de determinados discursos, há uma relação intertextual com outros discursos 

relativamente autônomos, que não aparecem na superfície do discurso “produzido” ou 

“terminado”, mas funcionaram como momentos ou etapas de sua produção. 

Interessam-nos, no momento, os tópicos B e C, pois o A diz respeito à “intertextualidade 

em sentido amplo”, já abordado no item anterior deste capítulo. 

 As asserções presentes nos dois últimos tópicos são exemplificadas em VERÓN (1980) 

com o cinema. A primeira delas mostra a possibilidade das influências recíprocas entre a 

televisão e o cinema, universos discursivos diferentes. A segunda trata do papel dos roteiros 

cinematográficos “como um tipo particular de narrativa lingüística na produção de um filme” 

(VERÓN, 1980: 80)36. Esses textos verbais, nos casos dos roteiros, dependem de uma 

intertextualidade “profunda”, porque, embora participem do processo de produção dos outros 

textos – no caso, o filme –, nunca atingem, ou se o fazem é muito raramente, por canais restritos, 

a consumação social dos discursos. 

 As observações referentes aos roteiros podem ser associadas à intertextualidade das 

charges que, na maioria das vezes, são concebidas com base em textos verbais publicados pelos 

jornais. Estes funcionam, da mesma forma que os roteiros, como textos nos quais as charges se 

apoiam; no entanto, eles têm a consumação social dos discursos. Isto é fácil de ser demonstrado, 

pois as charges, ao contrário dos roteiros, pertencem ao universo cultural dos leitores ou estão à 

disposição para leitura, no próprio jornal, seu suporte por excelência, em vários sites da Web, nos 

almanaques de humor etc. Neste caso, o leitor tem autonomia para lê-los ou não, dependendo de 

seus interesses. Uma outra diferença consiste no fato de que o texto cinematográfico reproduz, 

em uma outra linguagem, o roteiro. Este, baseado no argumento, descreve as cenas, seqüências, 

diálogos, e indicações técnicas estruturais do filme. Mas a charge não se restringe a reproduzir, 

apenas mudando para o código visual o texto verbal. Se isso acontecesse, poderíamos considerar 

a charge como uma mera ilustração do texto verbal, porém ela mantém com os outros textos 

vários tipos de relações que extrapolam tal consideração. 

                                                 
36 Além dos roteiros cinematográficos, o autor também coloca os croquis e desenhos dos projetos de arquitetura 
nesse tipo de dimensão intertextual. 



Quando a charge focaliza fatos também abordados em notícias, fotos e editoriais do 

próprio jornal, poderíamos argumentar que a charge não mantém relações intertextuais com os 

textos jornalísticos, mas que ela se refere diretamente aos fatos, aos acontecimentos diários. 

A charge pode retomar o outro texto para seguir a mesma orientação de sentido proposta 

por ele, ou se posicionar em sentido contrário à primeira orientação. Assim, temos a possibilidade 

de discurso bivocal de efeito convergente ou divergente37. Para nossas análises do fenômeno 

intertextual da charge, consideraremos a paráfrase como categoria de expressão do discurso 

bivocal de efeito convergente e a paródia como categoria de expressão do discurso bivocal de 

efeito divergente. 

 

2.5.1. Discurso bivocal de efeito convergente 

 

 Em Paródia, paráfrase & Cia, SANT’ANNA (1985) afirma que não encontramos uma 

história do termo para-phrasis, que no grego significa continuidade ou repetição de uma 

sentença. De acordo com o autor, é compreensivo a não-história do termo, pois a paráfrase está 

ao lado da imitação e da cópia, e a história é, geralmente, mais interessada naquilo que provoca 

ruptura e corte, trazendo alguma inovação ou descontinuidade 38. 

 A colocação da paráfrase ao lado da cópia e da imitação – tipo de estratégias em que o 

“autor” do texto é incontestavelmente o mesmo do intertexto – deixa claro que a orientação dada 

por aquele que parafraseia é também a de endosso do autor parafraseado. Desta forma, na 

paráfrase há uma continuidade da ideologia dominante, que tende a falar sempre do “mesmo” e 

do “idêntico”, a repetir informações como se fosse um espelho: “a paráfrase é um discurso sem 

                                                 
37 Terminologia proposta por SCHIMITI (1989), baseando-se em Bakhtin. Além dessa proposta, há a de 
SANT’ANNA (1985), que, ao tratar da paráfrase e da paródia, sugere falar da “intertextualidade das semelhanças” e 
“intertextualidade das diferenças”. Para o tcheco Dionyz Durisin (apud CARVALHAL, 1986), as estratégias de 
influências entre autores e obras literárias podem ser: “integradoras”, compreendendo a imitação, a adaptação, o 
empréstimo ou decalque; e “diferenciadoras”, compreendendo a paródia, a sátira e a caricatura. A divisão entre 
“intertextualidade das semelhanças” e “intertextualidade das diferenças”, proposta por SANT’ANNA (1985) é 
seguida por KOCH (1991) para denominar, dentro da intertextualidade de sentido estrito, a perspectiva convergente 
(“das semelhanças”) ou divergentes (“das diferenças”) assumida pelo enunciador de um texto, em relação à do 
enunciador do intertexto. 
38 Ressaltamos que a não-história refere-se ao termo paráfrase. O fato de não haver uma história do termo não quer 
dizer que a paráfrase seja uma manifestação discursiva moderna. 



voz, pois quem está falando está falando o que o outro já disse. É uma máscara que se identifica 

totalmente com a voz que fala atrás de si” (SANT’ANNA, 1985: 29). 

 Logo, o ato de parafrasear não se caracteriza como uma transgressão, uma ruptura com o 

estabelecimento. O parafraseador simplesmente incorpora e transmite certa ideologia, sem se 

posicionar criticamente em relação a ela. 

 A ausência de conflito leva SANT’ANNA (1985) a afirmar que, na paráfrase, há um 

efeito de condensação, pois temos dois elementos que se equivalem a um. Alguém abre mão de 

sua voz para deixar falar a voz do outro. Essas duas vozes situam-se na área do mesmo, logo “se 

pode falar do caráter ocioso da paráfrase” (SANT’ANNA, 1985: 29). 

 Para Schimiti (1989: 48),  

“não parece haver uma completa fusão de vozes na paráfrase, apenas pelo fato de essas 

vozes não se colocarem antagonicamente”, mesmo no caso de reprodução integral, a 

identificação de duas vozes – a do autor original e a do autor que cita – é possível, senão 

não teríamos marcas que nos permitiriam identificar a superposição dos textos. Há alguma 

reformulação obrigatória, para a reacomodação da voz do autor original. Assim, há “uma 

única direção ideológica..., mas o autor que cita permite a manifestação do texto original, 

através de marcas que poderá retomar sem assumir, portanto, sua total responsabilidade”. 

 

 Além da paráfrase, SANT’ANNA (1985) ainda coloca a estilização como possibilidade de 

retomada convergente do discurso alheio. O autor propõe dois modelos de interpretação deste 

fenômeno: 

a) A estilização é uma “técnica” geral. Enquanto “técnica”, a estilização é o meio, o 

artifício usado por um autor para recuperar o texto alheio. Quando a estilização se dá 

na mesma direção ideológica do texto anterior, o “efeito” é uma paráfrase; quando ela 

ocorre em sentido contrário, é uma paródia. Desta forma, a paráfrase é considerada um 

efeito “pró-estilo” e a paródia, “contra-estilo”. 



b) A estilização é um “desvio tolerável” do intertexto. De acordo com esse segundo 

modelo, a estilização opõe-se à paráfrase, na qual ocorre um desvio mínimo, e à 

paródia, na qual o desvio é total. 

Não nos deteremos na caracterização deste fenômeno, pois optamos por tomar a paráfrase 

como categoria de expressão do discurso bivocal de efeito convergente. 

 

2.5.2. Discurso bivocal de efeito divergente 

 

Se, como vimos, a paráfrase não constitui história, o mesmo não acontece com a paródia. 

Para SANT’ANNA (1985), embora este termo tenha se tornado institucionalizado a partir do 

século 17, Aristóteles, em sua Poética, já apresentava um comentário a respeito dessa palavra. O 

autor grego atribuiu sua origem, enquanto arte, a Hegemon de Thaso (século 5 a.C.). Entretanto, 

outros autores apontam Hipponax de Éfeso (século 6 a.C.) como o “pai da paródia”. 

Independente do século em que o termo tenha “nascido”, estas informações nos mostram que a 

paródia não é uma invenção moderna, pois a preocupação com esse efeito de linguagem já existia 

na antigüidade (na Grécia e em Roma) e na Idade Média. 

 Etimologicamente, paródia significa “canto paralelo” (do gr. pará, ao lado de; odé, ode, 

canto)39. O étimo mostra que o termo grego implicava a idéia de uma canção (a ode era um 

poema para ser cantado) proferida ao lado de outra, numa espécie de contra canto. 

 A própria etimologia da palavra marca o caráter dialógico e intertextual da paródia, pois 

assinala a idéia de dupla escritura e leitura (canto paralelo); e marca também a orientação 

divergente em relação ao texto que retoma (contra canto). 

 BAKHTIN (1981) e Tynianov (apud SANT’ANNA, 1985) ressaltam que não há fusão 

das vozes participantes no processo discursivo parodístico, porque a paródia implica planos 

deslocados, discordantes. 

 Esse antagonismo de vozes levou SANT’ANNA (1985) a classificar a paródia como um 

caso de “intertextualidede das diferenças”. No primeiro momento de reestruturação das idéias dos 

                                                 
39 Este conceito etimológico de paródia está presente nos estudos de TELES (1979), CAMPOS (1980), KOTHE 
(1980) e SANT’ANNA (1985). 



formalistas russos, proposto pelo autor, o conceito de paródia aparece, ao contrário do de 

paráfrase, como uma estilização negativa, um “contra-estilo”. Considerando a noção de desvio – 

segundo modelo proposto –, enquanto a paráfrase é um “desvio mínimo” e a estilização um 

“desvio tolerável”, a paródia caracteriza-se como um “desvio total” em relação a um texto 

original. 

 Ao contrário da paráfrase, em que há mesma orientação das duas vozes, portanto uma 

mesma orientação ideológica, na paródia as vozes se colocam antagonicamente, desarranjando o 

sentido do texto primeiro. De forma condensada, se posicionam dois pontos de vista discordantes 

em um mesmo discurso, “temos um elemento com a memória de dois” (SANT’ANNA, 1985: 

28). 

 Por se orientar divergentemente em relação ao intertexto, a linguagem parodística é 

tratada por ARAGÃO (1980) e por JOSEF (1980) como um sistema de espelhos deformantes em 

direções e graus diversos. A imagem parodística inverte, reduz ou amplia a imagem original, 

colocando em dúvida e criticando os valores vigentes. Essa comparação com os espelhos 

deformantes foi retirada de BAKHTIN (1981: 110), que ressalta a ambivalência contida na 

paródia. 

 ARAGÃO (1980: 20) afirma que, enquanto gênero ambíguo, a paródia denuncia o 

fracasso do poder constituído na sociedade. De acordo com a autora, a paródia possui um caráter 

positivo, pois “mata para fazer brotar novamente a criação. Recusa e esvazia o modelo original 

para recriar e preencher um modelo que lhe é próprio”. 

 Essa característica da paródia evidencia sua natureza carnavalesca, pois parodiar significa, 

para BAKHTIN (1981), criar o duplo destronante, o mundo às avessas. 

 Comparando o discurso parodístico com a vida do homem medieval, podemos reforçar a 

ambivalência e o caráter renovador da paródia. Em Problemas da poética de Dostoiévski, 

BAKHTIN(1981: 111) assevera que o homem medieval levava mais ou menos duas vidas: 

uma oficial, monoliticamente séria e sombria, subordinada à rigorosa ordem hierárquica, 

impregnada de medo, dogmatismo, devoção e piedade, e outra público- carnavalesca, 

livres, cheia de riso ambivalente, profanações de tudo que é sagrado, descidas e 

indecências do contato familiar com tudo e com todos. 



 

 Embora legítimas, essas duas vidas eram separadas por rigorosos limites temporais. Ao 

contrário do homem medieval que leva duas vidas, diametralmente opostas entre si (a oficial e a 

carnavalizada), mas separadas por “rigorosos limites temporais”, as vozes que representam 

ideologias divergentes estão juntas na paródia, em conflito num mesmo discurso. Parodiar 

significa apresentar duas visões, duas ideologias antagônicas num mesmo momento. Assim, a 

paródia ao mesmo tempo em que afirma, pois é preciso absorver para rejeitar, nega a organização 

ideológica vigente. Com esse jogo de vozes, a paródia não intenciona dar respostas a nada, mas 

apenas provocar a reflexão no leitor. 

 BAKHTIN (1981: 68) nos alerta para a riqueza do discurso parodístico, pois este pode ser 

bastante variado: 

Pode-se parodiar o estilo de um outro enquanto estilo; pode-se parodiar a maneira típico-

social ou caracterológico-individual de o outro ver, pensar e falar. Em seguida, a paródia 

pode ser mais ou menos profunda: podem-se parodiar apenas as formas superficiais do 

discurso como se podem parodiar até mesmo os princípios profundos do discurso do 

outro. 

 

 Nos jornais de maior poder aquisitivo, de acordo com o autor de Paráfrase, paródia & 

Cia, o espaço reservado a paródia restringe-se às charges, ou a um outro comentário humorístico 

eventual. Entretanto, elas aparecem com freqüência em jornais marginais, nos semanários e em 

publicações não diárias. Alguns jornais desse segundo grupo até se especializam na linguagem 

parodística, comentando os textos dos jornais ditos ‘sérios’ debochando de um texto anterior, 

numa atividade intertextualizadora. 

 Ainda dentro dessa perspectiva divergente de retomada palavra alheia, em que há o efeito 

de deslocamento, de não-condensação de pontos de vista, SANT’ANNA (1985) coloca a 

apropriação. 



 Este termo, vindo das artes plásticas, refere-se à técnica que consiste na reunião de 

materiais diversos encontráveis no cotidiano para a confecção de um objeto artístico40. Ao se 

apropriar dos objetos cotidianos e transformá-los em arte, convertendo-os em símbolos, o artista 

causa um deslocamento em relação ao primeiro uso dado a tais objetos. Desta forma, inverte-se e 

interrompe-se a normalidade cotidiana, chamando a atenção do público para alguma coisa ainda 

não notada. 

