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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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A escola antes e depois da COVID-19: o olhar de Armandinho 

 
Barbara Basilio 1  

Dra. Maria Isabel Borges 2 

 

Introdução  
 

Pensar o antes e depois nas escolas envolve um olhar prático, por 

exemplo, antes havia contato social (colegas, professores etc.), o encontro na 

sala de aula, intervalo, o sair para ir à escola. Porém, atualmente, com a 

pandemia, o sair foi "proibido". Foram instauradas medidas sanitárias que 

envolveram o distanciamento social, o fechamento das escolas e o advento do 

estudo remoto. No caso do estado do Paraná, as aulas seguem as regras do 

sistema Aula Paraná3. 

Mas pensar no antes e depois ou no normal e novo normal ultrapassa as 

novas medidas sanitárias, o uso sistemático e obrigatório de máscaras ou das 

palavras que foram incorporadas e amplamente discutidas, como: lockdown, 

distanciamento vertical ou horizontal, imunidade de rebanho etc. 

O Brasil foi um dos principais países a sofrer os efeitos da pandemia, isso 

se soma a problemas anteriores à pandemia, o normal, que se escancarou no 

"novo normal" (momento pandêmico). "O Brasil não é um país pobre, mas é um 

país de pobres, define Schwarcz (2020, p. 5). Os problemas sociais tornaram 

evidentes, pois o Brasil se destaca por ser um país desigual, com a riqueza bruta 

na mão de poucos e a maioria dos cidadãos na pobreza. Isso explica as muitas 

                                                            
1 Bolsista de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Orientada pela 
professora Dra. Maria Isabel Borges. Colaboradora dos projetos de pesquisa “Quadrinhos e 
Análise Linguística” e “Quadrinhos e Análise Linguística: as personagens em atuação nas 
novelas gráficas”. Este trabalho apresenta parte dos resultados do plano de trabalho 
"Armandinho e o ano de 2020: COVID-19 e outros temas", cujo objetivo principal é evidenciar 
todos os principais eventos do ano de 2020 mencionados nas tiras cômicas de Armandinho e 
postadas na página oficial do personagem no Facebook (atualmente com mais de 143.807 
seguidores). Contato: barbara.basilio@uel.br. 
2 Docente Adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL). Coordenadora dos projetos de pesquisa citados e líder do Grupo de Pesquisa 
“Quadrinhos e Análise Linguística” (CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico). Orientadora e coautora deste trabalho. Contato: mariaborges@uel.br. 
3 O Aula Paraná é um recurso de ensino utilizado no período da COVID-19 para possibilitar aos 
estudantes da rede pública o acesso às aulas por meio de um aplicativo e canais de TV 
vinculados à RIC, afiliada da Rede Record no Estado do Paraná. 
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e cansativas discussões de todos os níveis da política brasileira, jornalistas e 

especialistas acerca de temas, como: auxílio emergencial4; renda básica; 

ampliação do Bolsa Família5; saúde versus economia; desigualdade social; 

abismo social; falta de saneamento básico; a volta da fome etc. Esses pontos 

levantados no novo normal, momento pandêmico, indica que o normal tem 

problema - as desigualdades sempre estiveram aí, a pandemia só evidenciou a 

fragilidade do país. 

Neste trabalho, busca-se apresentar a realidade das escolas brasileiras 

com a pandemia de COVID-19 sob a perspectiva do personagem Armandinho, 

uma criação de Alexandre Beck. Para isso, foram analisadas sete tiras com a 

temática e ambiente escolar publicadas entre março de 2020 e fevereiro de 2021 

- todas as tiras retiradas da página oficial do personagem no Facebook. Na 

análise foram observadas as discussões sociais e reflexivas acerca da situação 

pandêmica, bem como a utilização de recursos e adereços ligados à pandemia. 

Todas as tiras remetem a uma situação escolar que buscam evidenciar as 

mudanças do ambiente escolar para a casa além de uma reflexão crítica acerca 

do momento sócio-histórico e das medidas sanitárias impostas para a saúde 

pública. 

Na sequência, são trazidos alguns aspectos ligados à pandemia de 

COVID-19. É apresentada uma concepção sobre o normal e o novo normal. Em 

seguida, é feita uma conexão entre os recursos da linguagem quadrinísticas e 

as influências da percepção de normalidade nas escolas brasileira. 

 

 

COVID-19 

O ano de 2020 foi atípico no cenário global com o surgimento de uma 

doença desconhecida em Wuhan, na China. Especialistas ainda pesquisam a 

origem do foco da doença, que pode ser o mercado Huanan, de Wuhan, onde 

animais silvestres vivos são vendidos. O coronavírus parou o mundo, impôs uma 

                                                            
4 O auxílio emergencial é um benefício fornecido pelo Governo Federal para garantir uma renda 
mínima aos brasileiros no enfretamento ao coronavírus. Importante pontuar que o benefício não 
atendeu a todos os brasileiros e frequentemente foi utilizado para barganha política. Seus valores 
no ano de 2020 variaram entre R$1200,00, R$600,00 e R$300,00. Já no ínicio de 2021 o valor 
variou de R$150,00 até R$375,00.  
5 O Bolsa Família foi implementado no Brasil em 2003 e tem por objetivo fornecer uma renda 
direta para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.  
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nova rotina de higiene como o distanciamento social, uma prática que busca 

ampliar a distância entre os indivíduos e evitar a propagação do coronavírus, 

além do uso massivo de máscaras para salvaguardar as vias respiratórias. 

Novos termos do léxico foram incorporados no cotidiano das pessoas por 

meio de jornais (impressos e televisivos, por exemplo), mídias sociais e diversos 

programas de tevê, como o lockdown, um termo em inglês utilizado para 

descrever as medidas sanitárias de fechamento de diversas regiões do país. O 

distanciamento vertical e o distanciamento horizontal; o primeiro busca isolar 

apenas as pessoas com maior risco de desenvolver complicações se for 

infectado com o vírus, já o segundo, busca o isolamento de todos sem distinção. 

Outra palavra amplamente discutida foi a imunidade de rebanho, ou imunidade 

coletiva, uma prática que consiste em acelerar a infecção da população na 

crença de atingir a imunidade geral do país - prática já desacreditada por 

especialistas que afirmam que o único meio de atingir alguma imunidade entre 

os indivíduos é com a vacinação. Medicamentos como a Cloroquina e 

Hidroxicloroquina foram amplamente divulgados pelas mídias do Governo 

Federal - principalmente pelo próprio Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro. Tais remédios, embora muito utilizado ao longo da história brasileira 

para a Malária (doença causada pelo parasita Plasmodium), não possuem 

comprovação científica para a COVID-19, uma doença viral, como evidencia o 

trecho da reportagem de Raphael Coraccini, do portal da CNN Brasil. 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) concluiu que a 
hidroxicloroquina não funciona no tratamento contra a Covid-19 e 
alertou ainda que seu uso pode causar efeitos adversos. O 
medicamento passou por uma análise de um grupo de especialistas e 
pacientes e recebeu “forte recomendação” contra o uso no combate ao 
coronavírus. (CORACCINI, 2021). 

 

A falta de vacinas e a insistência em medicamentos sem comprovação 

científica direcionaram o país a uma briga política e a já conhecida dicotomia: 

saúde versus economia. Argumentos como a defesa do uso de máscara e o 

fechamento do comércio em prol do distanciamento eram marcadamente 

questionados pela perspectiva econômica bolsonarista, que defendia que “O 

Brasil não pode parar”. Este também foi slogan usado em uma propaganda do 

Governo Federal (publicado pela Secom - Secretaria Especial de Comunicação 
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Social) e proibida por meio de uma liminar da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 

em março de 2020. 

Um exemplo de descaso, negacionismo e omissão do Governo Federal 

foram: a falta de oxigênio na cidade de Manaus, em janeiro de 2021. Na época, 

houve a demora dos órgãos competentes em prover os cilindros, de modo a 

evitar as mortes por ausência de oxigênio6. A falta de insumos no país tornou 

precário o trabalho médico, com a falta do chamado “Kit Intubação” - um pacote 

de medicamentos, entre eles, o sedativo para tornar mais fácil e indolor a 

intubação de doentes7. 

A primeira morte confirmada pela doença no Brasil foi em 12 de março de 

2020. A vítima foi uma mulher de 57 anos, residente em São Paulo. E a partir 

daí, houve um crescimento exponencial no número de óbitos e infectados. Entre 

os mortos e doentes, foi possível observar um abismo entre as classes sociais: 

pessoas mais pobres tinham mais chances de serem infectadas e falecerem 

devido às dificuldades para chegar a hospitais, obter atendimento adequado e 

vagas, sobretudo na UTI (Unidade Tratamento Intensivo), além da inviabilidade 

em manter um isolamento social por viver em casas pequenas e com numerosos 

integrantes8. 

Outro fato, aí considerando a tão valorizada economia, é a falta de 

recursos econômicos para manter a sobrevivência das classes mais 

desfavorecidas e desamparadas, como a aquisição de alimentos básicos. O 

Governo Federal disponibilizou, em 2020, uma “ajuda” financeira no valor que 

variava entre R$600,00 a R$1200,00, dependendo da renda familiar. Tal renda 

não foi recebida por todos aqueles desamparados e carentes desse recurso para 

manter as dívidas pagas ou mesmo a própria alimentação. Já no início de 2021, 

o valor do benefício caiu drasticamente para o simbólico R$150,00. 

                                                            
6 A falta de oxigênio em Manaus no mês de janeiro de 2021 foi uma tragédia para o país e 
“documentos obtidos pelo Ministério Público de Contas indicam que 31 pessoas morreram por 
falta de oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro, quando a capital atingiu o ápice da falta 
de insumo (G1 Amazonas, 2021).” 
7 Com o agravamento da Covid-19 estados ficaram quase ou completamente sem o kit intubação. 
O Kit é composto por analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares (FREY, 2020) 
8 No início da pandemia e com o alerta do primeiro caso registrado no país “a associação dos 
médicos que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva afirma que o Brasil precisa aumentar 
em 20,2% o total de leitos para adultos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir 
o tratamento de pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus” (MATOS, 
2020). Importante lembrar que mesmo com o aumento de leitos o país, no ano seguinte, registrou 
mortes devido a ausência de vagas em hospitais. (MANZANO; SILVA, 2021) 



9 
 

Definição de normal 
Em quase dois anos de pandemia no Brasil, o abismo social se tornou 

ainda maior e mais evidente. Considerando o “novo normal” como algo que 

acontece com o advento da crise sanitária, é importante pontuar que o “antigo 

normal”, ou mesmo o “normal”, já continha em seu bojo problemas estruturais 

seríssimos e que, posteriormente, com a pandemia, só aumentaram. 

 

Figura 1 - O computador 
 

 
 

Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 30 jun. de 2020. Disponível em: 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/3394368090608473/. 

Acesso em: 20 maio 2021. 

 

Na tira “O computador”, é possível observar as desigualdades do país 

quanto ao acesso das ferramentas tecnológicas e digitais para a realização do 

ensino remoto. Armandinho (primeira e segunda vinheta) e Camilo (segunda) 

estão em atuação. A temática em jogo é o uso do computador como uma 

ferramenta que facilitaria as aulas, mesmo diante do fechamento das escolas. 

Observa-se que os dois amigos estão em espaços diferentes por meio de 

um “telefone de lata”. Camilo, vale pontuar, com frequência atua nas tiras quando 

a temática envolve questões étnico-raciais e desigualdades socioeconômicas. 

Nessa tira, ocorre um contraste de realidade, pois, para Armandinho, a solução 

para a volta às aulas é simples (“É só levar o computador pro quarto e usar a 

internet!”). Mas a resposta de Camilo (segunda e terceira vinheta) demonstra 

que a realidade não é tão simples para todos os alunos, pois nem todos têm 

acesso à internet, computador ou mesmo um quarto para os estudos. 

Acerca dos recursos quadrinísticos, com base nas ideias de Acevedo 

(1990), Cagnin (2014) e Ramos (2010), há o uso do apêndice para deixar claro 
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de quem é a fala. Na terceira vinheta, o apêndice adquire o formato de um raio, 

demonstrando que a voz de Camilo está vindo do aparelho. Nesse caso, não é 

o aparelho eletrônico, e sim um aparelho lúdico e próprio do mundo infantil, que 

consiste em duas latas e um barbante que permite a comunicação a uma 

distância limitada, um “telefone de lata”. Em oposição ao limite imposto pelo 

barbante é possível perceber que os personagens não estão no mesmo 

ambiente, Armandinho está em casa, com o telefone com fio ao fundo, já Camilo 

aparenta estar em outro ambiente, deixando claro o distanciamento entre os 

dois. 

Uma característica temporal é a utilização da máscara de proteção, fato 

que vincula a tira a um tempo e a um espaço específico na história. Ademais, o 

restante da ambientação é simples, com poucos recursos externos que tornam 

o diálogo e os personagens mais importantes na narrativa. 

Vale considerar o sapo na primeira e terceira vinheta - o anfíbio - que é o 

animal de estimação de Armandinho. Mesmo não possuindo falas, ele surge 

personificado, pois sua expressão dialoga com o assunto proposto e com os 

personagens em atuação. Na primeira tira, o Sapo apareceu feliz, olhando para 

Armandinho, já na terceira olhou para frente, quase um horizonte longínquo, 

simbolizando um pensar acerca do diálogo dos garotinhos. Ou também se pode 

dizer que ele está direcionando a reflexão feita pelo Camilo ao leitor, mostrando 

o outro lado da situação. Pode ser, à primeira vista, muito fácil resolver a 

ausência das aulas presenciais, podendo ser à distância. Porém, esquece-se de 

destacar que a solução privilegia certas camadas socioeconômicas, excluindo 

outras. 

O normal - quer dizer, o momento anterior à pandemia - já continha 

problemas estruturais e desiguais. 

 
A desigualdade tem muitas dimensões e a pandemia escancara as 
nossas. Ela chegou ao país de avião, por meio de pessoas da elite que 
estavam no estrangeiro e voltaram contaminadas - tanto que os 
primeiros dados incidem sobre os bairros mais nobres. Mas o que está 
acontecendo agora é que o vírus chegou com força nas periferias, nos 
subúrbios, nas comunidades e favelas espalhadas pelo país. 
(SCHWARCZ, 2020, p. 4-5). 

 

Schwarcz (2020) evidencia a forma pela qual o vírus chegou ao país por 

meio daqueles que socioeconomicamente podem fazer turismo internacional. 
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Entretanto, a doença se tornou mais letal nas classes socioeconomicamente 

mais desprestigiadas, moradores de comunidades (conhecidas popularmente 

por favelas, morros e periferias). A disseminação do vírus nesses locais enfatizou 

um problema já existente: a falta de saneamento básico. O distanciamento, o 

lavar as mãos com frequência e o uso do álcool em gel, apesar de medidas 

preventivas de contágio e de propagação do vírus, não são acessíveis a toda a 

população brasileira. Como lavar as mãos com frequência se não há água 

encanada? Como usar álcool em gel se falta dinheiro para comprar a 

alimentação do dia a dia? Como manter distanciado, sem contato físico, se várias 

pessoas dormem em um mesmo cômodo? 

Nesse contexto socioeconômico amplamente desigual, deve-se lembrar 

que o Brasil até poucos anos atrás ocupava a sétima posição entre as melhores 

economias do mundo (ARAN, 2019). No entanto, bastou uma crise sanitária para 

escancarar todas as fragilidades socioeconômicas. 

O problema das desigualdades sociais é profundo, estrutural, persistente, 

fruto da própria história do Brasil, constituindo a identidade e a configuração do 

país. No Brasil, as relações de poder ditam os rumos. “A identidade está sempre 

ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de 

fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e 

reafirmam relações de poder (SILVA, 2014, p. 82)”. Nesse sentido, é coerente 

as atuais discussões acerca de uma renda básica ou uma ampliação do já 

conhecido Bolsa Família, pois “eles”, os que detêm o poder, foram forçados a 

tomar alguma providência ou medida, quando a realidade foi bruscamente 

escancarada. Mesmo omitindo ou negando a crise, algo deveria ser feito. 

É importante afirmar que as medidas atuais estão bem longe de resolver 

todas as desigualdades do país e ainda mais longe de aproximar os poucos que 

detêm o poder do restante da sociedade. Nesse caso, o “Nós” e o “Eles” não são 

apenas um pronome, “[…] mas evidentes indicadores de posições-de-sujeito 

fortemente marcadas por relações de poder” (SILVA, 2014, p. 82). Como se 

evidencia na primeira tira, há duas realidades no Brasil. E as duas estão 

subordinadas às mesmas posições de poder. A diferença é a posição social e 

como as relações de poder os afetam. Em relação a classe social Armandinho 

pertence à “classe média”, detém os meios para o ensino remoto, porém está 
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mais próximo da realidade de Camilo, uma classe baixa (“Nós”), do que da 

realidade da elite “eles”, ou classe alta, que mantém as relações de poder. 

 

 

Recursos  
Considerando a realidade pandêmica e toda a complexidade social que 

envolve o Brasil, aqui se pretende demonstrar as diferenças encontradas nas 

aulas do personagem Armandinho, antes e depois da pandemia, evidenciando 

os novos recursos cotidianos, tais como: computador para o ensino remoto; o 

uso da máscara; álcool em gel e o distanciamento social. 

 

Figura 2 - A máscara 

 

 
 

Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 11 fev. de 2021. Disponível em: 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/403833847621142. 

Acesso em: 20 maio 2021. 

 

Na tira, apresenta-se uma situação de pai e filho. Somente as pernas dos 

adultos aparecem, enquanto as crianças, em contraste, surgem de maneira 

caricata, bem menor que tais adultos - tratando-se de uma das características 

das tiras de Armandinho. Na primeira vinheta, é anunciado que o personagem 

Armandinho acaba de chegar da escola e, para tranquilizar o pai, ele afirmou 

que: “Na escola foi tudo muito tranquilo e seguro!”. Para a surpresa do pai, o 

menino não estava com a máscara certa. O desfecho inesperado se dá na 

explicação de Armandinho, que, ao olhar para a máscara, conclui que deve ter 

trocado com alguém no recreio. A ambientação da tira privilegia o diálogo e os 

personagens. Os adornos de Armandinho localizam sócio-historicamente o 

momento atual, com a pandemia e a utilização de máscara mais o Face shield 
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(o plástico de proteção). Ainda se problematiza a questão de a volta às aulas ser 

realmente “segura” para os alunos, uma vez que Armandinho trocou a máscara 

e poderia facilmente ter se infectado com o coronavírus. Além disso, poderia 

propagar o vírus entre os familiares. 

O formato das tiras de Armandinho segue o formato tradicional já 

conhecido em jornais do país com três ou quatro vinhetas. Há também o efeito 

cômico que surge com o desfecho inesperado, que rompe com a linearidade 

sugerida nas primeiras tiras. 

 
Essa estratégia de criar uma situação inesperada é o que leva à 
produção do humor. É como nas piadas: há uma espécie de armadilha 
no final da narrativa, que apresenta uma situação até então imprevista, 
surpreendente, e que gera a comicidade. […] Essa é também a marca 
central das tiras cômicas. Elas tendem a criar um cenário para o leitor 
e, depois, revelam outro. Essa mudança brusca de situações cria o 
humor. (RAMOS, 2017, p. 64-65). 

 

Para Ramos (2010; 2011; 2017), existem vários gêneros de tiras, dentre 

elas, a tira cômica. Pertence ao agrupamento das histórias em quadrinhos, que 

reúne textos narrativos alicerçados nos recursos de certa linguagem, a 

quadrinística. Em relação à sequência narrativa desenvolvida, organiza-se em 

construção da expectativa e desfecho inesperado. Na primeira tira, espera-se 

que Camilo concorde com Armandinho acerca da volta às aulas, inesperado é a 

resposta de Camilo que não deixa de concordar com o amigo, mas propicia uma 

reflexão maior sobre a sociedade e as desigualdades do país. O inesperado não 

precisa causar o riso, apenas um “desconforto” ou uma reflexão. 

Além de criar uma situação e mudar bruscamente, as tiras de Armandinho 

possuem outra característica acerca da temática. Com um viés temporal e crítico 

as tiras do personagem se aproximam tematicamente das charges “[…] que 

aborda algum fato ou tema ligado ao noticiário” (RAMOS, 2010, p. 21). Desse 

modo, a estrutura da tira cômica se mantém com um acréscimo da crítica e do 

vínculo temporal das charges. Assim, Armandinho torna-se um híbrido de dois 

gêneros da linguagem dos quadrinhos e se constitui como tira cômico-chárgica. 
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Figura 3 - Um recurso novo para fazer pergunta em ambiente remoto 
 

 

 
 

Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 01 dez. de 2020. Disponível em: 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/3850860938292517/. 

Acesso em: 20 maio 2021. 

 

Trata-se de duas tiras postadas no mesmo dia, mas em horários 

diferentes. Desse modo, podem ser consideradas como individuais, pois cada 

uma possui a construção de expectativa e desfecho inesperado. Na primeira 

parte, a expectativa é de que a pergunta de Armandinho seja sobre a aula, no 

entanto, o desfecho é a indagação acerca do gato da professora. Na segunda 

parte ou segunda tira, a professora volta à temática da aula e indaga se os alunos 

têm mais alguma pergunta, o desfecho e o humor surgem novamente com a 

dúvida aleatória de Armandinho. 

Sendo individuais ou seriadas, ambas são cômicas, porque o desfecho 

inesperado, que rompe certo esperado ou certa expectativa é rompido, tratando-

se de uma das principais características da comicidade nos gêneros tira cômica 

e tira cômica seriada. O recurso mais interessante nessa tira publicada no dia 1 

de dezembro de 2020 é a inclusão do recurso da “mãozinha” do Google Meet. A 

atualização com esse recurso ocorreu no dia 17 de novembro de 2020 (BLASI, 

2020), ou seja, 14 dias de diferença. O cenário também ganha destaque à 

medida que o personagem surge em um autêntico Home Office, um espaço de 

estudo com mesa, cadeira, notebook, uma estante de livros e o Sapo de 
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companhia. Nessas tiras, ocorre, assim como na primeira tira, o uso do apêndice 

em formato de raio, que indica a voz vinda do aparelho eletrônico, no caso, a voz 

da professora vinda do notebook de Armandinho. 

No quesito temático, a tira permanece com o vínculo temporal, pois, com 

as aulas remotas, o cenário mudou; a casa dos professores foi “aberta” e os 

bichinhos de estimação ganharam destaque. E esse dispersar ocorre com uma 

estante de livros, uma decoração inusitada etc. Com isso, a tira permanece com 

o vínculo atual e apresenta uma situação crível. 

 

 

Considerações finais 

Buscou-se apresentar a realidade das escolas brasileiras com a pandemia 

de COVID-19 sob a perspectiva do personagem Armandinho, uma criação de 

Alexandre Beck. Já é sabido as características das escolas antes da pandemia, 

como a aglomeração do recreio, a sala de aula, o contato com os colegas e 

professores etc., porém as tiras trouxeram as “inovações” que a pandemia 

colocou para o ensino remoto. As máscaras, o uso da Face shield, o ensino 

remoto, as atualizações tecnológicas que marcaram esse período, enfim, 

características que norteia sócio-historicamente o momento de enfrentamento 

ao coronavírus. 

Para compreender o momento pandêmico e as discussões sociais que se 

seguiram se fez necessário uma pesquisa acerca da identidade e as posições 

de poder que permeiam e ditam a constituição desigual do Brasil. Também foi 

feita uma explicação acerca do gênero e da linguagem dos quadrinhos. 
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 “Não sou coveiro, ta?”: corpos-sujeitos que se 
(des)identificam em meio ao caos 

 
Karla Roberta Neumann 1 

Sâmia Letícia Cardoso dos Santos 2 

 

Introdução 
Conforme a quantidade de mortos pela Covid-19 avançava no Brasil, o 

silêncio do governo, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, preocupava a 

população brasileira. Isso porque países como a Itália, Espanha, Alemanha, 

entre outros, já seguiam uma campanha contra a doença, tendo seus respectivos 

líderes à frente dos decretos das medidas de segurança sanitária, enquanto aqui 

sequer o uso da máscara era incentivado pelo líder. 

Esse silêncio, que perdurou por um tempo considerável, significa tanto 

quanto os discursos que vieram adiante, uma vez que o processo de 

identificação dos sujeitos também se dá nos silêncios, produzindo seus 

sentimentos de unidade. 

A partir do momento em que o presidente resolveu responder as 

perguntas de repórteres ou seguidores sobre sua posição diante do aumento de 

mortes no país, as únicas palavras proferidas foram: “e daí?”, “não sou coveiro!”, 

“lamento, mas é o destino”. Com base nessas declarações polêmicas, as 

charges publicadas principalmente nos meios eletrônicos, como redes sociais e 

jornais eletrônicos, acompanharam e acompanham os destaques nos quais a 

mídia em geral se dedica. 

À vista disso, nosso material de análise consiste em charges que retratam 

esse posicionamento do presidente Bolsonaro, diante do número de mortos pela 

Covid-19, publicadas em diferentes veículos de comunicação pelos cartunistas 

Zé Dassilva, Duke e Benett. 

                                                            
1 Doutoranda em Estudos Linguísticos, linha de Estudos do Texto e do discurso, pela 
Universidade Estadual de Maringá, sob a orientação da profa. Dra. Renata Marcelle Lara (PLE-
UEM). 
2 Doutoranda em Estudos Linguísticos, linha de Descrição Linguística, pela Universidade 
Estadual de Maringá, sob a orientação do prof. Dr. Juliano Desiderato Antonio (PLE-UEM). 
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O período das publicações acompanha as datas das notícias em que os 

eventos ocorreram: “a charge é datada porque está vinculada ao acontecimento 

político, mas algumas vezes as charges conseguem virar Cartum, pois são tão 

boas que conseguem representar uma situação em qualquer contexto político” 

(VALENTE, 2001, p. 157). Vale destacar que a diferença entre charge e cartum 

ocorre no modo como tecem suas críticas, bem como nos personagens 

representados. Enquanto a charge representa pessoas reais em situações 

determinadas, o cartum representa uma crítica mais geral e com personagens 

fictícios. 

Com relação a esses acontecimentos reais, é importante frisar o contexto 

em que os destaques sobre o presidente se deram. A mídia publicava/publica 

diariamente os compromissos presidenciais durante a pandemia, que incluem 

passeios e visitas a diversos lugares, excetos aos hospitais, a não ser para 

realizar procedimentos médicos. O único momento em que Jair Bolsonaro 

demonstrou interesse ou incômodo com a pandemia foi quando desconfiou dos 

hospitais quanto aos registros que contabilizavam 40 mil mortos: “Arranja uma 

maneira de entrar e filmar”, comandou. 

Inclusive, as fotos realizadas nos eventos que participava mostram 

Bolsonaro sempre sorrindo. “O corpo tem uma forma histórica. Uma forma 

material” (ORLANDI, 2012, p. 97), e o sorriso demonstra a leveza de um país 

que está sendo higienizado e o alívio de ser um “corpo masculino hegemônico 

neoliberal” (NECKEL, 20203) protegido pela posição que ocupa, em todos os 

sentidos. A morte de milhares de pessoas não o incomoda, diferente de quando 

é questionado sobre ela, uma vez que não admite ser o responsável, sentindo-

se injustiçado com tal acusação, pois, para ele, a morte é natural em uma 

pandemia, mesmo que sejam números catastróficos. 

Além do mais, o Ministério da Saúde, até o final do ano de 2020, período 

de recorte deste trabalho, encontrava-se sem um ministro efetivo. Luiz Henrique 

Mandetta, o primeiro no cargo de ministro da saúde do governo Bolsonaro, teve 

divergências sobre o isolamento social, sobre economia, se o comércio devia 

fechar etc. Após sua demissão, o médico Nelson Teich assumiu a função, mas 

                                                            
3 Fala proferida durante uma palestra apresentada pela pesquisadora Nádia Neckel na disciplina 
de “Discurso(s), Arte e Psicanálise”, do Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
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não chegou a cumprir o primeiro mês de trabalho, pedindo demissão com menos 

de um mês, também por divergir de Bolsonaro sobre o uso da Cloroquina4 em 

pessoas infectadas pelo vírus. Logo depois, Eduardo Pazzuelo, general do 

Exército Brasileiro integrante do setor de logística da instituição, foi o terceiro 

ministro da saúde nomeado pelo presidente, atuando como ministro interino, isto 

é, até que se encontrasse alguém qualificado [sic] para o cargo. 

O uso da Cloroquina também era defendido pelo então presidente dos 

Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, que, após a suspensão do 

medicamento no país, enviou dois milhões de doses para o Brasil. Jair Bolsonaro 

apoiava veementemente o uso da Cloroquina e chegou a afirmar estar se 

tratando com esse medicamento após ter, supostamente, contraído a doença. 

Depois que o laboratório fabricante da fórmula declarou oficialmente que a 

Cloroquina não era eficaz contra o coronavírus e trazia sérios efeitos colaterais, 

Bolsonaro negou que havia incentivado sua utilização. Além disso, chama 

atenção o fato de que no momento em que afirmou estar se tratando com o “kit 

covid”, o presidente era acompanhado diariamente por médicos, com a 

realização de eletrocardiograma para monitorar os efeitos colaterais dos 

medicamentos e com ambulância a sua disposição5.  

