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RESUMO  

O trabalho analisa, sob a ótica da Teoria Crítica de Theodor Adorno, 37 charges 

de Marco Aurélio, publicadas no jornal gaúcho Zero Hora, cujos traços retratam a 

presidente Dilma Rousseff. Busca-se pensar a atualidade da reflexão de Adorno e do 

conceito de Indústria Cultural, bem como sua pertinência como instrumento de análise 

teórica no âmbito do Jornalismo contemporâneo, atividade essa que se realiza num “Mundo 

Administrado”. Conforme defenderemos, mais do que a oposição de Zero Hora e do Grupo 

RBS em relação à Dilma e ao PT, as charges celebram a própria afirmação do poder e da 

dominação sobre os indivíduos, a sociedade e a vida política do país. A partir do conceito 

de um “jornalismo administrado”, o papel engajado do “humor” de Marco Aurélio em ZH 

ilumina as convergências entre jornalismo, crítica e dominação, no contexto de um “mundo 

administrado” e de sua Indústria Cultural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: “Jornalismo Administrado”; Indústria Cultural; Charges de ZH; 

Humor; Dilma Rousseff. 

 

 

A Crítica à Indústria Cultural e o Jornalismo sob o Capitalismo Tardio 

 

A obra monumental de Theodor Ludwig Wirsengrund-Adorno (1903-1969), 

enquanto um dos nomes mais destacados da chamada Escola de Frankfurt, etiqueta algo 

publicitária para a Teoria Crítica da Sociedade e o próprio Instituto de Pesquisa Social, tem 

resistido sistematicamente, pelo menos nos últimos 60 anos, à má vontade de seus críticos e 

detratores. Como bem notou Francisco Rüdiger ao apresentar o livro “Comunicação e teoria 
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Crítica da Sociedade: fundamentos da Crítica à Indústria Cultural em Adorno” (2002), já 

em 1969, o próprio Adorno teria comentado tais dificuldades ao notar que 30 anos tinham 

sido necessários para que “a teoria crítica da indústria cultural se afirmasse; [e] ainda hoje 

numerosas instâncias e agências tentam sufocá-la, por prejudicar os negócios” (ADORNO 

apud RÜDIGER, 2002, p. 07). Escrevendo no início do século XX, o analista lembrava que 

o panorama atual “não só mudou pouco como revela um forte recuo em relação à aceitação 

dessa teoria no pensamento publicístico contemporâneo”, uma vez que a reflexão crítica 

perdia terreno diante de um “discurso entusiasta, quer em relação ao progresso técnico, quer 

em relação ao bom senso das massas”. Neste contexto, a maior parte dos praticantes dos 

estudos culturais como os pesquisadores da comunicação pareciam “ter jogado às traças” as 

contribuições dos velhos frankfurtianos (RÜDIGER, 2002, p. 07). 

Pois o jornalismo é obviamente uma destas agências cujos negócios poderiam 

ser prejudicados por uma análise crítica aos moldes da teoria de Adorno, além de também 

ser uma instituição que, afinal, se vale da mítica de esclarecer e municiar “o bom senso das 

massas”. Os meios de comunicação de massa em sua visceral fusão com a publicidade e a 

propaganda, como se sabe, são elementos fundamentais na constituição da chamada 

Indústria Cultural. Mas é sempre interessante relembrar que o texto clássico “A indústria 

Cultural: o Esclarecimento como Mistificação das Massas”, publicado em 1947 como parte 

da obra “Dialética do Esclarecimento” (1985), escrita por Adorno e Max Horkheimer nos 

Estados Unidos limita-se à referências diretas às revistas (ou, em algumas traduções, aos 

“semanários”), evitando, por assim dizer, um confrontamento mais explícito com os jornais 

e uma imprensa informativa séria (ou de referência, como estamos habituados a chamá-la). 

Mas, na pior das hipóteses, o jornalismo está implícito no conceito original, ainda hoje 

eventualmente mal compreendido em sua complexidade e abrangência.  

Aliás, o primeiro parágrafo do célebre ensaio que, como se sabe, foi escrito 

exclusivamente por Adorno, já remetia denunciava que “a cultura contemporânea confere a 

tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. Cada 

setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto” (ADORNO: HORKHEIMER, 

1985, p. 99).  