 A apropriação também pode ser usada na literatura. Para nós, devido à amplitude de 

possibilidades que essa técnica oferece, nada impede a retomada e o ajuntamento de textos até 

mesmo de códigos diferentes (verbal e visual, por exemplo), para a construção de um texto 

inovador que perverta os textos anteriores. 

 Enquanto discurso bivocal de efeito divergente, a apropriação está ao lado da paródia; 

entretanto, o deslocamento presente naquela é muito maior do que nesta. A apropriação é uma 

paródia levada ao paroxismo ou exagero máximo. 

 Não nos deteremos mais nesse fenômeno, uma vez que tomamos, para analisar as charges, 

a paródia como categoria de expressão do discurso bivocal de efeito divergente. 

 A paródia, enquanto categoria de expressão da retomada intertextual divergente, faz uso 

de recursos polifônicos com vozes não coniventes que são utilizados pelos chargistas para a 

tessitura de seus textos. Entre esses recursos, um de produtividade nas charges é a ironia. 

 A concepção tradicional de ironia está estabelecida nas bases colocadas pela retórica, que 

a enquadra como uma figura de pensamento, pela qual se exprime um conceito contrário ao que 

se pensa. Uma busca nos manuais e gramáticas da língua portuguesa evidencia essa afirmação. 

IRONIA é a expressão que contém o oposto do que se quer dizer, com a intenção de 

criticar ou desprezar. (ANDRÉ, 1982: 349). 

A ironia é uma figura que exprime um conceito contrário do que se pensa ou do que 

realmente se quer dizer. Por isso, muitas vezes, só pode ser percebida quando se 

considera o contexto. (MESQUITA, 1994: 542). 

                                                 
40 De acordo com SANT’ANNA (1985), a apropriação, enquanto técnica das artes plásticas, identifica-se com a 
“colagem”. 



 

 Embora com uma diferença de mais de dez anos de uma publicação e outra, a segunda 

(mais atual), para caracterizar a ironia, ainda se mantém nas bases tradicionais. A única inovação 

em relação à anterior é o fato de mencionar a importância do contexto para que ela seja 

percebida. 

 Os conceitos acima apresentados nos mostram que a ironia, enquanto figura de 

pensamento, é considerada apenas como uma antífrase: diz-se “A” para levar a entender “não-A”. 

Nessa visão, é tratada como uma figura que busca modificar o sentido literal, primitivo para obter 

um sentido derivado. Os sentidos “A” e “não -A” também são imputados a um único responsável. 

 Para mostra a pertinência lingüística da noção de enunciador, DUCROT (1987) apresenta 

uma nova forma de encarar a ironia. Para chegar aos seus objetivos parte das idéias de Sperber e 

Wilson, que rejeitam a concepção figurativa colocada acima. Parafraseando as idéias desses 

autores, DUCROT (1987: 197) afirma que, segundo eles, um discurso irônico consiste sempre em 

fazer dizer, “por alguém diferente do locutor, coisas evidentemente absurdas, a fazer, pois, ouvir 

uma voz que não é a do locutor e que sustenta o insustentável”. 

 DUCROT (1987) formula, então, a sua tese sobre o discurso irônico através da distinção 

do locutor e dos enunciadores. Na ironia, um locutor L apresenta a enunciação como a posição de 

um enunciador. Sabe-se que o locutor L não assume a responsabilidade pela posição apresentada 

e, mais do que isso, que ele a considera absurda. Apesar de ser dado como o responsável pela 

enunciação, L é assimilado a E, origem do ponto de vista expresso na enunciação. 

 Distinguir locutor de enunciador permite explicitar o aspecto paradoxal da ironia, pois o 

locutor é responsável somente pelas palavras e não pelos pontos de vista manifestados nas 

palavras. Esses pontos de vista absurdos são atribuídos a uma outra personagem: o enunciador. 

 Para diferenciar a ironia da negação, fenômeno que também mostra a pertinência 

lingüística da noção de enunciador, DUCROT (1987: 98) acrescenta que: 

é essencial à ironia que L não coloque em cena um outro enunciador, E’, que sustentaria 

o ponto de vista razoável. Se L deve marcar que é distinto de E, é de maneira totalmente 



diferente, recorrendo, por exemplo, a uma evidência situacional, a entonações 

particulares, e também a certos torneios especializados... 

 

 Essa afirmação merece explicações, pois sem elas pode-se pensar que a ironia não 

constitui uma manifestação polifônica de enunciadores. 

 SILVA FILHO (1987:24) esclarece que há, na ironia, a presença de dois enunciadores: o 

absurdo (E1), com o qual o locutor estabelece uma relação de discordância, e o sério (E2), com o 

qual o locutor é conivente. Este segundo locutor é o “eco de tom discordante (implícito) com o 

qual o locutor estabelece uma relação de conivência”. 

 Para o autor, a diferença entre ironia e negação está no fato de que nesta a voz do 

enunciador com a qual o locutor concorda é colocada explicitamente, enquanto naquela, essa 

concordância subjaz como implícito. 

 PASSETTI (1995) assevera que nos casos de negação e pressuposição o implícito está no 

nível do enunciador. Já no discurso irônico, ele se dá, principalmente, no nível da enunciação. 

Logo, o sentido irônico depende da recuperação dos elementos do discurso que são constitutivos 

do sentido, tais como o contexto sócio-histórico, o tipo de relação estabelecida com o locutor, 

com os outros textos, etc. 

 Seguindo as idéias dos dois autores acima mencionados, compreendemos que DUCROT 

(1987) não nega a polifonia de enunciadores, ao afirmar que “é essencial à ironia que L não 

coloque em cena um outro enunciador”. Na nossa opinião, ele quer dizer com isso que, na ironia, 

L se identifica, ao contrário da negação, com o enunciador implícito, depreendido da enunciação. 

Não é colocado “em cena”, ou seja, mostrado no enunciado, E’, que sustenta o ponto de vista 

sério/razoável com o qual L se identifica. 

 O fato de L não assumir o ponto de vista expresso no enunciado e, ainda, apresentar dois 

pontos de vista antagônicos entre si pode levar ao raciocínio de que a ironia seria uma espécie de 

mentira. Para REYES (1984), na ironia, o conceito de verdade e mentira é irrelevante. Segundo a 

autora, o locutor irônico não mente e nem finge mentir; ele estabelece um jogo no qual faz duas 

afirmações de uma única vez. 



 PASSETTI (1995) é mais categórica na diferenciação do discurso do autor e leitor 

irônicos com discurso do mentiroso. Há uma relação de oposição entre os primeiros e o segundo: 

o mentiroso não pode apontar em seu texto sinal algum que possa evidenciar o seu não-

engajamento ao ponto de vista apresentado; já o autor irônico, pelo contrário, constrói seu 

discurso de forma a sinalizar sua distância frente aos pontos de vista absurdos que se veiculam. 

De acordo com o pensamento de REYES (1984), se a comunicação se define como a 

capacidade de modificar o comportamento do outro, a ironia desempenha uma função 

comunicativa muito importante: persuadir. Em algumas circunstâncias é muito mais difícil refutar 

enunciações irônicas do que enunciações não-irônicas. Isso se deve ao fato de que o locutor 

irônico pode pôr no enunciado, na voz de E1 (enunciador absurdo/ingênuo), pontos de vista 

considerados dentro da norma social, comportamentos ou atitudes sancionadas como positivas e 

desejáveis. 

No âmbito do discurso jornalístico, as conclusões de PASSETTI (1995: 176) vêm ao 

encontro da valorização da ironia enquanto recurso argumentativo. Após a análise da 

argumentação de textos opinativos verbais da Folha de São Paulo, para a autora, a ironia: a) 

condensa “os pontos de vista de duas ideologias em textos curtos e bem estruturados de forma a 

chamar a atenção do leitor”; b) isenta o autor não só de fazer afirmações categóricas que o 

comprometam, mas também de problemas de censura ou ética, uma vez que a crítica aparece de 

forma indireta; e c) estabelece uma relação intersubjetiva com o leitor, valorizando o seu trabalho 

interpretativo. Ao se sentir elevado, o leitor tende a valorizar o articulista e o jornal e a renovar 

seu compromisso de continuar leitor do matutino. 

O caminho que vimos seguindo para o estabelecimento da ironia enquanto fenômeno 

polifônico traz à tona o papel do interlocutor nesse processo. O interlocutor deve inferir as 

intenções do locutor e reconstruir o significado que não se formula no discurso irônico. Esse 

significado supõe uma avaliação, que tem de ser assumida pelo interlocutor, sobre certo estado de 

coisas. Assim, o interlocutor irônico compartilha com o locutor a ativação “de seus dois 

enunciadores ativando também, na contrapartida do processo, seus dois enunciatários, 

qualificando a instância de recepção também como polifônica” (PASSETTI, 1995: 60)41. 

                                                 
41 Conferir também BRAIT (1994: 160). 



 Mas a ativação dos enunciatários (ingênuo/absurdo e sério) pode não ser realizada pelo 

interlocutor, por falta de dados contextuais, de referências culturais, de indícios lingüísticos e por 

infinitas variedades de mal-entendidos, frustrando as intenções do locutor irônico. 

 Não só a identificação da ironia, mas também a da intertextualidade são relativas ao leitor. 

SANT’ANNA (1985) destaca a necessidade de um leitor bem informado, com um repertório ou 

memória cultural e literária para decodificar a paráfrase, a estilização, a paródia e a apropriação. 

 A maioria dos fatores contextuais necessários para a compreensão das manifestações 

polifônicas e intertextuais da charge é encontrada no próprio jornal. Este, pela diversidade de 

assuntos e abordagens que traz em seus textos, ajuda a formar o repertório do indivíduo que o lê. 

O leitor, ao buscar no espaço circunscrito pelo jornal os fatores contextuais para compreensão 

desses fenômenos, estabelece as relações intertextuais. 

 Nesse jogo de relações, há a possibilidade de o leitor identificar as vozes e ideologias 

presentes nas charges com as dos textos jornalísticos ou mesmo de uma personagem citada em 

algum texto. 

 Mas, quando o intertexto não aparece no jornal, o leitor já deve ter, em seu repertório ou 

memória cultural e literária, o conhecimento necessário para a compreensão da intertextualidade. 

As idéias de Bakhtin, os tipos de intertextualidade em sentido estrito e as possibilidades 

de manifestações polifônicas, até então desenvolvidas, fundamentam as análises que realizamos 

nesse capítulo e que realizaremos no seguinte. A densa explanação teórica deste capítulo e o 

dissecamento, por vezes pormenorizado, de alguns conceitos são de extrema importância para 

que fique claro o encaminhamento analítico do capítulo III, o qual se dedica, exclusivamente, à 

análise de alguns exemplos.  



CAPÍTULO III 
Análise 

3.1 A Intertextualidade e a Polifonia no gênero charge 
 
 Já mostramos que o jornal, pela diversidade de assuntos e posicionamentos que apresenta 

em seus textos, procura nos informar sobre tudo, saturando a nossa presença no mundo. Além 

disso, apresenta também uma forma de narrar os fatos e uma estrutura organizacional-ideológica 

que se repetem, favorecendo no público o hábito ou a rotina de procurar em “seu” jornal o que 

está acontecendo no mundo. Nessa mesma linha argumentativa, MOSCA (1993:261) parte do 

pressuposto de que a informação oferecida pelo jornal é, antes de qualquer coisa, um fato 

discursivo, ou seja, “de que a realidade se constrói no texto e pelo texto e de que o jornal tende a 

construir o seu próprio referente ou ´opções de realidade”. Portanto, o jornal não se limita a 

“falar” do mundo, mas participa da produção da imagem que compomos da realidade e do 

cotidiano. O discurso jornalístico não apenas reproduz o real, mas o constrói. 

 Nesse universo discursivo que é o jornal, encontramos vários textos sobre um 

determinado assunto. Isso garante ao jornal o seu pretendido discurso pluralista, pois, ao 

estabelecermos as relações entre os textos diversos, percebemos que eles podem até possuir 

relações conflitantes. A charge jornalística é um dos textos que entram na configuração desse 

discurso da realidade. Ao relacionar a charge com os outros textos do periódico, o leitor recupera 

a intertextualidade. 

 Embora haja, em publicações do próprio jornal informações que nos levam a ver os 

demais textos jornalísticos como textos prévios, intertextos, com os quais a charge se relaciona42, 

ressaltamos que a leitura do jornal não é feita da mesma forma por todos os leitores. Ela pode ir 

dos outros textos (como, por exemplo, os da primeira página) para a charge, ou da charge para os 

outros textos, pois todos estão à disposição do leitor. Assim, pelas possibilidades de leituras 

oferecidas, as relações intertextuais da charge jornalística não são unidirecionais, mas circulares: 

textos⇒ charge ou charge⇒ textos. 

Mesmo nos casos em que a charge não se relaciona com textos do mesmo dia em que é 

publicada, os leitores fiéis a determinado matutina têm à “realidade” à mão, nos jornais 

anteriores, para estabelecer a relação charge⇒ texto. 

                                                 
42 POSSENTI (1993:282) apresenta posição semelhante. Para ele, o papel dos chargistas de plantão “é de alguma 
forma repetir a matéria de capa ou de primeira página”. 



As considerações feitas acima guiam nossas análises, nos casos de intertextualidade entre 

textos do próprio jornal. Nesses casos, ao nos referirmos a fatos ou acontecimentos, estamos 

entendendo que estes passam pela construção textual, ou seja, tornaram-se realidade para o leitor, 

por meio de textos efetivamente produzidos pelo jornal lido. 

As relações intertextuais da charge jornalística podem se estabelecer com textos verbais, 

visuais, verbais e visuais conjuntamente (incluindo aqui os textos sincréticos, quer unem o 

elemento verbal e o visual). 

Os intertextos presentes no próprio jornal nem sempre são publicados no mesmo dia em 

que a charge o é. Necessitamos, por vezes, buscá-los no jornal do dia anterior ou mesmo em 

períodos mais longos, que podem abranger dias, semanas ou até mesmo, meses. Essa relação com 

textos presentes em dias anteriores vem reforçar a idéia proposta por LANDOWSKI (1992) de 

que os jornais determinam formas distintas de expectativas ao público. As charges que retomam 

textos presentes nos jornais dos dias anteriores exigem um leitor habitual, principalmente nos 

casos em que ele não tenha a outras formas de chegar àquelas informações necessárias para a 

compreensão do texto chárgico. Devido a isso, podemos dizer que essas charges também 

contribuem para a formação de um leitor habitual, “preso” a seu matutino de preferência. 