Considerando esses eventos, este artigo tem por objetivo analisar o 

discurso acerca dos corpos-sujeitos mortos, coveiro e presidente, representados 

pelas charges, no processo de identificação, contraidentificação e 

desidentificação, durante a pandemia da Covid-19, no Brasil. A pergunta de 

pesquisa que conduz esse trabalho é: Como as charges, enquanto um 

dispositivo midiático humorístico do campo da arte, discursivizam a relação 

corpos-sujeitos mortos, corpo-sujeito coveiro e corpo-sujeito presidente durante 

                                                            
4 “O Difosfato de cloroquina é um medicamento indicado para o tratamento da malária causada 
por Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale, amebíase hepática, artrite 
reumatoide, lúpus e doenças que provocam sensibilidade dos olhos à luz. A cloroquina não é 
recomendada para o tratamento da infecção pelo novo coronavírus, porque foi demonstrado em 
vários ensaios clínicos realizados em doentes com COVID-19, que este medicamento 
aumentava a frequência de efeitos colaterais graves, assim como da mortalidade, não tendo 
demonstrado efeitos benéficos no seu uso, o que levou à suspensão de ensaios clínicos que 
estavam a decorrer com o medicamento”. Informação disponível em: 
https://www.tuasaude.com/cloroquina/. Acesso em: 20 mar. 2021. 
5 Informação disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-faz-dois-exames-
cardiacos-por-dia-para-monitorar-possiveis-efeitos-colaterais-de-hidroxicloroquina-24522540. 
Acesso em: 20 jul. 2020. 
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a pandemia da Covid-19, em um processo de identificação-desidentificação-

contraidentificação? 

Para tanto, fundamentamos nosso percurso na Análise de Discurso 

pecheutiana, em teorias sobre arte, corpo (FERREIRA, 2013, 2019; LARA, 

2019a, 2019b; ORLANDI, 2012) e humor (POSSENTI, 2018). Também 

buscamos embasamento em autores que discorrem sobre a história das 

pandemias, morte e luto, a fim de compreender esse processo de acordo com 

as nossas condições de produção. 

 

   

A morte é uma piada 
O acompanhamento diário dos fatos que ocorrem no governo brasileiro 

que a imprensa e vários veículos midiáticos exercem tem um importante papel 

social, por levarem as informações à população. Porém, não se pode esquecer 

que a mídia é um Aparelho Ideológico do Estado. A constituição da luta 

ideológica de classes se permite nas relações de desigualdade-subordinação 

entre os aparelhos ideológicos de Estado. Então, “o aspecto ideológico da luta 

para a transformação das relações de produção se localiza, pois, antes de mais 

nada, na luta para impor, no interior do complexo dos aparelhos ideológicos de 

Estado, novas relações de desigualdade” (PÊCHEUX, 1995, p. 147). Ou seja, os 

aparelhos ideológicos do Estado não são “puros instrumentos da classe 

dominante”, que apenas reproduzem as relações de produção existentes. Elas 

também são as condições ideológicas para a transformação dessas relações. 

A mídia, sendo um dos aparelhos de reprodução da ideologia da classe 

dominante, acaba se tornando também um instrumento de resistência. Por isso, 

a arte está presente nesses instrumentos, por meio de suas charges diárias ou 

semanais, tecendo as críticas sobre o assunto político de determinado período. 

Nesse sentido, elas constituem um “excelente corpus para tentar reconhecer (ou 

confirmar) diversas manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados” 

(POSSENTI, 1998, p. 25). 

A arte é um dispositivo que nos faz ver, mas também é um dispositivo que 

nos põe a sermos vistos, ou seja, nesse caso, elas representam a necessidade 

que a população sente de uma resposta. De acordo com Ferreira (2013, p. 134), 

“a arte pode provocar estranhamento e mal-estar” e, por isso, ao falar da morte, 
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a arte traz um incômodo que convoca os medos e nos provoca a encarar a 

realidade, o fim de todos. 

Contudo, a arte também trabalha no sentido de não se deixar normalizar 

o processo de morrer. Como prática política, a arte se torna um espaço de 

resistência que se realiza via metáfora. Dessa forma, na falta de um processo de 

luto e de um enterro digno, a arte funciona como um dispositivo de memória 

desses corpos-sujeitos. Orlandi (2005, p. 31) explica que a memória: 

 
[...] tem suas características, quando pensada em relação ao discurso. 
E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido 
como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou 
seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que 
torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, 
o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da 
palavra. 

 

O humor provoca vários efeitos de sentido e é o campo que mais provoca 

ressignificação, segundo Possenti (2018). Além disso, o humor, sendo o filtro da 

sociedade, reflete e refrata essa sociedade. 

Ao contrário do senso comum, de que está intimamente ligado ao riso, o 

humor não é apenas para fazer rir; também é uma forma de crítica social. Por 

isso, muitas vezes, diferentes tentativas de censurar esse tipo de arte 

foram/são/serão realizadas ao longo da história e, consequentemente, a arte se 

reinventará como forma de resistência. Isso porque “como a literatura, o humor 

também trata de qualquer assunto. Ademais, luta permanentemente para que 

nenhuma proibição ou controle possa atingir suas produções” (POSSENTI, 2018, 

p. 27). Ainda sobre esse movimento, Rancière (2005, p. 18-19) reitera que: 

 
As formas de partilha do sensível são estruturadas à maneira pela qual 
as artes podem ser percebidas e pensadas como artes e como formas 
de inscrição do sentido da comunidade. Essas formas definem a 
maneira como obras ou performances fazem política, qualquer que 
sejam as intenções que as regem, os tipos de inserção social dos 
artistas ou o modo como as formas artísticas refletem estruturas ou 
movimentos sociais. 

 

Então, as charges atuam com esse gesto de dar voz contra as mazelas 

políticas e são frequentemente repudiadas por esse “público alvo”. Um caso 

recente foi a censura tentada contra o cartunista Aroeira, ao publicar uma charge 
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relacionando Bolsonaro ao nazismo, com o símbolo da suástica. Em resposta a 

essa censura, vários chargistas reproduziram a arte em questão. 

Possenti (2018, p. 29) afirma que “todos os dias as charges publicadas 

são lidas como verdadeiros editoriais contra políticos” e questiona sobre o motivo 

para que os jornais publiquem humor, como colunas e tiras, no caderno cultural, 

mas as charges assinadas são publicadas nas páginas de opinião, ao lado dos 

editoriais e das colunas assinadas por especialistas. 

Todavia, entendemos que a charge extravasa os sentidos e ultrapassa 

esse lugar opinativo. Não seria um complemento da coluna de opinião, assinada 

por especialistas, mas, também, não seria o chargista o próprio especialista em 

determinado assunto, como economia, educação, saúde etc. Para Magalhães 

(2006, p. 19): 

 
[...] a produção do chargista configura-se, não pelas vias tradicionais 
da historiografia, mas a partir de um deslocamento de sua situação de 
leitor-expectador desses fatos que têm causado comoção, euforia, 
espanto e indignação nos diversos segmentos da sociedade brasileira. 

 

E o que mais interessa, neste caso, é a “exposição de um ponto de vista, 

crítico e bem humorado a respeito deles” (MAGALHÃES, 2006, p. 19). Segundo o 

próprio autor, é uma mescla de história, política e humor. 

Ainda sobre o riso, Baronas (2005, 107) define que: 

 
[...] a derrisão joga ora com o humor do destinatário, ora com uma espécie 
de pré-construído socialmente aceito pelo destinatário. Tanto no 
primeiro quanto no segundo caso, a derrisão terá sempre implícita ou 
explicitamente um valor metadiscursivo, isto é, um uso e um 
comentário sutil sobre esse uso. 

 

Nas charges, a derrisão6 se dá na caricatura da personalidade chargeada, 

devido à forma com que essa é representada, em detalhes de sua estrutura física 

ou aparência, o modo de vestir. Outro ponto é a derrisão materializada no texto 

que compõe a charge, que sempre vai procurar fazer referência às situações e 

                                                            
6 “A derrisão pode ser concebida como um gênero textual, cuja temática centra-se em questionar 
por meio da sátira a ordem estabelecida e/ou valores os valores largamente cristalizados em 
nossa sociedade. Tal questionamento tem como alvo preferido as mais diferentes autoridades 
sociais e se impõe a ler sob diferentes facetas: nas charges; nas caricaturas; nos pastiches; nas 
piadas; nos jogos de palavras etc.” (BARONAS, 2005, p. 106). 
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os dizeres da personalidade em questão, no caso o sujeito político, recorrendo 

ao exagero (MAGALHÃES, 2006). 

Possenti (2018) traz esse segundo fator ao falar da legenda, que é nesse 

aspecto que pode estar a “sacada”, uma espécie de “intervenção do autor” 

(POSSENTI, 2018, p. 75). A “sacada” é vista como uma resposta do leitor ao 

humor, não necessariamente acompanhada do riso, pois a piada pode não ser 

realmente engraçada, sendo que “não necessariamente se interpretará o 

eventual riso do leitor como sinal de aprovação (apesar de Freud...); pode ser 

mera admiração pela sacada” (POSSENTI, 2018, p. 84). 

Diante disso, é importante resgatar o conceito de chiste, de Freud (1980). 

Recorrendo a outros teóricos como Fischer, Jean Paul, Lipps e Kraepelin, Freud 

pondera que “uma apreciada definição do chiste o considera a habilidade de 

encontrar similaridades entre coisas dessemelhantes, isto é, descobrir 

similaridades escondidas” (FREUD, 1980, p. 8). Além disso, o chiste também 

pode ser caracterizado como a: 

 
[...] habilidade de fundir, com surpreendente rapidez, várias ideias, de 
fato diversas umas das outras tanto em seu conteúdo interno, como no 
nexo com aquilo a que pertencem [...], um contraste de ideias, sentido 
no nonsense, desconcerto e esclarecimento, [...] conexão de duas 
ideias que de algum modo contrastam entre si. (FREUD, 1980, p. 8). 

 

O chiste permite que o proibido possa ser dito e, por isso, por mais que 

não provoque o riso, produz prazer. Para o nosso material de análise, cabe 

destacar que as charges provocam esse efeito do chiste, uma vez que “os 

chistes tendenciosos são especialmente utilizados para possibilitar a 

agressividade ou a crítica contra pessoas em posições elevadas, que 

reivindicam o exercício da autoridade” (FREUD, 1980, p. 69-70). Nesse aspecto, 

o chiste atua como uma rebelião contra a autoridade e, por essa razão, rimos 

mesmo que não seja um riso por algo engraçado, mas apenas pelo simples 

prazer de nos rebelar. Assim, mesmo compreendendo que as declarações 

originais dos fatos não sejam plausíveis do riso, a relação que as charges 

estabelecem por meio do verbal e do visual resgatam esses dizeres como 

instrumento e por intermédio da memória discursiva. 
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Corpo: lugar de vida e morte 
Esse percurso visa apresentar como é estabelecida, nas charges, uma 

relação de sentidos entre as expressões “Não sou coveiro, tá?”, “E daí?” e 

“Lamento, mas é o destino”, proferidas nas declarações do presidente Jair 

Bolsonaro. Buscamos compreender essa relação por meio do processo de 

identificação, contraidentificação e desidentificação (PÊCHEUX, 1995), no que 

concerne ao corpo discursivo. De acordo com Ferreira (2013, p. 128), ao teorizar 

sobre o corpo como objeto discursivo, este “se configura em torno de limites e 

se submete à irrupção da falta que lhe é constitutiva. Corpo da visibilidade e da 

invisibilidade”. Ainda de acordo com a autora: 

 
[...] a inscrição do sujeito no mundo se faz através do corpo. Como não 
há corpo sem sujeito e como não há sujeito sem ideologia, é possível 
pensar o corpo relacionado a novas formas de assujeitamento. Assim 
como a língua materializa o discurso, o corpo materializa o sujeito, 
constituindo como ele uma aliança inextricável. (FERREIRA, 2019, p. 
22). 

 

Segundo Pêcheux (1995), nas tomadas de posição do sujeito há um 

desdobramento que é constitutivo do sujeito do discurso. Essa posição-sujeito 

pode se dividir em três modalidades: a primeira consiste no assujeitamento “livre 

consentido”, uma superposição na qual o interdiscurso determina a identificação 

do sujeito com uma formação discursiva (FD) e caracteriza, assim, o discurso do 

“bom sujeito”; a segunda modalidade refere-se ao discurso do “mau sujeito”, isto 

é, sua tomada de posição se dá por meio de um distanciamento, uma 

contraidentificação com a FD imposta pelo interdiscurso, “luta contra a evidência 

ideológica, sobre o terreno dessa evidência”; a terceira modalidade é a 

desidentificação, o sujeito assume a forma-sujeito de outra FD, há um “processo 

subjetivo de apropriação dos conceitos científicos e de identificação com as 

organizações políticas ‘de tipo novo’” (PÊCHEUX, 1995, p. 215-217). 

Selecionamos três charges (Figuras 1, 2 e 3) que acompanham as 

declarações do presidente, com relação ao número de mortos pela pandemia no 

Brasil: figura 1, charge de Zé Dassilva, foi publicada quando o Brasil já 

contabilizava 2.575 mortes e 40.581 casos confirmados pela contaminação do 
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vírus7, no mês de abril de 2020; na figura 2, a charge publicada por Duke 

apresenta um sujeito em cima de um monte de esqueletos, caracterizado por 

uma faixa presidencial, o que reforça esse lugar social de onde fala e, também, 

mostra suas mãos sujas de sangue; a figura 3 representa o momento que o 

número de mortos era de 29.9378 e um apoiador pediu a Bolsonaro que ele 

mandasse mensagem às famílias que perderam parentes pela doença. 

Na Figura 1, por meio dos recursos visuais que mostram um espaço 

arquitetônico semelhante ao Palácio da Alvorada, residência do presidente da 

República em Brasília, podemos observar que o chargista leva o leitor a 

relacionar esse espaço com o sujeito que ocupa esse espaço, no caso, o 

presidente. Além disso, o texto verbal apresentado no balão de diálogo reforça 

essa relação, visto que se trata de uma frase proferida por Jair Bolsonaro ao ser 

questionado sobre o número de mortos pelo vírus. No primeiro pico de mortes 

da pandemia, pilhas de caixões podiam ser vistos em matérias jornalísticas e, 

quase sempre, ao lado apareciam os coveiros que, incansavelmente, faziam o 

seu trabalho, paramentados pelas roupas de proteção. Além de esperarem pelo 

enterro, esses corpos mortos e vivos também esperavam uma consideração do 

presidente do país. 

O sujeito escondido dentro do palácio, ao dizer que não é coveiro, tenta 

se esquivar da responsabilidade de enterrar os mortos, protegido por esse lugar 

institucional, tornando-se invisível ao problema. O presidente não é um coveiro, 

logicamente, uma vez que ambos exercem funções distintas para as quais foram 

devidamente nomeados. O coveiro, um sujeito trabalhador que está em um lugar 

de invisibilidade social e, embora seja um sujeito necessário, sua presença não 

é desejável; não é desejável que ele se coloque à visibilidade, uma vez que se 

configura em torno do mal-estar do lugar que ocupa. O sujeito coveiro materializa 

o ritual da abertura e do fechamento de covas e caixões, mas não é o 

                                                            
7 A estatística sobre o número de mortos em abril de 2020 foi publicada na mesma matéria que 
divulga a declaração do presidente. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/20/nao-sou-coveiro-ta-diz-bolsonaro-ao-responder-
sobre-mortos-por-coronavirus.ghtml. Acesso em: 20 jul. 2020. 
8 A estatística sobre o número de mortos em abril de 2020 foi publicada na mesma matéria que 
divulga a declaração do presidente. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/02/interna_politica,860325/a-
gente-lamenta-todos-os-mortos-mas-e-o-destino-diz-bolsonaro.shtml. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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responsável pelas mortes; é o intermediário. Além disso, não há um vínculo 

emocional com os corpos enterrados.  

 

Figura 1 - Charge “Não sou coveiro”, Zé Dassilva. 

 

 
 

Fonte: Diário Catarinense (2020). Disponível em: 

https://twitter.com/dconline/status/1252733412923801600. Acesso em: 20 jul. 2020. 

 

Os caixões empilhados, esperando por um enterro, alertam que algo está 

errado no processo desse ritual. Isso pode revelar uma insuficiência no 

imaginário do que seria uma normalidade desse processo: um coveiro que não 

estaria dando conta do seu trabalho, corpo-sujeito não producente; a escassez 

de indivíduos para exercer tal função; ou, ainda, a insuficiência de covas, que 

não são capazes de suportar a quantidade de corpos. No entanto, além de 

estarmos em uma situação exterior ao que se entende pelo processo natural de 

morrer - mortes por outras razões e que não sejam praticamente um extermínio 

em massa - nada disso aterroriza ou incomoda esse corpo-sujeito que se 

encontra escondido no palácio. Assim, o excesso de corpos mortos vai se 

revelando, ao passo que o corpo vivo no corpo morto do sujeito presidente se 

esconde. 

Por essa perspectiva, da insuficiência, o corpo-sujeito presidente também 

se torna um corpo insuficiente e, talvez, nesse detalhe é que se dá sua 

aproximação com o coveiro, tendo em vista que, para lidar com a pandemia que 
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toma conta do país, deveria ser um intermediário. Não para enterrar os mortos, 

como o coveiro, mas com a sua presença, sua visibilidade, com a presença de 

um ritual, um ato simbólico do luto, típico de um líder de uma nação, sendo o 

porta-voz - conceito que explicaremos adiante - desse ritual de pesar e 

despedida. 

A preocupação de não se igualar ao coveiro, um trabalhador que exerce 

efetivamente o seu trabalho, surge como uma repulsa ao trabalho honesto e 

justo. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro, além de não agir como um líder 

ativamente, ainda se ocupa em dificultar o trabalho daqueles que se esforçam 

para combater o vírus, como quando incitou seus seguidores a invadirem os 

hospitais para filmar as UTIs9, quando negou o acordo de compra das vacinas 

da China10, quando vetou a obrigatoriedade do uso da máscara11, quando 

incentivou aglomerações12, entre outras situações contrárias àquelas 

admissíveis e propagadas pelos órgãos de saúde. 

Em suma, Bolsonaro diz que não é o coveiro e, de fato, não é. Primeiro, 

porque ele não ocupa esse lugar social empiricamente. Mas, especialmente, 

porque não se sente responsável por enterrar os mortos, cidadãos do seu país 

“acima de tudo”. Pelo contrário, ele é quem deixa morrer e é nessa condição em 

que coveiro e Bolsonaro se distanciam. 

A indiferença do presidente com relação a essas consequências continua 

com a segunda declaração polêmica. Ainda no mês de abril, o número de mortos 

pelo vírus já passava a marca de 5.000. Ao ser questionado sobre essa 

estatística que superava, inclusive, o número de mortes na China, o presidente 

respondeu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não 

faço milagre!”13. Essa declaração é representada pela charge da Figura 2. 

                                                            
9 Informação disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/bolsonaro-
estimula-populacao-a-invadir-hospitais-para-filmar-oferta-de-leitos.shtml. Acesso em: 20 jan. 
2021. 
10 Informação disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2020/10/21/bolsonaro-responde-a-criticas-sobre-vacina-chinesa-nao-sera-
comprada.htm. Acesos em: 20 jan. 2021. 
11 Informação disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-veta-uso-
obrigatorio-de-mascara-em-comercio-escolas-templos-1-24513437. Acesso em: 20 jan. 2021. 
12 Informação disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/o-problema-e-meu-diz-bolsonaro-
apos-criticas-por-promover-aglomeracao/. Acesso em: 20 jan. 2021. 
13 “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre!”. Disponível 
em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-
bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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Figura 2 - Charge “E daí”, Duke. 
 

 
 

Fonte: Portal Dom Total. Disponível em: 

https://twitter.com/domtotal/status/1255442214487982081/photo/1. Acesso em: 20 jul. 2020. 

 

O cenário já expõe o descontrole em meio ao caos, o que parece 

redundante, já que o caos é a própria materialização do descontrole. Todavia, 

devido à demora do governo federal em efetivar um plano de contenção, com 

medidas de segurança sanitárias, o problema se tornava cada vez pior. Quando 

alguma atitude, finalmente, foi tomada, com muito custo, pelos governos 

estaduais e por um Ministério da Saúde que atuava solitário, o representante da 

nação ainda relutava em ser o porta-voz que se apropriasse de um discurso de 

preocupação. 

Quanto a isso, destacamos o conceito de porta-voz, em Pêcheux (1990). 

Para o autor, o porta-voz é aquele que chama a si os problemas do Estado, para 

falar por ele. Em suas palavras, esse “representante” é: 

 
 [...] ao mesmo tempo ator visível e testemunha ocular do 
acontecimento: o efeito que ele exerce falando “em nome de...” é antes 
de tudo um efeito visual, que determina esta conversão do olhar pela 
qual o invisível do acontecimento se deixa enfim ser visto: o porta-voz 
se expõe ao olhar do poder que ele afronta, falando em nome daqueles 
que ele representa, e sob o seu olhar. Dupla visibilidade (ele fala diante 
dos seus e parlamenta com o adversário) que o coloca em posição de 
negociador potencial, no centro visível de um “nós” em formação e 
também em contato imediato com o adversário exterior. (PÊCHEUX, 
1990, p. 17). 
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O corpo-sujeito presidente se mantém em pé, como um porta-voz, em 

cima dos corpos mortos e acima de corpos outros que tentam sobreviver. Isto é, 

ao falar aos seus e parlamentar com o adversário, esse sujeito revela a quem 

representa. Ao dizer “e daí?”, sinaliza quem está acima e quem está embaixo, 

aqueles que são seus adversários. Então, aqueles que estão embaixo não o 

representam ou representam um monte de nadas. Esses corpos mortos, que não 

existem na morte, já não existiam em vida. São os corpos de brasileiros comuns, 

corpos de pretos, mulheres, pobres, homossexuais, idosos; o grupo que sempre 

esteve no grupo de risco. 

Ainda com relação ao porta-voz, é importante destacar a relação deste 

com a atitude de Bolsonaro em andar no meio da multidão sem o uso da 

máscara, incentivando, assim, que seus seguidores também não usem. Assim, 

ele se torna um porta-voz da doença, um corpo doente que transmite o seu vírus 

a outros corpos, o vírus da ignorância, da frieza e do ódio. Ujvari (2003, p. 268), 

ao relatar a história das pandemias pelo mundo, destaca que o uso de bactérias 

e vírus também se tornou um “meio de ocasionar o morticínio dos inimigos numa 

situação de combate - a guerra bacteriológica”. Ou seja, uma forma de deixar 

morrer sem ser diretamente responsável por isso. Nesse ponto, o corpo-sujeito 

presidente se torna a própria doença. Não mata literalmente, mas mata com a 

palavra e a falta dela. 

Voltando à questão do descontrole em meio ao caos, também 

consideramos a incontabilidade de corpos como produto e processo desse caos. 

Para compreendermos isso dentro do processo de metáfora, precisamos 

considerar que o real, o imaginário e o simbólico estão entrelaçados pela 

linguagem. Nesse sentido, Fleig (2004, p. 137) nos apresenta três 

diversificações do corpo, ao entendê-lo como metáfora: O corpo imaginário, 

“como apreensão de um todo organizado e consistente” (FLEIG, 2004, p. 137), 

é apresentado pelo autor na relação com o estágio do espelho; o corpo simbólico 

“é o corpo de significantes: identidade, nome, lugar na genealogia, sexo, raça, 

meio social, [sic] etc.” (FLEIG, 2004, p. 137); o real do corpo, o “corpo inominável, 

pura fenda [...], em excesso, impossível de se deixar inscrever, forcluído no 

simbólico” (FLEIG, 2004, p. 137). 

No processo de metáfora, os corpos mortos, enquanto corpos empíricos, 

representam números, mas em uma impossibilidade de contagem. Enquanto 
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ainda são simbolizados por caixões, tem-se um sentido de algo possível de ser 

contado, uma vez que os caixões são confeccionados por uma demanda, com 

limites de fabricação, além de trazer essa relação com a cova, um limite 

dimensionável, e o ritual do enterro, que precisa ser registrado. Enfim, são 

corpos que entram para a estatística. Ao expor esses corpos mortos em sua 

essência, como esqueletos, a charge aponta essa incontabilidade para o sentido 

de corpos que são desovados, amontoados e queimados, sem destinação. 

De acordo com Pêcheux (1997, p. 43): 

 
Interrogar-se sobre a existência de um Real próprio às disciplinas de 
interpretação exige que o não-logicamente-estável não seja 
considerado a priori como um defeito, um simples furo no Real. É supor 
que - entendendo-se o “real” em vários sentidos - possa existir um outro 
tipo de real, e também um outro tipo de saber, que não se reduz à 
ordem das ‘coisas-a-saber’... Logo um real constitutivamente estranho 
à univocidade lógica e um saber que não se transmite, não se aprende, 
não se ensina, e que, no entanto, existe produzindo efeitos. 

 

Então, o real é o impossível de ser dito e, no caso dos corpos, impossíveis 

de serem contabilizados, em todos os seus sentidos. A infinitude, ao mesmo 

tempo em que escancara uma incontabilidade de corpos, também os reduz a 

corpos que desaparecem, ou seja, são corpos que não têm um rosto, sem 

identidade, sujeitos desaparecidos, sujeitos incontáveis. 

Também destacamos a relação entre o sujeito presidente e Messias, tal 

qual a relação entre o presidente e o coveiro. Tal qual um líder espiritual, este 

sujeito sobe ao monte para proclamar seu evangelho. No entanto, o monte do 

qual Bolsonaro fala não é composto apenas dos corpos representados pela 

charge, mas de toda a ruína na qual o país se transformou. Nesse aspecto, a 

charge aproxima o sujeito dessa representação de um líder divino. 

Ao dizer que é Messias, mas não faz milagres, Bolsonaro ora se afasta de 

sua figura representativa como o salvador da pátria, o novo Messias, como era 

aclamado no período das eleições, ora se aproxima com esse sujeito divino, pela 

semelhança do nome - o que não é apenas questão de signo. Chamamos esse 

movimento de contraidentificação, pois seu discurso indica que ainda é o 

Messias, deixando claro que seu diferencial é o de não fazer milagres, o milagre 

da ressurreição, ou seja, ainda é um “deus” para quem o segue. Isso porque, de 

acordo com os seus apoiadores, inclusive da ala evangélica, Jair Bolsonaro seria 
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um enviado dos céus14, aquele que nos salvaria do comunismo, da depravação 

e traria a ordem. E o sinal disso seria o seu segundo nome, Messias. 

Do alto de seu posto, esse corpo presidente tem abaixo de si corpos 

esqueléticos, destituídos de sentidos, de história e de memória. Além de 

incontáveis, são corpos invisibilizados, descartados e desprezados até mesmo 

como estatística. Apenas não importam, diante do “e daí?”. Mas, mesmo 

silenciados e reduzidos a esqueletos, ainda são corpos. O sangue nas mãos, 

associado a um imaginário de resquícios indiciais de um crime, representa um 

possível e provável assassinato. Diferente do Messias chagado, que se doa para 

salvar a humanidade, tendo o próprio sangue como símbolo dessa doação, aqui 

o sangue que jorra vem desses corpos. 

Então, o corpo-sujeito presidente se aproxima desse mundo dos mortos 

com um pacto de sangue: corpos vivos em corpos mortos e um corpo morto no 

corpo vivo. Corpos discursivos que se identificam e desidentificam entre a vida 

e a morte. “Não há corpo que não esteja investido de sentidos, e que não seja o 

corpo de um sujeito [...] ligado ao corpo social” (ORLANDI, 2012, p. 93). Por isso, 

esse corpo, ao considerarmos enquanto corpo discursivo - corpo-sujeito morto - 

significa. Então, o corpo-sujeito morto se torna mais presente; a morte deixa de 

ser a ausência do corpo. 

Se compreendermos “o estádio do espelho como uma identificação” 

(LACAN, 1994, p. 98), esse outro estranho, representado nas charges pelos 

corpos mortos, destituídos de carne, de pele, identidade, corpos imóveis que vão 

se amontoando, defronta-se com esse corpo político, reflete esse sujeito, 

transformando-se em um corpo só, o corpo morto, uma imagem daquilo que esse 

corpo-sujeito representa e refrata em seu entorno e vice-versa. As charges 

discursivizam essa relação do corpo-sujeito presidente com corpos outros, 

sendo o corpo coveiro intermediário e o “corpo” inatingível Deus/Messias, mas, 

também, uma relação de estranho-familiar entre esse corpo presidente e os 

corpos mortos. O estranho, esses infinitos corpos mortos aos quais os vivos 

observam a distância, deveria ser assustador. Entretanto, “nem tudo que é novo 

e não familiar é assustador” (FREUD, 1996, p. 237), isto é, o estranho pode ser 

                                                            
14 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/eleicoes-2018/jair-messias-
bolsonaro-como-novo-messias-para-evangelicos-e-catolicos-tradicionais/. Acesso em: 20 jan. 
2021. 
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algo familiar que foi reprimido. Assim, não se trata apenas de responsabilizar um 

corpo-sujeito político e dividir entre ele e outros, nós e eles. Mas trata-se de que 

esse sujeito está onde está porque há outros que se familiarizam, logo, 

familiarizam-se com esse estranho, o corpo morto no corpo vivo, um corpo que 

não morrerá ou que morreu e voltou à vida, seja pela facada ou pelo vírus. O 

vírus “gripezinha” não é capaz de matá-lo, pois tem “histórico de atleta”, assim 

como a “facada” também não o matou. Não é o seu destino morrer como 

qualquer cidadão. Assim como não lhe interessa prestar luto àqueles que 

morrem ou condolências às famílias, uma vez que “convocar os cidadãos a 

compartilhar a dor de tantas mortes seria afirmar que todas têm o mesmo valor” 

(SALLES, 2020, s/p). 

A charge da figura 3 traz novamente o símbolo cristão, o momento da 

paixão de Cristo. O visual e o verbal unidos demonstram um sarcasmo, como se 

no momento de sua morte Jesus tivesse ouvido algo parecido. Isso porque esse 

símbolo cristão carrega um sentido para morte, uma vez que se acredita em uma 

outra vida, a vida eterna em um paraíso. Para os cristãos, a morte é apenas uma 

passagem, não um fim. 

 

Figura 3 - “Lamento, mas é o destino”, Benett. 
 