Ao longo do texto, diversas citações – eventualmente colocadas em outros 

contextos ou de forma genérica - poderiam ser especificamente relacionadas às práticas 

jornalísticas e ao estatuto da imprensa. Não haveria espaço aqui para uma análise mais 

detida destes momentos de convergência. Restaria apenas chamar a atenção para os 
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momentos mais sugestivos desta crítica que tão bem se aplica as pretensões – e as agruras 

inconfessáveis – de um jornalismo contemporâneo que não apenas se pretende sério mas, 

advoga um papel fundamental para a constituição uma sociedade democrática (NEVEU,  

2006)
3
, “livre” e de uma opinião pública esclarecida. “A nova ideologia tem por objeto o 

mundo enquanto tal. Ela recorre ao culto do fato, limitando-se a elevar – graças a uma 

representação tão precisa quanto possível – a existência ruim ao reino dos fatos”, 

ressaltaram Adorno e Horkheimer (1985, p. 122). Esta é, talvez, uma das sínteses mais 

preciosas acerca do que Ciro Marcondes Filho – um dos teóricos brasileiros que abordou o 

jornalismo sob a ótica da Teoria Crítica da Sociedade - chamaria de “quarto jornalismo” 

(MARCONDES , 2002).   

De fato, o texto original de Adorno preocupa-se mais em dissecar aspectos 

culturais da então chamada “cultura de massa” (com aquela conotação positiva herdada da 

sociologia norte americana e de sua tradição de pesquisa em Comunicação, a 

Communication Research), com um foco visceral no cinema e na rádio, deixando num 

plano secundário – ou subentendido – as questões mais específicas do jornalismo. Mas 

como bem notou Felipe Pena (2010) ainda que seja necessário separar os conceitos de 

mídia (e suas manifestações culturais) e imprensa, há que se atentar para as influências 

mútuas entre ambas no espaço público de um mundo que, afinal, tornou-se global. Se a 

imprensa “está no interior da mídia, sendo também uma de suas representações”, a 

advertência do autor sobre a responsabilidade e os riscos que correm os responsáveis pelo 

discurso midiático (que inclui jornalistas, escritores, produtores, dramaturgos, cineastas, 

entre outras categorias profissionais) ganha contornos muito concretos. Como disse Pena 

(2010, p. 31), “se a vida é um show e a mídia é um palco, os roteiristas do espetáculo 

correm o risco de tornarem-se os bobos da corte”. 

De qualquer maneira, note-se que o papel dos “bobos”, na concepção frankfurtiana, 

histórica – e potencialmente - cabe aos consumidores da indústria cultural. Como disse 

Adorno
4
, num ensaio sobre Arnold Schoenberg, a música daquele compositor denunciava 

um conformismo típico “em meio a uma sociedade que percebeu há muito tempo que só 

                                                 
3
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4
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pode ser suportável se conceder aos seus prisioneiros uma cota de controlada felicidade 

infantil” (ADORNO, 1998, p. 146). Essa condição de diminuição e infantilização do sujeito 

vai perpassar a análise adorniana ao longo de toda a sua crítica social e cultural. “Não há 

mais nada de inofensivo. As pequenas alegrias, as manifestações da vida que parecem 

excluídas da responsabilidade do pensamento” não possuem só um aspecto de “teimosa 

tolice, de um impiedoso não querer ver”, mas se colocam “de imediato a serviço do que 

lhes é mais contrário” já dizia o filósofo alemão num dos aforismos da obra “Minima 

Moralia” (1993, p.19). De fato, “até o inocente ‘Que beleza!’ torna-se expressão para a 

ignomínia da existência que é diversa”, e não há mais beleza nem consolo algum “fora do 

olhar que se volta para o horrível, a ele resiste e diante dele sustenta, com implacável 

consciência da negatividade, a possibilidade de algo melhor”. Daí ser “de bom alvitre 

desconfiar de tudo o que é ingênuo, descontraído, de todo descuidar-se que envolva 

condescendência em relação à prepotência do que existe”, complementava Adorno (1993, 

p. 19). 