Como o texto chárgico está ligado aos principais fatos, o leitor do jornal já encontra na 

primeira página alguns dos textos com os quais se relaciona a charge. Mesmo que os textos 

apareçam integralmente em outros cadernos, diferentes do primeiro, a primeira página já nos dá, 

em sua apresentação resumida dos assuntos mais importantes, a sua contribuição para a formação 

do repertório do leitor. 

A primeira página se forma como uma espécie de mosaico, no qual todos os assuntos mais 

importantes das diversas seções do jornal aparecem cuidadosamente dispostos. Ela funciona não 

somente como apresentação dos fatos considerados mais importantes naquele dia, mas tem 

também a função de atrair o público para algumas leituras. O jornalista Suzuki Jr. ressalta a 

impessoalidade da primeira página e a abrangência do público a que ela se destina. Para ele, é “a 

folha mais impessoal do jornal e a que procura o público mais diferenciado: nela todos devem se 

reconhecer” (SUZUKI JR, 1985:09). 

É natural portanto a maioria das charges se relacionarem intertextualmente com textos da 

primeira página. O leitor, ao ler o texto chárgico, geralmente já correu os olhos pela primeira 

página do jornal e sabe em relação a que colocar a opinião e crítica passadas pela charge. Opõem-



se, assim, o texto da primeira página, que em princípio seria um texto neutro, somente com a 

função de espelhar os acontecimentos, à charge, que é um texto opinativo. 

Um outro fator ainda pode ser considerado para justificar a ligação da charge com os 

textos da primeira página. Estes transmitem as principais informações sobre o assunto foco, que 

será desenvolvido nos textos do corpo do jornal. A charge, pelas suas características práticas, seu 

caráter visual, também transmite informações de forma condensada e rápida, criticando um ponto 

principal do assunto. Logo, é natural que ela se relacione com o texto de primeira página, pois, 

assim como ele, a charge é um gênero de rápida leitura e detém-se em informações essenciais. 

Além dos textos da primeira página, há charges que se referem às demais páginas e 

cadernos do jornal e a própria charge. Nesses casos, o reconhecimento das relações intertextuais é 

mais problemático para o leitor. Uma corrida de olho pela primeira página é natural ao pegarmos 

um jornal, assim como, para os leitores das charges, olhar pelo menos os títulos de alguns dos 

textos que estão próximos a ela. Mas o texto do corpo do primeiro caderno. Mas o texto do corpo 

do primeiro caderno exige um leitor que leia o que pelo menos folheie todo ele, o que nem 

sempre acontece. 

As relações com textos que não são dados pelo jornal apontam para uma questão 

importante: o leitor alvo, ao qual aquela charge se dirige, que pode ser considerado um modelo de 

leitor do próprio periódico. Para atingir o potencial opinitivo e crítico das charges que se 

relacionam com textos fora do jornal, o leitor terá que lançar mão de sua experiência, tanto em 

relação à linguagem, quanto em relação ao seu conhecimento de mundo. Há relações com contos 

de fadas, cinema, teatro, música, fotografia, além de outras, que não poderíamos delimitar aqui, 

devido à sua amplitude. Mas as apontadas nos mostram que essas charges pressupõem um leitor 

inteligente, com amplo conhecimento de mundo. 

Além dos tipos de relações intertextuais mostrados acima, a charge relaciona-se também 

com a simbologia criada convencionalmente em torno de algumas datas. Na nossa opinião, 

podemos considerar isto como um tipo de relação intertextual, pois o próprio jornal, através de 

sua estrutura, fornece a data e, por conseguinte, a simbologia, que nos levam à compreensão do 

texto chárgico. 

Suzuki Jr (1985:10), ao tratar da primeira página, mostra que ela possui dois tempos: um 

circular, outro linear. Idêntica ao sol da manhã, ela retorna todos os dias, é periódica como as 

estações, e “renasce como o calendário pagão”. Mas ostenta em seu cabeçalho o número de sua 



edição e a data de sua fundação, “correspondentes à noção acumulativa e sucessória do tempo 

cristão-ocidental”. Portanto, o jornal também apresenta uma outra função: a de marcar o tempo, 

ser uma espécie de calendário. Nossa experiência de análise vem ao encontro da idéia de que a 

data serve como relação intertextual com a charge, ou de que, no mínimo, ela dispara os 

chamados frames43. Ao analisarmos as charges, deparamo-nos com algumas que não se 

relacionam com os outros textos publicados nos jornais. Isso nos levou a olhar a data do jornal e 

então a compreender que a charge se relacionava com a simbologia do dia em questão. Esse pode 

ser um dia comemorativo (por exemplo, o dia das mães, dos namorados, sete de setembro) ou 

então um dia culturalmente considerado agorento (a sexta-feira 13). Visto que analisamos, 

também, charges de jornais não atuais, a remissão ao cabeçalho era-nos indispensável para a 

identificação da data e para reconstituição do contexto histórico. Um leitor mais desatento com a 

passagem dos dias, ignorando aquele em que se encontra, pode buscar no jornal a informação do 

dia do mês eda semana em questão. A partir dessa informação, pode conseguir entrar no universo 

de interpretação da charge. 

Uma outra possibilidade de relação intertextual é a da charge com a própria charge. 

Quando um assunto importante é focado por alguns dias, a tendência é que haja não só um 

acompanhamento desse assunto nas notícias, mas também nas charges. Nesses casos, as charges 

dos dias anteriores – para os leitores habituais – funcionaram como intertexto da charge do dia, 

pois, embora aquelas sejam mediadas pelos outros textos do jornal, também contribuirão para a 

formação do contexto necessário à interpretação desta. 

As relações das charges com os demais textos jornalísticos se estabelecem com graus de 

aderência diferentes. Isso quer dizer que encontramos algumas charges que são mais “coladas” 

aos intertextos do que outras. Essa aderência vai das que apresentam relação direta com o outro 

texto até aquelas em que o intertexto é formado por todo um conjunto de textos veiculados pelo 

jornal, que funcionam como um contexto geral de interpretação. A relação das mais aderentes 

com o intertexto são mais fáceis de serem estabelecidas pelo leitor, enquanto as menos aderentes 

exigem uma atenção maior. 

Mostraremos a seguir as possibilidades de relações intertextuais da charge, ou seja, as 

relações com gêneros verbais, visuais, verbais e visuais, com a simbologia criada em torno da 

                                                 
43 “Frames são modelos globais que contêm o conhecimento de senso comum sobre um conceito central (por 
exemplo, Natal, viagem aérea); estabelecem quais as coisas que, em princípio são componentes de um todo, mas não 
estabelecem entre eles uma ordem ou seqüência (lógica ou temporal)” (KOCH & TRAVAGLIA, 1989:64). 



data e com a própria charge. Embora nossa intenção não seja estabelecer uma tipologia 

pormenorizada, pois as relações intertextuais da charge apresentam nuanças, demonstraremos as 

características levantadas, indo das charges mais aderentes às menos aderentes, das que mantêm 

relações intertextuais com textos no jornal às com intertexto fora dele. Constataremos, através das 

análises dos textos, se as estratégias de retomada são convergentes (integradoras) ou divergentes 

(diferenciadoras). 

3.2 As relações da charge com gêneros verbais 

 

 A 
maioria das charges mantém relações intertextuais com textos verbais. Passemos a 
analisar agora as possibilidades desse tipo de relação intertextual. 
 A charge publicada no Jornal do Commércio de PE em 20 de maio de 2003 mantém 

relações intertextuais com um texto verbal da primeira página. A manchete, em letras garrafais, já 

mostra, resumidamente o que o texto que a segue pormenorizará:  

Desempregado desiste de procurar trabalho 
Publicado em 28.10.2004 

Segundo o Dieese, a taxa de desemprego caiu de 23,8% (em agosto) para 22,8% (em setembro). Mas a redução foi 
motivada pela queda no número de pessoas que procuraram emprego (16 mil) durante o mês passado. 
A taxa de desemprego do Grande Recife caiu 4,2% entre agosto e setembro deste ano, passando de 23,8% para 
22,8% da População Economicamente Ativa (PEA). O índice alcançado em setembro é o menor do ano. É também a 
menor taxa dos últimos 12 meses, mas fica empatada com o desempenho de dezembro de 2003. No confronto com 
setembro de 2003, quando a taxa era de 23,7% da PEA, houve queda de 3,8%. Mas o resultado foi afetado pela 
redução no número de pessoas procurando emprego, em vez de refletir a geração de novas vagas. 
Os dados fazem parte da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatísticas 
Sócio–Econômicas (Dieese), realizada em parceria com a Fundação Seade. Apesar da redução na taxa de 
desemprego, os resultados observados pelo Dieese não são motivos de comemoração.  

A quantidade de desempregados foi reduzida em 19 mil trabalhadores entre agosto e setembro, passando de um total 
de 373 mil para 354 mil desempregados. Mas 16 mil deles deixaram de ser contabilizados dessa forma porque saíram 
do mercado de trabalho, desistindo de procurar emprego. 

Apenas 3 mil ocupações foram geradas entre agosto e setembro. “A maioria é trabalho precário, como autônomos, 
assalariados sem carteira, empregados domésticos e trabalhadores familiares sem remuneração. O desempenho da 
ocupação foi medíocre”, destaca Jairo Santiago, coordenador-geral da PED. O saldo de 3 mil novos postos é 
resultado da geração de 10 mil vagas pelo setor de serviços, do acréscimo de 3 mil pela indústria em confronto com a 
redução de 7 mil ocupações pelo comércio e queda de 3 mil pela construção civil.  

Na mesma semana da divulgação desses dados, o Presidente Lula disse, numa entrevista coletiva, que o índice de 
desemprego no país “não é tão grave quanto alguns querem pintar”...   

  Jornal do Commércio – PE, 28 de outubro de 2004. Texto 1  
 



A charge também aborda a questão do desemprego, mas utilizando os códigos verbais e 

visuais. 

 

Exemplo 14: 

 
Fonte: Charge publicada originalmente no Jornal do Commércio-PE de 28/10/2004. Disponível em: 

www.chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 
  

Por meio tanto do elemento verbal (dentro de um balão de linha comum) quanto do 

elemento visual (“contexto intra-icônico”), percebemos que existe uma disputa entre as duas 

crianças. O primeiro enunciado do menino – “Ah, é?” – demonstra que a segunda vem em 

resposta a um provocação feita pela menina. A charge parte de uma situação comum entre as 

crianças: a disputa que elas realizam, principalmente entre sexos diferentes, tentando provar que 

umas são melhores do que as outras. Nessas situações, é comum elas mostrarem o “poder” dos 

pais, para mostrarem, por tabela, o delas. Assim, seriam normais comparações calcadas em 

atributos positivos, do tipo “meu pai é muito mais forte do que o seu”, ou mesmo “meu pai é 

muito mais inteligente do que o seu”. 

 A expressão facial do menino, formada pelos olhos fechados, por uma sobrancelha para 

cima e outra para baixo, lhe dá uma cara de desdém. Isso aponta para a certeza de que o seu 

argumento será o vencedor. E realmente o é, pois os olhos feitos de pontos, a boca desenhada 

com uma ligeira linha curva para baixo e as sobrancelhas arcadas da garota evidenciam sua 

surpresa e incapacidade de responder à afronta. 

http://www.chargeonline.com.br/


 Esta charge é marcada pela ironia. Nela há dois enunciadores: X e Y. X é o enunciador 
responsável pelo discurso absurdo, enquanto que Y, com quem o locutor/chargista se identifica, 
mostra o absurdo da proposição de X. 
 A identificação de X é facilmente notada. Ela se dá pela colocação do tema desemprego 
como disputa infantil, coisa corriqueira e sem maiores conseqüências. No entanto, ecoando por 
traz desta voz, está Y. 
 O leitor identifica os dois enunciadores, através da polifonia da fala do menino e das 
relações intertextuais que se estabelecem entre o texto chárgico e o verbal. 
 Há, no elemento verbal da charge, uma voz pressuposta, a da menina, imputada a ela pelo 
menino, enquanto locutor. Esse processo de conhecimento da polifonia corresponde ao que 
SILVA FILHO (1987) denomina de “processo de reconhecimento de natureza anafórica”. Visto 
que, no comparativo de adjetivos, “confronta-se a mesma qualidade entre dois seres” (ANDRÉ, 
1984:104), dentro da situação de disputa entre as crianças, trazida pela charge, supõe-se que a 
menina tenha afirmado que seu pai possui a qualidade em questão. Como a “qualidade” 
comparada é “desemprego”, pressupõe-se o seguinte enunciado da menina: “Meu pai é 
desempregado”. Portanto, o desemprego é comum aos pais das duas crianças. O fato de os dois 
pais serem desempregados relaciona-se intertextualmente com o texto verbal da primeira página, 
uma vez que nele está expresso que “Apenas 3 mil ocupações foram geradas entre agosto e 
setembro. A maioria é trabalho precário, como autônomos, assalariados sem carteira, 
empregados domésticos e trabalhadores familiares sem remuneração”. Essa relação intertextual 
faz com que o leitor reconheça Y, pois demonstra a seriedade do problema do desemprego. 
 A formação do grau comparativo de superioridade na fala do menino é feita com o uso do 
advérbio “mais”, antecedendo o adjetivo, e da conjunção “que”, pospondo-se a ele. X aparece 
nessa comparação, pois o menino ainda utiliza o advérbio “muito” para intensificar o adjetivo, 
com a clara intenção de intensificar a superior “qualidade” de seu pai. 
 A voz de Y volta à tona, quando analisamos o vocábulo “desemprego”, que apresenta 
semas negativos, dados principalmente pelo prefixo “des-”. Essa análise evidencia o despropósito 
de X, pois ser desempregado não é um atributo positivo. 
 Assim, as vozes dos enunciadores absurdo e sério (X e Y) ficam bem traçadas pelo leitor. 
Ele reconhece como absurdo um enunciador que trata o desemprego como uma disputa infantil, 
como uma questão não-preocupante, sem maiores conseqüências. 
 A ironia se encontra marcada também em outro ponto. Embora seja comum as crianças 
brincarem em cima dos muros (X), há um perigo eminente nesse local, pois existe uma 
possibilidade de queda, devido à instabilidade e risco de desequilíbrio. Portanto, há a 
possibilidade de lermos o muro como a situação instável, devido ao desemprego, na qual se 
encontram os pais das crianças, geralmente arrimos de família. O desemprego é tão grave e em 
tamanha proporção, que, embora sem ser compreendido direito, chega a entrar até nas conversas 
delas (Y). 
 Além do já demonstrado, podemos interpretar as figuras do menino e da menina como 
representantes das famílias brasileiras que sofrem com o desemprego. Isso é possível, pois há um 
casal na charge, e a menina segura nos braços um ursinho, como se fosse um bebê. Vista dessa 
forma, a cena da charge mostraria as inúmeras famílias brasileiras que estão desestabilizadas 
devido ao desemprego. 
 Por meio desse tenso jogo de vozes conflitantes, a ironia da charge fica explícita para o 
leitor, e o faz pensar na gravidade do problema do desemprego. 