 
 

Fonte: Perfil do Benett, Twitter. Disponível em: 

https://twitter.com/benett_/status/1268513950095880192. Acesso em: 20 jul. 2020. 

 

A doença parece lhe ter “caído do céu”, como um milagre, uma benção 

divina, uma vez que não será preciso “metralhar” para que morram os 30 mil que 
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prometeu matar, durante uma entrevista para a TV Bandeirantes, em 199915. 

Seria uma benção dos céus para sua desejada hegemonia e um castigo para os 

impuros, os “comunistas”, digno de uma crença medieval: 

 
Os povos antigos acreditavam que os fenômenos da natureza, assim 
como as infecções, fossem obras de forças divinas, representadas 
pelas mais diferentes entidades dependendo da civilização em 
questão. Seus líderes e muitas famílias das diversas dinastias desses 
povos eram representantes das entidades divinas, e admirados e 
respeitados por isso. Algumas vezes as doenças infecciosas, 
acreditava-se, eram enviadas pelos deuses como ação benéfica. 
(UJVARI, 2003, p. 20). 

 

Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, a crença posta em 

funcionamento pelo discurso religioso cristão é de que ele virá buscar os 

merecedores de estarem no reino dos céus. Um corpo-sujeito que foi morto para 

salvar a humanidade, como dissemos anteriormente. Segundo as profecias, era 

o destino desse corpo: morrer para que outros possam (sobre)viver. De acordo 

com a lógica cristã medieval, se Deus entregou o seu filho para morrer, então, 

Ele decide quem vive e quem morre. Para isso, ele pode enviar um castigo dos 

céus, como as doenças: “Segundo os membros do clero, a peste era decorrente 

de castigo enviado por Deus para punir os pecados da humanidade. Deus a 

enviou enraivecido pela quantidade de blasfêmia, avareza, usura, luxúria, cobiça 

e falsidade cometidas pelos mortais” (UJVARI, 2003, p. 54). 

Assim como Judas entregou Jesus à morte, mas já era o seu destino, 

compreendemos que esse sujeito traidor funciona como uma ferramenta para 

que a humanidade siga seu destino. Bolsonaro, por sua vez, é a ferramenta para 

que se cumpra o destino do neoliberalismo a quem serve, no qual os corpos-

sujeitos mortos são corpos que não merecem viver em um país que caminha 

rumo a uma hegemonia. 

As relações de classes e o modo como elas se reproduzem caracterizam 

as formações sociais que são “relações de contradição-desigualdade-

subordinação” (PÊCHEUX, 1995, p. 145). Por isso, nessa relação de 

contradição, Bolsonaro não se coloca acima do coveiro apenas por uma relação 

de classes. Ele é aquele que decide quem morre e quem vive, entregando os 

                                                            
15 Entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qIDyw9QKIvw. Acesso em: 20 
jun. 2020. 
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que morrem ao coveiro, responsabilizando-o, como uma divindade que decide o 

destino de cada um. 

Seu lamento cínico apenas revela uma falta de pertencimento ao coletivo, 

uma desidentificação com aqueles que deveriam ser próximos. É o destino de 

todos, mas parece não ser o seu. Caminhar sem máscara no meio de grupo de 

seguidores, participar de atos, protestos... O Messias é inatingível. Para 

Feuerbach (2007, p. 182), “a crença na imortalidade do homem é a crença na 

divindade do homem e, vice-versa, a crença em Deus é a crença na 

personalidade pura, livre de todas as limitações e exatamente por isso mortal”. 

Mas quem morre? Bolsonaro diz que já pegou esse vírus umas 20 

vezes16. Seu discurso demonstra a certeza de quem nunca será atingido não 

apenas pelo vírus, mas contra qualquer coisa que tente sobre sua vida. Quem 

morre é a população que se localiza à margem dos grandes centros, que não 

tem acesso à rede particular de saúde, que não tem condições de se ausentar 

do trabalho. 

O discurso do sujeito presidente demonstra que a única solução seria 

ressuscitar os mortos [sou Messias, mas não faço milagre], trazer um corpo de 

volta à vida, que precisa de um herói para isso, o herói cristão. Mas, não é sobre 

isso que se trata, que as famílias dos mortos esperam; não é isso que os vivos 

também esperam. As pessoas esperam que as mortes por essa doença cessem, 

esperam condolências, para que seus mortos descansem em paz, esperam uma 

atitude digna de um líder de Estado, de um porta-voz. 

Lara (2019a), ao analisar a imagem de Marielle Franco, explica que a 

partir de um “corpo morto”, “a vida (d)ali se propaga como denúncia e 

reivindicação social. [...] Uma projeção denúncia” (LARA, 2019a, p. 231-234). 

Esses corpos mortos reivindicam o luto. Desse modo, o ato do luto ao ser 

conectado com o ato da justiça significa dizer que essa vida não deveria ser 

destruída, que merecia ser vivida e, mais que isso, que essa destruição é injusta 

(BUTLER, 2020). O luto público, coletivo, alia-se a uma reivindicação da justiça. 

“A violência, como sabem, não é um ato isolado e tampouco é apenas uma 

                                                            
16 Declaração disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/ja-peguei-20-
vezes-este-virus-talvez-ou-ele-nao-quer-papo-comigo-diz-bolsonaro-sobre-covid-19.shtml. 
Acesso em: 20 jun. 2020. 
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manifestação das instituições ou dos sistemas em que vivemos. É também uma 

atmosfera, uma toxicidade que invade o ar” (BUTLER, 2020, s/p). 

Butler (2020, s/p) ressalta que “nem todas as nossas perdas são políticas 

e nem todas as nossas lutas pela justiça dependem do direito e da possibilidade 

de chorá-las”. Porém, esse luto pode se tornar um ato político. Política, luto e 

justiça: três eixos que não estão sendo permitidos a esses corpos-sujeitos 

mortos e aos vivos que ficam. Mais do que permissão, estão sendo arrancados 

desses sujeitos. 

Em outro estudo de Lara (2019b), no qual aborda, analiticamente, sobre 

o aprisionamento de corpos, que não se reduz à prisão empírica das paredes de 

um presídio, mostra que tais corpos, visibilizados, em análise, como 

“dilacerados, entrelaçados, segregados”, “têm história(s) e são história(s), 

investidos de historicidade” (LARA, 2019b, p. 405). Sendo assim, ao 

transferirmos essa afirmação para os corpos mortos na pandemia, tomamos 

esse corpo como corpo investido de historicidade que, no entrelaçamento com 

outros corpos, constituem-se em um só, o corpo segregado pelo Estado, 

dilacerado pela doença. 

 

 

Considerações finais 
Um governo que adoece, instituições em ruínas e um corpo-sujeito 

presidente doente, um corpo que tenta enganar a população com a leveza e a 

alegria de uma normalidade inexistente. A violência praticada contra esses 

corpos se dá a partir do momento em que a educação, a saúde, a segurança, o 

bem-estar e o direito a uma vida digna são enterrados. Alcançando a marca de 

150 mil mortos17 pela Covid-19, em outubro de 2020, cada corpo enterra consigo 

o peso da violência e são espezinhados pelo Estado, assim como aqueles que 

ficam em meio às ruínas, ao caos. Ao delegar ao coveiro e a outros a função de 

“enterrar” os mortos, Bolsonaro decide quem deve se arriscar para enfrentar as 

consequências da pandemia no Brasil: os trabalhadores. A doença mata, mas 

ele é quem decide quem deve viver ou morrer para que outros vivam. 

                                                            
17 No dia 2 de outubro de 2020, as estatísticas mostram que a doença atingiu 145.388 mil 
brasileiros. Disponível em: https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2020/10/pandemia-145-mil-
388-pessoas-morreram-por-causa-da-covid-19-ate-agora. Acesso em: 4 out. 2020. 
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O caos denuncia um emaranhado entre corpos-sujeitos, no qual não 

sabemos onde começa e termina o corpo morto e o corpo vivo; um caos que 

denuncia a identificação e contradição entre esses corpos mortos vivos. Ao se 

desidentificar com o coveiro, ele se desresponsabiliza da participação no ritual, 

porque o ritual pressupõe pertencimento, de alguma forma. O que a relação com 

o coveiro traz é o imaginário de corpos mortos a serem enterrados. Tanto no 

enunciado quanto no discurso, Bolsonaro se distancia do coveiro. De fato, ele 

não é e não significa como tal, porque a distância estabelecida não é meramente 

ocupacional, hierárquica, funcional, mas de desresponsabilização. 

A figura divina, Jesus/Deus, se importa, no discurso religioso, com a 

humanidade. Jesus deu sua vida pela humanidade. Bolsonaro não se importa. 

São os outros que devem perder suas vidas para que sua empáfia permaneça 

sustentando essa imagem-outra presidente. Assim, o seu discurso não cessa de 

se desidentificar desse sujeito coveiro e se contraidentificar de uma figura divina. 

No Brasil, a morte desenfreada parece ser tolerável, já que os corpos que 

desaparecem são corpos pobres. O corpo rico recebe todo aparato possível para 

que continue desfrutando daquilo que já lhe é de direito. Quando o rico morre, 

lamentam a perda e decreta-se luto, prestam-se condolências. O pobre que 

morre é esquecido. O corpo pobre é abandonado desde que nasce, por um pai 

ausente, por uma mãe que precisa trabalhar, pela escola que já está lotada, pelo 

mercado que não oferece um emprego digno, pela saúde que lhe deixa 

esquecido nos corredores. E, agora, até a morte o abandona. Não se morre, 

desaparece. 

As charges, enquanto representações artísticas do social, são opiniões 

em forma de humor, ou críticas à própria imagem da sociedade no espelho. 

Sejam quais forem as características atribuídas a esse campo, o humor, é por 

meio desse instrumento artístico das charges que desfrutamos certa leveza de 

saber que a arte faz resistência e que ainda o temos, mesmo em meio às ruínas. 
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“Chega de frescura, de mimimi”: a (des)construção do ser mito 
em charges 

 
Isabela Rodrigues Vieira 1 

  

Introdução 
Ao voltarmos para o processo eleitoral de 2018, o candidato à presidência, 

Jair Messias Bolsonaro, ganhou inúmeros seguidores que o chamavam de mito. 

Essa palavra acabou se tornando uma espécie de grito, aclamação por parte dos 

seus eleitores - também chamados de bolsonaristas. Ao assumir o posto de 

presidente da República em janeiro de 2019, a palavra mito virou, de fato, um 

sinônimo da imagem de Bolsonaro. Assim, podemos dizer que esse sentimento 

por parte dos apoiadores do presidente se configurou em uma relação ideológica 

(dada pelo contexto sócio-histórico) de que ele seria, justamente, esse messias 

da nação, um mito que salvaria o Brasil. 

 Ao nos apoiarmos nos estudos da Análise do Discurso (AD), Pêcheux 

(1988) nos traz a concepção de Formação Ideológica (FI) que é responsável por 

determinar o que pode e deve ser pensando. Essas instâncias ideológicas são 

responsáveis por construir e determinar o sentimento dos bolsonaristas em 

relação à figura do presidente, ou seja, a FI configura a imagem de salvador de 

Bolsonaro. Não obstante, também durante o processo eleitoral, por conta dessas 

formações ideológicas, houve uma divisão de ideários pré-determinados em 

nosso meio social, designados como direita e esquerda, consequentemente, 

como conservador e liberal. 

A AD parte do princípio de que é impossível existir um sujeito sem 

ideologia, ou uma ideologia sem sujeito. Logo, todo sujeito é atravessado por 

essas instâncias ideológicas e, por conta disso, condicionados a assumir um 

determinado posicionamento. Desse modo, essa divisão entre direita e 

esquerda, o que pode e deve ser falado é dado por meio de uma Formação 

Discursiva (FD), a qual é responsável por determinar, de uma forma que não 

percebemos, aquilo que pode e deve ser dito dentro de uma conjuntura dada. 

                                                            
1 Mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 
São Paulo.  
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Por conta das formações discursivas e ideológicas cada um desses grupos irá 

agir e pensar de forma distinta. E é justamente por essa oposição de ideologia 

que geram os possíveis conflitos sociais. 

Assim, se existe essa dualidade, consequentemente, apenas um desses 

grupos retratam e enxergam a figura presidencial como um ser mito. Ao 

partirmos dessa concepção, Foucault (2016) nos apresenta três conceitos que 

funcionam como uma espécie de triângulo, o poder, o direito e a verdade. Nele, 

o poder está atrelado com o direito pela maneira como a sociedade é 

movimentada e colocada. Dessa maneira, para o teórico, se há um líder, 

obrigatoriamente, haverá os súditos. Ao trazermos para a prática, Bolsonaro 

seria o líder do Brasil e os apoiadores seriam, justamente, esses “súditos”, por 

seguirem, ideologicamente, os mesmos pensamentos do presidente e, também, 

por o verem como um mito. 

A verdade e o poder, por outro lado, funcionam a partir de instituições que 

irão determinar os discursos e a forma como a sociedade será movimentada. O 

sujeito, então, acaba sendo vitimado de uma ação sobre outra ação, afinal, 

“somos forçados a produzir a verdade pelo poder que exige essa verdade e de 

que necessita dela para funcionar” (FOUCAULT, 2016, p. 29). Ou seja, a 

instituição, por ter uma relação de força maior, comandará/determinará as 

verdades discursivas que são vistas dentro do meio social. Ao considerarmos 

esses conceitos, a figura de Bolsonaro seria essa instituição, o poder máximo de 

autoridade, enquanto o ser mito seria essa verdade inquestionável, pois é algo 

que foi determinado pelo contexto sócio-histórico-ideológico eleitoral. 

Ainda com base em Foucault (2016), dentro da percepção de poder, 

temos o poder disciplinar que advém do pastoral, do religioso. Pela constituição 

ideológica da figura do pastor, o seu objetivo é o de conhecer e se sacrificar pelo 

seu rebanho a fim de salvá-los de qualquer mal. Mais uma vez, se recuperarmos 

o discurso (re)produzido pelos eleitores de Bolsonaro, ao chamá-lo, aclamá-lo 

como um mito, um messias, notamos uma ideologia atravessada, em parte, pelo 

poder pastoral. 

Essas verdades discursivas dadas pelo contexto materializam que a figura 

do presidente deveria cuidar e proteger a nação brasileira. Apoiados nessa 

ideologia, em março de 2020, já em governo Bolsonaro, a pandemia do novo 

coronavírus teve início do Brasil, após a primeira morte, no dia 17. Com o intuito 
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de interromper a propagação do vírus, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou estado de emergência e determinou o isolamento social e a quarentena 

no país. Durante esse período, o presidente começou a minimizar a doença, 

considerando-a como uma “gripezinha”. De um lado, o Ministério da Saúde e os 

governadores reafirmavam e defendiam a necessidade da reclusão social, de 

outro, Bolsonaro sinalizava um posicionamento contrário em suas falas e ações. 

Assim, podemos questionar: será que a concepção ideológica de mito 

permanece em contextos distintos? Será que a conjuntura dada, ou seja, o 

contexto sócio-histórico determina um outro atravessamento desse ser mito? 

É inegável que, ao pegarmos um jornal, estamos cercados por notícias e 

reportagens que falam sobre a pandemia. Dentre os textos que abordam essa 

temática, temos as charges, as quais pertencentes ao gênero quadrinísticos, 

conforme defende Ramos (2016). Neste artigo, leremos os trabalhos gráficos 

como desenhos humorísticos que recriam, de forma ficcional, um fato recente 

presente no meio social, podendo ser na política, no esporte, na economia etc. 

(RIANI-COSTA, 2001). Assim como as notícias retratam sobre as falas e as 

ações do presidente diante do coronavírus, diversos cartunistas também ilustram 

o posicionamento de Bolsonaro, da figura presidencial, em um cenário 

pandêmico. 

O presente artigo, então, tem como objetivo analisar como se dá a 

(des)construção do ser mito em charges brasileiras em meio à pandemia do novo 

coronavírus, pelo viés da Análise do Discurso de linha francesa. Para a 

constituição do corpus, selecionaremos quatro charges que contemplem o 

período de março a maio de 2020 - a primeira morte e o começo do agravamento 

do vírus no país - sobre a Covid-19 e o governo Bolsonaro. Partiremos, assim, 

dos conceitos de Pêcheux (1988) e Foucault (2014 e 2016) a respeito das 

formações ideológicas e discursivas, que nos levam a pensar e a questionar o 

funcionamento da linguagem (re)produzido nas charges a fim de desconstruir o 

óbvio (aquilo que não podemos questionar devido à ordem discursiva) e as suas 

manifestações. Perguntamos, então, o que é ser mito? 
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“É só uma gripezinha”: o discurso de Bolsonaro 
Vale lembrar que não estamos falando da pessoa Jair Messias Bolsonaro, 

mas da sua figura e da forma como a sua imagem emerge discursivamente nas 

charges. Nesta seção apresentaremos alguns conceitos advindos da Análise do 

Discurso atrelados com a linguagem quadrinística, para entendermos como se 

dá o processo de (des)construção do mito, bem como os efeitos de sentidos 

dados pelo contexto sócio-histórico-ideológico. 

Segundo Foucault (2016 o processo de acontecimento discursivo se dá 

por meio de um corpo de enunciados ou por uma coleção de fatos do discurso, 

sendo que esse campo faz parte de um conjunto finito e efetivamente limitado 

de sequências linguísticas as quais já foram formuladas anteriormente. Por conta 

disso, as sequências podem ultrapassar a capacidade de registro, da memória, 

de leitura etc., constituindo, assim, um conjunto finito de enunciados. Ainda com 

base no autor, o enunciado existe dentro do campo da memória e/ou na 

materialidade, e o seu acontecimento não se dá apenas em situações que a 

provocam, mas também a partir de uma modalidade. Desse modo, quando um 

objeto puder definir uma regularidade é chamado de Formação Discursiva (FD). 

Pêcheux (1988) nos mostra, ainda, que a FD corresponde a tudo o que é 

real na língua e determina o que pode e deve ser dito. Partindo desses princípios, 

o sujeito é conduzido a assumir um lugar social e ideológico. Notamos que são 

concepções um pouco distintas, contudo, os teóricos nos mostram que as 

palavras não produzem sentidos em si, mas os sentidos são construídos pela 

Formação Discursiva dentro de um contexto. 

A partir desta segunda fase da AD, Pêcheux (1988) defende que a FD não 

é uma estrutura aberta, pois é, o tempo todo, interpelada por outros elementos, 

inclusive, por outras formações discursivas, conforme nos mostra a charge a 

seguir: 
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Figura 1 - Regularidade discursiva 
 

 
 

Fonte: Bennet, 2020, [p.i.]. 

 

Assim como já foi dito, as charges recriam um acontecimento social e, por 

conta disso, é necessário recuperar os discursos que atravessam o contexto de 

publicação para conseguir produzir o efeito de sentido. Segundo Courtine (2014, 

p. 106, grifo do autor), a “memória discursiva diz respeito à existência histórica 

do enunciado no interior de práticas discursivas regradas por aparelhos 

ideológicos [...] os discursos que indefinem, para além de sua formulação, são 

ditos, permanecem ditos e estão ainda a dizer”. Assim, ao olharmos para a 

charge somos levamos a recuperar pela memória discursiva, esse jogo entre a 

atualidade e o passado, o significado do símbolo. 

Se voltarmos, uma vez mais, para o processo eleitoral de 2018, durante a 

campanha de Bolsonaro, diversos pronunciamentos de quando ocupava o cargo 

de deputado federal (mandatos entre 1991 e 2018) vieram à tona. Dentre eles, 

algumas constatações consideradas, socialmente, polêmicas (Folha de S. Paulo, 

2020, [p.i.]): 

• “Pau-de-arara funciona. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o 

povo é favorável também” (1999). 

• “Para o crime que ele está cometendo contra o país, sua pena 

deveria ser o fuzilamento” (2008). 

Além desses enunciados, em diversos momentos, o presidente também 

reproduziu falas e gestos advindos do discurso nazista, antes e depois de ser 

eleito. Ademais, em mais de um momento, o presidente traz alusões sobre 
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governo militar. Inclusive, assim que foi eleito, sugeriu um evento com militares 

(Folha de S. Paulo, 2020). E em junho de 2021, mais uma vez, disse que “os 

militares garantem a liberdade” (IstoÉ, 2021, [p.i.]). 

Percebemos, assim, uma repetição discursiva dada, justamente, pela 

memória discursiva. Afinal, no interior de uma Formação Discursiva, a memória 

se dá pela repetição, pela lembrança e pela refutação. A presença do símbolo, 

então, se dá por retomadas de formulação que vão se reinscrevendo pelo 

interdiscurso. Ou seja, a repetição acaba emergindo, discursivamente, essa 

associação da figura de Bolsonaro com o nazismo. 

Atrelado a isso, a charge de Bennet foi publicada no dia 04 de março de 

2020, época em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já recomendava o 

isolamento, a quarentena, bem com o uso de máscara para prevenção do vírus. 

Nessa data, o Congresso Nacional decidiu por vetar Bolsonaro ao orçamento 

impositivo “que tratava do controle de 30,1 bilhões de reais do Orçamento da 

União [...]. No placar, 398 deputados foram a favor do veto e dois contra” 

(EXAME, 2020, [p.i.]). A partir do veto, em teoria, o governo concordou com a 

divisão do valor entre os poderes, contudo, nas redes sociais, demonstrou 

posicionamento contrário e convocou os apoiadores para uma manifestação. 

Nas redes disse, de acordo com Paduan (2020, [p.i.]), que “não é um movimento 

contra o Congresso, contra o Judiciário. É um movimento pró-Brasil”. Por conta 

da declaração da OMS, ele cancelou os atos, mas diversos apoiadores 

compareceram e o presidente foi à rua para tirar fotos, cumprimentar os eleitores, 

além, é claro, de descumprir com as orientações de isolamento. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração é o uso das cores. Do 

mesmo modo que a palavra mito se tornou um sinônimo da figura de Bolsonaro, 

o verde e o amarelo se tornaram um símbolo de um determinado grupo social. 

Segundo Pêcheux (1988), a partir do momento em que significamos o outro, 

automaticamente, nos significamos. Logo, ao configurar que as cores da 

bandeira designam aos apoiadores do presidente, os que não vestem fazem 

parte do grupo de oposição. Desse modo, as cores partem de um valor 

ideológico moldado pelas formações ideológicas que não são uma presença 

física, mas é a forma como as imagens são projetadas dentro do meio social. Ou 

seja, elas são responsáveis por configurar e demarcar os diferentes grupos, 

neste caso. Mas, de onde vem essa representação? Ao longo das manifestações 
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de 2013 pode-se, pela primeira vez, visualizar pelo uso das cores os diferentes 

grupos, conforme nos mostra as próximas figuras: 

 

Figura 2 - Manifestação 2013 
 

 
 

Fonte: Camargo, 2013, [p.i.]. 

 

Figura 3 - Manifestação 2020 
 

 
 

Fonte: Carnaval, 2020, [p.i,]. 

 
Na charge é possível vermos o uso do verde e amarelo, do mesmo modo 

como aparece nas fotografias. Percebemos, novamente, o processo da 

repetição discursiva que configura, então, na construção e na determinação de 
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um grupo social. Logo, o uso das cores serve para recuperar os dizeres e a 

posição de Bolsonaro, bem como dos seus apoiadores. Afinal, partimos do 

princípio de que a direita, de forma geral, atravessa uma mesma instância 

ideológica. 

 Desse modo, percebemos o quanto as Condições de Produção, ou seja, 

o contexto é importante para a produção de sentido. A materialidade discursiva 

se dá, então, pelas cores - que irão remeter para a figura do presidente e de seus 

apoiadores - e pelo símbolo da suástica - que instaura a presença do nazismo 

na figura presidencial. Além disso, pela parte verbal, “banana para todos” 

também configura outro discurso. A ideologia atravessada socialmente 

determina que esse gesto demonstra um desdém, uma oposição contrária a 

algo, bem como configura como algo desrespeitoso. 

 De acordo com Pêcheux (1988, p. 160), “é a ideologia que fornece as 

evidências pelas quais ‘todo mundo sabe’ o que é um soldado, um operário, um 

patrão, uma fábrica, uma greve etc., evidências que fazem com que uma palavra 

ou um enunciado ‘queiram dizer o que realmente dizem’”. Assim, voltamos para 

essa concepção de como os símbolos e as cores se tornam uma materialidade 

discursiva dentro de uma ideologia construída e determinada no meio social. 

Elas é que, de certa forma, quebram essa percepção da figura de um 

representante da República, pois espera-se que ele haja de forma séria e 

respeitosa e não que faça uma “banana” para o outro. Essas ideologias, então, 

determinam os dizeres de cada sujeito, seja pela construção do símbolo, seja 

pela fala. 

Ao atrelarmos esse conceito, queremos dizer que ao aplicarmos a forma 

como se é construída a figura de mito de Bolsonaro, por um ponto específico da 

materialidade discursiva e do sentido, “diremos que os indivíduos são 

‘interpelados’ em sujeitos-falantes pelas formações discursivas que representam 

‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes” 

(PÊCHEUX, 1988, p. 161). Por conseguinte, partiremos de uma Formação 

Discursiva religiosa, a qual configura os atravessamentos de um discurso 

pastoral e determina a percepção de mito, de salvador da figura de Bolsonaro. 
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A Covid-19 e o ser mito: delimitação de corpus  
Para a constituição do corpus selecionamos quatro charges atravessadas 

por um mesmo período, publicadas entre os dias 28 e 30 de abril, e com 

discursos em comum: o ser mito, a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro 

e a pandemia. A fim de delimitarmos ainda mais esse corpus, partimos do 

princípio de um enunciado de base. Segundo Courtine (2014, p. 155-156): 

 
[...] o corpus construído torna-se modelo do discurso e o conjunto de 
frases de base extraídas a partir dos temas de discurso (que refletem 
pressupostos das questões do analista) induz a uma configuração do 
conteúdo do discurso, sob a forma de uma certa organização lexical 
em termos de uma configuração ideológica: o que os procedimentos 
de seleção de termos-pivô recobrem é uma interferência não 
controlada entre julgamentos de saber do analista e elementos de 
saber próprios a uma formação discursiva dada. 

 

Já para Foucault (2016), as séries discursivas possuem uma espécie de 

regularidade e, a partir disso, estabelece-se um nexo de causa mecânica e ideal. 

As charges se passam dentro de um contexto em comum: a pandemia. Em todas 

não há uma menção direta ao coronavírus, mas temos essa verdade discursiva, 

a partir das Condições de Produção (CPs). Essas são responsáveis por 

determinar os dizeres, dentro de uma Formação Discursiva, pelo contexto 

imediato e, se pensarmos em um sentido mais amplo, dentro de um contexto 

sócio-histórico. 

De acordo com Ramos (2016), a charge está atrelada ao humor e 

caracteriza-se por retratar acontecimentos da sociedade de forma noticiosa. 

Para compreendermos uma charge, é necessário entendermos os fatos sócio-

históricos da época em que foi publicada. Assim, a partir da noção de CPs e 

dessa concepção da charge estar atrelada a um momento histórico, percebemos 

que a materialidade discursiva, bem como os efeitos de sentido produzidos 

precisam, obrigatoriamente, estar inseridos dentro de uma conjuntura dada 

específica. 

Partimos, então, de um enunciado reproduzido por Bolsonaro em uma 

entrevista realizada no dia 28 de abril, pelo presidente, em relação ao drástico 

aumento do número de mortes pelo coronavírus, que, na ocasião, atingiu a 

marca dos cinco mil, ultrapassando a China - país de origem do vírus. Durante a 

entrevista, de acordo com El país (2020, [p.i.], grifo nosso), o jornalista o 
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questionou sobre esse crescente aumento de casos e mortes, e, então, o 

presidente afirmou: “e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, 

mas não faço milagre”. O presidente, ao remeter ao seu sobrenome e ao 

recuperarmos as concepções de poder de Foucault (2014), notamos uma 

constância do discurso pastoral em seus dizeres. De certa forma, pelo discurso, 

pela sua afirmação, por meio de um pré-construído - uma verdade construída 

dentro do meio social -, as verdades discursivas constroem essa presença do 

ser mito. Mas, além disso, percebemos uma quebra nessa construção ideológica 

do mito pela própria fala, ao afirmar “não faço milagres”, e essa quebra é 

reafirmada por meio de uma materialidade discursiva presente nas charges. Isso 

nos faz questionar: como é construída a verdade na figura mito? 

 

 

“E daí?”: o ser mito em charges 
A charge a seguir, de Benett, publicada pelo O Plural, aborda uma série 

de túmulos com um sombreado, formando a palavra mito: 

 

Figura 4 - Mito sombreando túmulos 
 

 
Fonte: O Plural, 2020, [p.i.]. 

 

Nessa primeira charge, como foi dito, notamos que há um sombreado da 

palavra mito em cima dos túmulos. Diferentemente da Figura 1, aqui temos outra 

forma de representar a materialidade discursiva, bem como de determinar a 

imagem de quem se está falando. Assim como se criou uma concepção 
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ideológica, uma verdade discursiva de que os que vestem verde e amarelo 

remetem aos eleitores de Bolsonaro, essa palavra também tem o mesmo 

atravessamento ideológico, o qual é responsável por determinar os dizeres da 

charge e, por meio de uma Formação Ideológica, criar essa percepção de que o 

mito é Bolsonaro. 

No entanto, pela forma como é construída a charge, percebemos uma 

quebra dessa percepção de messias. Bolsonaro, a constituição de mito, não é 

mais vista como um salvador, como vimos anteriormente. A figura que, 

teoricamente, por conta de seus discursos, salvaria a população, ou que seria a 

responsável por retirá-la da crise, na verdade, a enterra. Ressaltamos que a 

charge foi publicada no dia 28 de março e o número de mortes atingia a margem 

de 474 por dia, assim como é mostrado na charge. Atrelado a esse contexto, a 

próxima charge também aborda esse número de mortes, mas a frase, a fala que 

aparece é outra. 

