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RESUMO 

Entre os oito gêneros jornalísticos de opinião classificados por José Marques de Melo, a 

caricatura e a charge têm lugar de destaque. Elam expressam, pelo humor, pela sátira, pela 

ironia, um juízo de valor sobre os fatos da atualidade. Neste texto, as autoras analisam o 

humor por meio da opinião ilustrada que se manifesta em alguns jornais impressos e blogs a 

propósito de três fatos políticos atuais: a destituição do presidente Fernando Lugo, do 

Paraguai; o escândalo que gerou a CPI de Carlinhos Cachoeira e a aliança política entre o 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da e o deputado Paulo Maluf (PP-SP). 
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INTRODUÇÃO 

Para Ramón Columba (1959), a charge e a caricatura são o supremo tribunal cujo 

mandato provém da opinião pública. Segundo Marques de Melo, a caricatura (que vem do 

italiano, caricare) é uma forma de ilustração nitidamente opinativa com a intenção de 

satirizar, criticar, ridicularizar. Na caricatura, a imagem é distorcida, exagerando-se nos 

traços dos personagens (por exemplo, os dentes da presidente Dilma Rousseff, as orelhas de 

Lula, etc.), enquanto a charge (do francês, carga) é a representação gráfica de um fato já 

conhecido do público, com o objetivo de criticar por meio do humor. Em geral, apresenta-se 

pela combinação de imagem e texto. 

Embora reconheça outras formas de opinião ilustrada, Marques de Melo (2003, p. 

167) diz que o comic e o cartoon não pertencem ao universo jornalístico porque 

ultrapassam a fronteira do real e se fundam no imaginário. Segundo o autor, por mais que 

estejam sintonizados com o momento vivido, com fatos e personagens da atualidade, seu 

referencial não é verídico. Mas acreditamos que o material recolhido para o corpus deste 

trabalho se encaixe na análise proposta porque as situações retratadas, embora imaginadas, 

ou seja, não sendo verídicas, são baseadas na verdade. No caso, a foto do presidente norte-

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos, durante o XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista e professora na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). Pesquisadora do CNPq. Mestra 
e Doutora pela Universidade de Grenoble, França. 
3 Jornalista e doutoranda pelo PPG/FAC/UnB. Mestra em Comunicação pela mesma universidade. 
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americano Barack Obama (real) acrescida de um balão com palavras (técnica do cartoon), 

como nas histórias em quadrinhos, revela a intenção do autor de fazer uma crítica à atuação 

política dos Estados Unidos na América Latina. Uma história de intervenções militares e 

ideológicas, diretas ou indiretas, sobre o continente. A imagem que usamos aqui retrata 

preconceito cultural sentido pelos latino-americanos, ou seja, a confusão com nomes de 

países e pessoas latino-americanas frequentemente manifestadas por autoridades dos 

Estados Unidos e da Europa. 

 Concordamos, todavia, que a validade humorística da charge e da caricatura advém 

do real, da apreensão das facetas ou dos instantes que traduzem o ritmo de vida da 

sociedade, que flagram as expressões hilariantes do cotidiano (MARQUES DE MELO, 

2003, p. 168). Se a caricatura reproduz a imagem isolada dos personagens vivos da cena 

noticiosa, a charge contém a expressão de uma opinião sobre determinados acontecimentos. 

É com base nessa premissa que desenvolvemos este artigo, ou seja, defendendo que a 

charge, a caricatura, a fotomontagem ou qualquer forma de ilustração que demonstre 

opinião são uma forma de expressão opinativa que se inclui entre os gêneros jornalísticos 

opinativos na imprensa brasileira. Ou seja, as imagens ou ilustrações gráficas adquirem 

sentido no espaço jornalístico porque “se nutrem dos símbolos e valores que fluem 

permanentemente e estão sintonizados com o comportamento coletivo” (MARQUES DE 

MELO, 2003, p.168). 

Podemos, portanto, interpretar a manifestação da opinião pela imagem como uma 

leitura crítica visual da realidade, permitida pela instituição jornalística e executada pelos 

desenhistas (que poderíamos chamar de artistas, já que os traços trazem a marca do autor; e, 

no caso brasileiro, temos autores renomados, como Caruso, Ziraldo, Millor Fernandes, etc.).   