Ainda que contribua com a estratégia polifônica divergente da ironia, a charge não 
apresenta uma relação antagônica com o intertexto. Este também é formulado com base numa 



divergência de vozes, mas no nível dos locutores. Portanto, há uma paráfrase entre a charge e o 
texto verbal, pois ambos possuem a mesma orientação argumentativa: mostram a gravidade do 
problema em questão e o despropósito da fala do presidente. 

Além das relações intertextuais com textos da primeira página e com seu desenvolvimento 
no corpo do jornal, a charge pode se relacionar também com outros textos verbais. Quando um 
assunto tem certo destaque, ele geralmente é abordado não só na charge e em um texto da 
primeira página, mas também em gêneros opinativos como: o editorial, os artigos de opinião e 
etc. 

Para a análise dos exemplos a segui, faremos um “passeio” no início dos anos 90, época 
de bastante efervecência política, no Brasil, por tratar-se do período de governo do então 
presidente Fernando Collor de Melo, que teve seu mandato interrompido pelo impeachement. 
Prova cabal da insatisfação social para com a desregrada política praticada po Collor. 

A próxima charge, de 28 de maio de 1992, mantém relações intertextuais com um 
conjunto de textos presentes no jornal do mesmo dia e, até mesmo, nos jornais dos dias 
anteriores. Nos limitaremos a mostrar as relações com textos publicados no mesmo dia, pois o 
texto “É maluquice” de Gilberto Dimenstein, recupera intertextualmente as informações dos 
textos publicados anteriormente sobre o assunto focalizado. 

A notícia da primeira página enfoca dois pontos que serão desenvolvidos em textos 
diferentes no corpo do primeiro caderno da Folha de São Paulo. O primeiro texto fala do fato de 
o empresário Pedro Collor de Melo recuar diante das denúncias que fez contra seu irmão, o 
presidente Fernando Collor de Melo. O segundo enfoca o laudo que atesta a sanidade mental do 
empresário. Ele se submeteu ao exame de sanidade mental, porque foi afastado da direção das 
empresas da família. Esta alegada de que o empresário estaria “fora do seu controle emocional”, 
numa tentativa de justificar as denúncias dele contra o próprio irmão. 

 
Pedro diz não ter prova contra Collor 

Resultado do exame de sanidade mental afirma que irmão do presidente não tem problemas psiquiátricos 
 
O empresário Pedro Collor de Mello disse que não tem provas sobre as acusações que havia feito contra seu 

irmão, o presidente da república. “Se tivesse um documento...Mas não tenho como provar. Carreguei um pouco nas 
tintas”, declarou. Pedro passou a concentrar os ataques em Paulo César Farias. “Tentei ser útil ao país e ao meu 
irmão. Não tenho culpa se causei transtorno. Sou eu quem peço desculpas à nação, por ter sido a pessoa que 
apresentou o PC a ele”. Divulgado ontem, exame de sanidade mental conclui que Pedro não tem problemas 
psiquiátricos. Hoje, ele entrega à PF dossiê sobre o caso PC. 

 
 Brasil. 

Folha de São Paulo, 28 de maio de 1992. 1-1. Texto 2 
 
Pedro Collor recua e diz que não pode provar denúncias 
Irmão do presidente tenta convencer empresários a depor para incriminar PC 
LUCIO VAZ 
Enviado especial a São Paulo 
 
O empresário Pedro Collor de Mello recuou ontem nos ataques ao seu irmão, o presidente Fernando Collor. 

Orientado por seus advogados, ele concentrou os ataques no empresário Paulo César Farias, o PC, e não quis 
reafirmar as acusações ao irmão: “Não reafirmo porque não posso provar. Se eu tivesse um documento... Mas não 
tenho como provar”, disse Pedro. 

Perguntado se sofreu algum tipo de pressão para mudar a direção dos ataques, disse: “Eu estou orientado 
por meus advogados, mas não entendam minha atitude como um recuo, como receio de pressões. O que vou tentar 
fazer é configurar o que venho dizendo com relação ao PC como verdade”. Ele afirmou que fez as acusações ao 
presidente “à luz da emoção. Eu carreguei um pouco nas tintas”. 



As declarações do empresário mostraram que ele não conseguiu as provas que esperava reunir contra o 
irmão e mesmo contra PC. A tática dos advogados, agora, é buscar a confirmação das denúncias através do 
depoimento de testemunhas. Mas ele reconhece que mesmo esta saída será difícil. Ele citou o caso dos contratos de 
PC com empresários em janeiro de 90. 

“Ele os chamava e dizia que tinha influência no poder e que procurassem por ele. Há testemunhas para isso. 
Não sei se vão querer depor. Depende do grau de comprometimento de cada um deles”, disse Pedro. Perguntado se 
não teria cometido um ato insensato ao fazer acusações sem provas, respondeu: “Discordo. Fiquei como uma espécie 
de porta-voz dessa história porque ninguém quer de expor, porque tem problemas ou envolvimento com o 
“governo”. 

Ele pediu desculpas pelos transtornos causados: “Tentei ser útil ao país e ao meu irmão. Não tenho culpa se 
causei algum transtorno. Vocês vão ter, no tempo oportuno, a demonstração do que estou dizendo, através de 
provas”. Mais adiante disse que não pretende mais processar o irmão. 

“O meu objetivo não é processar Fernando, mau irmão. O alvo não é o Fernando, o alvo é defender as 
instituições, é defender o Brasil. Sou eu quem peço desculpas à Nação por ter, no passado, sido a pessoa que 
apresentou o Paulo César a ele”, disse o empresário. 

Pedro recusou-se a falar sobre o conteúdo do dossiê que vai apresentar à Polícia Federal, hoje. 
Folha de São Paulo, 28 de maio de 1992. 1-5. Texto 3 
 

Junta médica 
Laudo atesta sanidade mental de empresário 

Do enviado especial 
 

A junta médica que realizou o exame de sanidade mental do empresário Pedro Collor de Mello concluiu que 
ele encontra-se “apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil, não apresentando nenhum prognóstico 
psiquiátrico”. Mas o exame de ressonância magnética do encéfalo identificou a existência de “lesão vascular” no 
lado direito do cérebro, provocada por “mal-formação artério venosa”. 

O laudo concluiu que esta lesão “não está causando qualquer déficit neurológico”, ou seja, que não exerce 
qualquer influência sobre o comportamento psiquiátrico do empresário. “Julgamos não haver relação entre o achado 
morfológico e quaisquer manifestações comportamentais”, diz o laudo. O neurocirurgião Antônio de Pádua Donatelli 
disse que se trata de uma anomalia vascular congênita (de nascimento). 

Perguntado se a lesão poderá causar complicações físicas, respondeu: “Pode trazer algumas complicações, 
como uma hemorragia intra-craniana. Em poucos casos, pode gerar crise compulsiva, mas não creio que venha a 
ocorrer, porque não ocorreu até agora”. Ele disse que o tratamento indicado é a cirurgia ou a quimioterapia, mas 
somente uma angiografia poderá determinar o tratamento ideal. 

Donatelli informou que a lesão tem cerca de 2,5 cm. Trata-se de uma alteração de vasos e veias. “O sangue 
sai da artéria e vai diretamente para a veia, não passa pela rede capilar”, explicou. Disse que a lesão não afetará o 
comportamento do paciente porque não está no lado direito do cérebro. As funções mais importantes do organismo 
são comandadas pelo lado esquerdo. O tratamento recomendado é repouso relativo e fugir do stress. 

O empresário submeteu-se à junta médica porque foi afastado da direção das empresas da família com o 
argumento de que estaria “fora do seu controle emocional”. Os médicos concluíram que, apesar da presença de 
características como “impulsividade, agressividade, baixa tolerância ao stress”, não encontraram traços suficientes 
para o diagnóstico de nenhum distúrbio da oersonalidade. 

No exame psíquico, Pedro Collor apresentou-se “lúcido, sem evidenciar distúrbios da atenção e da memória. 
As funções intelectuais mostram-se preservadas. Não se evidenciaram alterações quanto ao curso e aspectos formais 
do pensamento, assim como idéias delirantes”, diz o laudo. 

A prova de Rorschach evidenciou “pouca tolerância ao stress da vida diária. Esforçar-se bastante para 
aparentar controle e estabilidade. Seus comportamentos emocionais são marcados por grande intensidade e 
impulsividade”. 

O laudo é assinado pelos médicos Miguel Roberto Jorge, José Adalberto Del Porto e Marcos Toledo Ferraz, 
todos a Escola Paulista de Medicina. 

Folha de São Paulo, 28 de maio de 1992. 1-5. Texto 4 
 
O primeiro texto e seus desdobramentos, apresentados acima, se enquadram no que 

denominamos de “jornalismo informativo”. Eles tentam passar para o leitor os aspectos 



considerados essenciais do fato noticioso, da forma mais objetiva possível. Sabemos que a 

argumentação é parte integrante da linguagem (cf. KOCH, 1987) o que torna impossível a 

objetividade pura. Mas estes textos procuram mascarar as intervenções subjetivas, por uma série 

de procedimentos, criando o pretendido discurso imparcial da notícia. Opondo-se a esses três 

textos, encontramos o de Gilberto Dimenstein e a charge, que se enquadram no chamado 

“jornalismo opinativo”, no qual a argumentação, a intencionalidade e a crítica não aparecem 

mascaradas. 

Em seu texto Dimenstein retoma as informações apresentadas nos demais textos, mas 

coloca-se criticamente diante dos fatos. Afirma que, embora tenha recebido o “atestado médico 

de que não é maluco”, Pedro Collor não é equilibrado, nem mesmo responsável, uma vez que fez 

acusações e não tem como prová-las. Além dessa afirmação critica a postura de Pedro Collor 

enquanto jornalista, por ele não ter divulgado as denúncias que fez em seu jornal, e por ter 

acusado sem provas. 

É maluquice 
Gilberto Dimenstein 
 

BRASÍLIA – Pedro Collor obtevem em São Paulo atestado médico de que não é maluco. Não sou psiquiatra ou 
psicólogo, mas posso dizer que ele não é aquilibrado – muito menos responsável. Em entrevista, ontem, ele 
reconheceu não ter provas de que o empresário Paulo César Farias, o PC, é testa-de-ferro de seu irmão. Que me 
perdoem os psiquiatras, mas é maluquice. 
 Pedro Collor vem a público e afirma que PC é corrupto, numa sociedade com o presidente. Óbvio que a 
imprensa deveria dar o maior destaque: afinal, ele é irmão, vive nos bastidores e se dispôs a assumir a acusação. 
Acenou com a apresentação de provas. Ontem, porém, ele disse não ter como provar suas acusações, admitindo estar 
vulnerável a um processo por calúnia. A suspeita de que PC faz tráfico de influência com ajuda do presidente não é 
nova – aliás é velhíssima e, por enquanto, não há motivo para desfazê-la. Mas, sem prova, vale pouco, juridicamente 
nada. 
 Se todos os jornalistas escrevessem toda a verdade que sabem e não conseguissem provar, produziriam 
um escândalo por dia. Os profissionais mais sérios sabem que só devem divulgar o que puderem comprovar. Portanto 
Pedro Collor é mau jornalista por dois motivos. Primeiro porque não divulgou as denúncias em seu jornal. E, 
segundo, porque acusou sem provas. 
 Não significa que não esteja dizendo a verdade: Pedro Collor colocou para fora o que muitos estão 
suspeitando. E têm sólidas razões para suspeitar. Só por milagre, incompetência ou omissão a Polícia Federal ou a 
Receita Federal vão deixar PC ileso –e, pelo menos nisso, Pedro apresentou pistas concretas através de assinaturas 
que apontam para sinistras empresas no exterior. 
 Segundo o laudo médico, ele não é doido. Mas alguém que acusa sem provas um presidente da República 
(vamos esquecer até os laços de parentesco) não é muito normal. Sobretudo sabendo-se que essa acusação pode 
abalar as instituições atiçar a crise econômica e deixar perplexa a opinião pública. Tão grave quanto acusar sem 
provas é deixar de punir com provas. 

Folha de São Paulo, 28 de maio de 1992. 1-2. Texto 5 
 

Deve ser ressaltado o caráter mais coloquial do texto de Dimenstein em oposição aos 

outros. Por meio dessa “fala” mais cotidiana, o jornalista opõe-se aos outros textos, nos quais 

predomina o distanciamento em relação ao fato noticioso, marcado pelo uso de palavras do jargão 



médico e pela ausência de comentários, juízos de valor ou interpretações . Repare nos seguintes 

fragmentos: 

• Divulgado ontem, exame de sanidade mental conclui que Pedro não tem problemas 
psiquiátricos. (Texto 2); 

• Pedro Collor obteve em São Paulo atestado médico de que não é maluco (Texto 5); 
• A junta médica que realizou o exame d sanidade mental no empresário Pedro Collor de Mello 

concluiu que ele encontra-se “apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil, não 
apresentando nenhum diagnóstico psiquiátrico”. (Texto 4); 

• Que me perdoem os psiquiatras que deram o laudo, mas é maluquice. (Texto 5); 
• Segundo o laudo médico, ele não é doido. (Texto 5). 
 