 

Figura 5 - Túmulos formando a fala de Bolsonaro  
 

 
 

Fonte: O Plural, 2020, [p.i.].  

 

Ao contrário da anterior, vemos os túmulos formarem um dos dizeres de 

outro discurso do presidente (que já foi apontado neste artigo), ainda a respeito 

sobre o número de mortes: “’E daí?’ Jair Bolsonaro disse aos repórteres quando 

foi questionado sobre o recorde de 474 mortes naquele dia. ‘Me desculpem. O 

que vocês querem que eu faça?’” (EL PAÍS, 2020 [p.i.]). A charge também é de 

Benett, no entanto, apesar de estarem atreladas ao mesmo contexto e seguirem 
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uma mesma percepção imagética - a representação de túmulos -, notamos que 

eles, agora, constroem justamente a fala do presidente: “e daí?”. Se retomarmos 

o discurso pastoral, proposto por Foucault (2014), há a quebra da percepção de 

messias e mito de Bolsonaro. Novamente, a figura do presidente não é vista 

como esse salvador, mas como um dos responsáveis pelo crescente aumento 

de mortes pela coronavírus. 

Ao retomarmos a construção imaginária do que é ser um presidente, 

espera-se que tome alguma providência para evitar a propagação do vírus por 

meio do isolamento social, algo recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde, e investir em pesquisas para descobrir um possível tratamento, uma 

vacina, determinar o bloqueio de voos internacionais, dar suporte financeiro para 

a população poder cumprir esse isolamento etc. No entanto, como já foi 

abordado, Bolsonaro não atendeu as demandas da OMS e, ainda, questionou a 

real gravidade do coronavírus alegando ser “apenas uma gripezinha”. 

Dessa maneira, há uma quebra ideológica do ser mito, mas, além disso, 

do ser presidente. Como já foi dito, para Pêcheux (1988), todo sujeito é 

constituído de uma ideologia e é impossível existir um sujeito sem ideologia. 

Assim, o sujeito é interpelado o tempo todo, a partir de seus discursos. Quando 

acontece essa quebra da percepção do sujeito mito e/ou presidente, Bolsonaro 

é atravessado como outro sujeito: o de homicida. Nas duas charges temos a 

presença dos túmulos, dos caminhões cavando novos buracos junto de falas 

proferidas pelo presidente. As imagens, então, compõem uma materialidade 

discursiva que determina Bolsonaro como um dos principais responsáveis por 

essas mortes. Não por conta do vírus, mas por não tomar as atitudes de um 

presidente, construídas socialmente, nem a de messias, algo que também foi 

construída dentro do meio social. A posição acaba remetendo a algo negativo e 

isso é reforçado na charge a seguir: 
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Figura 6 - “E daí?” 
 

 
 

Fonte: O Tempo, 2020, [p.i.].  

 

Ao contrário das anteriores, na charge de Duke, publicada pelo O Tempo, 

temos a figura caricata de Bolsonaro seguida dos dizeres do texto de Benett: “E 

daí?”. Ao contrário de túmulos, vemos o presidente com as mãos cobertas de 

sangue em cima de um amontoado de cadáveres. A ideia de Bolsonaro ser o 

responsável pelas mortes é ressaltada ao colocá-lo com as mãos 

ensanguentadas. Se remetermos a um pré-construído, existe a concepção 

ideológica do “agir com as próprias mãos”. Além disso, se retomarmos a teoria 

proposta pela Análise de Discurso, não existe neutralidade dentro de um 

discurso, logo, a materialidade, o sangue presente, produz um efeito de sentido. 

E nesse caso, vem remeter, novamente, Bolsonaro como responsável pela 

morte de sua população. 

Ao colocá-lo em uma posição de “superioridade”, ou seja, ser retratado 

em cima de um amontoado de cadáveres, nos remete à concepção de que ele 

está acima de qualquer coisa. Constrói-se a ideia não de um mito, mas de um 

egocentrismo. A figura do presidente é interpelada em um sujeito mesquinho e 

egoísta ao se colocar como mais importante, bem como não se importar com a 

quantidade de brasileiros mortos por conta de um vírus. Ao relacionarmos com 

a charge anterior, o presidente, novamente, caçoa dos mortos. 
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Ao retomarmos a outro pré-construído, uma memória discursiva 

construída no período eleitoral, o presidente possui um bordão, “Brasil acima de 

tudo, Deus acima de todos”, uma concepção quebrada, também, ao inseri-lo 

acima do monte de cadáveres. Logo, a figura do presidente é vista como um ser 

que não se importa com o Brasil. Esse Brasil não está acima de tudo, pelo 

contrário, ao recuperarmos outros discursos, o que está acima de tudo, na 

verdade, é a economia do país, mais do que isso, o messias é colocado como 

acima de tudo. 

Algo em comum nas três charges é a questão de colocar os números, os 

túmulos e os cadáveres sem uma identificação, como se fossem indigentes, algo 

insignificante. Os únicos destaques são os discursos que remetem ao Bolsonaro. 

Ao ligarmos ao contexto de publicação da charge, em um dos pronunciamentos 

do presidente, vemos bastante o uso do “eu”, ou seja, novamente, a quebra do 

messias, do ser mito se dá ao não pensar no próximo, em sua população, mas 

apenas em si, algo que é reforçado na última charge a ser analisada:  

 

Figura 7 - Crescimento do número de mortes 
 

 
 

Fonte: O Plural, 2020, [p.i.].  

 

Temos, aqui, a figura de Bolsonaro representada seguida de diversos 

números de mortes causadas pela Covid-19. Partindo de um pré-construído, 

percebemos um menosprezo pelos mortos em todas as charges. Seja pela 

representação de túmulos, pelo amontoado de cadáveres, seja por jogar uma 

quantidade de números. Novamente, notamos a indiferença representada pela 
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ausência de expressão da personagem, como se os números não significassem 

nada, em outras palavras, como se não se referissem à quantidade de pessoas, 

brasileiros, que morreram devido a uma “gripezinha”. 

De acordo com Barthes (2002, p. 221): 

 
[...] causa que faz com que a fala mítica seja proferida é perfeitamente 
explícita, mas é imediatamente petrificada numa natureza; não é lida 
como força motriz, mas como razão; [...] para o leitor do mito [...] tudo 
se passa como se a imagem provocasse naturalmente o conceito e o 
significante criasse o significado. 

 

Dessa maneira, notamos que há, basicamente, duas formas de enxergar 

o ser mito de Bolsonaro: o salvador e o homicida. Para os eleitores, os súditos - 

se voltarmos à concepção de discurso pastoral de Foucault - do presidente, o 

significam como um possível salvador e, consequentemente, acabam 

concordando com os discursos proferidos e reproduzidos nas charges. Por outro 

lado, pela charge, notamos que há uma total quebra dessa concepção de ser 

mito, afinal, ele não é mais representado como o salvador e sim como um 

homicida, o culpado por tratar a população com descaso, por não se importar 

com o crescente número de mortos, nem por se importar com o fato de a Covid-

19 não ser uma gripe qualquer - como apontado em seu pronunciamento.  

O mito, então, nas charges, é reconstruído o seu significado, a partir de 

uma mudança de Condição de Produção. É claro que, aqui, o recorte foi de um 

momento específico e existem diversas perguntas em aberto que podem e 

precisam ser respondidas pelos estudos linguísticos, como o fato de como se dá 

esse processo de reconstrução abrangendo as diferentes fases da pandemia. A 

própria CP pandemia é bem abrangente e poderia focar no fato, por exemplo, de 

outros discursos que atravessam esse contexto, como a falta de um Ministro da 

Saúde, a falta de auxílio financeiro para a população, causando a reabertura do 

comércio, a falta de recursos para as crianças e adolescentes terem acesso às 

aulas etc. 

Essas questões também reafirmam a forma como é desconstruída a 

concepção de mito, ou melhor, a forma como a construção do ser mito se alterou 

desde o processo de eleição, a partir do momento em que o mundo acabou 

enfrentando uma nova doença, acarretando diversos problemas que não foram 

solucionados pela figura que, teoricamente, deveria se encarregar de resolvê-
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los; se recuperamos o discurso político e pastoral, um ser que deveria “salvar” a 

população. Em todas as charges, assim, há uma materialidade em comum: a 

figura do mito como um dos grandes responsáveis pelas mortes. Uma figura que 

não segue a percepção de messias, de mito, mas um dos causadores pelo 

crescente aumento de infectados. 

   

 

Considerações Finais 
Do ponto de vista do discurso materializado nas charges, as mortes, para 

o presidente, são vistas como insignificantes. E isso é ressaltado ao colocar o 

sangue em suas mãos, ao indicar a quantidade de mortos, seguido de uma 

expressão vazia, ao mostrar túmulos e cadáveres. Apesar de serem símbolos 

distintos, temos uma mesma Condição de Produção: a pandemia. Esse contexto 

determina as construções e os efeitos de sentido de cada um dos elementos, 

atravessadas com o discurso da figura do ser mito, representando a imagem do 

presidente. 

Nesse primeiro momento, no entanto, percebemos, a partir desse 

contexto, a forma e a percepção do ser mito não são as mesmas reproduzidas 

durante as Condições de Produção das eleições, pelo contrário, as imagens 

projetadas desse mito são configuradas de outra forma, retratando-o como o 

principal responsável pela quantidade de mortos. Dessa maneira, há uma quebra 

da Formação Ideológica do ser presidente e, principalmente, desse ser mito, um 

ser que “salvaria” o país. 

Essa constância discursiva começa, assim, a construir uma nova verdade 

da figura do mito, sendo essa uma nova forma de ser vista, retratada e 

significada a concepção de mito. Segundo Pêcheux (1988, p. 147): 

 
A forma de contradição inerente à luta ideológica entre as duas 
classes antagonistas não é simétrica, no sentido em que cada 
uma tenderia a realizar, em proveito próprio, a mesma coisa que 
a outra: se estamos precisando esse ponto, é porque numerosas 
concepções da luta ideológica tomam como evidência anterior à 
luta a existência da sociedade como espaço, como terreno 
dessa luta. 
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 Para o autor, as construções ideológicas são construídas a partir de uma 

estrutura de desigualdade-subordinação em toda formação social dada. Nesse 

caso, temos a formação social de uma pandemia e, basicamente, duas 

construções ideológicas opostas: a dos apoiadores do Bolsonaro, a favor de seus 

discursos; e os que são contra o seu posicionamento. Pelas charges, por sua vez, 

a figura do presidente é retratada como um ser que não assume uma posição, ao 

não tomar uma decisão, uma medida para evitar que mais mortes ocorram. 

Partindo de um pré-construído, percebemos um menosprezo pelos mortos 

em todas as charges, seja pela representação de túmulos, pelo amontoado de 

cadáveres, seja por jogar uma quantidade de números. Quando o presidente 

aparece com as mãos ensanguentadas, por exemplo, remete-se ao discurso de 

ser o responsável por essas mortes, ou seja, há uma quebra da percepção de 

mito. Um ser que, teoricamente, deveria “salvar” a população. Em todas as 

charges, assim, há uma materialidade em comum: a figura do mito como um dos 

grandes responsáveis pelas mortes. Uma figura que não segue a percepção de 

messias, de mito, mas de um dos causadores pelo crescente aumento de 

mortalidade pela Covid-19. 

Assim como foi abordado, de acordo Pêcheux (1988), temos a concepção 

de Formação Ideológica, um conceito que remete a forma como as imagens são 

construídas dentro de um meio social. A figura de um representante de um país, 

dentro dessa construção da FI, deveria cuidar e ter uma preocupação para com 

a população. Contudo, ao colocá-lo com a expressão vazia, em cima de 

cadáveres, ou pela reprodução dos dizeres em túmulos, mostra uma imagem 

contrária. Nesse sentido, Bolsonaro não é visto como um mito, mas como o 

causador do crescente número de mortes. 

Ainda para Pêcheux (1988), todo sujeito é atravessado pelo contexto e 

interpelado em diversas posições de sujeito. Pensando nisso, o sujeito 

presidente, pela construção ideológica da eleição, de seus apoiadores, é 

configurado como mito. Por outro lado, ao inserimos outra Condição de 

Produção, ou seja, dentro de outro contexto, responsável por determinar os seus 

dizeres, percebemos um processo de interpelação em outra posição. A 

configuração de mito, então, se altera aos termos um contexto de pandemia. E 

as verdades desse discurso, por consequência, também se modificam. 
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A importância do humor na imagem do ser nordestino 
 

Luana do Nascimento 1 

 
Introdução 

Ao analisar a imagem do nordestino na mídia é possível perceber que o 

humor é uma característica recorrente. Diante disso, esse artigo se propõe a 

apreender o cotidiano da região nordestina e de seus sujeitos a partir de reflexão 

teórica sobre os sentidos do humor. Pois, segundo Filipe Cabral (2018 p. 60) a 

partir de Henri Lefebvre, estudar o cotidiano é uma forma de compreender “por 

que é assim, desde quando, a quem (ou a quê) interessa/convém que seja assim 

e como poderia ser diferente” a vida cotidiana. Além disso, a partir de Bakhtin 

(1987) se tem a compreensão e o entendimento acerca da importância do riso 

para a apreensão da sociedade. Sendo assim, esse artigo busca a partir do 

cotidiano e do humor responder as perguntas aqui levantadas. 

Para tal fim, esse trabalho possui como fonte a mídia, mais 

especificamente a televisão brasileira. Busca-se compreender a representação 

do nordestino na televisão brasileira e o papel do humor. Como referência para 

a compreensão da mídia temos Douglas Kellner (2001). Este, tendo como base 

a Escola de Frankfurt e os Estudos Culturais, compreende que a cultura da mídia 

hoje fornece padrões e modelos que condicionam o modo de viver dos 

indivíduos, funcionando como um modelo industrial que visa atender aos 

interesses dos grandes conglomerados transnacionais. Para além disso, a 

indústria cultural possibilitou o maior alcance desses padrões e da 

espetacularização do cotidiano por meio dos novos espaços como os sites. Com 

isso, ele analisa o papel da mídia como hegemônico (ROCHA, CASTRO, 2009, 

p. 50). 

Contudo, o referido autor não deixa de levantar que esse processo não é 

homogêneo tendo suas contradições e ambiguidades. Pois, segundo Kellner 

(apud LEITE, 2004, p. 10), “a cultura veiculada pela mídia induz os indivíduos a 

conformar-se à organização vigente da sociedade, mas também lhes oferece 

                                                            
1 Mestranda no Programa de Pós-graduação Mídia e Cotidiano (PPGMC/UFF), Orientador: Pablo 
Bastos. 
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recursos que podem fortalecê-los na oposição a essa mesma sociedade”. Assim, 

ele compreende que os sujeitos podem ser ativos no processo de recepção de 

produtos midiáticos e podem se apropriar da mídia de forma emancipatória. 

Sendo possível assim haver momentos subversivos e emancipatórios. 

Segundo Lefebvre (1991), o cotidiano no mundo moderno é objeto de 

organização social do sistema capitalista que tem como base a acumulação de 

riqueza. As estruturas sociais existem com a função de consolidar o cotidiano 

dentro dessa lógica. Sendo assim, a indústria cultural atua dessa forma. 

O humor nesse contexto também é uma forma de compreender como está 

a sociedade, pois é um fenômeno cultural criado por esta. Expõe as questões de 

um dado tempo e a forma como os sujeitos históricos lidam e pensam sobre 

essas questões, podendo ser possível olhar para os que os fazem rir e 

questionar a produção feita por eles. Nesse caso, pelos nordestinos e pela 

indústria cultural, a fim de analisar como eles lidam com este espaço-tempo do 

sistema capitalista, denominada por Lefebvre de cotidiano. Contudo, antes de 

compreendermos o papel do humor para o cotidiano da região nordestina e seus 

habitantes se faz necessário conceber o cotidiano em si. 

 

 

O cotidiano brasileiro e o Nordeste 
A partir de Lamcobe (2007) em seu texto “Os fundamentos marxistas de 

uma sociologia do cotidiano” é possível entender que Henri Lefebvre 

compreende o cotidiano dentro da teoria marxista, atribuindo uma caracterização 

mais política ao cotidiano enquanto modo de vida. Porque para ele, o cotidiano 

é a reprodução da vida social. É nele que as relações sociais se apresentam, 

eclodindo as contradições e conflitos. Por isso, a ambiguidade é uma categoria 

fundamental para a compreensão do cotidiano. 
Ao propor o cotidiano como objeto de reflexão e ponderação numa 
Europa em que a cotidianidade havia sumido e se tornado impossível 
durante o período da guerra, Lefebvre aponta para a possibilidade da 
criação de uma nova cotidianidade pensada enquanto obra e enquanto 
domínio do homem sobre sua própria vida individual e social. [...] O que 
se constata aí é um cotidiano capaz de envolver e de condensar os 
aspectos mais profundos de uma existência que é a um só tempo social 
e individual, projetos de vida, desejos, necessidades, satisfações e 
frustrações que, enquanto experiências, isto é, enquanto componentes 
do vivido, vão carregando de significado a vida cotidiana enquanto 
modo de vida do moderno. (LAMCOBE, 2007, p. 5). 

 



63 
 

Um ponto condicionante deste cotidiano, segundo Lefebvre, é a riqueza. 

Pois, na sociedade moderna, a existência humana se efetiva na posse e na 

produção de riqueza. Não sendo possível viver, manter suas necessidades 

básicas sem o dinheiro. Além das necessidades feitichizadas. Diante disso, 

Lamcobe (2007, p. 12) afirma: “dinheiro que, enquanto abstração prática e real, 

condensa a realidade humana e suas necessidades na simbolização fetichizada 

do valor.”. 

Nesse sentido, podemos recuperar Agnes Heller (2000). Ela afirma o 

cotidiano como um espaço e tempo em que vivem todos os homens dado pelos 

modos de produção. Assim, quando a autora diz “O homem já nasce inscrito na 

sua cotidianidade”, ela quer dizer que todo sujeito já nasce dentro de um modo 

de produção e de sua materialidade. Ela também vai afirmar que na vida 

cotidiana tendemos a fixar nossa atenção na gerência das coisas e não na 

essência. Por isso, é necessário compreender as mediações das estruturas do 

modo de produção, sendo uma delas os meios de comunicação. 

Diante disso, como se constrói o cotidiano nordestino dentro desse 

espaço/tempo dado pelos modos de produção capitalista que tem na riqueza um 

dos seus principais pontos condicionantes? Para responder tal questão terei 

como duas principais referências: Maura Penna (1992) e Durval Albuquerque Jr 

(2011). 

Maura Penna (1992) busca compreender o que define Nordeste enquanto 

região. Depois de um debate teórico sobre o conceito de região a autora chega 

à conclusão de que região é definida principalmente por ideologia e também por 

cultura, identidade, política e subjetividades que unem seus habitantes. Ao 

discutir a região nordestina, ela diz que um dos fatores definidores dessa região 

é a ideia de crise. 

Na segunda metade do século XIX, durante o governo imperial, temos o 

Brasil dividido entre Norte e Sul. O Norte é a faixa territorial da Amazônia até a 

Bahia. Essa denominação vem de uma visão do Norte como diferente e 

contraposto ao Sul. Nesse momento, as províncias do Norte passam por uma 

crise econômica, a crise açucareira. Por sua vez, o Sul vem ganhando destaque 

com a cafeicultura. Penna (1992) destaca que essa crise é vista como 

consequência de um descaso do governo central que favorece o Sul. O Sul é 

visto como um modelo a ser seguido. 
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Configuram-se, assim, dois outros elementos fundamentais do 
discurso regionalista: a oposição ao Sul, enquanto "espaço-obstáculo", 
e ao Estado, interlocutor ao qual são dirigidas as reivindicações. No 
entanto, o Sul-obstáculo e considerado, por seu "equilíbrio", como 
modelo para vencer a crise, sendo outra matriz vigorosa do 
pensamento regionalista (presente com constância em reelaborações 
posteriores) a visão das desigualdades espaciais como desequilíbrios. 
Ao mesmo tempo, o discurso é saudosista, perseguindo uma suposta 
harmonia do passado. (PENNA, 1992, p. 2,). 

 

Na década de 20/30 ocorreu o movimento regionalista e as duas principais 

referências são Gilberto Freyre e Djacir Menezes, conforme argumentação de 

Penna (1992). O primeiro expõe o Nordeste a partir da sociedade patriarcal e 

agrária, com elementos idealizados da economia açucareira e com certo 

saudosismo. Já Djacir Menezes representa um outro Nordeste referente às 

áreas secas da Bahia e do Ceará recuperando a agropecuária, o banditismo, o 

cangaço e a organização política coronelística. Para Penna (1992) ambas as 

caracterizações contribuíram para o que chamou de “ideologia do atraso”, seja 

pela apologia à Casa Grande ou pela denúncia da seca. Enquanto isso, nesse 

período, se tem um Sul, especificamente Rio e São Paulo, marcado pela 

modernidade. 

Mais especificamente, na década de 30 se tem o início da política de 

“substituição de importações” que privilegiou o Sul. Junto com ela ocorreu em 

1931 o Decreto 19.432 o qual determinou 2/3 das vagas nas empresas para 

trabalhadores nacionais. Tal medida teve como impacto a redução de salários, 

aumento do lucro dos produtores de café e a migração dos habitantes do 

Nordeste para o Sudeste. 

 
Em outras palavras, a partir dos anos 30, concebe-se um arranjo 
político que possibilita o desenvolvimento econômico assentado no 
setor industrial e concentrado no Centro-Sul, mais precisamente em 
São Paulo e Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, atrelado, ainda que 
de forma complementar e desigual, a outras regiões do país (com 
destaque para o nordeste), criando assim um mercado interno de 
produtos e de trabalho. (SILVA, 2008, p. 22). 

 

Após tratar a década de 30, Maura Penna dá um salto para as décadas 

de 50/60 e afirma que o Nordeste se torna uma questão nacional a partir de 

Celso Furtado2 e a criação da Superintendência do Desenvolvimento do 

                                                            
2 Celso Furtado foi presidente da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL) até 1957 e liderou o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) 
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Nordeste (SUDENE). Celso Furtado compreendeu o Brasil a partir da ideologia 

desenvolvimentista que tinha como base teórica a sociedade dual. De acordo 

com essa teoria existem economias centrais e periféricas. Dentro do Brasil, o 

Nordeste era visto como área de subdesenvolvimento, arcaica e agrária e a fim 

de remediar essa realidade é criada a SUDENE, em 1959, com os seguintes 

objetivos: 
a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste; b) 
supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de 
projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem 
especificamente com o seu desenvolvimento; c) executar, diretamente 
ou mediante convênio, acordo ou contrato, os projetos relativos ao 
desenvolvimento do Nordeste que lhe foram atribuídos nos termos da 
legislação em vigor, e d) coordenar programas de assistência técnica, 
nacional ou estrangeira, ao Nordeste. (MASCARENHA; NETO, 2010). 

 

Com isso, a autora afirma que o Nordeste, além de ser marcado pela 

característica de crise, passa a ser marcado mais fortemente pela condição de 

subdesenvolvido. 

Aqui podemos recuperar o contexto histórico a partir de duas referências: 

Vânia Moreira (2008) e Izadora Laner (2018). Laner em sua dissertação sobre 

planejamento regional e desenvolvimento no Brasil estuda a criação de Brasília, 

a meta síntese do governo de Juscelino Kubistchek, e o impacto da SUDENE 

nesse contexto. O contexto histórico é trabalhado por Vânia Moreira no seu texto 

“Os anos JK: industrialização e modelo oligárquico de desenvolvimento rural”. 

O governo de JK foi marcado pelo projeto de industrialização brasileiro 

tendo como uma das principais referências os estudos de Celso Furtado. O 

pesquisador compreendia ser necessário um projeto de industrialização para 

todo o Brasil, sendo fundamental incluir a região nordestina o que significaria um 

aumento no mercado consumidor. Pois, a relação de trabalho, no Nordeste, se 

baseava em troca entre o camponês e o latifundiário. Ele trabalha em troca de 

uma parte da plantação e um pedaço de terra improdutiva. Por isso, ele propunha 

uma reforma agrária porque geraria uma maior renda para os habitantes da 

região sofredores da seca e da corrupção3. 

                                                            
em 1956. Esse grupo foi responsável por um longo estudo/relatórios sobre a disparidade regional 
entre o Nordeste e o Sudeste. 
3 Nesse momento, a verba enviada pelo governo para o Departamento de Obras Nacionais 
Contra a Seca (DNOCS) era desviada para obras que favoreciam os latifundiários. 
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Contudo, tal projeto rompia com os interesses dos grandes latifundiários 

de terra e Juscelino Kubistchek era do Partido Social Democrático (PSD), de 

perfil conservador e ruralista, demonstrando o poder desse grupo no governo. A 

resolução para tal questão é encontrada na mudança da capital federal do Rio 

de Janeiro para Brasília visando integrar economicamente o país. Na prática, 

Brasília significou benefícios para o latifundiário, um aumento da industrialização 

para a burguesia e oportunidades de trabalhos. Essas mais especificamente 

para os nordestinos sofredores com a seca que assolava a região e, por isso, 

aceitavam condições precárias de trabalho. 

 
Juscelino, ao contrário das expectativas dos setores progressistas, 
contemplou várias demandas ruralistas durante sua administração. O 
Plano de Metas, principalmente o setor de alimentação e a operação 
Brasília, promovia a expansão e a modernização do sistema 
agromercantil, ao prever a intensificação do uso de fertilizantes e 
tratores, bem como a construção de estradas, armazéns e frigoríficos. 
Mas foi sobretudo na implementação da operação Brasília que os nexos 
e “diálogos” entre os projetos nacional desenvolvimentista e ruralista se 
tornaram particularmente evidentes. (MOREIRA, 2008, p. 181). 

 

Durval Albuquerque Jr. (2011, p. 75) sintetiza o exposto até aqui: 

 
Portanto, seja na imprensa do Sul, seja nos trabalhos de intelectuais 
que adotam os paradigmas naturalistas, seja no próprio discurso da 
seca, o Norte aparece como uma área inferior do país pelas próprias 
condições naturais, ainda que no discurso da seca essa deficiência de 
meio e de raça deveria ser compensada pela atuação do Estado, 
investindo na modernização da área, numa política de imigração, numa 
série de medidas para “solucionar” o problema das secas. A certeza 
que o rápido desenvolvimento do Sul, notadamente de São Paulo, se 
explicava por sua superioridade de clima e de raça, por ser um Estado 
de clima temperado e raça branca levava a que não se tivesse dúvidas 
do destino desta área, “puxar o trem descarrilhado de uma nação 
tropical e mestiça”. O Norte ficaria “naturalmente” para trás. Só, pois, 
com a crise desses paradigmas naturalistas, com a emergência de um 
novo olhar em relação ao espaço, com uma nova sensibilidade social 
em relação ao país e à nação, capaz de incorporar os diferentes 
espaços do país, vai ser possível a invenção do Nordeste como 
reelaboração das imagens e enunciados que construíram o antigo 
Norte. 

 

Percebe-se então que o projeto político econômico brasileiro dentro dos 

moldes do modo de produção capitalista tem como base hegemônica uma 

inferiorização do Nordeste frente ao Centro-Sul, seja atendendo aos interesses 

da oligarquia local ou da burguesia industrial, sendo a base da identificação da 

região Nordeste as características de crise e subdesenvolvimento. Para além 
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disso, tem o dinheiro, um dos condicionantes desse sistema, um fator de 

carência para a maior parte da população nordestina. Por isso, esse trabalho 

busca compreender como os habitantes da região nordestina lidaram, por meio 

do humor, com esse cotidiano imposto. 

 

O humor como uma característica do ser nordestino 
 

Bakhtin (1987) em seu livro “A Cultura Popular na Idade Média e no 

Renascimento” vai analisar no capítulo um a importância do riso na cultura 

popular durante a Idade Média. O autor vai explicar que 

 
[...] o riso tem um profundo valor de concepção do mundo, é uma das 
formas capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo na 
sua totalidade, sobre a história, sobre o homem; é um ponto de vista 
particular e universal sobre o mundo, que percebe de forma diferente, 
embora não menos importante (talvez mais) do que o sério; por isso a 
grande literatura (que coloca por outro lado problemas universais) deve 
admiti-lo da mesma forma que ao sério: somente o riso, com efeito, 
pode ter acesso a certos aspectos extremamente importantes do 
mundo. (BAKHTIN, 1987, p. 57). 

 

Em relação à Idade Média, o autor vai dizer que o riso tem um papel 

subversivo. Ocorria fora da esfera ideológica oficial, tendo como grande exemplo 

o carnaval. Era um ato de radicalismo e liberdade por sua lucidez. 

 
Ao proibir que o riso tivesse acesso a qualquer domínio oficial da vida 
e das ideias, a Idade Média lhe conferiu em compensação privilégios 
excepcionais de licença e impunidade fora desses limites: na praça 
pública, durante as festas, na literatura recreativa. E o riso medieval 
beneficiou-se com isso ampla e profundamente. (BAKHTIN, 1987, p. 
62). 

 

Mas em relação ao Nordeste? Qual o papel do riso no contexto 

nordestino?  No artigo “Molecagem e ‘cearensidade’: o humor na produção da 

cultura”, Francisco Secundo da Silva Neto (2013) discute o humor e associação 

desse com o termo “molecagem” na cultura cearense. Ao fazer isso, ele busca 

as raízes do termo dentro da cultura e constata que este era comum na literatura 

ao retratar o cotidiano do Ceará desde o século XIX e no geral era compreendido 

como “canalhice” e “meninice”. 
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A palavra moleque carrega consigo a marca do estigma, mas os 
sentidos aos quais se direciona são variados e não estão 
inerentemente agarrados aos seus significados. O epíteto moleque 
dado ao povo cearense se delineia numa marca cultural ou num traço 
de distinção que, nas narrativas literárias, toma um sentido pejorativo, 
nas crônicas dos memorialistas, o de garotice saudosa, e, nos 
discursos historiográfico e científico manifesta o caminho de uma 
rebeldia velada, ou não consciente ou, ainda, de uma inadequação do 
povo ao projeto civilizatório brasileiro. (SILVA NETO, 2013, p. 209). 