Em trabalhos anteriores, bem como nos seminários realizados em sala de aula com 

alunos de graduação, na disciplina Análise e Opinião, os estudantes costumam trazer 

depoimentos de chargistas e caricaturistas sobre o processo de criação. Eles contam que o 

“desenho”, em geral, nasce de uma demanda da chefia, isto é, da orientação editorial do 

veículo. A forma de expressão é livre, mas o tema, geralmente, é de encomenda. Assim, 

produzir uma charge, uma caricatura ou uma fotomontagem sobre temas da atualidade 

obedece à orientação do veículo, quase sempre vinda diretamente do editor de opinião. No 

caso das ilustrações em sites, blogs e portais independentes da grande mídia, o trabalho é 

mais espontâneo, mais autoral, ou seja, o chargista inspira-se na realidade e cria sua peça, 

não obedecendo necessariamente à orientação de uma instância superior. 
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Neste artigo sobre a opinião ilustrada como forma de opinião jornalística, optamos 

pela análise de três temas presentes na mídia nos dois últimos meses (junho e julho 2012). 

O recorte não se refere a frações do tempo cronológico, mas ao tema analisado. 

 

 

ANÁLISE GERAL DAS IMAGENS 

Partindo da ideia que a caricatura e, por extensão, toda opinião ilustrada, é 

“encarregada de assinalar qualquer excesso social ou político suspeito de licenciosidade 

corruptora e o faz em juízo sumário, sem materialização das provas e apelo possível” 

(MARQUES DE MELO, 2003, p. 163), as pesquisadoras optaram por selecionar imagens 

dos mais diversos meios de comunicação: blogs nacionais e internacionais, jornais locais e 

de âmbito nacional. A escolha foi feita a partir dos temas: destituição do então presidente 

paraguaio Fernando Lugo, a aliança política entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

e o deputado Paulo Maluf (PP-SP), em São Paulo, e o escândalo político provocado pelas 

denúncias envolvendo a rede chefiada pelo contraventor Carlos Augusto Ramos, o 

Carlinhos Cachoeira. A partir de uma série de imagens, inicialmente, selecionadas foi feita 

uma nova avaliação para elencar as consideradas mais expressivas.  

Geane Alzamora (2003), em estudo sobre jornalismo cultural online dentro de uma 

proposta mais ampla sobre webjornalismo como gênero opinativo, afirma que a charge e a 

caricatura encontram neste espaço maior liberdade de expressão. Para a pesquisadora, a 

charge e a caricatura, por suas características específicas, têm liberdade para tratar os 

acontecimentos já que a relação destas com a realidade não é literal, portanto não há 

compromisso com a fidedignidade dos fatos (ALZAMORA, 2003, p. 4). 

As imagens – charges e fotomontagens – mostram que o humor perpassa as culturas, 

as nações, os povos tendo como elo o sentido de fazer rir utilizando suas diferentes 

categorias – a sátira, a ironia, o deboche e até mesmo a paródia, conforme estudos feitos por 

Minois (2003), Bergson (1993), Propp (1992) e Motta (2006), entre outros. 

Em geral, as situações políticas embaraçosas viram motivo de chacota dos artistas. 

Nada escapa: das suspeitas de manipulação, como no caso do impeachment de Lugo, pelos 

Estados Unidos, ao fato de Carlinhos Cachoeira ter se recusado a contribuir com o 

aprofundamento das investigações na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 

Congresso. 
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O humor, como destaca o filósofo francês Minois, é universal, sempre existiu, da 

Antiguidade aos tempos atuais. A diferença, segundo ele, são os alvos. Mas a motivação do 

riso sempre manteve um ponto comum em todos os séculos: criticar o poder. Minois ainda 

lembra que o humor é, sobretudo, a crítica.  