De fato, a manutenção de sujeitos alienados, “distraídos”, adeptos a certo tipo de 

divertimento e humor – os bobos dominados, com o perdão da dureza – se enquadram de 

forma mais do que perfeita à lógica de um mundo denunciada pela Teoria Crítica da 

Sociedade. Já no prefácio escrito por Adorno e Horkheimer para a nova edição em alemão 

da “Dialética do Esclarecimento”, em 1969, os autores reafirmam a importância de 

“conservar a liberdade, amplia-la e desdobra-la, em vez de acelerar, ainda que 

indiretamente, a marcha em direção ao mundo administrado” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 10 [grifo nosso]). Como se vê, para Adorno, administração e liberdade sempre 

foram conceitos, excludentes e aí começam os problemas com relação ao jornalismo e a 

imprensa – esta instituição absolutamente moderna e burguesa, cujo nascimento e, 

sobretudo, o desenvolvimento progressivo está intimamente relacionado ao próprio 

desenvolvimento capitalista, como demonstrado suficientemente pela história da imprensa.  

Ocorre que esse cenário moderno, capitalista e burguês conta com sua própria 

forma de racionalidade. Talvez a mais chocante contribuição da “Dialética do 

Esclarecimento” esteja na análise de como a recaída da civilização na barbárie se dá 

exatamente pelo poder da racionalidade num mundo desencantado. A razão iluminista 

[Aufklãrung] ou, na terminologia clássica frankfurtiana – o esclarecimento -, triunfa na 

tarefa de dominação da natureza de tal forma, que tal triunfo se transforma em sua completa 

negação; ou melhor, em sua autodestruição. E conforme ressaltou Habermas (apud 
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CAMARGO, 2006, p. 32), o domínio sobre a natureza “vai ligado à dominação que exerce 

o sujeito sobre sua própria natureza”; ou seja, é de fato, domínio do homem sobre o homem. 

O esclarecimento torna-se mito (como, uma vez o mito mesmo já era esclarecimento). 

Obcecado com a técnica, a constatação de fatos, o cálculo de probabilidades, os critérios de 

calculabilidade e utilidade, a razão torna-se uma mera potência de poder. A causa da 

recaída do esclarecimento na mitologia deve ser buscada, assim, no próprio esclarecimento 

“paralisado pelo temor da verdade”, uma vez que o pensamento “cegamente pragmatizado 

perde seu caráter superador e, por isso, também sua relação com a verdade” (Adorno e 

Horkheimer, 1985, p. 13).  

Pois é justamente essa mentalidade, essa razão instrumental que retorna ao mito, 

que encontraremos em todas as instâncias da vida, a qual não escapa o jornalismo, em que 

pese suas melhores intenções e pretensões. Bem notou Rüdiger (2002, p. 23) que indústria 

cultural não é um conceito empírico-descritivo, mas uma categoria com sentido dialético 

que exprime “o movimento real do capitalismo avançado, como um todo, sob o aspecto dos 

sentimentos, valores e subjetividade encarnados nas pessoas e instituições”; O que nos leva 

a dizer, encarnado também nos profissionais e nas empresas jornalísticas. Sobre este 

aspecto, Silvio Camargo na obra intitulada “Modernidade e Dominação: Theodor Adorno e 

a teoria social contemporânea” (2006, p. 45) ressalta que a dominação “continua sendo 

capitalista e burguesa”. Como disse amargamente Adorno em seu ensaio pontual sobre a 

Indústria Cultural, “a vida no capitalismo tardio é um contínuo rito de iniciação. Todos têm 

que mostrar que se identificam integralmente com o poder de quem não cessam de receber 

pancadas” (1985, p. 144). 

O processo de dominação vai se espalhar, como um câncer por todos os âmbitos da 

vida moderna, transformando a sociedade ocidental numa verdadeira “sociedade 

administrada”. As ciências, a arte, as instituições e organizações, os processos produtivos, o 

mercado e seus negócios e trocas, o próprio sujeito e os processos sociais formadores da 

subjetividade humana, a cultura – agora degradada e transformada no que Adorno chama de 

indústria cultural – , os meios de comunicação e informação, a tecnologia em geral e, não 

menos importante, o mundo do trabalho rezam a mesma cartilha de uma razão instrumental 

voltada para a autoconservação do sujeito e para a dominação do homem sobre o homem. O 

preço da dominação, dirá Adorno, na “Dialética do Esclarecimento”, não é meramente a 

“alienação dos homens com relação aos objetos dominados”, uma vez que, com “a 

coisificação do espírito, as próprias relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as 
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relações de cada indivíduo consigo mesmo” (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 40). Ocorre que 

as mais íntimas reações das pessoas estão completamente reificadas: “personality significa 

para elas pouco mais do que possuir dentes deslumbrantemente brancos e estar livres do 

suor nas axilas e das emoções” dispara Adorno
5
 (1985, p. 156).    