 

Ou seja, também era utilizado para denominar uma classe social que não 

se adequava aos padrões e à modernização imposta pela elite. Em suma, era 

usada em referência ao povo pobre que de alguma forma demonstrava 

insatisfação aos novos modelos colocados. O riso nesse sentido era uma dessas 

formas. Segundo o autor, o jeito moleque e o “riso moleque” causavam espanto 

às camadas mais altas do Ceará. 

 
Sebastião Rogério Ponte (2001), no seu Fortaleza belle époque, 
aponta que o “comportamento moleque” dos habitantes de Fortaleza, 
desde os fins do século XIX, chocava o “mundanismo chique” e 
afrancesado das elites locais. Para esse autor, a “irreverência 
cearense” com seu “riso moleque” causava espanto e, mesmo, 
desprezo à nova ordem civilizatória manifestada nas cafeterias, 
lampiões a gás e bondes. O Ceará moleque, então, teria sido 
identificado como uma irreverência chocante, não necessariamente 
contrária ao mundo urbano e civilizado que se tentava implementar, 
mas como sinal de inquietação e rebeldia provindas de uma estrutural 
inadequação do povo pobre à vida na cidade moderna. (SILVA NETO, 
2013, p. 208). 

 

É o humor cearense que ganha repercussão nacional a partir de figuras 

como Renato Aragão (Didi), Chico Anysio, Tom Cavalcante e Tiririca. Contudo, 

esse humor conhecido nacionalmente e remetido essencialmente ao ser 

nordestino é diferente do “Ceará moleque” até então colocado, o humor ligado à 

molecagem que expõe uma rebeldia e inquietação. O humor repercutido na 

televisão brasileira fica conhecido como uma forma de rir da própria desgraça, é 

pensando a fim de ser comercializado, seja pela indústria cultural ou pela do 

turismo. Visto que o humor passa a ser uma marca do estado do Ceará e uma 

forma de atrair turista. 
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Numa reportagem intitulada “Cearense ri apesar da crise”, de 
dezembro de 1991, o jornal O Povo indicava Tom Cavalcante como o 
“novo sucesso nacional”, aludindo, para tanto, a sua participação no 
programa Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio, 
produzido e veiculado, amplamente, pela Rede Globo de Televisão. 
Antes de apresentar o citado humorista, a matéria ressaltava uma 
“capacidade de rir do próprio sofrimento” como mote para o surgimento 
de um Ceará moleque e, esse, segundo o dito texto jornalístico, vivia 
“tempos de explosão nacional”. (SILVA NETO, 2013, p. 211). 

 

No artigo “O Humor na Televisão Brasileira: o interessante e inusitado 

caso do programa Os Trapalhões” é levantado o mesmo aspecto argumentado 

anteriormente. O humor como uma forma de rir da própria desgraça. No caso 

dos trapalhões se tem o personagem Didi, o migrante nordestino no Sudeste que 

tenta sobreviver. O programa não só brincava com as situações das minorias - 

como a dos nordestinos, mas, por exemplo, a dos negros também -, a exclusão, 

como também estereotipava o nordestino como “cabeça chata”. Estigmatização 

presente também no programa “A Escolinha do Professor Raimundo” de Chico 

Anísio. 

Ainda sobre os preconceitos reproduzidos no humor em relação ao 

nordestino, se tem o texto “Mídia, humor e preconceito: programa humorístico 

Zorra Total como alimentador de preconceitos” das autoras Neusa Inês 

Philippsen e Andressa Batista Farias (2016). Nesse artigo, a partir da 

Sociolinguística, elas abordam como a mídia utiliza da língua portuguesa e das 

suas variações linguísticas para reproduzirem estereótipos e preconceitos. 

Para abordar tal questão, as autoras analisam dois quadros do programa 

Zorra Total (1999-2015), também transmitido pela emissora de TV Rede Globo. 

Um deles é o Lucicreide e Carretel, no qual os dois personagens são 

nordestinos. O personagem Lucicreide é uma empregada doméstica intrometida 

e às vezes preguiçosa e Carretel é atrapalhado e de fala carregada. Ou seja, os 

dois personagens são representados como sujeitos de classes sociais mais 

baixas, com falas de pouco prestígio social, aparência carregada de estereótipos 

e a fala de sotaque exagerado. 

No episódio analisado pelas pesquisadoras todas as características 

citadas são expostas. O episódio conta a história sobre a vontade de Lucicreide 

e Carretel de comerem em um restaurante mesmo sem condições de pagar e 

por isso levam marmita. A cena enfatiza a associação do nordestino a mal-

educado no nível que Lucicreide bebe água do vaso de flor. Com isso, as autoras 
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constatam que além dos preconceitos linguísticos, há os preconceitos sociais e 

culturais. 
 

Desse modo, a reprodução destes atributos evidencia ainda mais 
estigmas sociais, geográficos, culturais e linguísticos, como se os 
nordestinos, em geral, fossem não escolarizados, incapazes de tarefas 
intelectuais e que falam tudo “errado”, incutindo a ideia de que apenas 
os nordestinos falam dessa forma. (PHILIPPSEN; FARIAS, 2016, p. 
155). 

 

Ao analisar a imagem do programa é perceptível visualizar esses 

estereótipos citados até aqui, como outros. 

 

Figura 1 - Lucicreide e Carretel 

 
Fonte: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2 

Fwiki%2FFicheiro%3ALucicreide_e_Carretel.jpg&psig=AOvVaw3HhKW1xQ3XEat7n33iPm_2&
ust=1624363837321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCOCA54vZqPECFQA

AAAAdAAAAABAW. Acesso: 21 jun. 2021. 
 

Esta primeira imagem é dos dois personagens, a partir dela é perceptível 

a profissão deles o que já os estereotipa, pelos nordestinos no geral ocuparem 

tais funções de empregada doméstica e de porteiro/zelador. O lenço na cabeça 

de Lucicreide que remete ao retirante do século passado.  
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Figura 2 - Lucicreide e Carretel no Restaurante 

 
Fonte: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2 

Fv%2F4104196%2F&psig=AOvVaw22DouJRS0yu0D_PAsEeouj&ust=1624364331890000&so
urce=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNC3vvbaqPECFQAAAAAdAAAAABAD. Acesso 

21 jun. 2021 
 

Nessa segunda imagem os mesmos aspectos são recuperados uma vez 

que eles estão vestidos com suas roupas de trabalhador. Trata-se de uma 

característica recuperada na intenção de mostrar o quanto é desconexo os dois 

estarem no restaurante frente aos demais que estão com os seus vestidos e 

termos. Isso dá mais sentido ao intuito da cena que é mostrar a vontade dos dois 

estarem ali mesmo sem condições financeiras para tal. Novamente, são 

reduzidos a suas profissões. 

Após a pesquisa bibliográfica e a análise das imagens podemos dizer que 

conforme o humor nordestino toma proporção nacional, passa a fazer parte da 

indústria cultural, passando a ser apropriado como uma forma de rir da própria 

desgraça apagando-se o lado de reinvindicação e se tornando uma forma de 

estereotipar o nordestino. O nordestino passa a ser retratado pela televisão 

brasileira como o pobre, sofredor, o de “cabeça chata”, de sotaque carregado e 

generalizado. Estereótipo que o inferioriza e não expõe a realidade das pessoas 

nascidas no Nordeste. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que as grandes figuras do humor 

expostas aqui são mais especificamente do Ceará, o que demonstra uma 

homogeneização da região nordestina a partir de um de seus estados. Pois, 

segundo o texto “Molecagem e “cearensidade”, o humor é uma característica dos 

cearenses e conforme foi possível ver a partir dos outros textos, grandes figuras 

ditas do humor nordestino são Chico Anysio, Renato Aragão e Tom Cavalcante, 

todos do Ceará. Isso não quer dizer que não há humor ou humoristas de outros 
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estados nordestinos, mas que a maior parte do humor exportado como 

nordestino é fruto de um dos nove estados da região, o Ceará, e é esse tipo de 

humor que é referência para outros humoristas da região. 

Também é possível reparar essa homogeneização em relação ao 

sotaque. Pois, além dos estigmas e preconceitos em relação ao modo de falar, 

há uma generalização do sotaque para toda a região, que o exagera e o coloca 

de uma forma pitoresca. Inclusive, em Lucicreide e Carretel, o personagem de 

fala mais carregada é o do ator Nelson Freitas, natural de São Paulo e não a de 

Fabiana Karla, de Pernambuco. Assim, o personagem acaba por não ter sotaque 

típico da região e sim sua generalização. 

          Sobre estereótipos e preconceitos Agnes Heller (2000, p. 53) salientou 

que são fruto do que se denomina juízos ultrageneralizadores. Estes são “juízos 

provisórios que a prática confirma ou, pelo menos, não refuta, durante o tempo 

em que, baseados neles, formos capazes de atuar e de nos orientar”. É na 

cristalização desses juízos de valores e na continuação desses, mesmo que a 

prática os demonstre como infundados, que há o surgimento do preconceito. 

Segundo a autora, 
O preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento 
cotidianos. Os preconceitos sempre desempenharam uma função 
importante também em esferas que, por sua universalidade, 
encontram-se acima da cotidianidade; mas não procedem 
essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua eficácia; ao 
contrário, não só a diminuem como obstaculizam o aproveitamento das 
possibilidades que elas comportam. Quem não se liberta de seus 
preconceitos artísticos, científicos e políticos acaba fracassando, 
inclusive pessoalmente. (HELLER, 2000, p. 63). 

 

Além disso, Agnes Heller (2000) expôs como os estereótipos e 

preconceitos são uma forma de manter a coesão social, a dominação de uma 

dada classe social sobre outra. Recuperando a reflexão feita sobre o cotidiano 

brasileiro e nordestino é possível perceber que tais estigmas de fato atendem a 

um projeto político-econômico, uma visão do Nordeste como uma região inferior 

e do nordestino como um sujeito de pouca instrução a fim de atender aos 

interesses do Centro-Sul e dos latifundiários da própria região. 

É notável o papel da mídia nesse processo. Como foi salientado por 

Douglas Kellner (2001), a mídia age como uma das estruturas de legitimação da 

ideologia dominante, sendo uma das mediações do modo de produção e que 

atua na disseminação do preconceito sobre o ser nordestino, da visão do 
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Nordeste como uma área subdesenvolvida e muitas vezes reduzida à pobreza. 

Assim, a mídia atua na conformação do nordestino a essa lógica dominante 

recorrendo ao humor subversivo e o homogeneizando e estigmatizando. 

 

Considerações Finais 
         Voltando-se às perguntas do início do artigo: “por que é assim, desde 

quando, a quem (ou a quê) interessa/convém que seja assim e como poderia ser 

diferente” (CABRAL, 2018, p. 60), tendo como base conceitual o cotidiano e a 

mídia, é possível perceber que o motivo de tal cotidiano ser imposto à região 

nordestina é devido a um projeto político-econômico que atende aos interesses 

de suas classes sociais brasileiras: a burguesia e os latifundiários, sendo assim 

desde o século XIX, ou pelo menos, desde o Segundo Reinado. 

           A mídia tem um peso importantíssimo nesse processo ao reproduzir uma 

visão do Nordeste que perdura dos primórdios da história brasileira até hoje. 

Trata os nordestinos como pobres, sofredores devido ao condicionante físico da 

região, estigmatizando-os, assim como se a única solução fosse a migração, 

naturalizando um discurso que os torna mão-de-obra barata para as demais 

regiões brasileiras, enquanto o Nordeste é uma região diversa com pobreza e 

riquezas como qualquer outra região, possuindo, por exemplo, um grande 

turismo. Uma das formas da mídia exercer esse papel foi se apropriando do 

humor nordestino/cearense que tinha como característica ser uma forma de 

reinvindicação e tornando-o uma forma de estigmatização.  Como salientou 

Durval Albuquerque Jr. (2011, p. 315): 

 
Por que perpetuarmos este Nordeste que significa seca, miséria, 
injustiça social, violência, fanatismo, folclore, atraso cultural e 
social? É preciso fugir do discurso da súplica ou da denuncia da 
miséria; é preciso novas vozes e novos olhares que compliquem 
essa região, mostrem suas segmentações, as cumplicidades 
sociais dos vencedores com a situação presente deste espaço. 
Se o Nordeste foi inventado para ser este espaço de barragem 
da mudança, da modernidade, é preciso destruí-lo para poder 
dar lugar a novas espacialidades de poder e de saber. 
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Rir para não chorar: os memes no contexto político de 2016 no 
Brasil 

 

Franciely de Lucena Medeiros 1 

Rosenilson da Silva Santos 2 
 

Introdução 
É natural, ao falarmos sobre memes, que pensemos nas imagens de 

caráter humorístico com as quais nos deparamos nas redes sociais; estas são 

imagens, vídeos, gifs e áudios que são recorrentes em nosso dia a dia. No nosso 

uso cotidiano contemporâneo nunca imaginaríamos que elas seriam mais do que 

apenas expressão do humor, mas elas são, e é sobre isso que vamos discorrer 

ao longo deste trabalho. 

A origem da palavra meme tem a ver com as reflexões desenvolvidas pelo 

biólogo/etnólogo britânico Richard Dawkins. Para este autor, os memes são os 

novos replicadores da cultura humana e, segundo ele, “Quase tudo que é 

incomum no homem pode ser resumido em uma palavra: ‘cultura’” (DAWKINS, 

1979, p. 111), e como tal, a transmissão cultural é análoga à transmissão 

genética, ou seja, é semelhante, no sentido de que pode originar um tipo de 

evolução. 

Neste sentido, Dawkins (1979, p. 112) argumentou: 

 
O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome 
para o novo replicador, um substantivo que transmita a ideia de uma 
unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. 
“Mimeme” provém de uma raiz grega adequada, mas quero um 
monossílabo que soe um pouco como “gene”. Espero que meus 
amigos helenistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme. 

 

Para o autor citado, os memes são melodias, ideias, “slogans”, moda, etc. 

Qualquer coisa que possa se propagar através da mente humana, assim como 

os “genes” se propagam de corpo para corpo, através de espermatozoides ou 

                                                            
1 Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 
Atualmente é discente do Programa de Pós-Graduação em História dos Sertões pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN/CERES/MHST. 
2 Doutor em História pela Universidade de Brasília - UNB. Professor do Departamento de História 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - DHI, UERN. 
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óvulos, da mesma forma, os memes se propagam de cérebro para cérebro, por 

meio do que pode ser chamado de imitação. 

Nos aproximamos, assim, da percepção de que os memes são ideias que 

são transmitidas através do cérebro humano. São ideias que se replicam e se 

transformam no tempo. “Considere a ideia de Deus. Não sabemos como ela se 

originou no ‘fundo’ de memes. Provavelmente originou-se muitas vezes por 

‘mutação’ independente” (DAWKINS, 1979, p. 113). Essas ideias se replicam por 

meio da escrita e da fala, por exemplo. 

Com o avanço das novas tecnologias e o uso cada vez mais comum dos 

memes, percebemos a replicação das ideias por meio dos mais variados meios. 

As imagens engraçadas com as quais nos deparamos em nossas redes sociais 

se replicam rapidamente, evoluem, se modificam conforme vão se perpetuando, 

por isso, muitas vezes, nos identificamos com eles, ou deles discordamos, mas 

o fato é que essa forma de plasmar o pensamento ganhou força por meio da 

internet, na vida das sociedades contemporâneas e no modo como nos 

comunicamos. 

Estas ideias-imagens refletem, muitas vezes, o que os sujeitos, 

produtores e reprodutores, pensam sobre o que vivem em sociedade e, por isso, 

elas se constituem como fontes que podem possibilitar ao historiador uma 

reflexão acerca dos acontecimentos. É esse uso que desejamos dar aos memes 

que se referem ao impeachment sofrido pela ex-presidenta do Brasil, Dilma 

Rousseff, no ano de 2016. Neste sentido, sendo tais imagens produzidas no 

âmbito da internet e divulgada por meio dela também, cabe uma reflexão acerca 

da História Digital. Para seu desenvolvimento, tomaremos como base as 

reflexões sobre o encontro das novas tecnologias e o conhecimento histórico, de 

autoria de Pedro Silveira (2016). 

Sobre a prática historiográfica e as novas tecnologias, Pedro Silveira 

(2016, p. 15) argumenta que "todas as alterações são cotidianas, pois atuam 

sobre operações elementares, características do método histórico, resultando 

em algumas implicações epistemológicas, porém sem qualquer transformação 

ontológica". Esse autor defende ainda que, mesmo que não nos reconheçamos 

nessas práticas, o saber histórico permanece o mesmo, inalterado. Tudo mudou, 

mesmo que nada essencialmente tenha se alterado. Entendemos assim que, 

apesar das mídias digitais se apresentarem como um novo campo na História, 
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os métodos de pesquisa requeridos continuam evocando as mesmas 

preocupações que manifestamos em relação a qualquer outra fonte histórica. 

Neste sentido, a maneira a partir da qual analisamos os memes, não difere 

em muito da forma como analisaríamos qualquer outra fonte histórica. Sustenta-

se aqui uma metodologia adotada para que as fontes sejam consideradas 

viáveis; partimos de sites como o Museu de memes3 ou páginas do Instagram, 

como a Dilma Bolada4, facilitando o acesso quanto à origem e difusão do meme 

analisado. Para o caso da impossibilidade de acesso aos sites ou redes sociais 

em questão, as imagens foram salvas através de ferramentas de captura de tela 

presentes no próprio computador e organizadas no Google Drive5. 

Buscaremos no decorrer deste texto refletir sobre os acontecimentos 

políticos que culminaram com a saída da presidenta da República, Dilma 

Rousseff, do cargo máximo do Executivo federal. As análises sobre tal saída são 

bastante maniqueístas. Parte da imprensa, jornalistas e intelectuais tratam e 

classificam o processo como um golpe. Porém, também existem aqueles que 

afirmam ser o processo de impeachment por crime de responsabilidade fiscal, 

as famosas “pedaladas fiscais”, previsto no artigo 86 da Constituição Federal e 

que, portanto, se deu dentro da normalidade institucional e jurídica brasileira. 

Estes acontecimentos políticos do ano de 2016 possuem desdobramentos 

em nossa sociedade até os dias de hoje. François Dosse (2013, p. 3) argumenta 

que “na acepção vigente do século XVI, o termo acontecimento remete a 

obtenção de um resultado, um sucesso, um desfecho”. Essa acepção mudaria 

radicalmente por volta do século XVII, quando o significado de acontecimento 

remeterá a “algo que já aconteceu”, um fato de grande importância que marcará 

uma quebra de rotina, significado esse que ainda se mantêm. 

                                                            
3 O Museu de Memes é um projeto da Universidade Federal do Fluminense (UFF) e um dos seus 
objetivos é a constituição de um acervo de referência para pesquisadores interessados na 
investigação sobre o universo dos memes, do humor e das práticas de construção de identidades 
e representações em comunidades virtuais. Para mais informações, ver: 
https://www.museudememes.com.br/o-museu-de-memes/. Acesso em 23 jun. 2021. 
4 O perfil foi criado pelo carioca Jeferson Monteiro e começou como uma brincadeira, pois se 
trata de uma personagem irônica, que se comporta como se fosse a própria ex-presidenta de 
uma forma bastante irônica e debochada. O perfil está disponível no Twitter, Instagram e 
Facebook. 
Instagram, disponível em: https://www.instagram.com/dilmabolada/. Acesso em: 23 jun. 2021. 
Facebook, disponível em: https://m.facebook.com/DilmaBolada/. Acesso em: 23 jun. 2021. 
Twitter, disponível em: https://twitter.com/diImabr?s=08. Acesso em: 3 jun. 2021. 
5 Ferramenta do Google, que tem como principal função o armazenamento de arquivos online. 
Por meio dela é possível ao responsável pela conta acessar o drive a qualquer momento. 

https://www.museudememes.com.br/o-museu-de-memes/
https://www.instagram.com/dilmabolada/
https://twitter.com/diImabr?s=08
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Em o “Renascimento do Acontecimento” Dosse (2013) distingue três 

significados para o termo “acontecimento”; o primeiro estaria ligado a uma forma 

de casualidade ou como garantia de um desfecho. A segunda ideia estabelece 

uma relação com um ou vários temas humanos e remete ao que acontece com 

alguém. E a terceira e última acepção, é a ideia de uma ruptura imediata ou 

inesperada no percurso do tempo. 

Os acontecimentos do ano de 2016 reverberam até os dias atuais e a 

sociedade brasileira ainda vive os seus desfechos. De acordo com Dosse (2013, 

p. 7): “o acontecimento é igualmente Fênix que na realidade nunca desaparece”. 

Podemos dizer, portanto, que são poucos os acontecimentos que tiveram um 

fim, porque eles se mantêm vivos no sentido de que continuam ressoando no 

futuro. 

No entanto, o intuito aqui não será, especificamente, investigar se o 

processo de impeachment foi legítimo ou não, se foi golpe ou não. A análise que 

realizaremos será no sentido de compreender como se deu este processo antes, 

durante e após o acontecido, por meio da análise das imagens, neste caso, em 

especial, dos memes que tratam e representam esse processo político. 

Pensamos que o humor presente nestes memes não é inocente, não 

retrata apenas a intenção de se divertir de quem o produz, curte, comenta ou 

compartilha, mas transmite a preocupação, o questionamento e a incerteza 

sobre um país que está, constantemente, recorrendo ao humor como forma de 

lidar com os diversos problemas que enfrenta. 

Georges Minois (2003) define que o riso tem o seu mistério. Para o autor, 

“alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, 

angélico, tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco, do grotesco, ele 

é multiforme, ambivalente, ambíguo” (MINOIS, 2003, p. 10). O riso pode 

expressar não apenas alegria, mas um triunfo maldoso, orgulho ou simpatia. 

Nesse ínterim, o humor também faz parte dos debates políticos em curso; 

o classificamos, não como algo que nos faz somente rir, mas também como algo 

que nos faz pensar, o riso enquanto uma “arma dos impotentes”, condição sobre 

a qual trata Elias Thomé Saliba (2010). O autor afirma que “o riso brasileiro 

nasceu assim, como que para compensar um déficit em relação aos sentidos da 
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história brasileira.”6. Na acepção desse último autor, rir, para os brasileiros, se 

tornou uma forma de compensar sua cidadania constantemente burlada. Os 

memes, neste sentido, nos fazem pensar, como os sujeitos históricos foram 

capazes de representar um determinado momento da política brasileira. 

Apesar de parecerem imagens aleatórias e sem sentido, os memes não 

são apenas isso; eles nos ajudam a pensar a realidade na qual estamos 

inseridos, se constituindo como uma relevante representação dela. Segundo 

Stuart Hall (2016, p. 31): “representação é uma parte essencial do processo pelo 

qual os significados são produzidos e compartilhados entre os membros de uma 

mesma cultura”. Estas representações que os memes sugerem, também são 

abordadas por Richard Dawkins, criador do termo “meme” em sua forma mais 

ampla, ao discutir em sua pesquisa que o meme é toda ideia que se propaga na 

cultura humana. Os memes de cunho político, destacados no decorrer deste 

trabalho, são representações por meio da linguagem, das pessoas que estão 

nos memes, e conforme Stuart Hall (2016, p. 31) destaca, “representar envolve 

o uso da linguagem, dos signos e imagens que significam ou representam 

sujeitos”. 

Mas a representação não se trata apenas de significados produzidos e 

compartilhados na cultura humana. No campo da História seria impossível falar 

sobre representação e não pensarmos as definições de Roger Chartier (2011). 

Em um primeiro momento, este autor argumenta que a representação nos 

permite ver o “objeto ausente”, seja coisa, conceito ou pessoa, “substituindo-o 

por uma ‘imagem’ capaz de representá-lo adequadamente” (CHARTIER, 2011, 

p. 17). Esta forma da representação daqueles/daquilo que estão ausentes, 

segundo o autor, seria “político e jurídico”. 

Chartier (2011) também busca discutir a representação no mundo social; 

sendo assim, “o conceito de representação foi e é um precioso apoio para que 

se pudessem assinalar e articular, sem dúvida, melhor do que nos permitia a 

noção de mentalidade [...]” (CHARTIER, 2011, p. 20). A representação seria as 

                                                            
6 A citação é parte de uma entrevista de Elias Thomé Saliba, concedida ao jornal do campus da 
USP, no ano de 2010, por isso não foi indicada a paginação. Link da entrevista, disponível em: 
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2010/09/o-riso-continua-sendo-a-arma-dos 
impotentes-diz-professor-da-fflch/. Acesso em: 23 jun. 2021. 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2010/09/o-riso-continua-sendo-a-arma-dos%20impotentes-diz-professor-da-fflch/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2010/09/o-riso-continua-sendo-a-arma-dos%20impotentes-diz-professor-da-fflch/
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diversas relações que os indivíduos ou grupos mantêm com o mundo social. O 

autor argumenta sobre este conceito da seguinte forma: 

 
[...] em primeiro lugar, as operações de classificação e hierarquização 
que produzem as configurações múltiplas mediante as quais se 
percebe e representa a realidade; em seguida, as práticas e os signos 
que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma 
maneira própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um 
status, uma categoria social, um poder; por último, as formas 
institucionalizadas pelas quais uns “representantes” (indivíduos 
singulares ou instâncias coletivas) encarnam de maneira visível, 
“presentificam” a coerência de uma comunidade, a força de uma 
identidade ou a permanência de um poder. (CHARTIER, 2011, p. 20). 

 

Percebemos, portanto, a representação política brasileira através dos 

memes como este conjunto de signos, linguagens e representantes sobre o 

ausente. Os memes representam “sujeitos ausentes”, sujeitos individuais, como 

os personagens centrais da trama, mas também representam o brasileiro como 

sujeito coletivo que tem sua voz inaudível e encontra, exatamente através dos 

memes, um canal para se fazer ouvir. 

Neste sentido, os memes sobre as questões políticas que utilizamos como 

fontes neste trabalho, tornaram-se não somente imagens que expressam o 

cotidiano de uma sociedade, mas também, imagens que representam a 

experiência compartilhada por sujeitos e que possuem uma determinada 

percepção sobre o processo histórico do impeachment, sendo também capazes 

de traduzir tal percepção em imagens repletas de sentidos e significados, que 

são compartilhados pela sociedade em que foram produzidos e na qual circulam, 

especialmente por meio das redes sociais. 

Em termos textuais, este trabalho está dividido em dois tópicos, além 

desta Introdução. No primeiro, buscamos realizar uma análise em volta das 

contradições e motivos que impulsionaram o processo político do impeachment, 

partindo do ano de 2014. E, no segundo tópico, abordaremos de forma mais 

direta o processo de votação deste acontecimento, refletindo acerca das 

motivações políticas/pessoais dos parlamentares para estarem a favor do 

trâmite. 
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As contradições dos representantes do Legislativo brasileiro: uma breve 
revisão das eleições de 2014 

Os eventos do ano de 2016 foram resultado de uma série de ocorrências 

relacionadas direta ou indiretamente à ex-presidenta Dilma Rousseff. Se 

observarmos a cronologia dos acontecimentos, no dia 24 de outubro de 2014, 

ela foi reeleita para mais um mandato de quatro anos, com 54,5 milhões dos 

votos válidos; porém, este período em que a presidenta deveria administrar o 

país, foi interrompido pelo impeachment no ano de 2016. 

Mas antes mesmo de sua reeleição, Dilma Rousseff já encontrava 

dificuldades para governar, por parte de alguns grupos que começaram 

manifestando-se por meio das redes sociais; um dos mais famosos é o 

Movimento Brasil Livre (MBL) que se mostrou cada vez mais participativo 

durante o governo de Dilma Rousseff, tendo como líder Kim Kataguiri. O grupo 

mostrou-se bastante participativo no ano de 2013, especialmente nos protestos 

contra o aumento das tarifas de ônibus e metrô, que ocorreram em quase todo 

o país. 

Os integrantes do MBL colocaram-se contra o que chamavam de 

“bandeira vermelha do comunismo” e se diziam contra a partidarização. Em seus 

protestos, usavam as cores verde e amarelo para assim representarem o Brasil. 

“Suas principais bandeiras eram contra a ‘roubalheira’ e contra ‘tudo isso que 

está aí’, paulatinamente substituídos por um simples ‘Fora PT’” (AMARAL, 2016, 

p. 49). 

Esse movimento, dentre outros contrários ao governo, mostrou-se muito 

atuante por meio das redes sociais. Um dos primeiros protestos organizado pelo 

MBL ocorreu no dia 15 de dezembro de 2014 e, sobretudo através deste 

momento, passaram a mobilizar simpatizantes a partir de um convite: “Vem pra 

rua”! O MBL conseguiu reunir um bom número de pessoas que eram contra o 

governo na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. 

No dia 12 de abril de 2015, novos protestos contra o governo levaram 

milhares de pessoas às ruas, todos convocados pelos grupos “Movimento Brasil 

Livre, Vem Pra Rua”7. Pouco tempo após os dois primeiros protestos, em 27 de 

                                                            
7 Movimentos criados online, com o intuito de mobilizar nacionalmente as pessoas, geralmente 
os que são considerados “de direita”, sobre protestos contra o governo. 
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maio de 2015, o Movimento Brasil Livre protocolou um pedido de impeachment 

na Câmara dos Deputados Federais direcionado contra a então presidenta Dilma 

Rousseff. 

A partir de então, percebemos um grande protagonismo do MBL por meio 

das redes sociais, utilizadas amplamente para as mobilizações. Grande parte 

dos protestos que ocorreram naquele contexto, fossem contra ou pró-governo, 

partiram de inciativas e convites compartilhados por meio das redes sociais, 

principalmente das páginas do Facebook, o que demonstra o importante papel 

de tais redes no cenário político contemporâneo. 