Para este trabalho, as pesquisadoras escolheram três temas do cenário político 

externo e interno que geraram um número considerável de notícias provocando também 

polêmicas. No entanto, é fundamental que, para compreender o humor, mesmo o explícito, 

o receptor da mensagem esteja inteirado do assunto referido. Aquele que não acompanha o 

noticiário político interno e externo não consegue entender nem rir das imagens aqui 

selecionadas simplesmente porque em todas, praticamente, a sátira é acompanhada pela 

ironia. A ironia, por sua vez, é o humor sutil, o subliminar, o indireto e aquele que envolve 

o conhecimento sobre o tema mencionado.      

Pelas imagens que se seguem, veremos aquilo que Marques de Melo (2003; p. 164) 

chama de “armas do caricaturista”. São armas severas ou aparentemente ingênuas. Amáveis 

quando pratica o romano preceito “castigat ridendo mores”. Severas quando a sátira é 

mordaz e agressiva. E aparentemente ingênua quando o humorista sorri e faz sorrir. 

 

 

Fonte: http://signosdeizquierda.blogspot.com.br/2012/06/obama-era-hugo-no-lugo.html 

http://signosdeizquierda.blogspot.com.br/2012/06/obama-era-hugo-no-lugo.html
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Na imagem anterior, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aparece com 

as mãos em palmas, como se estivesse orando ou meditando. Sobre a foto há um balão, 

como nas histórias em quadrinhos. “Ó meu Deus, esses [sujeitos] da Cia [Central de 

Inteligência dos Estados Unidos, uma unidade de espionagem externa e interna] são uns 

ineptos. Eu pedi que eles destituíssem o Hugo [Chávez, da Venezuela] e golpearam o Lugo 

[ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo]”. A fotomontagem foi publicada no blog do 

venezuelano Francisco de Miranda, que defende a restituição do Partido Socialista.   

O blog brinca com a suspeita de que a destituição do então presidente do Paraguai, 

Fernando Lugo, em 22 de junho de 2012, foi provocada por uma ação coordenada pelos 

Estados Unidos. Para vários líderes políticos internacionais e correntes partidárias mais à 

esquerda, houve um golpe de Estado no Paraguai, pois Lugo foi submetido a um processo 

de impeachment na Câmara e no Senado e, em menos de 24 horas, perdeu o poder. A 

fotomontagem revela que, por trás da destituição de Lugo, estaria a intenção de tirar do 

poder o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que é declaradamente um crítico dos 

Estados Unidos – um dos mais intensos na América Latina. 

O humor, como prova a fotomontagem que usa um líder norte-americano para se 

referir a um venezuelano e um paraguaio, está em toda parte, como ressalta Renata Giraldi 

(2008, p. 71), em sua dissertação de mestrado. Segundo a autora, o humor/riso adquire 

formas típicas, particulares a um povo, a uma nação, a um grupo religioso, profissional ou 

outro.  Motta (2006) acrescenta que os estilos de humor são tão distintos que o que move o 

riso para o inglês não é o mesmo que para o brasileiro, o francês, o espanhol e assim por 

diante. Porém, Minois (2003) destaca que o humor é universal, pois se trata do sexto 

sentido, mas nem todos são dotados dele. É fundamental, também, reforçar que, para 

compreender o humor, sem muitas palavras nem explicações, e, portanto, provocar o riso é 

necessário que o receptor da mensagem esteja a par dos acontecimentos que a imagem gera 

para entender o que está exposto. 

Na referida imagem, predominam a ironia, caracterizada pelo subentendido e pelo 

jogo de indiretas, e a sátira, quando situações sérias são transformadas em peças de humor 

para brincar com os referidos episódios. Uma categoria de humor que, segundo Motta, está 

inserida na maioria do noticiário jornalístico independentemente da editoria, na qual seja 

publicada a informação. 

Para Braga (1991), a sátira é uma das eficientes formas de fazer humor, pois aguça 

percepção dos subentendidos. A referida imagem é uma amostra da afirmação, pois Obama 
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aparece reflexivo “lamentando” a saída de Lugo, quando, na realidade, “gostaria” que o 

destituído fosse Chávez. Braga acrescenta, ainda, que a sátira agressiva e o humor 

apaziguador são afirmações do princípio do prazer presentes no Pasquim, semanário 

brasileiro editado de 1961 a 1991, em crítica permanente à ditadura militar. 