Se a noção de um mundo administrado sob o capitalismo tardio emerge de forma 

fragmentada e esparsa através de vários escritos de Adorno, o mesmo não se pode dizer 

acerca do conceito de riso e do humor, amplamente trabalhada no texto referencial sobre a 

Indústria Cultural e que retornará em diversos outros escritos. Adorno já estabelecera as 

relações perigosas entre a sociedade administrada, a indústria cultural e o humor pelo 

menos desde os aforismos de “Minima Moralia”, escritos entre os anos de 1944 a 1947, 

durante seu exílio nos Estados Unidos. No Aforismo 96, lê-se: “Quem se dedicasse a situar 

o sistema da indústria cultural nas grandes perspectivas da história universal, teria que 

defini-lo como a exploração planificada da ruptura primordial entre os homens e sua 

cultura”. Isso porque tornou-se estranho ao homem o aspecto humano da cultura, “o que 

mais de perto defende seus interesses diante do mundo” (ADORNO, 1993, p. 130) .  

Ocorre que a Indústria Cultural é em grande medida, uma indústria da diversão e 

esse aspecto é fundamental para o seu poder. Assim 

A cultura deixa de arrastar consigo, de maneira impotente, o adversário 

que ela despreza, mas toma-o sob sua direção. Ao administrar toda a 

humanidade, ela administra também a ruptura entre humanidade e cultura. 

Mesmo a rudeza, a insensibilidade e a estreiteza objetivamente impostas 

aos oprimidos são manipulados com subjetiva soberania no humor 

(ADORNO, 1993, p. 130)   

. 

Na cultura de massa, ao contrário da arte, o riso e o humor, aliados a uma alegria 

falsa de sujeitos que efetivamente riem porque não tem nada do que rir, converte-se na mais 

pura expressão da violência, da crueldade e da brutalidade. Essa ideia é sintetizada de forma 

dramática num dos aforismos de “Minima Moralia” que estabelece uma relação direta entre 

essa forma degenerada de humor e a própria experiência extrema do Horror absoluto: o 

holocausto e seus campos de concentração: 

 

A exortação à happiness, na qual o diretor de sanatório, cientificamente 

voltado para os prazeres do mundo, concorda com o nervoso diretor de 

                                                 
5
 Muito embora se mantenha por tradição a referência aos dois teóricos, sabe-se que o texto sobre a Indústria 

Cultural foi concebido e escrito por Theodor Adorno, sem ter participação significativa de Horkheimer. 
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propaganda da indústria de diversões, faz pensar no pai irado que briga 

com as crianças porque estas não se precipitam em júbilo escada abaixo 

quando ele chega em casa, ao retornar mal-humorado do trabalho. Faz 

parte do mecanismo da dominação impedir o conhecimento dos 

sofrimentos que ela produz, e há uma linha reta que conduz do evangelho 

da alegria da vida à construção de matadouros humanos tão longínquos na 

Polônia que qualquer Volksgenosse [camarada do povo, camarada da raça] 

pode se persuadir de que não ouve os gritos de dor das vítimas 

(ADORNO, 1993, p. 53).  

 

As Charges como Gênero de Opinião no “Jornalismo Administrado” 

 

A perspectiva acerca do humor em Adorno naturalmente não converge com a 

noção geralmente positiva que, historicamente, a caricatura e as charges ostentam no 

âmbito da reflexão sobre o jornalismo e a história da imprensa. É amplamente aceito a 

questão da charge como apreensão do real, visando a reflexão deste real, a sua crítica. “A 

charge resume situações políticas que a sociedade vive como problemas” dirá, por exemplo, 

Gawryszewski (2008, p.12). Tal postulação merece, todavia, ressalvas e suscita uma 

pergunta inevitável: como espaço de opinião e atrelada às pautas cotidianas, a charge não 

resumiria, antes de qualquer coisa, “situações políticas” que o próprio veículo e/ou empresa 

“vive como problemas?”. Parece claro que todo o conhecimento teórico acumulado no 

campo do jornalismo constrói, gradativamente, essa consciência. Ronaldo Henn afirma 

cabalmente que o jornalismo constitui espaço semiótico em que se articulam confluências 

de várias semioses. “Através delas, realidades sociais são construídas por conta de 

agenciamentos, tais como critérios de noticiabilidade, hierarquização, seleção e exclusão de 

fatos, agendamento e, principalmente, enquadramentos” (HENN, 2012, 167).  