Apesar de Dilma Rousseff ter sido reeleita sob a legitimidade apresentada 

nas urnas pela maioria válida dos votos, uma série de processos e contestações 

foram erguidos em relação às eleições em si. Insatisfeito com o resultado do 

pleito, o partido adversário, o PSDB, no dia 31 de outubro de 2014, pediu uma 

auditoria na eleição presidencial. 

Segundo uma matéria publicada no dia 30 de dezembro de 2014, no site 

G1, o intuito do partido, ao pedir a auditoria, não foi questionar a contagem dos 

votos, mas evitar o sentimento de que houve fraude nas eleições. É importante 

ressaltar que, após a realização da referida auditoria, o Supremo Tribunal 

Eleitoral (STE) concluiu que as eleições ocorreram conforme deveriam ocorrer e 

que, portanto, a desconfiança e acusação de ilegalidade eram infundadas. 

Em meio a este processo político, ganhou notoriedade a figura de Michel 

Temer, até então o vice-presidente da República. E antes que tal momento se 

configurasse no Brasil, já existia o medo de que o país entrasse em uma crise 

política ainda maior. A esse respeito, Luiz Felipe Alencastro (2016), ao escrever 

originalmente para o jornal Folha de S.Paulo sobre os riscos do vice-

presidencialismo, afirmou que: 

 
De saída, é preciso atentar para o fato de que o Brasil parece ser o 
único país do mundo dotado de um sistema presidencialista 
multipartidário, com eleição direta de dois turnos, em que são eleitos 
conjuntamente o presidente e o vice-presidente. (ALENCASTRO, 
2016, p. 19). 

 

O autor ainda argumenta que a escolha de um candidato a vice-presidente 

é uma operação bem delicada para os presidenciáveis. 
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Parte do sucesso dos dois mandatos de FHC e de Lula repousa, aliás, 
na escolha de vice-presidentes, que cumpriram suas funções com 
relativa discrição e total fidelidade aos dois presidentes, antes e depois 
das eleições. Por caminhos tortuosos, desenhou-se uma prática 
política e constitucional que vem assegurando a democracia e o 
crescimento econômico. (ALENCASTRO, 2016, p. 20). 

 

Em 2009, Alencastro já previa uma relação paradoxal com a possível 

aliança entre PT e PMDB. Tendo em vista, “uma presidenciável desprovida de 

voo próprio na esfera nacional, [...], estará coligada a um vice que maneja todas 

as alavancas do Congresso e da máquina partidária peemedebista” 

(ALENCASTRO, 2016, p. 20). Anos depois, já eleito vice-presidente da 

República, Michel Temer demonstrou sua insatisfação em relação ao seu cargo, 

mais especificamente em 2015, ao escrever uma carta de cunho pessoal para a 

presidenta Dilma Rousseff na qual elencava as principais dificuldades no 

desempenho de suas funções na vice-presidência e apontava que sua ajuda não 

parecia ser necessária no governo. 

Aparentemente, Michel Temer encontrava-se insatisfeito com sua posição 

e, em um dos trechos de uma carta escrita em 2015, ele afirma que sua posição 

tem sido a de um vice-presidente “decorativo”. 

 
1. Passei os quatro primeiros anos de governo como vice decorativo. A 
Senhora sabe disso. Perdi todo protagonismo político que tivera no 
passado e que poderia ter sido usado pelo governo. Só era chamado para 
resolver as votações do PMDB e as crises políticas. (TEMER, 2015)8. 

 

Ao explorarmos a imagem de Michel Temer no decorrer deste processo 

político, ele é representado como esse vice-presidente insatisfeito, mas também 

aparece como o “malvado”, o “usurpador” ou um “vampiro”. Em alguns 

momentos ele é atrelado à figura de conhecidos vilões, como é possível verificar 

em sua associação ao personagem “O Vingador” do famoso desenho animado 

“A caverna do Dragão”. 

Tão logo a Carta foi publicada pela imprensa, o teor com que foi divulgada 

foi de “reclamação” pelo sentimento de inutilidade que o vice-presidente sentia 

no governo. A carta e suas interpretações ganharam proporções gigantescas no 

que se refere aos memes que se apresentavam em resposta ao documento. 

                                                            
8 Carta na íntegra, disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-
carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html. Acesso em 22 jul. 2021. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
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Sabemos que os memes possuem um caráter de propagação muito 

rápido, e que possuem uma ideia, mas para que possamos realmente 

compreender um meme, é necessário que conheçamos o conjunto de 

referências no qual ele foi embasado, somente assim, as críticas, os 

questionamentos, as ideias, intenções e o humor, poderão realmente fazer 

algum sentido diante do contexto em que o meme se encontra. Neste caso, a 

carta escrita no ano de 2015 proporcionou aos internautas realizarem críticas e 

questionamentos diante da situação em que o país se encontrava, ao passo que 

o conhecimento dela se fez necessário para que os memes que lhe seguiram 

tivessem um sentido mais dinâmico. 

À frente desta contextualização, em que o vice-presidente da República 

encontrava-se buscando uma significação para a sua função no país, os memes, 

se alastraram na internet; um dos que fez muito sucesso foi do “Cosplay d’O 

Vingador”, fazendo referência ao vilão do desenho animado “A Caverna do 

Dragão”. 
 

Figura 1 - “Cosplay d’O Vingador” #CartaDoTemer 
 

 
Fonte: Museu de Memes. Acesso em: 11 nov. 2018. 

 

No meme acima, Michel Temer aparece como um cosplay do vilão “O 

Vingador”. Esse desenho animado é dos anos 1980, fez bastante sucesso no 

Brasil e conta a história de um grupo de crianças que ao ir a um parque de 

diversões e entrar em um brinquedo chamado “Caverna do Dragão” são 

enviados a um mundo mágico e lá passam a enfrentar diversas criaturas 
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mágicas, incluindo o ser mais perigoso do local, O Vingador, que a todo custo 

tenta impedir a volta das crianças para a Terra. 

Sobre o uso do termo em inglês “cosplay” referenciado na figura acima, é 

formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou 

interpretação), e se refere à prática de produção e uso de trajes idênticos aos da 

caracterização de desenhos, em Animes ou Mangás, da cultura pop japonesa, 

mas outros personagens de filmes ou séries e do universo fictício em geral 

também são copiados. 

A figura de Michel Temer, enquanto este personagem diabólico, com 

chifres, asas e sobre um cavalo voador, comunica a ideia de um político diabólico 

que, assim como no desenho animado, transmite medo e insegurança aos que 

estão por perto. O Vingador possui grande poder e força naquele mundo mágico, 

mundo este que ele pretende governar. 

A associação de Michel Temer, a partir de como o meme mobiliza a Carta 

já referida e o símbolo do PMDB ao personagem, escancara o projeto do sujeito 

copiado no cosplay: tornar-se o único e soberano governante. Já os brasileiros 

são pensados como as crianças, temorosas de que jamais voltem ao mundo real 

ou que tenham que viver em uma terra em que seu líder máximo seja o vilão. 

Os memes decorrentes da Carta do vice-presidente foram inúmeros; 

estes constituem parte de uma pequena parcela destes documentos em que o 

humor não se restringe a sua função basilar, divertir, mas que apresenta o riso 

como forma de crítica social e resistência a uma situação que pode se tornar 

realidade, no caso, Michel Temer chegar à Presidência. 

Os memes não são somente humor; sim, o riso constitui um de seus 

elementos chave, mas não é o único. O humor é a porta de entrada para uma 

crítica, uma posição, uma perspectiva sobre um dado tema. O riso, portanto, não 

é inocente, não é fácil, não é simples. O riso é difícil, porque o que se vive na 

atualidade é difícil; não queremos rir, mas como enuncia o título deste trabalho, 

“rimos para não chorar”. 

A história do riso permite entrever a resistência social e, aos historiadores, 

problematizar vários temas. Para os brasileiros, em especial, o riso se tornou 

“uma arma para os impotentes” e isso demanda atenção dos investigadores de 

Clio. Se por um lado, o fenômeno exige que pensemos sobre as condições de 
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sua emergência, por outro, é preciso também problematizarmos seus usos 

políticos, considerando dados da população brasileira. 

Em uma pesquisa realizada pela BBC News, revelou-se que “Três entre 

cada dez brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos, identificar ironia e 

fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana - por isso, são 

considerados analfabetos funcionais” (FAJARDO, 2018)9. A matéria procura 

destacar os reflexos causados pelo analfabetismo funcional no país; um deles é 

que estas pessoas ficam vulneráveis à desinformação veiculadas, 

especialmente, por meio de memes, imagens manipuladas e fake news usados 

de forma que não deveriam. 

Pedro Silveira (2016) no debate sobre o uso de imagens manipuladas, 

utilização de mídias e fontes digitais, utiliza como exemplo a situação que 

envolveu a ativista conhecida como Sininho, qual seja, quando apareceu, no ano 

de 2014, em meio à comoção pública causada pela morte do cinegrafista 

Santiago Andrade, atingido por uma bomba caseira enquanto cobria a 

manifestação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Acontece que uma imagem da 

ativista Sininho estampou uma matéria da revista Veja em que Sininho que ficou 

conhecida como “A fada da baderna” aparece caminhando tranquilamente em 

meio a um protesto que já demonstrava uma batalha entre policiais e 

manifestantes. O verdadeiro nome de “Sininho” é Elisa Quadros e ela acabou se 

tornando naqueles dias uma personagem bastante destacada dos noticiários 

nacionais. 

Essa famosa imagem era, na verdade, uma montagem. Já a foto original, 

mostrava a ativista caminhando para prestar depoimento à Polícia Federal e não 

em meio aos protestos como a capa da revista Veja fez parecer. 

 
Para o leitor desavisado e, provavelmente, para boa parcela do público 
da própria Veja, a imagem não suscitaria motivos para ter sua 
credibilidade questionada. Para muitos outros (não-) leitores, no 
entanto, tratava-se de flagrante manipulação imagética, e não tardou 
para que a imagem original da ativista, caminhando para prestar 
depoimento à Polícia Federal, aparecesse nas redes sociais. 
(SILVEIRA, 2016, p. 271). 

                                                            
9 BBC News, 12 de novembro de 2018. Matéria disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46177957. Matéria escrita por Vanessa Fajardo: “Como 
o analfabetismo funcional influencia a relação com as redes sociais no Brasil”. Citação retirada 
do site, por este motivo não possui a mesma forma demarcada de páginas que os livros ou PDF’s 
possuem. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46177957
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A importância aqui se dá ao fato de que, uma pessoa que não possui 

domínio suficiente de leitura, interpretação e reconhecimento de manipulação de 

imagem, estará sujeita a acreditar com mais facilidade em qualquer coisa que 

aparece nas redes sociais, sem pôr em xeque a credibilidade de informações. É 

importante também supor que essas pessoas estão ligeiramente mais 

suscetíveis a propagarem fake news e a compartilhar imagens e memes 

portando falsas notícias. 

Outro fator que contribuiu para a crise política brasileira foram os inúmeros 

protestos que ocorreram por várias cidades do país, resultando na queda de 

popularidade da presidenta. Com a onda de protestos e sob algumas acusações, 

muitas delas infundadas, a rejeição à Dilma Rousseff alcançou o maior índice na 

série histórica do Datafolha, que começou a ser registrada em 1990, chegando 

aos 71%10. 

Um aspecto demais notável no contexto político de 2016 foi o papel central 

desempenhado pela mídia. Se dos jornais, telejornais e revistas o público 

esperava senão a neutralidade, mas uma postura ética sobre aquilo que 

informam, o que se constatou foi um quase geral posicionamento dos principais 

veículos de comunicação do país contrário à manutenção de Dilma à frente do 

Executivo. Nesse panorama, deve-se destacar o vazamento privilegiado de 

áudios e conversas entre o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e a então 

presidenta Dilma Rousseff11. Os áudios foram tratados pela imprensa, em 

especial pela Rede Globo, como “provas de corrupção”. 

Vale lembrar que a constituição de uma prova no âmbito judicial envolve 

aspectos complexos e contextuais que um áudio solitário, por si só, não é capaz 

de gerar e, em segundo, nos chamou atenção o porquê de determinados canais 

de comunicação terem tido acesso privilegiado ao registro sonoro. No Brasil, “o 

uso de denúncias pela imprensa em época eleitoral, em benefício de 

                                                            
10 Dados disponíveis em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/08/datafolha-taxa-
reprovacao-de-dilma-e-maior-da-serie-historica.html. Acesso em 29 jun. 2021. 
11 Uma série de áudios de ligações entre Dilma Rousseff, Lula e aliados, divulgados no dia 16 de 
março de 2016 em TV aberta, autorizados pelo então Juiz Sérgio Moro, continha conversas que 
foram consideradas pela imprensa como provas criminais de corrupção do governo da presidenta 
Dilma Rousseff. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4889278/. A liberação dos 
registros sonoros de ligações entre a presidenta à época e o ex-presidente Lula ocorreram em 
um momento em que esta prática estava proibida judicialmente. 
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determinados candidatos e em prejuízo de outros, não é um fenômeno incomum. 

Aliás, vem de longa de data” (VILLALTA, 2014, p. 30). 

Outra crítica, realizada por Villalta (2014, p. 31), ainda sobre a participação 

das mídias durante todo este processo é a seguinte: 

 
A mídia não chama a atenção para três fatos. Um primeiro: há uma 
Ação direta de Inconstitucionalidade em julgamento no Supremo 
Tribunal Federal, com placar claramente contrário à manutenção do 
financiamento privado de campanhas, mas o ministro Gilmar Mendes, 
nomeado pelo PSDB, pediu vistas do processo e impede a conclusão 
de sua votação. A quem serve isso? Um segundo fato: o que fez Paulo 
Roberto Costa durante o governo do PSDB e, ainda, suas denúncias 
são verdadeiras ou não? Onde está o jornalismo investigativo para 
buscar esclarecer essa dúvida crucial? Um terceiro fato, o mais 
importante: quais são os partidos contrários ao financiamento privado 
de campanhas? O PT, o Psol, o PSTU e, salvo engano, parte do PSB. 
O PSDB é a favor da continuidade dessa praga! (ah, esse partido...), o 
PP e toda a direita do espectro partidário, idem. 

 

Villalta (2014) elabora críticas pertinentes à atuação da mídia diante de tal 

situação. O jogo midiático, diante dos acontecimentos políticos, nos mostra que 

a neutralidade estava longe de ser uma prioridade para a imprensa brasileira, e 

que seu posicionamento era a favor do impeachment. Ainda para a 

responsabilidade da chamada “grande mídia”, que contribuiu de maneira 

tendenciosa para a produção e ampliação da crise pela qual o Brasil vem 

passando, também chama atenção Jessé Souza (2017). 

Para os autores antes citados, além da crise política e econômica que se 

espalhava e se espalha pelo Brasil, a mídia ainda possui essa enorme força e 

poder de empunhar uma determinada posição, exposta como neutra, e defendê-

la publicamente, interferindo e mesmo produzindo uma opinião pública sobre 

uma determinada questão. 

Além dos interesses que insuflaram continuamente à crise política desde 

o ano de 2014, pode-se ainda apontar, claro, aqueles de ordem econômica, 

guiados por algumas instituições, como a Federação das Indústrias de São Paulo 

(FIESP), que claramente apoiavam a retirada de Dilma Rousseff do posto de 

presidenta. Segundo Joana Monteleone (2016), a FIESP movimentava a 

Avenida Paulista durante os protestos contra o aumento da Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), utilizavam um pato como 

referência à expressão popular “pagar o pato” ou “chega de pagar o pato!”. O 
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grande Pato amarelo se tornou um símbolo da campanha contra o governo de 

Dilma Rousseff, e isso se tornou tema em vários memes. 

 

Figura 2 - O Pato da FIESP na Avenida Paulista 
 

 
 

Fonte: site Revide. Acesso em: 11 nov. 2018. 

 

O meme acima faz uma leitura do processo que suscita nossa atenção; 

em primeiro lugar a Avenida Paulista não aparece superlotada de sujeitos 

vestidos em verde e amarelo, como constantemente as emissoras de TV, como 

a Rede Globo, televisionaram, graças a tomadas e ângulos menores capturado 

por câmeras próximas aos presentes. Os manifestantes pró-impeachment são 

poucos e dispersos, o que é possível perceber pela tomada em ângulo 

panorâmica. 

Já o famoso Pato mais pareceu o “patinho feio” de tão letárgico e 

cabisbaixo. Um detalhe que esse meme apresenta é a logomarca da Rede Globo 

de TV; ou seja, a crítica que ele esboça utilizou como base imagem e signos da 

mídia que, manifestamente, se posicionou em favor do impeachment. 

O meme do Pato “murcho” denota o processo de resistência por meio da 

arte e do humor. Seu autor tomou como referência os signos provenientes do 

que vem a ser criticado, os ressignificando e os colocando contra si mesmos. 
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Como parte dos memes, o do Pato é acompanhado de uma legenda, 

situada antes da própria imagem, em sua parte superior. Ela se destina a 

elaborar o tom da crítica, nesse caso, se utilizando de figura de linguagem como 

a ironia e a prosopopeia, ao atribuir ao “Pato da FIESP” uma capacidade que é 

condicional aos seres vivos, a de desmaiar. O meme destaca o declínio dos 

interesses dos industriais, murchando (ou desmaiando) diante da anulação 

inicial do impeachment. 

No meme em questão, o Pato foi reconduzido do lugar de forte símbolo 

dos interesses em favor do impeachment, para uma representação do que 

poderiam ser as manifestações subsequentes, de 13 de dezembro de 2015: 

murchas. Monteleone (2016, p. 41) relata que: “Nas manifestações deste dia 13 

de dezembro de 2015, no entanto, o pato da FIESP acabou por se tornar símbolo 

do pedido de Impeachment da presidenta Dilma” e surpreendeu por estar mais 

inflado que nunca, como estariam os interesses em seu entorno. 

Muito embora possamos analisar os memes por diversos ângulos, uma 

das dificuldades no seu uso como fonte histórica é a dificuldade de datá-los e 

identificar sua autoria, ou seja, o historiador precisa desencadear estratégias 

diferentes daquelas comuns ao uso de outras fontes para dotá-los de utilidade à 

História. Assim podemos presumir que uma possibilidade é a seleção temática 

levando em consideração as conjunturas, por exemplo: mesmo que sejamos 

incapazes de mapear quem e quando, precisamente, foi produzido o meme do 

pato murcho, facilmente identificamos o contexto em que o “Pato da FIESP” foi 

“inflado” na Paulista e, por aproximação, conseguimos situá-lo em determinado 

momento. 

Enquanto o “Pato da FIESP” se tornou um símbolo dos grupos favoráveis 

ao processo de impeachment da presidenta, outras imagens seriam usadas 

representando a defesa de Dilma Rousseff, se colocando como favoráveis à sua 

manutenção no cargo. Uma referência à personagem principal do filme “Jogos 

Vorazes”, que compõe uma série de filmes baseados em livros homônimos, são 

um exemplo disso. O primeiro destes filmes foi lançado no ano de 2012 e conta 

a história de um lugar comandado por um governo autoritário e que inspira medo 

na população através das temíveis edições dos jogos vorazes, em que jovens 

de cada distrito eram selecionados para lutarem por suas vidas em uma arena. 
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A protagonista do filme, Katniss Everdeen, é interpretada pela atriz 

Jennifer Lawrence, que se voluntaria para salvar sua irmã dos jogos e acaba se 

tornando símbolo de esperança para toda uma nação, que convive 

constantemente com o medo de um governo repressivo, autoritário e 

ganancioso. 

 

Figura 3 - #NãoVaiTerGolpe 
 

 
 

Fonte: Instagram Dilma Bolada. Acesso em 11 nov. 2018. 

 

A página que veiculou esse último meme é Dilma Bolada que foi criada no 

ano de 2011 pelo publicitário Jeferson Monteiro e tem como referência elementar 

do material que produz a figura da própria Dilma Rousseff. 

No meme que extraímos da página sobredita, a então presidenta Dilma 

Rousseff é representada como a protagonista do filme “Jogos Vorazes: A 

esperança - O final”. Na batalha final a que se refere o título do filme, a 

protagonista, além de ser o maior símbolo de resistência, se tornou a líder dos 

opositores ao governo do tirano “presidente Snow”. Tal meme circulou logo após 

a primeira tentativa de impeachment e na sua parte escrita utilizou-se o título 

original do filme, mas no que seria o subtítulo (A esperança - O final) houve uma 

substituição por uma hashtag, que não só sublinha o uso desse recurso tão 

comum na linguagem das redes, mas também para a utilização da hashtag que 
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mais repercutiu durante o contexto do impeachment, a saber: 

“#NãoVaiTerGolpe”. 

Como se percebe, durante todo o período que antecedeu a aceitação pela 

Câmara dos Deputados do pedido de impeachment, a produção de memes, 

favoráveis ou contrários ao impedimento da presidenta, marcou o modo como a 

crise chegou aos cidadãos, especialmente, por meio das redes sociais. 

Essa produção memética se estendeu continuamente, de um modo 

especial, sobre o processo de votação do impeachment em si. No próximo tópico 

deste texto pensaremos sobre os memes produzidos em alusão à votação, 

inquerindo sobre que elementos da crise política eles nos dão a ver. 

 

 

Em nome de quem? A votação do impeachment observada a partir dos 
memes 

Sabemos que a atual crise política brasileira, de um modo geral, tem sido 

amplamente divulgada por meio das redes sociais; nesse caminho, questões tão 

sérias têm sido incorporadas aos memes que “rir” com e a partir deles passou 

para segundo plano ao passo que pensar os problemas que nos acompanham, 

se tornou prioridade, pelo menos, para nós historiadores. O riso de bom humor 

cedeu lugar “ao riso de nervoso” ou “ao rir para não chorar”. Por ocasião da 

primeira votação do impeachment, a que ocorrera na Câmara dos Deputados, 

foi possível perceber que a maioria dos representantes políticos daquela casa 

legislativa se esqueceu do seu papel de representantes do povo, nos 

argumentos e justificativas utilizados pelos deputados federais para justificarem 

seus votos; expressões como: “por Deus”, “por minha família”, “por meus filhos, 

pela minha esposa e por minha mãe”, foram exageradamente utilizadas. 

Todos que assistiram à votação em tempo real, pela TV Câmara ou pelos 

canais de televisão de costume, pôde acompanhar esse espetáculo nada 

republicano ocorrendo. Mas esses não foram os únicos canais a partir dos quais 

se pode saber sobre a votação; os memes sobre os motivos e interesses 

privados, mobilizados como argumentos para os votos, logo superlotaram a 

internet. 
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Figura 4 - Votação do impeachment, deputado federal por São Paulo, ex-

comediante, Tiririca. 
 

 
 

Fonte: site TecMundo. Acesso em 11 nov. 2018. 

 

Na ocasião da referida votação, que ocorreu em 17 de abril de 2016, 

conduzida pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o 

anúncio do voto do deputado Francisco Everaldo Oliveira Silva (Tiririca) foi 

acompanhado de várias manifestações dentre os presentes: risos, gritos e 

aplausos. Tiririca simplesmente afirmou: “Pelo meu país, meu voto é sim!”, 

seguido de muita comemoração dos deputados que o rodeavam. 

O meme que (re)apresenta o voto de Tiririca, eleito o deputado mais 

votado da história do Brasil, a partir do chamado “voto de protesto” e que em 

suas campanhas possuía dizeres como “vote em Tiririca, pior do que tá não 

fica!”, cria um link com a música mais famosa já gravada pelo comediante/cantor, 

“Florentina de Jesus”, sucesso absoluto nos anos 1990, quando ele ganhou 

projeção nacional como palhaço-cantor. 

Ao remeter à canção, o meme, em primeiro lugar, invoca uma lembrança 

socialmente compartilhada, mas também sublinha o vazio dos argumentos que 

foram apontados pelos deputados que votaram em favor do impeachment com 

base em justificativas que não coadunavam com o lugar de representantes da 

nação que eles ocupavam. 

Depois da votação na Câmara, vários veículos de comunicação 

apontaram como a maioria dos votantes citou “Deus” e a própria “família” como 
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motivo para o “sim”. Os memes se tornaram, por ocasião dessa votação, um 

painel ilustrado de críticas aos argumentos utilizados pelos deputados. 

Boris Kossoy (2005), afirma que a fotografia é uma espécie de máquina 

do tempo pela qual o historiador é capaz de viajar. Nas palavras deste autor: “É 

este o tempo da representação, que perpetua a memória na longa duração. Com 

os ponteiros petrificados temos a memória sempre disponível; uma possibilidade 

consistente de recuperarmos o fato” (KOSSOY, 2005, p. 35). Podemos supor 

que o meme sobre o voto de Tiririca, apesar de não ser exatamente uma 

fotografia, além de eternizar a história brasileira em mais um momento de crise, 

ainda registra que a votação do impeachment no ano de 2016 foi a ocasião em 

que os representantes políticos, neste caso os deputados federais, votaram a 

favor do impedimento da presidenta por muitos motivos, exceto por consideram-

na culpada pelo suposto crime do qual ela era acusada. 

É importante ressaltarmos que os acontecimentos do nosso tempo devem 

reter nosso interesse, enquanto os historiadores estão constantemente 

problematizando a realidade social, os memes podem lhe ser muito úteis nesse 

processo. Segundo Enrique Serra Padrós (2004), a História do Tempo Presente 

é a história do nosso tempo, deste tempo e lugar em que vivemos atualmente. 

No nosso presente, os memes são uma forma de registro incontornável para 

aqueles que desejam compreender como alguns sujeitos processam o que 

vivem a partir de uma interpretação bastante particular. 

Um outro meme de crítica aos motivos elencados pelos deputados para 

explicarem seus votos invocou a figura do músico Wagner Domingues Costa, 

mais conhecido como Ms. Catra: 
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Figura 5 - A votação do impeachment. 
 

 
 

Fonte: site Revide. Acesso em: 11 nov. 2018. 

 

Além dos sucessos musicais do cantor e compositor brasileiro, ele 

também ficou conhecido por ter 32 filhos. O meme alude a uma suposta situação 

em que, se ele fosse um dos deputados presentes na votação e resolvesse 

nomear cada um dos filhos como justificativa para o seu voto, a própria sessão 

legislativa que se prolongou por várias horas teria sido ainda mais estendida. 

Como destacamos, a partir de Stuart Hall (2016), a representação só 

encontra eco, ou seja, ela só re-apresenta algo, uma situação ou alguém, se o 

“conteúdo” e os sentidos que ela comunica forem de conhecimento geral e 

amplo. Pensar os memes como representação nos coloca diante da percepção 

de que, para que eles alcancem a máxima projeção nas redes sociais é preciso 

que as referências que são mobilizadas e que, portanto, lhes servem de base, 

sejam conhecidas por quem às consome. Ou seja, a crítica, a posição política, o 

ataque, a defesa e mesmo o humor presentes nos memes só ganham sentido 

se as referências de que ele faz uso fizeram parte de um conjunto de sentidos 

compartilhados socialmente. 

Com base no que foi afirmado acima, podemos concluir que quem não 

estava atento ao contexto da votação, que não conhecia a música “Florentina de 

Jesus”, que não reconheceu ou não sabia quem era o Mister Catra e nem é 
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ciente de seus inúmeros filhos, não pôde entender e nem rir dos dois memes a 

que nos referimos. Por outro lado, é possível afirmar que os autores dos memes, 

por saberem e perceberem isso, já os elaboraram partindo da percepção de que 

tais referências eram amplamente conhecidas. 

Além desse caráter relacionado ao (re)conhecimento das referências, os 

memes também possuem uma dimensão mutante no sentido de que, quando 

uma ideia é lançada através de um meme, ela não se replicará exatamente igual 

à intenção de seu/s autor/res; ocorrerá um processo de ressignificação por meio 

da comunicação. Richard Dawkins (1979), ao tentar desenvolver sua reflexão 

sobre o funcionamento dos memes, aposta no funcionamento desses novos 

replicadores humanos, não mais os replicadores relacionados ao DNA e que 

tanto interessam à Biologia e à Genética, mas sim, a replicação da cultura 

humana por meio de mutações não genéticas, mas meméticas. 

Os memes referentes à votação do impeachment corroboraram para a 

reflexão de como uma determinada forma de crítica foi esboçada em relação ao 

contexto, às representações e às formas pelas quais os internautas perceberam 

os acontecimentos; o modo como autores mobilizaram referências de domínio 

público para o desenvolvimento da crítica política são importantes confirmações 

como, por meio do humor e do riso, tanto o período anterior como a votação do 

impeachment, não escaparam da atenção daqueles que constroem as redes 

sociais no seu uso cotidiano. 

 

 

Considerações finais 

Tanto os momentos que antecederam o impeachment quanto aquele da 

votação na Câmara foram representados nos memes; agora, os historiadores 

perceberam algo além da diversão e do riso nessas expressões da comunicação 

contemporânea. Notamos os memes como possíveis indícios de crítica, 

resistência e luta contra a corrupção política no Brasil. Alguns sujeitos trataram 

do contexto em questão por meio da escrita, outros da fala e outros, ainda, se 

posicionaram por meio do humor. 

Nunca a reflexão de Minois (2003, p. 12) fez tanto sentido: “o humor não 

tem idade nem pátria” e seu lugar no Brasil de 2016 se fez de maneiras diversas 
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que podem ser exploradas pelos historiadores para melhor compreenderem 

como os brasileiros processaram o que viveram. Fazemos uso do riso enquanto 

podemos; muitas vezes ele retrata o que sentimos. No caso dos brasileiros, seus 

significados estão para além da alegria e do bom humor, eles podem dizer como 

uma sociedade lida com as incertezas políticas, com as manobras antiéticas de 

seus governantes, com o comportamento não republicano, nada laico e pouco 

elogiável daqueles que deveriam ser os representantes máximos de valores 

republicanos, laicos e éticos para toda uma nação. 