   

 

Fonte: http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/484337_4073393074244_1282862584_n.jpg 

 

Na imagem acima, aparece a bandeira do Paraguai com a inscrição “República del 

Paraguay” sendo massacrada por uma mão, semelhante a de um gorila, com duas pulseiras, 

em uma delas sendo possível ler “Congresso” e, na outra, as cores nacionais dos Estados 

Unidos. A charge foi publicada no blog Ensartaos, da Venezuela, que faz críticas ao 

presidente venezuelano, Hugo Chávez, e a vários outros líderes latino-americanos. 

 A charge se refere também ao impeachment de Fernando Lugo. A Câmara e o 

Senado paraguaios votaram o processo de destituição do poder de Lugo em menos de 24 

horas. Para líderes políticos latino-americanos, há indícios de golpe de Estado. Daí a charge 

apresentar a mão de um gorila, com mangas de paletó de um terno de risca de giz 

(representação do poder para alguns) – exercido pelos Estados Unidos e pelo Congresso do 

Paraguai – massacrando o Paraguai. 

Segundo Braga (1991), há dois tipos de humor: o indireto, que provoca o riso mais 

facilmente, e o indireto, no qual deve ser feita uma leitura nas entrelinhas. Na referida 
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charge, predominam a ironia e a sátira. A ironia porque apenas quem acompanha as 

discussões e o noticiário internacionais consegue compreender nas entrelinhas e no humor 

indireto, a crítica aos Estados Unidos, suspeitos de terem conduzido o processo político no 

Paraguai, e a sátira pelo improvável da situação: um gorila gigantesco com sua mão peluda 

massacrando o Paraguai. 

Para Lustosa (2000), o humor é o instrumento utilizado pelos jornalistas quando 

seus argumentos estão esgotados, comportamento que ocorreu no Brasil desde os primeiros 

tempos da política local, com o processo de independência de Portugal (1821-1823). Bahia 

(1964) diz, ainda, que o humor é uma reação à “asfixia de liberdades”. A análise dos 

autores pode ser aplicada tanto no cenário político interno como também externo. Na 

ausência de provas a propósito da suposta manipulação norte-americana sobre o Congresso 

do Paraguai, surge a charge, ironizando a situação como um todo.     

 

 

Fonte: http://www.humorpolitico.com.br/golpe-de-estado/presidentes-se-unem-contra-golpe-no-paraguai/ 

 

Na terceira imagem apresentada, há uma TV informando que houve um impeachment 

relâmpago no Paraguai. Na frente do aparelho de televisão, há um sofá, no estilo antigo, e 

atrás dele, apavorados, os presidentes Dilma Rousseff (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), 

Evo Morales (Bolívia), Rafael Correa (Equador) e Hugo Chávez (Venezuela).  

A charge publicada no Diário do Nordeste, em 26/06/2012, assinada por Sinfrônio, 

foi replicada no site humor-politico.jpg e também em vários outros endereços da internet. A 

charge relata o momento no qual o então presidente paraguaio sofre um processo de 

impeachment e deixa o poder. Para os presidentes representados na charge, e mais quatro 
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chefes de Estado da região, houve golpe (de Estado) no Paraguai e a reação coletiva é 

rejeitar a decisão, punindo o novo governo do presidente Federico Franco, ao estabelecer a 

suspensão do país por dez meses – até que ocorram as eleições de abril de 2013.  

A charge faz humor com a reação causada pelo impeachment de Lugo nos 

presidentes latino-americanos, dando a entender que todos temem que um movimento 

semelhante ocorra em seus respectivos países. A charge foi publicada na capa do periódico. 

Nela, o pavor está estampado nas faces dos presidentes (Dilma, Morales, Kirchner, Chávez 

e Correa), assim como o sofá representa uma espécie de escudo de proteção. A televisão 

anunciando “Impechament Relâmpago” é uma revelação do que todos pensam.   