Num estudo anterior, igualmente centrado no trabalho de Marco Aurélio em Zero 

Hora (KURTZ, 2012), defendi a tese de que suas charges funcionavam como uma 

verdadeira chave de leitura das posições conservadoras e mesmo reacionárias de Zero Hora 

e da Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), conglomerado de comunicação gaúcho que, 

do alto de sua condição de empresa monopolista, sustenta uma diária e sistemática oposição 

às correntes políticas de esquerda em geral e, particularmente, ao Partido dos 

Trabalhadores
6
 e seus governos, do âmbito local ao nacional.  Posição esta, diga-se, que 

                                                 
6
 Tanto a situação sui generis de Zero Hora e da RBS como monopólio na Região Sul do país, quanto as  

históricas tensões políticas e ideológicas entre o Grupo e os movimentas de esquerda, do MST aos partidos 
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praticamente não aparece explicitada no conteúdo informativo do jornal e tampouco nos 

espaços editoriais da empresa. Avançando nesta linha de análise, o presente artigo, como 

parte do projeto de pesquisa intitulado “Teoria e Prática no Jornalismo Gaúcho”, 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Jornalismo (NEJOR/ESPM-SUL), volta as 

charges de Marco Aurélio sob a ótica de um jornalismo administrado e da crítica à Indústria 

Cultural. 

Numa de suas clássicas provocações ao cinema hollywoodiano (verdadeiro 

paradigma da Indústria Cultural), Adorno decretaria: “nenhum pensamento é imune à sua 

comunicação e já é suficiente dizê-lo no lugar errado e num consenso falso para minar a sua 

verdade. De cada ida ao cinema, apesar de todo cuidado e atenção, saio mais estúpido e 

pior” (1993, p. 19). Parafraseando o filósofo alemão, diríamos que de cada olhar às charges 

de Marco Aurélio em Zero Hora, apesar de todo o cuidado e atenção, corremos o risco de 

ficarmos mais estúpidos e piores. E isso se aplica, afinal, potencialmente a qualquer espécie 

de leitor, já que a imagem, como instrumento de opinião “tem o objetivo de influenciar um 

público maior do que aquele dedicado à leitura atenta dos gêneros opinativos 

convencionais”, constituindo assim um “instrumento eficaz de persuasão” (BARROS; 

VALE, 2002, p. 48).  

É verdade que muitas das charges da página 3 de Zero Hora confirmam e 

desmentem, dialeticamente diríamos, o que Adorno notara num outro contexto de análise: 

“As figuras humorísticas que enchem os magazines são em grande parte sem graça, sem 

sentido” (1993, p. 123-124). Pois as charges de Marco Aurélio eventualmente não tem 

nenhuma graça, embora nunca percam seu sentido e sua “missão”, se é possível usar este 

termo. Desenhos de traços e de humor discutíveis sustentam uma implacável posição 

ideologicamente conservadora, para além de seu viés político e partidário, razão pela qual 

propus o conceito de “Charge ideológica” para o tipo de trabalho que Marco Aurélio 

desempenha no tablóide do Grupo RBS. Aqui a charge é entendida enquanto  

forma de humor gráfico caracterizada pelo uso de imagem e textos, centrada em 

personagens reais e/ou fatos políticos locais, nacionais e mundiais recentes e de 

conhecimento público, tendo a agressividade e o engajamento ideológico como marca 

principal. Como formato nobre do gênero opinativo do jornalismo, tem sua produção e 

temática dependente das pautas e notícias cotidianas, propostas pelo editor do jornal. 

Caracteriza-se pelo potencial crítico, tendência a reforçar estereótipos e poder de 

                                                                                                                                                     
políticos, com destaque para o Partido dos Trabalhadores estão amplamente documentada por Christa Berger 

(1998) e Virgínia Fonseca (2008). 
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persuasão sobre a opinião pública, ainda que tenha de usar de recursos textuais (legendas, 

comentários e diálogos) para evitar a ambigüidade da imagem e direcionar o sentido 

desejado sobre o receptor. Tendo eminente função política e constituindo instrumento de 

luta ideológica, defende sistematicamente suas causas, buscando destruir simbolicamente 

a imagem de seus opositores. Não tem necessariamente o humor como seu objetivo final, 

mas faz uso de ironia visando ler criticamente a notícia ou denunciar o caráter de seus 

retratados, sempre a serviço da opinião do veículo, de sua linha editorial e ideológica, 

ainda que busque uma relação de empatia e cumplicidade com seu público alvo, no 

âmbito da cultura local onde se insere (KURTZ, 2012) 