  



99 
 

Referências 
 
ALENCASTRO, Luiz. Os riscos do vice-presidencialismo. In. MATTOS, Hebe; 
BESSONE, Tânia; MAMIGONIAN, Beatriz G. Historiadores pela democracia: 
O Golpe de 2016 e a força do passado. São Paulo: Alameda, 2016. 
 
AMARAL, Marina. Jabuti não sobe em árvore: como o MBL se tornou líder das 
manifestações pelo impeachment. In: JINKINGS, Ivana; DORIA, Kim; CLETO, 
Murilo (Org.). Por que gritamos golpe?: para entender o impeachment e a 
crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 49-54. 
 
CHARTIER, Roger. Defesa e ilustração da noção de representação. 
Fronteiras, Dourados, MS, v. 13, n. 24, p. 15-29, jul./dez. 2011. Disponível em: 
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS/article/view/1598. Acesso em: 20 
nov. 2018. 
 
DOSSE, François. Renascimento do acontecimento: um desafio para o 
historiador: entre Esfinge e Fênix. Tradução Constancia Morel. São Paulo. Ed. 
UNESP, 2013. 
 
DARWINS, Richard. Memes: os novos replicadores. O gene egoísta. 7.ed., 
São Paulo: Itatiaia, 1979. 
 
FARJADO, Vanessa. Como o analfabetismo funcional influencia a relação 
com as redes sociais no Brasil. São Paulo. 12 de nov. de 2018. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46177957. Acesso em 20 nov. 
2018. 
 
HALL, Stuart. Cultura e representação. Tradução Daniel Miranda e Willian 
Oliveira. Rio de Janeiro, Ed. PUC-Rio: Apicuri: 2016. 
 
KOSSOY, Boris. O relógio de Hiroshima: reflexões sobre os diálogos e 
silêncios das imagens. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 25, n. 49, 
p. 35-42, 2005. 
 
MINOIS, Georges. História do riso e do escárnio. Tradução Maria Elena O. 
Ortiz Assumpção. São Paulo, SP: Ed. UNESP, 2003. 
 
MONTELEONE, Joana. A FIESP e a revolução dos patos. In. MATTOS, Hebe; 
BESSONE, Tânia; MAMIGONIAN, Beatriz G. Historiadores pela democracia: 
O Golpe de 2016 e a força do passado. São Paulo: Alameda, 2016. 
 
PADRÓS, Enrique Serra. Os desafios na produção do conhecimento histórico 
sob a perspectiva do tempo presente. Anos 90, Porto Alegre, v, 11, n. 19/20. 
jan./dez. 2004. p. 199-223. 
 
SALIBA, Elias Thomé. O riso continua sendo a arma dos impotentes. Jornal do 
Campus. 2010. Disponível em: 
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2010/09/o-riso-continua-sendo-a-
arma-dos-impotentes-diz-professor-da-fflch/. Acesso em: 23 jun. 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46177957
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2010/09/o-riso-continua-sendo-a-arma-dos-impotentes-diz-professor-da-fflch/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2010/09/o-riso-continua-sendo-a-arma-dos-impotentes-diz-professor-da-fflch/


100 
 

 
SILVEIRA, Pedro Telles da. As fontes digitais no universo das imagens 
técnicas: crítica documental, novas mídias e o estatuto das fontes históricas 
digitais. Antínteses, Londrina, v. 9, n. 17, 2016. p. 270-296. 
 
SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: 
Leya, 2017. 
 
TEMER, Michel. Carta. vice-presidente da República, disponível na íntegra: 
Jornal G1. São Paulo. 2015. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-
vice-michel-temer-dilma.html. Acesso em 13 nov. 2018. 
 
VILLALTA, Luiz Carlos. Olhemos o que se oculta por trás do tapete do jogo 
midiático e político. In. MATTOS, Hebe; BESSONE, Tânia; MAMIGONIAN, 
Beatriz G. Historiadores pela democracia: O Golpe de 2016 e a força do 
passado. São Paulo: Alameda, 2016. 
 
Fontes:12 
 
Figura 1: Cosplay do vingador 
Disponível em: http://www.museudememes.com.br/wp-
content/uploads/2017/03/19.EDIT-Carta-1.jpg. Acesso em: 17 nov. 2022. 
 
Figura 2: O pato da FIESP na avenida paulista 
Disponível em: https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-
sobre-anulacao-votacao-impeachment/. Acesso em: 17 nov. 2022. 
 
Figura 3: #NãoVaiTerGolpe 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/_QbkdcBLCb/. Acesso em: 17 
nov. 2022. 
 
Figura 4: A votação do Impeachment, deputado federal de São Paulo, ex-
comediante, tiririca 
Disponível em: https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-
sobre-anulacao-votacao-impeachment/. Acesso em: 17 nov. 2022. 
 
Figura 5: A votação do Impeachment 
Disponível em: https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-
sobre-anulacao-votacao-impeachment/. Acesso em: 17 nov. 2022. 
 

                                                            
12 Os memes utilizados no trabalho estão disponíveis também em um link do Google Drive, tendo 
em vista a possibilidade de tais fontes não estarem mais disponíveis nos links dos sites indicados 
nas referências. Link do Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/11ESbbQWb9E_GRarRTphJPZpOWu1rQ4fK?usp=sharing. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
http://www.museudememes.com.br/wp-content/uploads/2017/03/19.EDIT-Carta-1.jpg
http://www.museudememes.com.br/wp-content/uploads/2017/03/19.EDIT-Carta-1.jpg
https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-sobre-anulacao-votacao-impeachment/
https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-sobre-anulacao-votacao-impeachment/
https://www.instagram.com/p/_QbkdcBLCb/
https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-sobre-anulacao-votacao-impeachment/
https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-sobre-anulacao-votacao-impeachment/
https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-sobre-anulacao-votacao-impeachment/
https://www.revide.com.br/noticias/comportamento/16-memes-sobre-anulacao-votacao-impeachment/
https://drive.google.com/drive/folders/11ESbbQWb9E_GRarRTphJPZpOWu1rQ4fK?usp=sharing


101 
 

Charges da Segunda Guerra Mundial: o olhar de um soldado-
chargista no front 

 
Marcelo Garcia Bonfim 1 

 

Introdução 

A primeira metade do século XX foi marcada por duas Guerras Mundiais 

que mobilizaram milhões de pessoas de vários países, em sua maioria, jovens 

civis convertidos em soldados. O custo social dessas guerras deixou marcas 

profundas, transformando a sociedade que se moldou no século XX. Para 

compreender os impactos em toda uma geração de jovens este artigo analisou 

o olhar da Segunda Guerra Mundial a partir do olhar de um soldado raso no front. 

Bill Mauldin foi um chargista que em suas gravuras retratou o cotidiano no front, 

evidenciando os sentimentos e o olhar de um soldado durante a guerra. 

Na Segunda Guerra Mundial surgiram jornalistas e cartunistas que 

buscaram retratar a guerra a partir dos combatentes no front. Ernie Pyle foi um 

jornalista de guerra bastante conhecido tanto entre os combatentes quanto entre 

civis; sua morte, momentos antes do término da guerra, causou comoção 

nacional. Além de jornalista de guerra, houve cartunistas e chargistas que 

buscavam, na ótica do humor, retratar os horrores da guerra. É neste contexto, 

em que Bill Mauldin publicou seu trabalho nos periódicos 45th Division News e 

Stars and Stripes. 

A política externa estadunidense teve uma mudança de rota em relação à 

entrada ou não na Segunda Guerra Mundial. Havia setores da sociedade que 

defendia a política isolacionista, de forma que não cabia ao Estado 

estadunidense se envolver em conflitos europeus, enquanto outros acreditavam 

que os Estados Unidos deveriam se envolver na guerra. Os Estados Unidos em 

setembro de 1940, apesar das controvérsias internas, aprovaram o alistamento 

militar para homens entre 21 e 35 anos. Com o ataque das forças japonesas em 

Pearl Harbor em dezembro de 1941, as divergências internas nos Estados 

Unidos cessaram, e o país se entrou de vez na guerra. 

                                                            
1 Professor EBTT de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo-Campus Campinas. 
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Com a entrada na guerra, milhões passaram a ser convocados para 

treinar e lutar na guerra, jovens de todos os cantos dos Estados Unidos tiveram 

que deixar a vida civil e se envolver em um conflito fora do continente, longe de 

suas casas. Apesar da retórica patriótica e do heroísmo, o que os combatentes 

vivenciaram foram os horrores da guerra, medo, tensão, e a dúvida se 

retornariam aos seus lares. 

Dentre esses milhares que foram convocados para lutar na guerra, 

William Henry Mauldin, conhecido como Bill Mauldin, foi um desses entre 

milhares. Nasceu no estado do Novo México, Estados Unidos, em 1921, e no 

decorrer de seus estudos se interessou pela profissão de cartunista ingressando 

na Academia de Arte de Fine em Chicago. Entrou no Exército em 1940 e no 

mesmo ano começou a publicar charges no periódico da quadragésima quinta 

divisão. Em 1944 começou a publicar suas charges no jornal Stars and Stripes. 

Ao estudar as charges de Bill Mauldin pretende-se compreender o olhar 

do chargista em relação à guerra. O público de seu material eram outros 

combatentes que lutaram na guerra e que liam os periódicos Stars and Stripes e 

45th Division News. 

Como método para análise das charges foi utilizado a teoria da semiótica 

de Charles Sanders Peirce demonstrada por Julio Monteiro Teixeira, Luana 

Marinho Matos e Richard Perassi (2011, p. 105), que sintetizam os três estágios 

como: 

 
Na primeiridade, as sensações percebidas são denominadas quali-
signos e relacionam-se com seus referentes como ícones; nessa 
condição, o percebido é um fenômeno fundamentalmente interno à 
mente. A secundidade é marcada pela consciência dos estímulos que 
propiciaram as sensações, implicando no reconhecimento de 
elementos da realidade externa, cuja existência resiste à vontade da 
mente, sendo denominados como sin-signos, apresentando-se como 
índices da realidade dos referentes. A terceiridade abriga os 
fenômenos tipicamente simbólicos, nos quais as sensações são 
interpretadas como legi-signos e relacionadas como símbolo de seus 
referentes. Há uma interposição interpretativa entre a consciência e a 
coisa que foi percebida, promovendo a mediação entre essa 
consciência e os fenômenos. 
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O processo de olhar uma imagem, que se dá num primeiro momento com 

a relação entre espectador e imagem, é de contemplação. A seguir, com a 

sensação negativa, positiva ou até indiferente, para então compreender a 

imagem que permite elaborar conceitos e opiniões afins. 

O uso da semiótica torna possível compreender a mensagem que o autor 

pretende conferir ao produzir suas charges. Toda charge que é produzida retrata 

algo que acontece no tempo presente. Neste sentido, é necessário entender o 

contexto sociocultural vivenciado pelo autor. 

O uso de imagens, conforme afirma Peter Burke (2004), enriqueceu os 

estudos de alguns campos da História. O autor ressalta que sem o uso de 

imagens seria mais difícil realizar estudos sobre a História Antiga do Egito, 

devido à quase ausência de documentos escritos. Em outros momentos da 

humanidade os usos de imagens permitiram estudos de sociedades ágrafas, 

como no caso do homem das cavernas. Se historiadores e arqueólogos não 

considerassem as pinturas rupestres como fonte, dificultaria ainda mais o 

trabalho dos pesquisadores acerca do tema. Assim, o uso de imagens tem cada 

vez mais atraído historiadores o que, por sua vez, contribui para o 

enriquecimento a respeito do debate teórico-metodológico sobre o tratamento 

sistemático dado a esse tipo de fonte. 

Em Testemunha ocular: história e imagem, Burke (2004) trata sobre o uso 

de imagens como forma de representação de um poder, como na Antiguidade 

Clássica, em que os imperadores romanos eram representados em suas 

armaduras, com todo o seu equipamento bélico. No período moderno, enquanto 

vigorava no imaginário social o “direito divino dos reis”, as imagens exaltavam o 

estilo triunfante do rei. Assim, ambas as imagens eram representações de um 

“eu” idealizado. A partir da Revolução Francesa (1789), com os ideais burgueses 

de igualdade, liberdade e fraternidade, a representação do poder de um grande 

líder passa a ser de um governante burocrata, em sua mesa assinado 

documentos para a nação. 

Há múltiplas formas de se estudar uma imagem e a semiótica é uma 

delas. Esta busca a significação das imagens, para isso analisa a organização 

interna, estudando a associação entre um símbolo e outro. Há também o uso da 

psicanálise, a qual busca associar os símbolos sobre o inconsciente. Desse 

modo, como afirma Burke (2004), os historiadores ao realizarem seus estudos 
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voltam para questões sociais, políticas e culturais de um dado momento. Assim, 

esses modelos de análise nos possibilitam compreender o imaginário, as 

fantasias inconscientes que as pessoas possuem ao ver uma imagem, pois: 

 
[...] as imagens não são nem um reflexo da realidade social nem um 
sistema de signos sem relação com a realidade social, mas ocupa uma 
variedade de posições entre estes extremos. Elas são testemunhas 
dos estereótipos, mas também das mudanças graduais, pelas quais 
indivíduos ou grupos vêem o mundo social, incluindo o mundo da 
imaginação. (BURKE, 2004, p. 232). 

 

As imagens são uma importante fonte nos estudos históricos, pois permite 

conhecer o pensamento de uma determinada época. Podemos verificar como no 

caso das charges de Bill Mauldin, o modo como este soldado compreendia a 

guerra e o cotidiano de seus companheiros de armas. 

Peter Burke afirma que o uso de imagens de desenhos políticos pode 

auxiliar a compreender a mentalidade de uma determinada época. Neste 

sentido, o estilo linguístico é revelador ao trabalhar as sociedades no decorrer 

do tempo, pois as imagens podem demonstrar valores e intenções ocultas em 

outros tipos de fontes (BURKE, 2004, p. 233). 

No caso das charges de Bill Mauldin, apesar da grande propaganda 

realizada pelas autoridades do governo estadunidense acerca da guerra, 

considerada uma guerra justa, a qual se lutava por ideais como liberdade e a 

democracia, ao realizar seu trabalho ele demonstra a guerra com outro olhar, 

com seu personagem G.I2 Joe questionando as razões do conflito bélico, o qual 

estava envolvido. 

Panofsky (2011) traz uma importante contribuição aos estudos de imagem 

quando define o que é iconografia e iconologia. Segundo o autor, iconografia 

estuda o tema ou a mensagem em contraposição à forma. O método proposto 

por Panofsky estabelece três passos para realizar a análise das imagens. O 

primeiro seria analisar os significados primários, que buscaria entender as 

expressões, o que a imagem pretende transmitir. O significado secundário ou 

convencional é onde se realiza a análise iconográfica, vendo assim as imagens 

e alegorias produzidas pelo autor. Por fim, o significado intrínseco seria a análise 

iconológica, ou seja: 

                                                            
2 G.I é uma forma carinhosa utilizada pelo exército estadunidense de chamar seus soldados. 
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Uma interpretação realmente exaustiva do significado intrínseco ou 
conteúdo poderia até nos mostrar técnicas características de um certo 
país, período ou artista, por exemplo, a preferência de Michelangelo 
pela escultura em pedra, em vez de em bronze, ou o uso peculiar das 
sombras em seus desenhos, são sintomáticos de uma mesma atitude 
básica que é discernível em todas as outras qualidades específicas de 
seu estilo. (PANOFSKY, 2011, p. 52). 

 

Portanto, o significado intrínseco busca compreender o contexto social em 

que foi produzida a imagem. Fazer a análise iconológica permite entender as 

escolhas do autor, o porquê de elaborar aquela imagem com aqueles materiais. 

Na iconologia (lógica das imagens) implica em identificar os motivos que levaram 

o autor a produzir aquelas imagens. Dessa forma, é fundamental na análise 

imagética estudar o contexto social vivenciado pelo autor quando as criou. Só 

compreendendo o contexto em que foi produzido é que se pode tentar definir o 

sentido da obra. 

A história cultural do humor emerge de um campo multidisciplinar que 

abarca conhecimentos das mais variadas áreas do conhecimento, tendo como 

principais contribuições da psicologia, antropologia, filosofia e linguística. 

Conforme afirma Saliba (2017, p. 4): “o riso não seria apenas uma reação 

física instintiva relacionada ao humor [...]. Ele exercia, sobretudo, uma função de 

explorar uma forma instintiva de criar laços sociais”. Dessa forma, o riso não é 

oriundo apenas de uma reação biológica, contém elementos culturais a ser 

analisado pelo historiador. 

O humor é uma forma de percepção e de compreensão do mundo, uma 

forma de trazer alívio às tensões vivenciadas no cotidiano. Em regimes 

monárquicos absolutistas e totalitários as críticas sociais utilizadas pelo humor 

passaram por profunda repressão, tendo como destino o cárcere tanto de 

humoristas quanto daqueles que simplesmente ouviam as piadas ou liam algum 

material cômico. De acordo com Saliba (2017, p. 32), ao analisar o humor o 

historiador deve: 

 
[...] sempre captar os dois grandes planos da anedota: o efêmero que 
se liga à compreensão rápida da conjuntura (parecido com o script, 
descrito pelos linguistas), e o mais longo, (mais próximo do frame, 
descrito pelos antropólogos) que ativa as emoções ao público, ligando-
o à compreensão daquelas metáforas, personificações e elipses que 
constituem parte daquelas “estruturas de sentimento”. 
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Portanto, ao observar o lado humorístico das charges de Bill Mauldin, 

pode-se perceber a crítica e o modo como compreendia a guerra vivenciada 

pelos combatentes estadunidense da Segunda Guerra Mundial. 

 

 

Bill Mauldin e as charges 

A fonte utilizada neste artigo foi o livro Up Front, em que Bill Maudin 

demonstra seu relato sobre a guerra e suas charges. Nesse livro o autor escreve 

para as pessoas que não viram os horrores da guerra, mostrando por meio das 

charges e dos relatos do cartunista, o quão a guerra foi destrutiva e o desafio 

dos familiares e amigos compreenderem essas pessoas que voltaram da guerra. 

Mauldin afirma que as pessoas que lutaram na guerra não são mais as 

mesmas, o que os soldados mais desejavam eram retornar para casa e ver 

novamente seus familiares e entes queridos, pelos quais se sacrificaram. 

O interesse de Mauldin por desenhar sobre os soldados na infantaria foi 

mais que sua experiência pessoal. Como soldado, viveu as mesmas angústias 

e precariedade que seus irmãos em armas, como a má alimentação e a vida 

dura nos campos de batalha. Em seu trabalho, buscou retratar a realidade da 

guerra, pelo menos sob sua perspectiva, chegando a ser censurado pelos seus 

superiores, pelo fato de suas charges ir de encontro com a propaganda do 

exército estadunidense sobre a guerra. O humor retratado pelo seu trabalho 

evidenciava as situações miseráveis vivenciadas pelos combatentes, como 

afirma: 

 
O único jeito que posso tentar ser engraçado é fazer algo fora das 
situações de humor que vem quando você não pensa que a vida é mais 
miserável. O humor é muito pesado. E não vejo graça todas às vezes 
quando você para e pensa sobre. (MAULDIN, 1945, p. 8).3 

 

Suas críticas não eram pessoais, mas em relação ao modo de vida 

enfrentado pelos soldados, à hierarquia militar e à destruição da guerra. 

                                                            
3 No texto original: “The only way I can try to be a little funny is to make something out of the 
humorous situations which come up even when you don’t think life could be any more miserable. 
It’s pretty heavy humor, and it doesn’t seem funny at all sometimes when you stop and think if 
over.”. Traduzido pelo autor. 
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Os principais personagens presentes nos desenhos de Mauldin foram Joe 

e Willie. O sucesso das suas charges publicadas no jornal da 45ª Divisão se deve 

ao talento, à crítica realizada e pela grande quantidade de público leitor presente 

no Exército. O chargista afirma que no Exército era comum os soldados lerem 

de tudo, jornais, revistas, panfletos etc. 

No livro Up Front, Bill Mauldin é otimista em relação ao futuro, assim como 

os demais soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Os combatentes 

esperavam voltar para seus lares e retomar a vida civil. A sociedade 

estadunidense estava prepara para o retorno dos combatentes; os Estados 

Unidos haviam aprovado o G.I Bill of Rights, a legislação que possibilitou a 

reintegração social dos combatentes da Segunda Guerra Mundial. 
 

Figura 1 - Foto de Bill Mauldin 
 

 
 

Fonte: Disponível em: https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=71. 

Acesso em: 01 ago. 2021. 

 

A seguir serão analisadas seis charges produzidas por Bill Mauldin 

durante a Segunda Guerra Mundial. Demonstram a visão do chargista sobre os 

soldados e a guerra. A primeira charge mostra dois soldados, o primeiro sentado, 

esquentando num balde um alimento para comer; já o segundo está em pé diante 
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da porta, batendo-a. Isso poderia parecer normal em algumas situações; no 

entanto, o cenário é revelador, a parede está em ruínas, a porta mal consegue 

ficar em pé, o batente da porta está se despedaçando. Esse é o cenário 

aterrorizante de uma guerra. 

 

Figura 2 - Charge de Bill Mauldin 
 

 
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p. 156. 

 

Importante observar ao analisar a charge as faces de ambos os soldados. 

É possível perceber no soldado da esquerda o cansaço, a expressão de 

desânimo. No entanto, mesmo nas péssimas condições passadas, ainda se 

manteve algumas convenções sociais, como o debater em uma porta e perguntar 

“quem é?” como é enfatizado no texto. 

O soldado da direita, com seu cigarro quase deixando cair de sua boca, 

bate na porta como se ainda houvesse paredes que dividissem os ambientes. 

Sua expressão, além do desânimo, é de indiferença perante o cenário de 

destruição, próprio de uma guerra. Contudo, mesmo em um cenário de guerra, 
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o personagem mantém aspectos da vida civil, como o ato de bater na porta antes 

de entrar em um novo ambiente. 

 

Figura 3 - Charge de Bill Mauldin (fragmento) 
 

     
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p. 156. 

 

A porta, retratada com vários buracos de bala, a pesada roupa do soldado, 

suja e rasgada, também reforçam a situação com que os soldados conviviam no 

cotidiano do front. O armamento que carrega é de alto calibre, provavelmente 

uma metralhadora móvel com tripé para se armar ao chão ao se avistar o inimigo. 

Também se pode ver algumas granadas que completam o pesado equipamento 

do soldado. 

Figura 4 - Charge de Bill Mauldin (fragmento) 

 

 
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p. 156. 
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Era comum soldados saquearem casas destruídas e abandonadas. 

Nesses espaços, os soldados furtavam os objetos deixados pelos refugiados e 

se apropriava do imóvel como sendo seu. Bill Mauldin afirma que: “Cidades 

abandonadas são lugares maravilhosos para caras que tem tempo para fazer 

casas nelas.” (MAULDIN, 1945, p. 155)4. O autor justifica o saque realizado nas 

cidades conquistadas ao explicar que os soldados buscavam criar lugares 

semelhantes ao do cotidiano vivido como civis. 

 
Há diferenças entre furtar e pilhar. Pilhar é quando se rouba coisas 
valiosas, mas a maioria dos refugiados a levam consigo. Usurpar é 
emprestar coisas que deixará a vida no front um pouco mais 
suportável. Desde que o soldado carregue tudo em sua bolsa, pode 
usurpar só temporariamente, emprestando uma cadeira dessa casa e 
uma mola de outra. (MAULDIN, 1945, p. 155).5 

 

A segunda charge mostra dois soldados trabalhando com detector de 

minas, vistoriando um campo minado. O sargento fica no carro sentado e diz 

para os soldados: “Não se apresse por mim, filho. Eu gosto de ver os jovens 

tendo interesse no trabalho”. Tanto a imagem quanto a fala do superior, 

zombando seus subordinados, demonstram uma crítica feita pelo cartunista, não 

só em relação à hierarquia militar, como também ao abuso de poder que beira 

ao sadismo. 

O humor ácido e a crítica sobre a instituição militar foi uma das 

características de Mauldin que não agradou as lideranças militares, as quais 

alegavam que suas charges poderiam provocar queda na moral dos soldados. 

Alerta à parte, realizado por lideranças militares, pelo visto, suas charges nunca 

sofreram uma forma ostensiva de censura. As charges foram publicadas nos 

jornais do Exército em que trabalhou, e no relato em Up Front, Mauldin não cita 

se houve alguma censura a algum trabalho que realizou. 

As charges não saíram apenas das experiências do autor, muitas delas 

foram baseadas em relatos de outros soldados que vivenciaram os mesmos 

horrores da guerra. Essa proximidade que o chargista teve com seu público leitor 

                                                            
4 No texto original: “Abandoned towns are wonderful places for guys who have time to make 
homes in them.”. Traduzido pelo autor. 
5 No texto original: “There is a difference between scrounging and looting. Looting is the stealing 
of valuables, but most evacuees take their valuables with them. Scrounging is the borrowing of 
things which will make life in the field more bearable. Since the infantryman carries everything on 
his back, he can scrounge only temporarily, borrowing a chair from this house and bedsprings 
from that one.”. Traduzido pelo autor. 
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o levou ao sucesso e à adesão tanto no meio militar quanto no meio civil.  Ao 

comentar a charge em Up Front, Mauldin afirma que: 

 
Detectores de minas são sempre um bom material, mas infelizmente 
você não pode desenhar com muito realismo sobre eles, porque 
detectores de minas são raramente utilizados para qualquer outra coisa 
exceto para detectar minas. Este é um problema de desenhar figuras 
sobre especialistas e seus equipamentos. Todos esses caras estão 
lutando uma guerra, e na maioria do tempo em que estão trabalhando 
estão em grande perigo [...]. (MAULDIN, 1945, p. 117).6 

 

Apesar das dificuldades acima mencionadas, monta-se o quão rico a cena 

é representada. Ao olhar para a face dos soldados na figura 5, o medo dos 

soldados diante o perigo enfrentado fica evidente, em contraposição da face do 

sargento que fica no veículo, aparentemente indiferente com a situação. 

 

Figura 5 - Charge de Bill Mauldin (fragmento) 
 

         
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p.115. 

 

Ao observar toda a cena, um soldado está em pé com o equipamento 

apontado ao chão e com fones nos ouvidos, enquanto o segundo está ajoelhado 

manuseando outro equipamento, olhando com certo espanto as ordens 

expressas por seu superior. As roupas dos soldados estão sujas e rasgadas. 

Seus corpos demonstram sinais de cansaço, apesar do perigo enfrentado 

naquelas situações. Já o sargento está confortavelmente sentado no carro de 

combate ordenando seus comandados a realizarem o serviço com cuidado, pois 

                                                            
6 No texto original: “Mine detectors are always good cartoon material, but unfortunately you can’t 
draw very realistic cartoons about them, because mine detectors are seldom used for anything 
but detecting mines. That’s the trouble with drawing pictures about specialists and their 
equipment. All these guys are fighting a war, and some of the time they are doing it in great 
danger.”.  Traduzido pelo autor. 
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ele não tem pressa alguma. No campo esquerdo inferior da charge está escrito 

em alemão: “Atenção Minas”. 

 

Figura 6 - Charge de Bill Mauldin 

 

 
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p.115. 

 

O sargento, diferente de seus subordinados, está com a aparência 

tranquila, gordo, e com vestes em boas condições. Isso representa que apesar da 

igualdade propagada pelo Exército dos Estados Unidos havia fortes diferenças no 

cotidiano entre aqueles que tinham alguma posição de comando daqueles que só 

recebiam ordens e se arriscavam em serviço. 

A terceira charge mostra a conquista de uma cidade francesa. Nessa cena 

estão presentes no carro da frente um alto oficial e um suboficial; no caminhão, 

atrás, há cincos soldados; no canto superior esquerdo, nas janelas, ao lado do 

caminhão e no canto inferior direito, civis que comemoraram a conquista do 

exército aliado. O que poderia ser uma cena de glória e conquista do Exército 

estadunidense ocorre, no entanto algo inusitado. Os soldados no caminhão 

jogam objetos no oficial do alto comando. 
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Figura 7 - Charge de Bill Mauldin 
 

 
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p.178. 

 

No veículo da frente, onde estão o oficial do alto comando e o suboficial, 

é possível notar que, enquanto um recebe flores da população e recebe as tropas 

libertando a cidade, o oficial do alto comando está recebendo possíveis tomates 

ou ovos, jogados pelos soldados do caminhão de trás. O suboficial diz para o 

oficial: “Meu, senhor - Que boas-vindas animadas”; porém, o oficial não 

consegue perceber o quão bem recebidos são pelas pessoas, pois seu corpo se 

inclina para frente diante dos objetos jogados em seu capacete. 

Essa charge traz, dessa vez, de uma forma humorada, uma crítica à 

hierarquia do comando do Exército estadunidense. A vitória em combate deveria 

ser motivo de glória para os soldados, que deveriam estar se congratulando com 

a população local, assim como, motivo de orgulho da capacidade de liderança 

dos comandantes. No entanto ao analisar a imagem dos soldados no caminhão, 

é possível notar que estes ignoram a felicidade da população, e da própria 

conquista de terem vencido a batalha, e estão mais preocupados em encontrar 

mais objetos para jogar no oficial. 
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No caminhão há cinco soldados - no volante do veículo um soldado com 

um cigarro quase caindo da boca, com as duas mãos no volante e sua face é de 

irritação com os eventos à sua volta. O companheiro do seu lado abraça junto 

ao seu corpo, com a mão esquerda, objetos de forma arredondada 

(possivelmente tomates ou ovos); na mão esquerda o soldado tinha acabado de 

arremessar esse objeto em direção ao oficial. 

Na carroceria do caminhão há três soldados - o da esquerda está fazendo 

um gesto se preparando para arremessar o objeto arredondado no carro a sua 

frente. O soldado ao lado segura com a mão esquerda os objetos se preparando 

para arremessar. Já o soldado ao fundo é o único da imagem que nada faz, não 

dirige o veículo ou arremessa objetos, apenas observe e ri de toda a situação. 