Nem todos têm a habilidade de compreender e entender o humor, mas a charge tenta 

transpassar essa suposta limitação ao brincar com as imagens conhecidas e as situações 

cotidianas que afetam o universo do receptor. A imagem exagerada, explícita e clara traduz 

o humor, sem a necessidade de palavras – ou de um mínimo de palavras. No caso dessa 

charge, predominam a ironia, o grotesco, a zombaria e a sátira.  

Muniz Sodré (1999) lembra que o grotesco, quando o riso é provocado por 

características ridículas das personagens, é a categoria estética mais adequada para a 

apreensão do ethos da cultura de massa nacional. No caso dessa charge, Dilma, Morales, 

Kirchner, Chávez e Correa aparecem com suas características físicas exageradas e 

ridicularizadas, além do improvável de todos eles escondidos atrás de um sofá com receio 

de um eventual impeachment. A paródia é a imitação cômica da realidade quase burlesca de 

um fato, apimentando a imagem. A ironia surge no conjunto da imagem, pois todos os 

líderes latino-americanos “temem” ter o mesmo fim de Lugo. 

 

 

Fonte: https://amarildocharge.wordpress.com/2012/06/25/nossa-charge-de-hoje-e-capa-do-site-nacional-de-

humor-grafico-a-chargeonline 



 

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

 
 

 9 

Na charge anterior, o ex-presidente Lula aparece em duas situações: na primeira, ele 

nega a existência do mensalão, ao afirmar: “O Mensalão é uma invenção da oposição”. Na 

segunda, o ex-presidente surge segurando uma fotografia na qual está apertando a mão do 

Maluf e diz que: “Desconheço essa foto. Esse encontro não existiu!”. A charge foi 

publicada em 25/06/12, na versão online de A Gazeta, do Espírito Santo. 

 A charge se refere à aliança política firmada, em junho de 2012, pelo ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT), e o 

deputado Paulo Salim Maluf (PP-SP), a fim de fortalecer a candidatura de Fernando 

Haddad, ex-ministro da Educação, à Prefeitura de São Paulo. O acordo político gerou 

críticas principalmente dos simpatizantes do PT, pois para eles, Maluf representa o que o 

partido rejeita: antigas práticas políticas. Em 32 anos de existência, o PT foi inflexível em 

relação a algumas personagens da política nacional, como Maluf.  

Na charge, a crítica está presente em duas situações envolvendo Lula: uma que 

revela o momento do aperto de mão com Maluf e na outra, ele negando a aliança política. 

Na imagem, a sátira, o deboche e a ironia estão presentes.  Para alguns simpatizantes do PT, 

o acordo causou constrangimento. Minois (2003) diz que o riso/humor é uma maneira de se 

enfrentar as situações, de se situar, de reagir às ameaças e da incongruência da vida. Lula 

negando a foto é a crítica velada à situação política como um todo. O deboche e a sátira 

estão presentes. 

Para Braga (1991), a sátira é uma categoria do humor que tem eficiência 

considerada máxima, pois aguça a percepção para os subentendidos. No caso, não é 

possível negar a aliança, considerada anos atrás improvável, porém, é possível brincar com 

humor sobre a situação. Bergson (1993) lembra que há dois tipos de reações ao riso – em 

clave maior e em clave menor – referentes à intensidade provocada. A sátira e o deboche 

presentes na charge analisada geram o riso em clave maior, pois provocam o humor solto, 

enquanto a ironia – o fato de Lula aparecer negando o fato que comprovadamente ocorre – 

gera o riso em clave menor, mais suave.   
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Fonte: http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2012/05/05/cachoeira-em-gotas/ 

 

Carlinhos Cachoeira, o contraventor Carlos Augusto Ramos, aparece em tamanho 

gigante e na sua boca há uma torneira fechada, pingando duas gotinhas de água, 

contradizendo seu apelido. No alto a inscrição: “Cachoeira: vai jorrar ou pingar?”. Em 

05/05/2012, na coluna online do jornalista Josias de Souza, na FolhaOnline e no UOL.   