Os fragmentos mostram que há um distanciamento entre os textos de Dimenstein e os 
outros. O caráter meramente informativo dos outros é quebrado pela escolha dos vocábulos em 
“É maluquice”. As expressões “neutras” do jargão médico, utilizadas para mascarar a 
argumentação e a intencionalidade do discurso, não aparecem no texto de Dimenstein. Vejamos 
as oposições: 
1. “exame de sanidade mental” X “atestado médico”. O “atestado médico” tem caráter bem 

menos importante do que o primeiro termo. A autoridade médica, se não é destruída, é, pelo 
menos, atenuada; 

2. “junta médica” X “psiquiatras”. Os profissionais que realizaram os exames no empresário são 
tratados nos textos informativos como “junta médica”, “médicos”. No texto de Dimenstein 
esses profissionais aparecem denominados como “psiquiatras”. A diferença de escolha dos 
termos deve ser marcada. O vocábulo “médico” envolve todos os profissionais, englobando 
as diferentes especialidades. Tem, portanto, um caráter mais genérico e, a nosso ver, menos 
argumentativo. Já a palavra “psiquiatra” refere-se a um ramo da medicina, aquele responsável 
pelo estudo e tratamento de doenças mentais. O uso do vocábulo pelo autor vem corroborar a 
sua tese de que Pedro Collor “não é muito normal”, pois, devido à sua própria significação, é 
mais argumentativo em relação ao vocábulo “médico”; 

3. “apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil” X “não é doido”. Ao empregar a 
expressão popular em oposição ao jargão médico, Dimenstein destrona a figura de Pedro 
Collor. Entre as diversas significações para o adjetivo “doido”, encontramos em FERREIRA 
(1975), as seguintes: a) Louco, alienado, demente. b) Que age como doido: extravagante, 
insensato, imprudente, arrebatado, exagerado. Assim, ao usar “doido”, mesmo na negação 
(“não é”), o jornalista citado nos faz apreciar, caminhando pela significação do vocábulo, a 
insensatez do ato do empresário. Essa crítica é confirmada pelo conteúdo do quarto fragmento 
destacado acima, no qual Dimenstein pede desculpas aos médicos que apresentam o laudo, 
mas, contra a opinião especializada deles, afirma que “é maluquice” a atitude de Pedro 
Collor. Devemos observar, ainda, o título do artigo, que expressa, em forma de síntese, a 
opinião do jornalista. 

 
As relações intertextuais da charge se configurarão de duas formas diferentes, variando de 

acordo com os textos com os quais as relacionamos. São elas: 

a) Via contexto intra-icônico; 



b) Via contexto intericônico44 

 
Exemplo 15: 

 
Fonte: Charge publicada originalmente na Folha de São Paulo de 28 DE MAIO DE 1992 e, posteriormente 

no Almanaque “O melhor da política através das charges”, Ed. Globo. Disponível no banco de dados do jornal. 
Coletada via almanaque. 

 
Ao iniciarmos a leitura da charge, já percebemos a riqueza de recursos polifônicos que ela 

apresenta. 

 No primeiro quadro destaca-se a caricatura de Pedro Collor, que segura nas mãos o 

laudo médico. A identificação e o resultado do laudo são feitos pelos desenhos de dois pequenos 

cérebros traçados nas folhas que o empresário segura e pelas letras “OK” ao lado de cada 

hemisfério cerebral. A fala de Pedro Collor, dentro de um balão de linha comum, reforça a 

identificação feita, pois o empresário afirma, lendo os papéis, que “sabia que não era louco”. 

 O “processo de reconhecimento intra-enunciado”, estabelecido por SILVA FILHO 

(1987), denuncia a presença da polifonia dentro dos níveis enunciativos. Neste processo 

encontram-se os casos das marcas de negação, dos quais a fala de Pedro Collor é um exemplo. O 

balão contém uma negação polêmica – que corresponde, segundo DUCROT (1997:204), “à 

maior parte dos enunciados negativos”. No enuinciado “Eu sabia que não era louco!” 

encontramos um locutor e dois enunciadores diferentes. O locutor é o responsável pelo enunciado 

e os enunciadores, pelas perspectivas diferentes que aparecem na negação. Um enunciador, X, 

                                                 
44  As definições desses conceitos foram expostas, detalhadamente, no capítulo II. 



sustenta que Pedro Collor é louco, e um outro, Y, ao contrário, se opõe a X. No caso em questão, 

o locutor assimila a posição de Y. É preciso ressaltar que a voz pressuposta na negação, X, é a 

perspectiva assumida pela família de Pedro Collor e também por Dimenstein. A polifonia se deve 

aqui a duas perspectivas distintas dentro do mesmo enunciado. 

 Embora o laudo médico e a fala do empresário – numa convergência de vozes – 

demonstrem sua aptidão para “realizar todos os atos de personalidade civil”, o contexto intra-

icônico” formador da caricatura de Pedro Collor aponta para o contrário. Note-se sua expressão 

fisionômica, marcada especialmente pela boca e expressão dos olhos, e a sua inclinação corporal, 

que demonstra, na linguagem dos quadrinhos, instabilidade. A instabilidade dessa posição é 

marcada por DONDIS (1976:60), segundo a qual a “direção diagonal tem uma grande 

importância como referência direta à idéia de estabilidade. É a formulação oposta, é a forma 

direcional mais instável”. Esses traços demonstram uma pessoa arrebatada pelos sentimentos, ou 

seja, um pouco descontrolada. Com isso, se instala a divergência de vozes dentro do próprio 

quadro, pois o elemento pictural se contrapõe ao verbal. 

 Em segundo plano, aparece a figura de um homem, que não é a caricatura de ninguém 

em especial, mas somente um interlocutor da fala do empresário. Esse interlocutor pode ser 

identificado como um cidadão comum, um brasileiro. O “contexto intra-icônico” forma a 

expressão fisionômica do interlocutor de maneira bem otimista, mas em sua figura podemos 

observar mais de perto o ato que realiza com as mãos. O cidadão movimenta a mão direita 

fechada em direção da esquerda, que não aparece, pois é coberta pelas linhas curvas 

caracterizadoras do impacto de uma contra a outra. O movimento é marcado pelas duas linhas 

diagonais que saem de uma nuvem formada por linhas curvas. Esse ato complementa o elemento 

verbal, encerrado em um balão de linha comum. A interjeição “Jóia!” testemunha a aprovação do 

laudo médico pelo cidadão. Há, portanto, convergência entre a fala e o texto que “atesta sanidade 

mental” do empresário. Não mais contestada a sanidade mental de Pedro Collor, resta somente 

comprovar as denúncias feitas e punir os culpados. A onomatopéia “pá”, junto com o movimento 

das mãos, indica que o brasileiro espera por essa punição, que será o resultado imediato da 

apresentação das provas (“agora é só pegar as provas”). É notório que o chargista destaca a 

onomatopéia, e, por conseguinte, o seu significado na charge, sublinhando com um traço. Esse 

não é um procedimento comum na linguagem dos quadrinhos, que usa, para destacar os 

vocábulos, engrossar as letras. 



 O “contexto intericônico” desempenha papel importante nessa charge, pois ele: a) marca 

a temporalidade, unindo os dois quadros numa seqüência; b) prepara o desfecho humorístico e c) 

une os quadros num conjunto, formando um único texto. O item c é fundamental, porque a 

orientação para a qual o primeiro quadro aponta é oposta à do segundo. Esta será a orientação 

seguida pelo “conjunto”, pelo texto chárgico como um todo. 

 No segundo quadro, a fala de Pedro Collor frustra totalmente as expectativas de seu 

interlocutor. Se, no primeiro, havia uma consonância de opinião entre as duas figuras, mostrada 

pela aprovação da fala do empresário (interjeição “Jóia!”) pelo cidadão, neste há uma 

dissonância. Contrapõe-se a calma e a aparente naturalidade do empresário ao desespero e à 

frustração do brasileiro. Aqui, tanto na figura de um quanto na do outro, o elemento pictural 

reforça o verbal. 

 Pedro Collor afirma não ter provas – “Mas eu não tenho provas...” – das denúncias que 

fez. No entanto, está altivo, o queixo e o nariz estão levantados, os olhos fechados e as 

sobrancelhas com as partes interiores separadas e para cima. Esses traços fisionômicos, somados 

à posição das mãos unidas junto ao pescoço arrumando a gravata, contribuem para que o leitor 

compreenda que é natural para o empresário acusar sem provas. Junte-se a esses dados a 

verticalidade de sua figura, na linguagem pictural, conotadora de equilíbrio. No texto 2, podemos 

encontrar uma citação da fala do empresário que vai ao encontro das observações feitas: “Se 

tivesse um documento...Mas não tenho como provar. Carreguei um pouco nas tintas” (grifo 

nosso). Além da citação, a fala de Pedro Collor na charge retoma convergentemente vários outros 

trechos do texto 3. A charge, ao caricaturar o empresário, desnuda a atitude irresponsável, que 

deve ser vista por trás da leveza da metáfora utilizada. 

 No texto chárgico, a negação contida na segunda fala de Pedro Collor – “Mas eu não 

tenho provas...” – é um caso de negação “metalingüística”. A negação vem em resposta à fala 

efetiva de seu interlocutor. 

 Em decorrência dessa fala do empresário, há uma mudança drástica em seu interlocutor. 

No elemento verbal, a surpresa do cidadão diante da surpresa do empresário já é enfatizada pelo 

seu primeiro enunciado. O advérbio “não” está escrito com três ã e seguido de um sinal de 

interrogação, mais dois de exclamação e mais um de interrogação. Esses foram os recursos 

encontrados pelo chargista para por em relevo a emoção do brasileiro. Com o uso da locução 

verbal “ta ficando” (o segundo elemento aparece sublinhado para ser realçado), o cidadão se opõe 



à consonância que havia no primeiro quadro. A intenção é marcar, com a locução, o início do 

processo de loucura. O laudo médico dizia que o empresário não era louco, mas foi realizado 

antes de Pedro Collor afirmar que não tinha provas das denúncias. Esta afirmação, para o 

cidadão, representa a loucura instaurada. O “contexto intra-icônico”, responsável pela expressão 

fisionômica do brasileiro, demonstra toda sua surpresa. Seus olhos estão esbugalhados, a boca 

aberta e as mãos ao lado da cabeça. Ele faz com os dedos indicadores pequenos movimentos 

circulares, marcados por duas linhas curvas paralelas desenhadas sobre os dedos. Esse 

movimento é conhecido como uma forma comum de indicar que alguém é louco, ou que uma 

idéia é sem fundamento. Ainda são conotadores da surpresa e frustração do cidadão os traços 

cinzas que rodeiam sua figura e a posição diagonal de seu corpo, marca de desequilíbrio. 

 Podemos esquematizar assim as orientações argumentativas dos dois quadros:  

QUADRO 1 
→sanidade de Pedro Collor 

comprovação das denúncias 
punição dos culpados 

 
QUADRO 2 

loucura de Pedro Collor← 
não comprovação das denúncias 

não punição dos culpados 
 

 No primeiro quadro, a contraposição entre o elemento verbal e o visual de Pedro Collor 

causa, sem dúvida, um pequeno estranhamento no leitor. No entanto, o estranhamento não é 

suficiente para fazer com que haja uma divergência entre a orientação deste quadro e a dos textos 

5, 6 e 7. Mas essa pretensa convergência é quebrada, como já mostramos, no segundo quadro. 

Portanto, na charge, há um “falso” direcionamento convergente em relação aos textos 

informativos, usado pelo chargista para construir a orientação divergente. 

 Com este artifício o chargista causa o riso, pois o leitor é encaminhado para um desfecho 

que não acontece. As perspectivas do interlocutor de Pedro Collor, criadas no primeiro quadro, 

são totalmente frustradas. 

Pela análise que já realizamos dos textos informativos, fica evidente que a charge os 

parodia. As tensões internas do texto chárgico fazem com que o leitor reflita sobre as atitudes de 

Pedro Collor. Ao apregoar, pelo humor, a irresponsabilidade e a sandice do empresário, a charge 

se coloca como um “desvio total” em relação aos textos informativos que afirmam: 

Laudo atesta sanidade mental de empresário. (texto 4) 



Junta médica que realizou o exame de sanidade mental no empresário conclui que ele 

encontra-se apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil. (texto 4) 

Resultado do exame de sanidade mental afirma que o irmão do presidente não tem problemas 

psiquiátricos. (texto 2) 

O texto chárgico se coloca, ainda, divergentemente em relação às declarações de Pedro 

Collor contidas no texto 3: 

Tentei ser útil ao país e ao meu irmão. Não tenho culpa se causei algum transtorno. Vocês 

vão ter, no tempo oportuno, a demonstração do que estou dizendo, através de provas. 

O alvo não é o Fernando, o alvo é defender as instituições, é defender o Brasil. 

 

 Portanto, um leitor que relacione o texto chárgico com os textos 5, 6 e 7 nota que a 

estratégia de retomada é diferenciadora, parodística. 

 Mas se o leitor relacionar a charge com o texto de Gilberto Dimenstein, o mesmo não 

acontece. Apesar de os elementos estruturais da charge – por exemplo, a caricatura, o jogo de 

tensões entre e dentro dos quadros, o humor – intensificarem, mais do que a coloquialidade de 

Dimenstein, o propósito dos mesmos fatos, a charge e o intertexto apontam para a mesma direção 

interpretativa. Os dois causam um rebaixamento da figura de Pedro Collor e afirmam que acusar 

sem provas é loucura. 

 As duas próximas charges apresentam características diferentes das anteriores. Os textos 

com os quais elas mantêm relações intertextuais não se limitam aos publicados no jornal. Além 

disso, elas exibem um grau bem menor de aderência com um texto jornalístico determinado. A 

diminuição do grau de aderência, nessas charges, deve-se ao fato de os intertextos estarem 

dispersos em vários dias, ou até mesmo meses, e em diversas seções do jornal. Por isso, a 

apresentação de todos esses gêneros jornalísticos, devido à grande quantidade, torna-se inviável. 

Faremos, portanto, um resumo das informações contidas neles, para passarmos contexto criado 

pelo jornal, no qual a charge se insere. 