 

Assim, passemos a uma descrição geral do material produzido por Marco Aurélio 

para o Informe Especial, na página 3 de Zero Hora. Nosso corpus de análise
7
 é composto 

por 37 charges diretamente centrados na figura da presidenta Dilma Rousseff, que vão de 

agosto de 2011 a janeiro de 2012. Destas 37 referências explícitas, Dilma é representada 

nos traços de Marco Aurélio por 29 vezes. Nas demais oito charges, ela aparece 

indiretamente, mas de forma inequívoca, através de recursos textuais, sejam legendas, 

diálogos ou comentários.  Em seis charges, Dilma Rousseff está rigorosamente só. Esse 

grupo de desenhos é peculiar. A presidenta é colocada em situações bastante diversas. 

Numa, ostentando um simplório vestido, balde com água e vassoura na mão; noutra vestida 

como faxineira em seu próprio gabinete de trabalho, todo desarrumado e tomados por 

produtos de limpeza; uma terceira trajada de operária, picareta nas mãos, tentando cavar um 

buraco no asfalto (uma leganda explica que Dilma inaugura obras do metrô [de Porto 

Alegre]); noutra com um microfone em mãos, oferecendo dinheiro ao estilo de Silvio 

Santos; a seguir ocupando o lugar central de conferencista junto à ONU e finalmente em 

seu gabinete de trabalho, bem vestida, recebendo uma ligação de Lula, que conversa sobre a 

demissão de três ministros (Jobim, Orlando Silva e Lupi). 

Voltemos ao conjunto das 37 charges. Em 30 delas, Dilma é protagonista, sozinha 

(06) ou acompanhada por diferentes sujeitos sociais (25), os quais vamos identificar: cinco 

vezes com populares, oito vezes com ministros denunciados por corrupção, três vezes com 

José Sarney; uma vez com Obama; uma com o prefeito de Porto Alegre, José Fortunatti 

(PDT); três vezes em eventos de Estado (com platéia); uma vez com Michel Temer 

                                                 
7
 Estas 37 charges emergem de um universo de quase 170 charges diárias publicadas ao longo do período. O 

número corresponde a cerca de 22% do conjunto total. Note-se que as 37 fazem referencia direta à presidenta, 

através do desenho ou de recursos textuais como legendas, diálogos e comentários. Praticamente duas dezenas 

de outras charges faziam referencia indireta à Dilma (ministros, denúncias de corrupção, questões de ordem 

nacional) e uma outra dezena focava sua atenção em outros membros e políticos ligados ao Partido dos 

Trabalhadores. Isso mostra o quanto o PT ocupa a “opinião ilustrada” – para usar um termo caro à Luiz Beltão 

– do jornal de referência gaúcho.  
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(PMDB); Uma vez com Lula; outra com o Governador gaúcho Tarso Genro (PT) e uma 

insólita última charge na qual se faz acompanhar pelo jogador de futebol D’alessandro, do 

Sport Clube Internacional. Restam sete charges na qual Dilma é citada de forma clara, ainda 

que não esteja corporalmente presente. Quem cita Dilma? Numa delas, dois homens, 

aparentemente bem vestidos, em frente ao Palácio da Alvorada (um deles comenta: “A 

Dilma montou uma cozinha para fritar ministros”); noutra, José Sarney; na terceira um 

porteiro da Alvorada se depara com um dragão que quer entrar no Palácio (o bicho “pede 

emprego” e aceita trabalhar até “de faxineira”); na próxima o ex- Ministro Lupi segura um 

jornal onde se lê a manchete “Dilma defende Lupi”, enquanto ele repete a famosa frase “eu 

disse que a amava e sou correspondido”); noutra políticos do PMDB tentam escutar atrás da 

porta uma reunião de Dilma com Lula na qual ambos tratam “do novo Ministério”. Nas três 

charges restantes, Dilma será citada por personalidades: Lula se mostra preocupado com os 

índices de popularidade da presidenta; a Diretora da Petrobrás, Maria das Graças exulta 

pelos cargos ocupados por mulheres e – pasmem – Kadafi
8
 afirma que “a única pessoa que 

pode me demitir é a Dilma” (poderíamos perguntar: não seria, de fato, as grandes potencias 

internacionais?). 