Em março de 2012, vêm à tona as investigações da Polícia Federal sobre a rede de 

jogos ilegais em Goiás, coordenada por Carlos Augusto Ramos, Carlinhos Cachoeira, 

provocando um escândalo político, pois nas gravações há revelações de envolvimento de 

políticos de vários partidos, inclusive do PT, que é a legenda da presidente Dilma Rousseff, 

e do DEM, principal partido de oposição. Uma CPMI foi instaurada para investigar as 

denúncias.  

Na charge, Carlinhos Cachoeira surge com uma torneira na boca porque ao ir ao 

Congresso prestar esclarecimentos à CPMI ele se negou a falar. Ele alegou o direito de 

manter-se calado, e assim permaneceu, gerando frustrações para quem esperava revelações. 

A imagem joga com a ironia, o deboche e a sátira. 

Minois (2003) diz que o riso/humor é uma maneira de se enfrentar as situações, de 

reagir às ameaças e às incongruências da vida. O exemplo disso é o paradoxo: o homem que 

tem o apelido de Cachoeira – herança de família, pois o pai tem o mesmo apelido – 

resolveu não falar, fechando a boca, como se fosse uma torneira que não jorra água. A 

situação por si só provoca a piada transformada em charge. O deboche e a sátira estão 

presentes aí. 
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Thompson (2002), por sua vez, lembra que os escândalos políticos são situações 

perfeitas para o surgimento de um noticiário repleto de humor. Nesta charge, a sátira 

predomina.   

 

 

Fonte: http://www.blogfolha.com/?p=50896 

 

Na imagem acima, há seis homens engravatados, aparentemente parlamentares, cada 

um com uma frase, informando que não tem relação com a CPI do Cachoeira. No alto, à 

esquerda, em negrito as iniciais CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito).  

Publicada em 21/04/12, na Folha Acontece, de Pernambuco, a charge é uma 

referência às reações causadas no cenário político nacional a partir do escândalo surgido em 

março de 2012 devido às investigações da Polícia Federal. Pelas investigações, o empresário 

de jogos ilegais, o Carlinhos Cachoeira, é o responsável por comandar uma rede que envolve 

políticos e empresários, que têm direta ou indiretamente contatos com o governo.  

Na charge, os seis homens engravatados e com ares de políticos são lançados ao alto 

saindo de dentro do Congresso, daí a dedução que se tratam de senadores e deputados. As 

investigações policiais mostram que além do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), 

há outros políticos envolvidos. Porém, todos negam ligação com a rede de jogos ilegais e 

com Cachoeira. Predominam na charge a sátira, o deboche e a ironia. 

Motta (2006) diz que o desafio é que o humor deve dar leveza, diversão e alegria 

sem ultrapassar os limites do jocoso. Nessa charge, o limite está bem definido: a faxina da 

presidente não agride nem transgride, vai até onde por ir. Braga (1991) acrescenta que há o 

humor direto, como o presente na charge, e o indireto, encontrado normalmente nos textos 
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jornalísticos. No humor direto, o riso é provocado mais facilmente do que no indireto, que 

surge nas entrelinhas.  

    

 

CONCLUSÕES 

Efetivamente, como observamos, o universo opinativo da mídia não se limita ao 

texto, mas incorpora igualmente a imagem. Neste artigo, analisamos o humor como gênero 

jornalístico na opinião ilustrada, independente do suporte (neste caso, impresso e online) e 

da forma de expressão, seja pelo traço ou pela fotomontagem. 

O desenvolvimento das tecnologias digitais permitiu novas formas de manifestação 

na web, revelando a criatividade de humoristas que, com o traço e a fotomontagem atingem 

imediatamente, num clique, o grande público via internet. Procuramos ancorar nossa 

interpretação nos conceitos historicamente construídos e reconhecidos pelos pesquisadores 

da área, aos quais no referimos no corpo do texto e na bibliografia.  

Concluímos evocando a figura do caricaturista que, com seu lápis em riste aponta os 

deslizes, escândalos e falcatruas dos poderosos. A intenção é sempre criticar, pelo riso ou 

pela ironia, sobretudo em situações de interesse político. Afinal, imprensa, humor e 

caricatura sempre caminharam juntos na construção da história das sociedades 

democráticas. E a história mostra que o alvo favorito do humor é o poder.  
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