 A charge 25 de junho de 1993 relaciona-se com textos publicados no jornal que englobam 

dois fatos: a) o plano de estabilização econômica do então presidente do Brasil Fernando 

Henrique Cardoso; e b) a Campanha de Combate à fome, coordenada pelo sociólogo Herbert de 

Souza, o Betinho. O plano do presidente envolveu a regulamentação do IPMF (Imposto 

Provisório sobre Movimentação Financeira), saneamento das contas públicas, e combate ao 



reajuste mensal dos salários, considerado, pelo presidente, como um “engodo”, pois “ou se 

combate a inflação ou qualquer tentativa de correção de salário ou de correção das mazelas 

sociais desaba”45. Paralelamente a esse plano, o sociólogo Betinho lançou, em rede nacional de 

rádio e televisão, a campanha de Combate à Fome. A campanha foi uma iniciativa da sociedade 

civil, mas foi oficializada pelo governo com a criação do Conselho de Segurança Alimentar. O 

mérito da campanha estava em “ver as coisas com clareza, ser pouco ambiciosa e não onerar o já 

falido Estado”46. A Campanha de Combate à Fome limitava-se a alguns spots publicitários 

chamando a atenção da população para o problema, e cobrava uma vaga promessa do governo de 

que ia investir no combate à fome. Desta forma, objetivava também estimular um maior 

engajamento da sociedade para tentar resolver o problema, pois os níveis de miséria no país, na 

época, atingiam 32 milhões de cidadãos. 

Dentro deste contexto, a charge também vai tratar, parodiando os intertextos, da postura 

do governo diante da miséria dos cidadãos. 

 
Exemplo 16: 

 
Fonte: Charge publicada originalmente na Folha de São Paulo de 25/06/1993 e, posteriormente no 

Almanaque “O melhor da política através das charges”, Ed. Globo. Disponível no banco de dados do jornal. 
Coletada via almanaque. 

 

                                                 
45 Folha de São Paulo. Quarta-feira, 23 de julho de 1993. 1-6. 
46 Folha de São Paulo. Sexta-feira, 25 de julho de 1993. 1-2. 



O texto chárgico apresenta quatro personagens sentados em torno de uma mesa, com os 

pratos vazios sendo mostrados para o leitor. Mas deve-se ressaltar que essa cena não acontece em 

uma casa, mas em um teatro. É possível observarmos na cortina ao fundo e na luz, em forma de 

triangulo, que destaca a cena principal. Esse procedimento é comum no teatro, que utiliza a luz 

para criar a atmosfera desejada. 

Somando os traços levantados acima com o elemento verbal, percebemos a existência de 

levantados acima com o elemento verbal, percebemos a existência, na charge, de três vozes 

discursivas orquestradas pelo chargista: a artística, a política e a social. 

A polifonia dessa charge é detectada pelo “processo intertextual ou exofórico”. A charge 

não possui balões, e o elemento verbal limita-se às legendas. São elas que nos levam, pelo 

“processo intertextual ou exofórico”, ao intertexto fora do jornal, necessário para a interpretação. 

As legendas contêm duas informações básicas: a) que o intertexto é um texto teatral (da série 

“Clássicos da Dramaturgia”), e b) o nome da peça teatral (Esperando Godot). 

A peça Esperando Godot é uma tragicomédia em dois atos, escrita pelo dramaturgo 

irlandês Samuel Beckett. Nela, duas personagens, Estragon e Vladimir, esperam, ao anoitecer, 

numa estrada no campo, embaixo de uma árvore, uma terceira personagem, Godot. Enquanto 

esperam, travam diálogos entre si e com outras duas personagens, Pozzo e Lucky, que aparecem 

por lá. No final do primeiro ato, surge um menino que avisa que Godot não virá naquele dia, mas 

certamente no dia seguinte. No segundo ato repetem-se o lugar e a hora de espera, mas não o dia 

(Next Day, Same Time. Same Place). Pozzo e Lucky aparecem novamente e conversam com as 

outras duas personagens que esperam por Godot. Um menino vem informar a Estragon e a 

Vladimir que Godot não virá naquele dia, mas certamente no próximo. A peça termina com 

Estragon e Vladimir esperando no mesmo lugar. Vê-se, por esse breve resumo, que o texto da 

peça está estruturado de forma circular, uma vez que se repete o tempo, o lugar e a ação de 

esperar. A espera é infrutífera, pois o texto nos dá a entender que todo dia virá um menino para 

informar que Godot não virá naquele dia e sim no próximo, e Estragon e Vladimir continuarão 

esperando. 

Na charge, o nome Godot está riscado. Abaixo dele estão colocadas as iniciais do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso: FHC. Cruzam-se portanto o discurso artístico com o 

político. Ao estabelecer a relação entre a peça e a situação de miséria dos cidadãos brasileiros – a 

mesa está posta em um palco – o chargita parodia a peça teatral, e faz, por meio da paródia, com 



que os leitores reflitam sobre as ações governamentais, e, até mesmo, sobre a Campanha de 

Combate à Fome. Assim, intersecciona-se o discurso social com os outros dois. 

A miséria brasileira está estampada, por meio dos elementos pictóricos, nos rostos das 

personagens da charge. O pai e o filho têm pouco cabelo, suas orelhas são saltadas e suas bocas 

são desenhadas com curvas para baixo, demonstrando a insatisfação. Não há, no desenho dos 

rostos da mãe e da filha, uniformidade de traços. O rosto da mulher tem uma curva da esquerda 

para a direita e um olho da menina é menor do que o outro. Suas bocas, assim como as dos 

outros, também demonstram insatisfação. Esses traços, somados aos pratos vazios, apontados 

para o leitor, põem em relevo a situação miserável do brasileiro. 

A remissão ao contexto de Beckett nos faz ver o teor crítico desta charge. Se a espera de 

Estragon e Vladimir é inútil, pois Godot sempre se desculpa, mas nunca aparece, também é inútil 

a espera dos miseráveis cidadãos brasileiros pela comida. Uma Campanha de Combate à Fome 

levada adiante por um sociólogo e pela população não tem resultado se não houver mudanças 

político-econômicas no país. Aparece aí a crítica feita ao plano do então presidente. O nome dele 

substitui o de Godot, porque não toma medidas reais que levem ao combate da miséria; é, 

portanto, responsável por uma espera infrutífera. 

Esse caráter infrutífero da espera está implícito no nome da personagem Godot. Esse 

nome traz em sua constituição a palavra GOD (Deus). Estragon e Vladimir não conhecem aquele 

a quem esperam, eles simplesmente o esperam. Logo, podemos dizer que sua espera é inútil, pois 

Deus não se materializará para se encontrar com eles. Daí, tiramos que a espera dos miseráveis 

brasileiros também é inútil, pois a comida nunca se materializará em seus pratos vazios. 

O chargista, com o deslocamento causado pela ligação com o texto do dramaturgo 

irlandês, cria um efeito humorístico por meio do qual desnuda o clássico drama da miséria 

brasileira. 

A relação intertextual da charge com outros gêneros é parodística, pois o chargista não 

incorpora e não transmite a ideologia desses gêneros, mas realiza uma transgressão, criticando 

tanto o plano de estabilização econômica do presidente quanto a Campanha de Combate à Fome 

do sociólogo Betinho. 

Devido ao fato de a espera ser infrutífera não só na peça como na charge, poderíamos ser 

levados à conclusão de que a relação intertextual entre elas é parafrástica. 



Há, sem dúvida, uma convergência em relação à espera infrutífera, mas, quando 

analisamos a estruturação global dos textos, não podemos afirmar que haja paráfrase. Para 

Sant’Anna (1985), na paráfrase os textos se confundem numa fusão de vozes, num jogo de 

espelhos, no qual encontramos dificuldade de saber quem é o verdadeiro autor, de quem é 

determinado discurso. O chargista introduz críticas sociais e políticas que a peça não apresenta, 

causando uma transgressão no texto original. Logo, existem um deslocamento e um 

distanciamento do intertexto. Esse desvio do texto primeiro caracteriza a relação intertextual 

como um discurso bivocal de efeito divergente. 

Embora a charge acima demonstre um grau bem menor de aderência a gêneros 

jornalísticos específicos, ainda há a possibilidade de determina-los no jornal. No exemplo 

seguinte, publicado em 06 de dezembro de 1992, o mesmo não é possível. Esta charge não tem 

uma matéria específica com a qual ela se relacione: seu contexto vem da situação geral, 

globalizando os acontecimentos que envolvem as duas personagens. A charge funciona como um 

elemento crítico sintetizador do desenvolvimento dos fatos narrados pelo jornal. Por esse motivo, 

podemos considera-la como uma “charge-resumo”. Enquanto resumo, ela retoma 

intertextualmente muitos dos textos publicados pelo jornal. 

 
Exemplo 17:  

 
Fonte: Charge publicada originalmente no Jornal O Globo de 06/12/1992 e, posteriormente no 

Almanaque “O melhor da política através das charges”, Ed. Globo. Disponível no banco de dados do jornal. 
Coletada via almanaque. 

 



Assim como no exemplo analisado anteriormente, o elemento verbal, nessa charge, limita-

se à legenda, que funciona como guia para a recuperação de um dos intertextos. O adjetivo 

“modernas” (“Fábulas modernas”) traz explicitamente a existência de fábulas antigas. Pelo 

implícito, somos remetidos às fábulas contadas por Lafontaine e Esopo. Os dois animais 

representados na charge (lebre e tartaruga) fazem com que estabeleçamos a intertextualidade com 

a fábula de La Fonteine “A lebre e a tartaruga”. 

 

A LEBRE E A TARTARUGA 
 
Uma lebre e uma tartaruga fizeram uma aposta para ver quem chegava primeiro a um determinado lugar. A 

lebre, ao olhar a sua fraca contendora, nem se apressou para a prova, e se pôs a descansar à sombra de uma grande e 
frondosa árvore. Nem poderia ser de outra forma, pois dava até pena à lebre tentar passar à frente de uma tão fraca 
contendora. 

A trataruga partiu lentamente e, como não tinha meios de ir depressa, não se afobou, e seguiu caminho com 
as patas pequeninas e curtas. 

A lebre dormiu um bom sono e, ao acordar, viu a tartaruga ainda longe da meta. Resolveu ir pastar um 
pouco. Quando terminara de pastar, olhou e viu a tartaruga perto da meta. Resolveu então apressar-se, e partiu veloz. 
Mas qual, nem por mais rápido que andasse chegaria antes da tartaruga! E foi o que aconteceu, com seus passos 
lentos e dificultosos, a tartaruga chegou em primeiro lugar. A lebre ficou desapontada ao ver que a lenta tartaruga 
tinha conseguido, com um esforço constante, mas sem descanso, chegar à meta estabelecida. 

E assim nos acontece sempre. Quando temos posses para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhes os 
meios, senão ficamos para trás. Também nunca devemos desfazer um contendor, por mais fraco que seja, pois um 
anão acordado mata um gigante que dorme. 

Texto 6: “A lebre e a tartaruga”. In: LA FONTAINE, Jean de. Fábulas de La Fontaine. São Paulo, 
Edigraf, 1957. 

 
O chargista coloca sua fábula moderna divergentemente em relação à de La Fontaine, 

parodiando-a. 

O primeiro ponto divergente entre os dois testos é dado pela oposição temporal entre as 

fábulas: 

 
CHARGE                                                                                        INTERTEXTO 
“modernas” antigas 
 
A lebre e a tartaruga são identificadas, pela caricatura, respectivamente com o presidente 

afastado Fernanco Collor de Melo e com o seu sucessor Itamar Franco. A caricatura de Collor 

marca-se pelo enorme nariz que a lebre apresenta, e a de Itamar, pelas feições do rosto e pelo 

topete, característico de sua figura. 

A dissonância de vozes, própria da paródia, está também na oposição de ações e 

características das personagens: 

 



a) LEBRE 

CHARGE INTERTEXTO 

Apressada Não-apressada 

Estatela-se em uma grande e frondosa 

árvore 

Descansa à sombra de uma grande e 

frondosa árvore 

Tabela 1 

O “contexto intra-icônico” formador da caricatura de Collor transmite implicitamente a 

informação de que o impacto com a árvore aconteceu devido à grande velocidade com que a 

lebre se movia. A força do impacto é demonstrada pela posição dos braços e pernas, desenhados 

paralelamente na horizontal, e das mãos abertas. As estrelinhas que circulam a cabeça da lebre 

também corroboram a idéia do forte impacto. Essas estrelas, na linguagem dos quadrinhos, 

conotam uma dor violenta ou um grande impacto. Os olhos são formados por linhas curvas em 

forma de caracol. Esse formato induz o leitor a ver aí um movimento circular, mas em órbitas 

diferentes a cada momento, dos globos oculares. Desta forma se demonstra um desmaio na 

linguagem dos quadrinhos. O segundo ponto divergente é uma conseqüência do primeiro. A lebre 

da fábula de La Fontaine “nem se apressou para a prova e se pôs a descansar à sombra de uma 

grande e frondosa árvore”. A lebre da fábula moderna não descansa debaixo da “grande e 

frondosa árvore”, mas se encontra estatelada nela, devido à sua pressa. 

 

 

b) TARTARUGA 

CHARGE INTERTEXTO 

Afobada Não-afobada 

Não sai do lugar Parte lentamente 

Não-realizadora Realizadora 

Tabela 2 

Opondo-se à lebre, que não mais se movimenta, pois o impacto com a árvore a paralisou, 

vemos a tartaruga esforçando-se, de forma afobada, em movimentos. Se a tartaruga de La 

Fontaine “partiu lentamente e, como não tinha meios de ir depressa, não se afobou, e seguiu 

caminho com as patas pequeninas e curtas”, a tartaruga Itamar não realiza essas ações. Embora se 

movimente, seu esforço é inútil, pois ela está virada de barriga para cima, o que a impede de 



caminhar. Assim, a tartaruga Itamar esperneia, se esforça, mas não sai do lugar. O movimento 

das patas é marcado pelas pequenas linhas curvas colocadas aos pares ao lado das patas e do 

casco. O esforço é demonstrado pelas gotas de suor e pela língua fora da boca. A tartaruga de La 

Fontaine vence a prova, alcança seu objetivo. Já a tartaruga Itamar não progride. 