“O humor pode ser reacionário ou revolucionário. Ao repetir preconceitos cruéis, 

amaciando-os de certa forma com o ‘molho’ da galhofa, o humor reforça estigmas”, 

afirmou Goodwin (2011, p. 536). O panorama destas 37 charges já aponta para a resposta 

sobre o estatuto do humor produzido por Marco Aurélio e Zero Hora. Certamente, a política 

é uma atividade dominada pelo mundo masculino, detentor máximo daquela racionalidade 

instrumental, a “razão como potência de poder” da qual falava Adorno. Notemos que o 

domínio sobre a natureza e sobre a própria natureza do homem, descamba rapidamente para 

o domínio do homem sobre o homem. Ocorre que tal domínio começa primeiro no 

exercício da dominação masculina sobre a mulher. As charges de Marco Aurélio, 

carregando com traços sempre pesados ao retratar Dilma, sugere um machismo que, no 

limite, beira a misoginia. Há um certo prazer em ridicularizar a presidenta. De resto, ainda 

que a política seja um universo eminentemente masculino, as 37 charges decretam – exceto 

pela forçosa presença de Dilma Rousseff (candidata que nunca foi a preferida de ZH, diga-

                                                 
8
 A RBS, cuja história de vida começa nos anos 50, é de propriedade da famíliaSirotsky , uma família de 

origem judaica que, naturalmente, tem uma posição bastante clara e militante acerca do Oriente Médio, com a 

defesa intransigente do Estado de Israel e uma desconfiança atávica em relação aos países árabes.  
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se) – a total inexistência da mulher na vida e no mundo, mundo este certamente 

administrado. 

 

A charge de 22 de agosto de 2011 apresenta um misto de faxineira e gata 

borralheira. Vemos uma mulher com aspecto cansado, em trajes simplórios, posição 

corporal entre a deselegância e o cansaço, ladeada por um balde que transborda água, 

vassoura nas mãos. A figura, que remete a de uma empregada doméstica, se diz aliviada 

com a trégua que a mídia lhe concede, já que não denunciou nenhum escândalo, garantindo 

um final de semana sem faxina. São citadas as revistas Veja, Época e IstoÉ, bem como os 

jornais Folha e Estado de São Paulo, todos de abrangência nacional (ZH não é citada,  por 

ser de abrangência local e não participar deste seleto grupo). Note-se que a peça dialoga 

com outra charge, na qual Dilma está em pé diante de uma banca de jornal e pergunta: 

“senhor, a Veja e a Folha derrubaram outro ministro hoje?”. Ao que recebe como resposta 

“não dona Dilma”. Em outras duas charges, o ex-ministro Lupi tem um jornal em mãos. 

Todas parecem atestar com evidente prazer o poder da imprensa que, afinal, derruba ou 

angustia os políticos poderosos. Há um claro tom de potências que medem forças: o poder 

econômico da mídia, aliado ao poder de formação da “opinião pública”, triunfa.  
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Marco Aurélio não é exatamente um desenhista brilhante. Ele precisa avisar, 

textualmente, na charge de 24 de janeiro de 2012, que essa figura, aparentemente saída de 

um filme de ficção científica na verdade é Lula, em meio ao tratamento de câncer que o 

deixou careca. Lula também tem um jornal em mãos. A notícia é sobre o alto índice de 

popularidade de Dilma e o “criador” mostra-se ciumento em relação ao sucesso de sua 

“criatura”. Assim, Zero Hora desdenha a satisfação popular da sociedade brasileira com sua 

presidenta, além de alfinetar a personalidade vaidosa do ex-presidente que também 

registrou enorme carisma popular, sobrevivendo inclusive à campanha da mídia pelo seu 

impeachment. Não é muito politicamente correto com alguém que atravessa uma luta contra 

uma doença de enorme potencial letal. Sobre este aspecto poderíamos retomar outro 

aforismo de “Minima Moralia”: “Assim como o olhar judicioso que se defronta com o 

cartaz sorridente da beldade que faz propaganda de um creme dental discerne naquele 

sorriso encomendado o sofrimento da tortura”, disse Adorno, “do mesmo modo em cada 