Existem, ainda, divergências em relação ao caráter moralizador das duas fábulas: 

MORAL 

CHARGE INTERTEXTO 

Quem tem pressa “quebra a cara” Quem tem meios, deve agir imediatamente 

para chegar aos seus objetivos 

Parado não se vai a lugar algum Devagar se vai ao longe 

Tabela 3 

A moral da fábula moderna é depreendida quando analisamos os atos dos dois presidentes 

caricaturados. Uma vez eleito, Fernando Collor de Melo iniciou o governo prometendo reduzir a 

inflação a zero. Nomeou ministros que, segundo ele, iriam até o final do governo, o que não 

aconteceu. Bloqueou as contas bancárias e a caderneta de poupança, provocando desespero na 

população. Essas, entre outras medidas e planos de seu governo, mostram a pressa do jovem 

presidente Collor. Lembremos, ainda, que o ilustre governante foi afastado do cargo devido ao 

seu envolvimento no caso PC Farias. Em posse desses conhecimentos, percebe-se que o chargista 

quer fazer, pela paródia, o leitor refletir sobre o governo Collor. O presidente foi inconseqüente 

em seus atos, teve pressa em acertar e, para usar uma expressão coloquial que nos aproxima da 

charge “quebrou a cara”. 

Já o governo do presidente Itamar Franco, chamado governo de transição, foi marcado 

pela vagarosidade (de onde sua identificação com a tartaruga, no sentido pejorativo) e 

inconstância de decisões. Itamar levou tempo para formar seu ministério e com suas declarações 

à imprensa desmentia, com determinada freqüência, o que era dito por seus ministros. Ao invés 

de elaborar uma política contra o desemprego, pediu e incentivou a volta do carro popular Fusca. 

Além disso, podemos citar a constante troca de ministros que aconteceu em seu governo, muitas 

vezes, “desmoralizados” por declarações do próprio presidente. Ao contrário da apressada lebre 

Collor, a tartaruga não tem pressa, mas também não consegue atingir suas metas (não-

realizadora), pois está perdida em seu governo, com as patas viradas para cima. 



Através da moral se confirma a paródia, pois fica claro que não há a possibilidade de 

fusão entre as vozes da “fábula moderna” e da de La Fontaine. Se esta prega que não devemos 

esperar para realizarmos os nossos objetivos, mesmo que tenhamos poucos recursos para tal, 

aquela preconiza que quem tem pressa e age inconseqüentemente não chega a lugar algum, assim 

como quem age vagarosamente, mas é despreparado, está perdido em seus objetivos, também não 

chega a lugar nenhum. A moral da “fábula moderna” se posiciona criticamente em relação às 

atitudes dos dois governantes caricaturados. 

Na charge em questão, o processo de reconhecimento da polifonia é o “processo 

intertextual exofórico”, pois para detecta-la é necessária a remissão a um texto contido no 

repertório ou universo de experiência do leitor. 

Para finalizar essa análise, observamos que, além da paródia, um outro recurso da 

carnavalização está presente neste texto chárgico: o destronamento. Por meio da caricatura, da 

identificação dos presidentes com animais e da paródia, o chargista provoca o destronamento dos 

mandatários maiores do país e marca a ineficiência dos mesmos. O riso caudado pela charge é o 

riso carnavalesco de Backhtin, que está dirigido contra o supremo e aponta para a mudança dos 

poderes e das verdades. 

As duas últimas charges analisadas mostram a possibilidade de a charge relacionar-se com 

textos que não foram apresentados pelo jornal. Queremos afirmar aqui o que já foi dito neste 

capítulo: a referência a textos não veiculados no jornal exige muito mais do leitor. Se a fábula A 

lebre e a tartaruga, de La Fontaine, é um texto conhecido do grande público, o mesmo não pode 

se dá com a peça Esperando Godot, se Samuel Beckett. Vimos que, para a apreensão do teor 

crítico-reflexivo da charge que faz referência à peça, o leitor deve ter assistido a ela, ou, pelo 

menos, conhecer o seu texto. Essas referências intertextuais nos levam a concluir que o leitor das 

charges é considerado inteligente, culto, com um alto grau de letramento. 

 

 
3.3 As relações da charge com gêneros icônicos 

 
Ao tratarmos das relações das charges com gêneros icônicos, não estamos afirmando que 

os gêneros verbais apresentados pelo jornal não se relacionem intertextualmente com a charge, 

mas que as relações se estabelecem mais diretamente com o texto icônico do que com os verbais. 



É o que se pode verificar na charge publicada na Folha de São Paulo do dia 25 de agosto 

de 1993. Este exemplo, além de relacionar-se intertextualmente com um texto verbal e um visual 

publicados no dia anterior, apresenta também intertextos com uma das figurinhas da coleção 

Amar é..., que não aparecem na Folha. 

Exemplo 18:  

 
Fonte: Charge publicada originalmente na Folha de São Paulo de 25/08/1993 e, posteriormente no 

Almanaque “O melhor da política através das charges”, Ed. Globo. Disponível no banco de dados do jornal. Coletada 
via almanaque. 

 
O cont,exto “intra-icônico” que forma a caricatura do presidente Itamar Franco recupera a 

fotografia publicada na primeira página do dia anterior. Na foto, o presidente está no banco de 

trás de um Fusca conversível, acompanhado pelo então governador de São Paulo, Luiz Antônio 

Fleury Filho, na cerimônia de lançamento do carro popular da Volkswagen. No banco da frente 

estão o presidente da empresa, Pierre-Alain, e o vice-presidente mundial da Volkswagen e 

presidente da Autolatina, José Ignácio Lopes de Arriotúa. Itamar está com a mão direita 

levantada, em sinal de cumprimento. Com esse gesto, ele imitou o presidente Juscelino 

Kubitschek, que, em 1959, inaugurou a fábrica da Volkswagen, desfilando em pé num fusca 

conversível. 

 
 
 
 
 



Exemplo 19:  

 
Foto publicada na Folha de São Paulo de 24/08/ 1993. 

 
A charge desconsidera todas as outras pessoas que estão a bordo do Fusca e focaliza o 

gesto do presidente Itamar. Percebemos, logo, que há um grau menor de aderência da charge com 

a foto. 

Na charge, o conteúdo verbal está dividido em duas partes. A primeira, acima da figura, e 

a segunda, abaixo dela. A segunda relaciona-se intertextualmente com uma notícia, também 

publicada em 24 de agosto de 1993, na primeira página. Nessa segunda parte o chargista recupera 

uma das informações veiculadas na notícia, qual seja, a previsão da taxa de 36% de inflação para 

o mês de setembro. 

O caráter parodístico da charge acentua-se, uma vez que a caricatura já o demonstra, 

quando recuperamos o intertexto que não está no jornal: as figurinhas da coleção Amar é... Essas 

figurinhas são uma criação de Kim Grove, responsável tanto pelo texto como pelos desenhos. 

Elas possuem um caráter romântico e tentam definir o sentimento de amar através dos atos 

cotidianos praticados por um casal. Sua estruturação é feita da seguinte forma: acima da 

ilustração encontra-se, destacado, o primeiro termo da definição (Amar é...), e, abaixo, o segundo, 

que constitui a explicação do primeiro. 

 
 
 
 
 
 
 



Exemplo 20:  

 
Fonte: Charge publicada originalmente na Folha de São Paulo de 24/08/1993 e, posteriormente no 

Almanaque “O melhor da política através das charges”, Ed. Globo. Disponível no banco de dados do jornal. Coletada 
via almanaque. 

 
Nessa charge há, portanto, intertextualidade de “forma e conteúdo”, na qual um autor 

imita ou parodia o outro, detendo-se não só no aspecto significativo, mas buscando um efeito 

estilístico ou formal. A ligação da charge com as figurinhas é evidente, não só por aquela 

apresentar a mesma estrutura textual destas, mas também pela recuperação no nível lexical, muito 

bem explorado pelo chargista. Isto nos mostra, como salienta Bakhtin, que podemos parodiar as 

formas superficiais do discurso do outro. No gênero charge, ao invés do sentimento, o primeiro 

termo da definição é o nome do então presidente do Brasil. Porém, uma parte de seu nome 

contém as mesmas letras e fonemas que formam o vocábulo “amar”: Itamar, IT-AMAR. A 

segunda parte da definição perverte mais ainda os textos de Grove. O sentimento é definido 

positivamente, apelando para o romantismo, nas figurinhas, enquanto que “It-amar” é definido 

negativamente. O caráter definitório negativo é percebido pelos seguintes fatores: 

a) “andar de Fusquinha”. O uso do diminutivo para referir-se ao carro popular da Volkswagen é 
pejorativo. Ele indica não somente o pequeno tamanho do carro, mas também suas potencialidades. 
Além do diminutivo, deve-se considerar que há uma avaliação depreciativa do Fusca, por ser carro 
popular, destinado ao pouco poder aquisitivo da classe socialmente desprestigiada. Não podemos 
esquecer que a idéia de relançar o Fusca para combater o desemprego foi de Itamar Franco e foi 
duramente criticada por setores da indústria. Estabelecendo a ligação entre Itamar e o Fusca, as 
conotações negativas colocadas no carro voltam-se para o presidente; 
b) “na velocidade de 36%”. Há nessa expressão uma ambigüidade causada pelo símbolo da 
porcentagem. Se não houvesse o símbolo só poderíamos realizar uma leitura, unido o icônico com o 
verbal do exemplo: Itamar anda de Fusca a uma velocidade de 36 Km/h. Essa seria uma velocidade 



muito baixa, o que reforçaria o argumento do item a. Mas como há o símbolo da porcentagem, 
identificamos não a velocidade, mas a projeção da inflação para o mês de setembro. Isto inverte o 
potencial do número, uma vez que 36% de inflação ao mês é um índice altíssimo. Portanto, a 
expressão é ambivalente, com duas perspectivas divergentes de leituras. 
c) “engatado na marcha-ré”. Essa expressão completa a crítica. Itamar não se locomove para frente, 
mas para trás. Como o presidente, maior responsável político pelo desenvolvimento do país, anda 
engatado na marcha-ré e, conseqüentemente, leva consigo todo o Brasil. 
 

Vemos que, pela paródia das figurinhas Amar é..., o chargista critica com bastante ênfase 

a conduta do presidente Itamar  Franco. Por meio dessa charge, o leitor é colocado diante do 

atraso que o Brasil vinha sofrendo na época, não somente pelo aumento crescente da inflação, 

mas pelas ações lentas e, muitas vezes descabidas, de seu condutor maior. 

 
3.4 As relações da charge com a simbologia criada em torno do dia de 

publicação do jornal 
 
 Essas relações justificam-se como intertextuais por envolverem conhecimentos qua fazem 

parte do repertório de toda comunidade, como provérbios, crendices e ditos populares. Portanto, 

fazem parte da chamada vox populi, ou senso comum. No início deste capítulo mostramos que o 

jornal também funciona, devido a sua estruturação, como um calendário. O leitor para 

compreender as informações da charge, muitas vezes precisa buscar no próprio jornal a data em 

questão. Ao se deparar com a data, e sabendo que ela é um dia especial, vai relaciona-la com seu 

conhecimento de mundo. Vinculando data + conhecimento de mundo o leitor estabelece as 

relações intertextuais e chega ao humor do texto. Por esse motivo afirmamos que a data é 

responsável por ativar frames. 

 Para que essa relação aconteça, como já dissemos, a data pode ser festiva ou um dia 

considerado pelo senso comum como especial por algum motivo: primeiro de abril (dia da 

mentira), sexta-feira treze (dia agourento), etc. 

Nos deteremos agora na análise de um exemplo em que a charge, inserida num suporte tão 

repleto de outros gêneros (o jornal), relaciona-se exclusivamente com a data. 

A charge foi publicada no domingo, nove de maio de 1993. O dia da semana, do mês e o 

mês em si nos remetem a um dia festivo: o segundo domingo de maio, “o dia das mães”. Em 

posse dessa informação é que ativamos os frames necessários para a percepção das relações 

intertextuais. 

 
 



Exemplo 21:  

 
Fonte: Charge publicada originalmente na Folha de São Paulo de 09/05/2004. Disponível em 

www.chargeonline.com.br. Coletada na data da publicação. 
 
A charge é composta de oito quadros, cuja leitura deve ser feita de acordo com as normas 

gerais dos textos em quadrinhos: da esquerda para a direita na horizontal. Embora essa 

informação pareça ser óbvia, é importante ressalta-la aqui, pois a seqüencialidade dada pelo 

“contexto intericônico” é usada pelo chargista para marcar a hierarquia política e para causar o 

efeito surpresa no leitor. Nos sete primeiros quadros, vemos figuras de mulheres que se 

defendem, de formas diversas, de tomates e insultos (repare-se que, no segundo quadro, a mulher 

tapa os ouvidos) lançados contra elas. No último, encontramos a que lança os tomates e insultos. 

 O elemento verbal será o responsável pelo reconhecimento dessas mulheres. Todas têm 

em comum uma característica: são mães. As sete primeiras são mães de pessoas públicas que 

ocupam cargos políticos no Brasil. Seguindo a ordem de leitura, notamos que elas estão 

ordenadas, de forma crescente, de acordo com a hierarquia política dos cargos de seus filhos. A 

primeira e a segunda são mães de representantes de nível municipal (vereador e prefeito); a 

terceira e a quarta, de nível estadual (deputado e governador); a quinta, a sexta e a sétima, de 

nível federal (senador, ministro e presidente). O último quadro traz a revelação surpreendente de 

quem lança os tomates e insultos: “a mãe da gente”, ou seja, dos cidadãos comuns. 

O teor humorístico é apreendido quando relacionamos a charge, por intermédio da data do 

jornal, à idéia de mãe do senso comum. É muito veiculada socialmente a relação de continuidade 

entre os filhos e suas mães. Expressões do tipo “meu filho é um pedaço de mim”, ou mesmo 



“quem meu filho beija, minha boca adoça”, e/ou variações que demonstram a relação estreita 

entre mãe e filho são comuns em qualquer lugar. Ao recuperarmos esta “voz popular”, 

estabelecemos a relação intertextual da charge “com intertexto atribuído a enunciador genérico”, 

na qual retomamos enunciações que se originam de um enunciador indeterminado e que já fazem 

parte do repertório da comunidade. 

Ao levar ao estremo a metonímia mãe/filho, o chargista atinge a paródia e estabelece o 

humor. O caráter parodístico surge da quebra, pela atitude da mãe do último quadro, das idéias de 

que mãe é ternura, compreensão, perdão e proteção, também veiculadas socialmente. Por meio do 

humor, o chargista critica todos os níveis políticos brasileiros. A agressão às mães dos políticos 

pela “mãe da gente” é a representação da nossa vontade de agredi-los, devido à insatisfação que 

nos trazem. O que faz a boa mãe que ama seu filho é realizar a sua vontade, protegendo-o de 

pessoas ou situações ameaçadoras. Como a “mãe da gente” é a nossa representante e por isso 

tomas as nossas dores, as mães dos políticos são suas representantes e sofrem por eles. 

 
3.5 As relações intertextuais de uma charge com outra 

 
Além das três possibilidades de relações intertextuais analisadas anteriormente, resta-nos 

mostrar uma última possibilidade por nós detectada: a relação intertextual da charge com a 

própria charge. 

Essa possibilidade acontece quando um assunto tem destaque por alguns dias, pois 

normalmente não há apenas um acompanhamento dos fatos nos gêneros icônicos e verbais do 

jornal, mas também nas charges. Assim os leitores diários de determinado jornal podem 

estabelecer relações intertextuais entre as charges publicadas em dias diferentes, que cobrem o 

assunto focalizado. Mas a relação intertextual da charge com a própria charge não se limita a uma 

intertextualidade “de conteúdo”, na qual o leitor relaciona os textos chárgicos mostrados pelo 

jornal uns com os outros. O leitor realiza a “mediação extensiva”, proposta por BEAUGRANDE 

& DRESSLER (1981), ao relacionar a charge com o seu arquétipo. KOCH & TRAVAGLIA 

(1989) afirmam que a compreensão e o estabelecimento da coerência de um texto estão atrelados 

ao fato de ele possuir características próprias do tipo de texto do qual é apresentado como sendo 

um exemplar. 

Para compreender as charges, o leitor as relaciona com o seu esquema de charge 

(características formais e estruturais próprias do texto chárgico), que abstraiu por maio da prática 



leitora deste gênero. Mostramos, no decorrer deste trabalho, características formais e estruturais 

das charges que foram depreendidas pela nossa leitura. 

A relação intertextual de uma charge com outra será demonstrada com exemplos que 

abordam os problemas enfrentados pela ex-prefeita da cidade de São Paulo, Luiza Erundina, 

quando ela aumentou a taxa de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de alguns setores da 

sociedade. Poderíamos escolher qualquer outro assunto, como, por exemplo, o crime organizado, 

os jogos olímpicos, a última copa do mundo, a posse do Presidente Lula, etc. Nosso recorte está 

pautado pela menor quantidade, mas não menor importância, de textos e charges que abordam a 

peleja da prefeita com uma parcela dos cidadãos paulistanos por causa do IPTU. Essa quantidade 

nos possibilita mostrar todas as charges que temos sobre o assunto. 

A apresentação das charges deve ser antecedida por duas considerações: a) por não 

estarmos preocupados, neste momento, com as relações intertextuais das charges com outros 

gêneros, não os apresentaremos, limitando-nos a fazer unicamente um pequeno resumo deles; b) 

em decorrência da primeira consideração, é inútil descrevermos os aspectos visuais e verbais que 

nos possibilitam relacionar as charges com outros gêneros. Portanto, após o resumo, mostraremos 

seguidamente as charges e, com isso, acreditamos que o leitor verá a possibilidade de relações 

intertextuais entre elas. 

A ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, fez uma proposta de mudança na cobrança do 

IPTU para a cidade. Tal proposta tinha por objetivo isentar do tributo 500 mil paulistanos, mas 

aumentava o imposto a ser pago por uma outra parcela da população. Esta parcela se revoltou e 

os beneficiados nada fizeram para defender a prefeita. Depois de enfrentar os protestos e ações no 

Judiciário, Erundina adiou o prazo de pagamento do imposto e suspendeu as obras públicas. 

Recorreu, então, ao Supremo Tribunal Federal contra a liminar do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, que havia proibido a cobrança do imposto por meio de alíquotas progressivas. O Supremo 

Tribunal Federal rejeitou a reclamação da prefeita e os contribuintes continuaram pagando o 

IPTU com a alíquota única de 0,2%. Mas os protestos contra o imposto desgastaram a imagem de 

Erundina e transformaram-se no principal problema eleitoral do PT (Partido dos trabalhadores), 

do qual a prefeita fazia parte. No momento, a intenção do partido era fazer de Eduardo Suplicy, 

candidato do PT, o sucessor de Erundina. Pesquisas da DataFolha colocavam em primeiro lugar, 

na preferência dos eleitores para ocupar o cargo, Paulo Maluf. Suplicy era o segundo; o então 

deputado José Serra, o terceiro; e Mário Covas, o quarto. Depois de acalmada a polêmica em 



torno da questão do IPTU, Erundina voltou a ser duramente criticada pelo excesso de multas de 

trânsito aplicadas por fiscais da prefeitura em São Paulo. Esse é o contexto geral no qual as 

charges se apresentam. 

Resta-nos dar duas informações que serão necessárias para a compreensão das charges 

publicadas nos dias 19 de fevereiro e 12 de junho de 1992. A charge de fevereiro faz menção a 

uma propaganda, feita pela prefeitura, das melhorias da cidade de São Paulo durante a gestão de 

Erundina. Essa propaganda era narrada pelo ator Jack Palance, que também narrava um programa 

veiculado por um canal de TV brasileira com o nome de “Acredite se quiser”. O programa 

apresentava fatos espantosos nas mais diversas áreas e, após a apresentação de cada reportagem, 

o ator dizia o bordão que dava nome ao programa. A prefeitura utilizou o ator e o bordão para 

mostrar o caráter espantoso das realizações que fizera na cidade. A charge de junho deve também 

ser relacionada  com o seu dia de publicação, pois está publicada num dia comemorativo, com o 

qual relaciona: o dia dos namorados. 

 
Exemplo 22: 

 
 
 
 
 



Exemplo 23: 

 
 
 
Exemplo 24: 

 
 
 



Exemplo 25: 

 
 
Exemplo 26: 

 
 
Com a apresentação das charges acima, acreditamos ter demonstrado que o leitor do 

jornal pode recuperar informações em uma charge para a interpretação de outra. 

As charges que tratam dos problemas enfrentados pela prefeita possuem orientação 

convergente umas com as outras, pois todas apresentam uma visão desastrosa dos atos 

administrativos de Erundina. No entanto, ressaltamos que uma charge pode posicionar-se 



divergentemente em relação ao efeito de sentido de uma outra charge, caracterizando a relação 

com um discurso bivocal de efeito divergente.  



CONCLUSÃO 
 

 O gênero charge possui os mesmos fatores de textualidade levantados por 

BEAUGRANDE & DRESSLER (1981) para os gêneros verbais: coesão, coerência, 

informatividade, intencionalidade, situacionalidade e intertextualidade. Detivemos nosso estudo 

neste último e, para explorar este fator, estudamos também a polifonia interna do texto chárgico. 

 As charges, em geral, se caracterizam por ser um gênero opinativo icônico (que carrega 

nas tintas para fazer a crítica social) e humorístico. O caráter icônico deste gênero engloba 

também o elemento verbal, pois ele extrapola o campo lingüístico entrando no pictórico. 

 O chargista coloca o icônico e o verbal em consonância ou dissonância para obter o 

sentido pretendido. Muitas vezes, o confronto entre os dois códigos (visual e verbal) é o elemento 

causador do riso no leitor. O verbal na charge segue as mesmas formas utilizadas nas Histórias 

em quadrinhos. Aparece nos balões, para representar a fala das personagens, nos diversos tipos de 

ruídos, nas legendas e em figuras componentes do quadro. No entanto, é mais freqüente nos 

balões e nas legendas. Embora as formas dos balões sejam muito diversas, nas charges 

analisadas, predomina o chamado “balão-fala”, tipo mais comum de balão, que possui contorno 

nítido e bem definido. As legendas são usadas para marcar o tempo cronológico das ações dos 

quadros, situar o leitor em um momento específico de um acontecimento ao qual aquela charge se 

refere, ou, ainda, dar informações acessórias, de ordem muito diversa, utilizadas para a 

compreensão do teor crítico e humorístico do gênero. 

 Há charges compostas por um único quadro e outras compostas por mais de um. Nas 

charges com mais de um quadro, os primeiros funcionam como preparadores para o efeito 

humorístico ou surpreendente que é colocado no último. Para se chegar a esse efeito, os quadros 

podem estar orientados em direções argumentativas diversas. Nesses casos, deve-se ter em mente 

que os quadrinhos são uma seqüência e formam um conjunto. Este estará orientado em 

consonância ou dissonância com o intertexto. Nas charges com um único quadro, não há a 

preparação para o efeito humorístico, elas são mais diretas, focalizando um ponto específico. 

Nesses textos, o chargista, para chegar à crítica e, por meio dela, ao riso, pontualiza apenas um 

momento do assunto em questão. O humor surge do traço, da consonância ou da contraposição 

entre o icônico e o verbal. No entanto, o trabalho com os elementos verbais e visuais traz, muitas 



vezes, implícitos e pressuposto, que são recuperados pelo leitor. Assim, uma charge de um único 

quadro pode estar muito mais “carregada de informações” do que as compostas por mais de um. 

 A polifonia é um outro traço caracterizador da charge. É impossível pensar a charge 

enquanto um texto não-polifônico, pois sua estruturação é carnavalesca. Encontramos nas charges 

analisadas as seguintes categorias carnavalescas apontadas por Bakhtin: o “destronamento”, o 

“livre contato familiar entre os homens”, a “excentricidade”, as mesalliances e a “profanação”. A 

organização carnavalesca, juntamente com os outros recursos polifônicos da charge, conduzem o 

leitor ao “riso carnavalesco”, que é marcado pela ambivalência e dirige-se contra o supremo, 

numa busca de mudança dos poderes e verdades. Com o riso, a charge destrona os poderosos, 

procura desnudar aquilo que está oculto em sua personalidades e ações, ou seja, propõe uma outra 

visão sobre um acontecimento ou pessoa. 

 O gênero charge permite o reconhecimento da polifonia nos três níveis colocados por 

SILVA FILHIO (1987): “intra-enunciado”, “inter-enunciado” e “intertextual e exofórico”. O 

reconhecimento desses três processos ocorre devido às características da charge já mencionadas. 

Os processos “intra-enunciados” e “inter-enunciados” são depreendidos das falas das 

personagens da charge. O “intertextual ou exofórico” envolve toda a constituição do gênero. Os 

elementos icônicos e verbais retomam outros textos que podem ter sido publicados ou não pelo 

jornal. A maioria dos fatores contextuais necessários para a interpretação e compreensão do teor 

crítico e humorístico da charge são fornecidos pelo próprio jornal. Este pela diversidade de 

abordagens e assuntos que traz, ajuda a formar o repertório do indivíduo que o lê. Para nós as 

informações oferecidas pelo jornal não dizem respeito à realidade pura e simplesmente, mas 

passam pela construção textual, ou seja, os fatos e acontecimentos tornam-se realidade para o 

leitor, por meio dos textos efetivamente produzidos pelo jornal que costumam ler. Ao buscar no 

espaço circunscrito pelo jornal os fatores contextuais para a compreensão da crítica e do humor 

transmitidos pela charge, o leitor estabelece as relações intertextuais da charge com outros 

gêneros presentes no jornal. Quando o intertexto não aparece no jornal, pressupõe-se que o leitor 

tenha em sua “bagagem” ou memória cultura e literária o conhecimento necessário para a 

compreensão da intertextualidade. 

A charge pode retomar o outro gênero para seguir a mesma orientação de sentido proposta 

por ele, criando a paráfrase, o se posicionar em sentido contrário à primeira orientação, criando a 

paródia. Embora possa existir dissonância de vozes na constituição da charge – quer seja por 



causa da carnavalização, da ironia e da contraposição de elementos icônicos e verbais – a relação 

da charge com o outro gênero não é necessariamente parodística. Há a possibilidade de a 

polifonia interna da charge – formada por vozes divergentes – levar o leitor a um estabelecimento 

de sentido convergente com a do outro gênero, marcando a relação intertextual como parafrástica. 

No entanto, o gênero charge será sempre uma paródia se, desprezando os outros gêneros 

publicados pelo jornal e as orientações de sentido por eles apresentadas, consideramos que a 

charge apenas põe em cena uma visão de mundo construída culturalmente em determinado 

período histórico-social, para rejeitá-la. Nesse caso, a paródia se institui pelos recursos de 

construção – entre eles, a caricatura, a carnavalização – próprios da charge. 

Por estar, mais freqüentemente, vinculada a fatos, personagens e acontecimentos políticos 

atuais, o teor crítico, a contundência e o humor da charge rapidamente se desgastam. Com o 

passar dos anos o contexto social e político se modifica e, por isso, não compreendemos muitas 

vezes a intenção e o humor de velhas charges. Nesse caso, as relações intertextuais da charge 

com os textos publicados no próprio jornal permitem o reestabelecimento dos fatos políticos e o 

reconhecimento das personagens neles envolvidas. Juntamente com a reconstrução, por meio das 

relações intertextuais dos gêneros do domínio jornalístico, do contexto político no qual foi 

produzida determinada charge, ressurgem a crítica, o humor e, conseqüentemente, o riso. Foi essa 

reconstrução que precisamos fazer, principalmente quando lançamos mão dos exemplos acerca 

do governo Collor, Itamar e FHC. 

Pudemos mostrar que as charges, além de estabelecerem relações intertextuais com 

gêneros verbais, intertextualiza também gêneros icônicos. Além disso, as charges podem 

relacionar-se intertextualmente com a simbologia criada convencionalmente em torno de algumas 

datas e, ainda, estabelecer uma relação com uma outra charge. O leitor pode relacioná-la não só 

para buscar informações sobre assuntos que estão em destaque e, portanto, tendem a se repetir 

nelas, mas também enquanto um gênero especial que possui características específicas. 

As relações da charge com outros gêneros jornalísticos se dão com graus de aderência 

diferentes. Essa aderência vai desde as charges que apresentam relação direta com outro texto, até 

aquelas que se relacionam com um conjunto de textos veiculados pelo jornal. 

A polifonia, a ambivalência e o humor da charge fazem com que ela afirme e negue, eleve 

e rebaixe ao mesmo tempo, obrigando o leitor a refletir sobre fatos e personagens do mundo 

político, uma vez que despe aquilo que está oculto por trás deles. Assim, a charge se mostra como 



um poderoso instrumento de crítica, devendo ter lugar de destaque na mídia, por defender o 

discurso pluralista, e também na academia. 

Por ser a charge um gênero riquíssimo, o campo de investigação é muito vasto. 
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