anedota, em cada representação figurada, salta aos olhos a sentença de morte contra o 

sujeito, implícita no triunfo universal da razão subjetiva” (1993, p. 124). Chama atenção o 

elemento textual que dá nome à charge: trata-se da infame música de Michel Teló, 

originalmente voltada para um outro sentido, de natureza sexual. Aqui fica clara a questão 

da charge como arma que busca destruir simbolicamente a imagem de seus opositores. Se Lula 

sobreviveu ao câncer, Zero Hora tratou de providenciar a sua “morte”.  
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Na charge de 22 de janeiro de 2012, Dilma agora confunde-se com Silvio Santos, 

proprietário do SBT, rede concorrente da Globo, à qual a RBS é filiada. A presidenta 

assume o bordão de um programa de auditório bastante popular e de mau gosto comandado 

por Santos. Ela distribui uma pequena fortuna – valor que ela gastou “sem licitação”. O 

rosto de Dilma é retratado de forma grosseira, acompanhando talvez o espírito do programa 

e do apresentador que serve de contexto para a acusação. A peça nos remete a um texto 

adorniano no qual denunciava o poder da imagem, citando textualmente infográficos e 

“estereótipos da imprensa”. Dizia Adorno que nestas imagens, a representação triunfa sobre 

o que é representado. “Sua enorme compreensibilidade, simplista e por isso mesmo falsa, 

reforça a incompreensibilidade dos processos intelectuais eles próprios, que é inseparável 

de sua falsidade: subsunção cega e desprovida de conceitos” (ADORNO, 1993, p. 123) 

São muitas as implicações destas charges – e do seu conjunto mais amplo – relativas 

à representação da mulher e seu (não) papel social; ao preconceito contra a mulher na 

política; aos estereótipos nas abordagens elitistas e de claro preconceito aos setores 

populares – e suas tarefas menos “nobres” -; ao traço que ridiculariza o corpo feminino não 

enquadrado num padrão “ideal”; ao conservadorismo; à militância ideológica à direita do 

espectro político; ao obediente engajamento editorial; ao humor de gosto discutível, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 14 

insensível e até grosseiro de Marco Aurélio. A linguagem destas charges, que se pretendem 

críticas, não cansam de repetir o elogio à dominação e a racionalidade instrumental. Neste 

sentido, a opinião de ZH é positivista. Como bem refletiu Márcio Seligmann-Silva sobre a 

relação intrínseca entre o positivismo (enquanto concepção que acredita na possibilidade de 

dominar o mundo por meio de métodos científicos) e a Indústria Cultural, o Positivismo 

toma a linguagem como meio neutro capaz de representar seu objeto de modo integral. 

Existe, pois, uma cumplicidade entre essa concepção da linguagem e aquela que predomina 

na indústria cultural: “Aqui também a linguagem é tratada como instrumento: a saber, como 

meio de glorificar o presente. Tanto na indústria cultural como no positivismo, não há lugar 

para a crítica” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 10). 

Para além do elogio da dominação, as charges fazem o perpétuo elogio da própria 

Indústria Cultural. Trata-se, antes de mais nada, de um humor midiático que reforça aquele 

já citado elo entre  mídia e jornalismo. Dilma e Lula transmutam-se em personagens de 

filmes de ficção científica, novelas, livros, canais de televisão, canções de sucesso, contos 

de fada, programas de auditório, num caleidoscópio midiático que se volta para o próprio 

umbigo, entoando a interminável citação de si mesma. Nossos mandatários estão sempre as 

voltas com os veículos de comunicação e a imprensa, empunhando jornais, buscando as 

últimas notícias, analisando os números publicados, esperando com pavor a próxima edição 

das revistas semanais. Eles estão, por assim dizer, mais do que agendados, mas presos a 

uma instância de poder que supera – e define o destino – de seu próprio poder. Como bem 

disse Adorno ao iniciar o texto fundante do conceito de Indústria Cultural, filmes, rádios e 

semanários constituem um sistema. O personagem – ou o tema - que emerge destas charges 

é o próprio sistema, absoluto em sua vocação autorreferencial, abusando da metalinguagem, 

do auto-elogio, enquanto detentora única dos espaços e dos meios que possibilitam sua 

incansável propaganda em causa própria. Eis o triunfo deste “jornalismo administrado” e de 

sua lógica de dominação: o esclarecimento decididamente converte-se no mito.  
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