 No canto esquerdo da imagem encontra-se a bandeira dos Estados 

Unidos e da França. Por fim, no canto inferior esquerdo da imagem, é 

representada a população civil, a qual a pessoa em destaque logo à frente dos 

demais, está contente com a conquista do exército aliado, porém as pessoas 

atrás dele não esboçam nenhuma reação. 

Nas janelas há dois grupos distintos, possivelmente famílias vizinhas. Na 

do lado direito está uma mulher, a qual com a mão esquerda tenta em vão 

entregar uma garrafa para os soldados, e com a mão direita segura um pacote 

embrulhado. O homem atrás apenas sorri e observa à margem dos soldados que 

conquistaram a cidade francesa. Na janela do lado esquerdo há três 

personagens. O menino que euforicamente grita e acena a bandeira dos Estados 

Unidos; uma mulher, logo em seguida, que cordialmente acena com um lenço 

aos soldados; e um homem ao fundo, o único com aparência de preocupado com 

aquela situação. Apesar de as charges retratarem situações em que Mauldin faz 

a crítica às más lideranças existentes no meio militar, no livro Up Front o 

cartunista afirma que: 

 
Um oficial que não dorme até que seus homens estejam alojados. Não 
come até ter providenciado o que comer. [...]. Respeito esses oficiais 
que sentem a responsabilidade tão forte que muitos são mortos no 
cumprimento do dever. [...]. Nunca me preocupei machucar os 
sentimentos dos bons oficiais, quando desenhei caricaturas sobre 
oficiais. (MAULDIN, 1945, p. 179-180).7 

                                                            
7No texto original: “An officer  is not supposed to sleep until his men are bedded down. He is not 
supposed to eat until he has arrange for his men to eat. […]. I respect those combat officers who 
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Muitas das charges feitas por Bill Mauldin expressam seu modo de ver e 

entender a guerra. No livro produzido pelo chargista no ano em que terminou a 

guerra, Mauldin explica as razões e motivos que o levaram a fazer caricaturas 

sobre o cotidiano dos soldados. O livro foi um meio para os civis, público-alvo do 

livro, refletirem sobre as mais variadas situações que estes combatentes 

vivenciaram, muitos jovens, que repentinamente tiveram que largar a vida de civil 

para tornarem-se soldados e passaram por uns dos maiores horrores do século 

XX, a Segunda Guerra Mundial. 

A próxima charge mostra dois soldados, ambos com uma expressão de 

indignação, e o personagem da esquerda segura com a mão esquerda um 

capacete cheio de buracos; no texto abaixo da charge está escrito: “Sem noção, 

S-2 reportou que não havia barulho de metralhadora a horas. Meus dedos não 

param de mexer”. 

 

Figura 8 - Charge de Bill Mauldin 
 

 
Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p.13. 

 

                                                            
feel this responsibility so strongly that many of them are killed fulfilling it. […]. I never worry about 
hurting the feelings of the good officers when I draw officer cartoons. Traduzido pelo autor. 
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O cotidiano era cheio de perigos. Era necessário confiar no comando e 

nos colegas de armas. Esta charge retrata o medo e os riscos que estes 

combatentes passavam. 

A quinta charge mostra dois soldados conversando, o da direita está com 

o jornal aberto e na capa está escrito: “Direitos de voto dos soldados”, no diálogo 

é dito: “Está bem, Joe - ao menos podemos fazer nossas apostas”. A ironia é o 

recurso utilizado pelo chargista para satirizar a cena. Como já retratado pelo 

chargista, os soldados liam tudo o que achavam; nesta cena é possível notar a 

desconfiança sobre as mudanças políticas que poderiam ocorrer por meio do 

processo eleitoral estadunidense. 

 

Figura 9 - Charge de Bill Mauldin 
 

 
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p.13. 

 

No cenário da cena é possível notar que os soldados estão abrigados 

atrás de uma rocha, com as armas encostadas nela, o que demonstra ser um 

momento de descanso. 

A sexta charge também faz o uso da ironia. A cena decorre de um diálogo 

entre uma civil e um soldado. O cenário é de destruição, dá para notar ao 
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observar ao fundo da imagem uma parede, provavelmente de uma casa, em 

ruínas. O soldado olha para a civil e diz: “Não olhe para mim, senhora. Não fui 

eu que fiz”. 

 

Figura 10 - Charge de Bill Mauldin 
 

 
 

Fonte: Up Front, Mauldin, 1945, p.71. 

 

A personagem civil está em pé com as mãos na cintura, usa um avental, 

e, pela face, está com um olhar de desaprovação para com o soldado. No cenário 

é possível ver parte da casa em ruínas, uma cadeira quebrada, tijolos 

empilhados, provavelmente, por conta da explosão de algum artefato bélico. O 

soldado caminha pelo cenário com um rifle nas mãos, provavelmente, com uma 

faca na ponta. 

A ironia da cena é retratada tanto pelo olhar da civil quanto pela fala do 

soldado. Pelo diálogo, é possível notar que o soldado busca se defender ao dizer 

que não tem nada a ver com a destruição causada pela guerra, contudo, na 

perspectiva da civil, ela não enxerga o ser humano por trás da farda, mas a 

instituição que este representa, responsável pela destruição. 
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Considerações Finais 

O uso de imagens como fonte histórica traz um novo olhar para a 

historiografia, como é o caso da guerra. Se antes a percepção era a perspectiva 

histórica dos generais, das relações internacionais entre os Estados, agora é 

possível perceber como os sujeitos históricos que vivenciaram esse conflito 

percebiam a realidade a qual estavam envolvidos. 

A imagem possui uma linguagem própria, evidencia o cotidiano, o modo 

de ver o mundo, em uma perspectiva para além do que é retratado em textos 

escritos. As charges de Bill Mauldin contribuem com os estudos referentes à 

Segunda Guerra Mundial, pois mostra a visão de um soldado sobre a guerra. No 

seu ponto de vista pode-se perceber, pelo uso da ironia, a crítica que faz em 

relação à situação vivenciada por outros soldados, estado de miserabilidade, os 

perigos e medos com os quais fazia parte do cotidiano de milhões de homens. 

A Segunda Guerra Mundial representou um divisor de águas na história 

estadunidense. No período pós-guerra, o Estado se preparou para receber os 

soldados de volta, por meio de um programa inovador para o período, o G.I Bill 

of Rights. Por mais que a historiografia estadunidense retrate a Segunda Guerra 

Mundial como sendo uma “Guerra Boa”, muito pelo resultado e o que 

representou a guerra para o desenvolvimento do capitalismo estadunidense e 

seu domínio do período pós-1945, as charges de Bill Mauldin retratam a guerra, 

não por meio de um olhar glorioso, mas pelo modo como esta se apresentava 

no dia a dia dos homens que lutaram na guerra. 

Essa forma de analisar e compreender a destruição do conflito pode levar 

até a questionar alguns termos criados no pós-Segunda Guerra Mundial na 

sociedade estadunidense, como o Greatest Generation. Será que uma geração 

que vivenciou uma crise econômica, como nunca vivenciada na sociedade 

estadunidense, e ter enfrentado uma das guerras mais destruidora já ocorrida, 

pode ser considerada como “A Melhor Geração?”. As charges de Bill Mauldin 

mostram o contrário; seus personagens Joe e Willie são apresentados como 

pessoas cansadas, desgastadas, pessoas com as quais até a Segunda Guerra 

Mundial só enfrentaram dificuldades e sofrimentos. 
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Coronavírus: um olhar a partir de charges 
 

Carla Ramos de Paula 1 

 

Introdução 

O presente texto apresenta uma leitura da temática Covid-192 a partir da 

análise de algumas charges. Compreendemos o texto chargístico como uma 

lente perspicaz na retratação do tema, o que, por conseguinte, nos possibilita 

elementos para (re)pensarmos o cenário atual em relação à pandemia. 

O caminho percorrido constituiu-se da análise de quatro charges sobre a 

pandemia veiculadas em diferentes ambientes, a saber: as charges foram 

selecionadas: do Jornal O Pantaneiro; de um site pessoal do chargista - Sorriso 

Pensante; e duas do site “Jornal de charges - O melhor do humor gráfico 

brasileiro na Internet” (mais conhecido como Charge Online). 

A intenção deste trabalho é a de tecermos uma aproximação entre a 

temática pandemia e o gênero discursivo charge; em especial, a ênfase está na 

discussão da charge como texto marcado pela temporalidade e pela ideologia. 

Para tanto, partimos de uma discussão bibliográfica, fundamentada na 

perspectiva bakhtiniana de linguagem. 

Diante desta proposta, o texto está organizado da seguinte forma: 

inicialmente, pontuamos o conceito de charge, entendida como manifestação 

discursiva; em seguida, destacamos os conceitos temporalidade e ideologia 

como elementos importantes a serem considerados no enredo da charge; por 

fim, analisamos quatro charges que retratam a temática Covid-19 por meio do 

diálogo e da realização de algumas inferências com os conceitos discutidos.  

 

 

 

 

                                                            
1 Doutoranda em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
Araraquara/SP. 
2 Trata-se de uma infecção respiratória aguda ocasionada pelo novo Coronavírus SARS-COV-2 
(BRASIL, 2021). 
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O gênero discursivo charge 

A charge é um texto verbo-visual; trata-se de um gênero discursivo que 

circula socialmente em jornais impressos e eletrônicos, revistas, livros, sites, 

entre outros. O conceito registrado em dicionário diz que a charge é um: 

 
[...] desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, geralmente 
veiculada pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual 
que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais 
personagens envolvidas [...] Charge: ‘carga’, ‘o que exagera o caráter 
de alguém ou de algo para torná-lo ridículo, representação exagerada 
e burlesca’ [...]. (HOUAISS; VILLAR 2001). 

 

Bakhtin (2011) assevera que os diferentes campos de atividade humana, 

ao utilizarem um modo específico da linguagem, produzem “seus tipos 

relativamente estáveis de enunciado”, os quais o autor intitulou “gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 262, grifos do autor). Entender a charge como 

manifestação discursiva implica em concebê-la como concretização de uma 

esfera da atividade humana. 

Os diversos tipos de enunciados correspondem às manifestações de 

gêneros discursivos: são produtos históricos engendrados nas relações sociais, 

ou seja, refletem as necessidades de interação entre os homens em determinado 

contexto por meio da linguagem. Assim, “os enunciados e seus tipos, isto é, os 

gêneros discursivos, são correios de transmissão entre a história da sociedade 

e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2011, p. 268). 

Nessa direção, “a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 

humana [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 262), assim, dentre essa infinidade de 

possibilidades, o gênero charge corresponde a uma das formas possíveis de 

manifestação da linguagem. 

Para Fiorin (2008, p. 61), os sujeitos agem em determinados campos de 

atividade, como escola, igreja, trabalho e política. Tais campos, pelas 

necessidades mais diversas, provocam o uso da linguagem por meio de 

enunciados, isso implica afirmar que “não se produzem enunciados fora das 

esferas de ação, o que significa que eles são determinados pelas condições 

específicas e pelas finalidades de cada esfera” (FIORIN, 2008, p. 61). 
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Não só cada gênero está em incessante alteração; também está em 
contínua mudança seu repertório, pois, à medida que as esferas da 
atividade se desenvolvem e ficam mais complexas, gêneros 
desaparecem ou aparecem, gêneros diferenciam-se, gêneros ganham 
um novo sentido. Com o aparecimento da internet, novos gêneros 
surgem: o chat, o blog, o mail, etc. (FIORIN, 2008, p. 65). 

 

Observemos que “o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 

(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo de atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p. 262). Compreender 

que a linguagem organiza as relações sociais exige pensarmos nos gêneros 

como resultado do processo de interlocução social entre sujeitos historicamente 

localizados. Logo, a charge é a materialização das relações sociais, um tipo de 

enunciado verbo-visual, na medida em que congrega a imagem e a linguagem 

escrita, em algumas representações. 

Romualdo (2000) define a charge como “[...] o texto visual humorístico que 

critica uma personagem, fato ou acontecimento político específico” 

(ROMUALDO, 2000, p. 21). Teixeira pontua que “[...] a charge é um desenho de 

humor que estrutura sua linguagem como reflexão e crítica social” (TEIXEIRA, 

2005, p.11). Ao discutir sobre a charge, Flôres (2002) ressalta que o texto “[...] 

contém grande potencial de questionamento crítico e de confronto de opiniões a 

respeito da organização social, dos arranjos políticos e da disputa pelo poder” 

(FLÔRES, 2002, p. 11). 

A charge é aqui compreendida como texto humorístico opinativo, que 

possui como principal característica retratar algum episódio ou acontecimento 

atual, geralmente vinculado ao mundo político. 

É notório, na linguagem da charge, a trama de um discurso permeado de 

humor; contudo, submerso no tom alegre dos traços há a crítica contundente 

capaz de oportunizar ao leitor a reflexão acerca da intencionalidade 

explícita/implícita nela. Silva (2008) ao discutir sobre a charge, assevera: 

 
A charge tem, por natureza, a intenção de criticar, denunciar e, através 
da derrisão, atacar as mazelas sociais e combater a alienação política. 
Assim, sua leitura proporciona uma experiência significativa na 
formação de um leitor crítico. (SILVA, 2008, p. 125, grifos nossos). 
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Acreditamos que nos aproximarmos da temática pandemia da Covid-19, 

pela lente de algumas produções chargísticas, proporcionará uma experiência 

singular e, quiçá, provocará um olhar mais perspicaz diante do cenário posto. 

A seguir, dialogamos com os conceitos temporalidade e ideologia - 

importantes elementos na constituição do enredo da trama chargística. 

 

 

Temporalidade e ideologia no enredo da charge 

Romualdo (2000), ao pontuar sobre as características da charge, 

assevera que “por focalizar uma realidade específica, ela se prende mais ao 

momento, tendo, portanto, uma limitação temporal” (ROMUALDO, 2000, p. 21). 

O autor destaca que pelo fato de a charge estar atrelada a acontecimentos 

políticos atuais, seu conteúdo crítico e seu humor se corroem de forma rápida 

devido à dinâmica das transformações sociais. 

Desse modo, uma das principais especificidades da charge diz respeito 

ao marco temporal, uma vez que esse gênero está localizado historicamente. É 

a produção de um contexto que revela os temas, as atitudes e os valores de 

determinado momento social. Contudo, esse fato não exclui a existência de 

charges atemporais, isto é, charges em que o contexto temporal não é 

preponderante para sua compreensão. Nessa perspectiva, uma charge antiga 

exige a reconstrução dos episódios que a delinearam para que seja possível a 

captação dos ditos e não ditos presentes no texto chargístico. Reiteramos: a 

leitura da charge exige do leitor o conhecimento prévio do acontecimento o qual 

o texto faz alusão como condição para a produção de sentidos que possibilitem 

a compreensão da crítica tecida. 

A charge constitui e retrata a memória social de dado contexto histórico. 

Assim, de algum modo, por meio da leitura de charges, podemos acompanhar a 

repercussão de determinados fatos atuais, pois, “quando um assunto importante 

é focado por alguns dias, a tendência é de que haja não só um acompanhamento 

desse assunto nas notícias, mas também nas charges” (ROMUALDO, 2000, p. 

90). 

A pandemia tem sido um dos temas de maiores repercussões midiáticas 

no cenário mundial desde o final do ano de 2019, e pelas charges também 
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conseguimos acompanhar os episódios que têm marcado essa crise sanitária, 

uma vez que os textos chargísticos funcionam como memória histórica dos fatos 

de uma dada sociedade, logo, é um exemplo possível para pensarmos no marco 

temporalidade presente na construção da charge.  

São inúmeras produções que abarcam discussões sobre o isolamento 

social, o lockdown, a quarentena, a educação na pandemia, o uso de máscaras, 

o aumento de desemprego, a fome, a desigualdade social, a atuação do governo, 

a campanha de vacinação, entre outros. 

Nessa direção, a leitura da charge exigirá do leitor a 

reconstrução/recuperação do episódio retratado pelo chargista para 

compreensão dos explícitos/implícitos do texto, portanto, a temporalidade é um 

marco essencial na leitura do texto chargístico. Por exemplo, uma charge que 

traz um dado da quantidade de óbitos devido à Covid-19 no país exige que o 

leitor recupere essa informação da data de produção da charge, para que 

compreenda o conteúdo do texto, ou seja, considerar o marco temporal na 

charge é imprescindível para uma compreensão leitora adequada.  

Nesse sentido, a leitura das charges sobre o período pandêmico em um 

futuro pós-pandemia por leitores que não vivenciaram o momento exigirá um 

trabalho ainda maior na reconstrução do contexto de produção da charge, pois 

o leitor precisará entender o cenário social em que a imagem foi produzida para 

captar a intenção do chargista. 

A charge é um signo ideológico, e como tal é parte objetiva da realidade 

e remete sempre a situações, fatos, já que “tudo que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2004, p. 31). A charge é a expressão de relações e de forças sociais, e sua leitura 

implica considerar o contexto social em que foi engendrada, as amarras que a 

produzem, a visão de mundo do autor, a sua concepção política, suas memórias, 

suas experiências e seus valores culturais e éticos, e a interpretação do 

acontecimento social a que se refere. “Em outras palavras, não pode entrar no 

domínio da ideologia, tomar forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu 

um valor social” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 45). 

Nessa direção, o texto chargístico é uma expressão da intencionalidade de 

seu autor, portanto, não é neutro. Assim, o gênero discursivo charge é marcado 

em sua construção na e pela ideologia, uma vez que, como todo tipo de 
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linguagem, diz respeito a algo que lhe é exterior e manifesta determinada 

concepção de mundo, de sociedade e de homens.  

Nesse sentido, a charge reflete e refrata a ideologia do autor, que, por sua 

vez, pode denunciar o modelo societal atual ou pode confirmar um discurso 

dominante, haja vista que  

 
[...] é resultado da atividade humana socialmente constituída por meio 
da interação social dos sujeitos inscritos na história; não é a expressão 
da consciência de um indivíduo isolado, não é um produto único. Ela é 
veiculada na/pela linguagem, e, nessa perspectiva, não pode ser 
entendida como falsa ou verdadeira, mas como índice valorativo. 
Portanto, dependendo do sujeito, das situações, do contexto e da 
sociedade, temos ideologias no plural. (PAULA, 2013, p. 24). 

 

Logo, entendemos que a charge sempre deve ser pensada como um texto 

inscrito na ideologia, é carregada de discurso ideológico e faz parte de uma 

formação discursiva. 

Ciavatta (2008), ao analisar fotografias de trabalhadores, destaca que a 

fotografia é uma produção social, “orientada pelo olhar do fotógrafo e pelos fins 

que se destina” (CIAVATTA, 2008, p. 51), assim, pontuamos que a charge é 

imagem, logo, é uma expressão social, orientada pela visão de mundo do 

chargista/autor e de seu querer-dizer. 

A seguir, dialogamos com alguns textos chargísticos que abordam como 

tema a pandemia, bem como buscamos tecer algumas aproximações com os 

conceitos temporalidade e ideologia. 

 

 

A temática Coronavírus nas charges: reflexões 

As charges escolhidas serão apresentadas por meio da seguinte ordem: 

a Figura 01, com o tema início da pandemia no Brasil; a Figura 02, que discute 

o isolamento social; a Figura 03, com a temática vacinação; e a Figura 04, com 

o tema da gravidade da pandemia. 
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Figura 1   
 

 
 

Fonte: Jornal O Pantaneiro - 24/02/2020 

 
Na Figura 1, a charge em questão faz alusão à chegada do vírus ao Brasil. 

Na imagem, visualizamos a bandeira do Brasil. Na cor verde, temos presente o 

desenho do vírus que indica a sua entrada no território do país. No círculo azul, 

o chargista ilustra um rosto que expressa, por meio dos traços, a ideia de 

espanto, assombro e medo; as sobrancelhas erguidas também sugerem 

emoções como pânico e incertezas. A única escrita que temos na charge é a 

palavra “Coronavírus”, que evidencia o nome da doença ocasionada pelo vírus. 

Destacamos que o círculo em azul que remete ao nosso país está utilizando 

máscara, isso é um detalhe bem interessante que reitera a precaução e receio 

em relação à chegada do vírus ao nosso país. 

A charge, publicada no jornal O Pantaneiro, revela pela data de publicação 

o momento inicial de apreensão vivido pela população no início do ano de 2020. 

Faz-se necessário reconstruímos o marco temporal da presente charge para a 

compreendermos. Por exemplo, a quantidade de vírus representada é pequena 

na imagem, portanto ilustra o momento do começo da expansão da pandemia, e, 

em específico, o início da pandemia no país. Logo, o modo como o país aparece 

na charge é reflexo daquele dado momento histórico onde não sabíamos a 

proporção e o impacto que a doença ocasionaria no país. 

Ao pensarmos nas marcas ideológicas presentes na imagem, podemos 

inferir que o chargista imprime a ideia de que o país e a população necessitam 
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tomar os devidos cuidados em relação ao enfrentamento da Covid-19, por 

exemplo, o uso da máscara. Sabemos que um posicionamento em defesa do 

uso da máscara reflete uma intencionalidade, uma vez que também circulam 

determinados discursos nos quais a máscara é dispensável, mesmo sendo um 

item recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Logo, o chargista, ao expressar seu 

posicionamento, está emitindo um juízo de valor, isto é: sua ideologia. 

 
Quando um enunciador comunica alguma coisa, tem vista agir no 
mundo. Ao exercer seu fazer informativo, produz um sentido com a 
finalidade de influir sobre os outros. Deseja que o enunciatário creia no 
que ele lhe diz, faça alguma coisa, mude de comportamento ou de 
opinião etc. Ao comunicar, age no sentido de fazer-fazer. Entretanto, 
mesmo que não pretenda que o destinatário aja, ao fazê-lo saber 
alguma coisa, realiza uma ação, pois torna o outro detentor de um certo 
saber. (FIORIN, 1988, p. 74). 

 

Concordamos com a fala de Fiorin (1988), e apostamos que o discurso 

presente na Figura 1, por exemplo, produz sentido e provoca alguma influência 

no outro-leitor; ou seja, ao compartilhar sua visão de mundo por meio de sua 

produção chargística, o autor possibilita ao leitor inúmeras reflexões sobre os 

ditos e não ditos. 
 

Figura 2  
 

 
 

Fonte: Sorriso Pensante (Ivan Cabral) - 25/11/2020 
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Na Figura 2, temos uma charge que discute a temática “isolamento social”. 

O chargista Ivan Cabral publicou esta charge em novembro de 2020 e é sabido 

que já estávamos vivendo em contexto pandêmico havia pelo menos seis meses. 

Pela data de publicação da charge, vemos que o marco temporal evoca 

possivelmente os discursos que circulavam em torno da temática isolamento 

social e uso de máscara. 

O autor intitula sua charge como “armadilha”. O Coronavírus representado 

pelo chargista está segurando uma corda e aparece escondido espionando a 

personagem pelo muro, e pela cena fica explícito que, ao sair de casa, ela cairá 

na armadilha do Coronavírus, sendo possivelmente infectada. A mulher, pela 

imagem, demonstra estar com medo ou em situação de dúvida entre sair ou não 

sair da sua residência. 

O autor, ao denunciar o risco de sair de casa sem máscara ou o 

descumprimento em relação aos decretos que determinam o toque de recolher, 

ou o lockdown, assume um posicionamento; ou seja, a ideologia defendida pelo 

autor da charge está compactuada com a defesa do isolamento social, do uso 

de máscara. Assim, há uma crítica direcionada às pessoas que possuem o 

mesmo hábito da mulher retratada na charge, e o leitor é convidado a refletir 

sobre sua postura como cidadão durante o período pandêmico. A charge atua 

sobre seu “outro” interlocutor, e este, por sua vez, age responsivamente3.  

A charge de Ed Carlos, publicada em maio de 2021, aborda como tema a 

vacinação contra a Covid-19. Desde que a pandemia assumiu status de crise 

internacional, pesquisadores de inúmeras instituições ao redor do mundo 

moveram esforços para desenvolverem uma vacina. No final de 2020, tivemos a 

aplicação da primeira dose de vacina no mundo, trata-se de uma britânica de 90 

anos que foi vacinada na data de 8 de dezembro de 2020, no Reino Unido (DIAS, 

2020). Já no Brasil, a primeira pessoa vacinada foi uma enfermeira de 54 anos 

do estado de São Paulo, a qual recebeu a dose no dia 17 de janeiro de 2021 

(SÃO PAULO, 2021). 

  

                                                            
3 O conceito de atitude responsiva, aqui, é compreendido na perspectiva de Bakhtin (2011); 
agimos responsivamente diante dos enunciados, concordamos, discordamos, há uma réplica 
sempre ativa, é o movimento ininterrupto da corrente da linguagem. Por exemplo, pode-se rir, 
refletir, concordar, confrontar, isto é, agimos sempre ativamente diante dos enunciados. 
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Figura 3  
 

 
 

Fonte: Charge Online (Ed Carlos) - 24/05/2021 

 
 Na Figura 3, visualizamos um jogo da velha, o qual é um passatempo com 

o objetivo de o jogador fazer uma sequência com três símbolos iguais. O 

chargista faz um trocadilho e coloca como competidores o Coronavírus e a 

vacina. Como desfecho, vislumbramos a vacina fazendo “a velha”, ou seja, 

ganhando a partida. 

 A charge foi publicada no mês de maio de 2021, e como marco temporal 

fica evidente que as vozes ecoadas ali presentes remetem à esperança que 

milhões de brasileiros depositam na vacina contra a Covid-19, ela é a principal 

saída na luta contra o vírus no momento. E, no cenário atual, visualizamos que 

apenas uma pequena parcela da população foi vacinada (DIAS, 2021), o 

processo está vagaroso e, infelizmente, novas cepas do vírus são descobertas 

constantemente, logo a vacina é essencial nessa briga, e isso fica evidenciado 

pelo chargista em sua ilustração. 

   Nessa direção, como marcas ideológicas, notamos a defesa da 

importância da vacina expressa na charge. O autor evidencia que há uma 

solução para a crise do país, ou seja, a vacina é um importante instrumento na 

luta contra o Coronavírus. A charge em questão expõe o posicionamento político 

do autor, diante de um tema que é e foi alvo de tantas discussões por conta das 

polêmicas orquestradas pelo movimento antivacina. A charge ao expressar seu 
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posicionamento evidenciando o poder da vacinação, demonstra uma construção 

ideológica que valoriza a ciência, e o ser humano. 

 
Quando um enunciador reproduz em seu discurso elementos da 
formação discursiva dominante, de certa forma, contribui para reforçar 
as estruturas de dominação. Se se vale de outras formações 
discursivas, ajuda a colocar em xeque as estruturas sociais. (FIORIN, 
1988, p. 74).  

 

Nessa direção, a charge analisada é expressão do que Fiorin (1988) 

afirma sobre um discurso que possibilita colocar em xeque as estruturas sociais. 

Na Figura 4, Hector Salas, aborda em sua charge a situação do país frente 

à situação da pandemia que estamos enfrentando, em específico, temos como 

recorte temporal o mês de maio de 2021. 

 

 
Figura 4  

 

 
 

Fonte: Charge Online (Hector Salas) - 24/05/2021 

 

Diferente da Figura 1, que foi publicada em fevereiro do ano de 2020, esta 

charge é mais recente e foi publicada em 24 de maio de 2021. Fica evidente a 

importância de o marco temporal ser considerado na leitura das charges, ou seja, 

o contexto da charge precisa ser compreendido visando um entendimento dos 

ditos e não-ditos pelo chargista. 
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Por exemplo, se na Figura 1, vemos a retratação de um país situado no 

status de ser surpreendido pelo Coronavírus, o Brasil aparece usando máscara 

e receoso pela chegada do vírus. Já na Figura 4, visualizamos a bandeira que 

representa o nosso país, no círculo azul há os traços de um rosto que remete à 

imagem do país na atualidade, e este por sua vez está usando uma máscara de 

oxigênio, ou seja, está respirando com auxílio de um equipamento. 

O chargista na Figura 4 expõe um cenário de crise, mesmo com a 

campanha de vacinação em andamento, novas cepas do vírus continuam 

propagando-se rapidamente, e no mês de maio de 2021 tivemos altos índices 

em nosso país (novos infectados e mortes) e, infelizmente, na data de 24 de 

maio de 2021 o país atingiu a marca de quatrocentos e cinquenta mil mortos 

(ADUSB, 2021). 

Na Figura 4, fica explícito no rosto do país representado pela charge, um 

país que está sendo esmagado pelo vírus; os traços evidenciam um semblante 

de tristeza, de dor, de cansaço, e de abatimento, visível pelas formas dos traços 

empregados, por exemplo, os olhos fechados com fortes marcas de expressão, 

a sobrancelha está caída, a boca também está indicando tristeza, e o rosto de 

modo geral reflete uma palidez, como evocando um status de doente. 

Visualizamos como marcas ideológicas a denúncia do chargista diante da 

situação vivenciada pelo país no enfrentamento da pandemia, ao lermos a 

charge somos convidados a refletir sobre o atual cenário. O autor expõe a 

realidade do momento que demonstra a gravidade de muitos pacientes na briga 

por leitos e por oxigênio, e assim, ele expressa o seu posicionamento na 

construção do enredo de seu texto, ou seja, sua postura reflete uma ideologia 

que está comprometida com a vida, e não com o discurso genocida que 

infelizmente circula pelo país. 

 Acreditamos que as leituras das charges proporcionam ao leitor um 

movimento de reflexão, uma vez que: 

 
Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 
forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. (BAKHTIN, 
2011, p. 271). 
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Nessa direção, acreditamos que as charges apresentadas possibilitam 

inúmeras reflexões dado o marco temporal que expressam um rico material 

sobre a temática pandemia, e pela ideologia presente que sugere uma leitura 

que caminha pela atitude responsiva rumo a uma crítica ao atual cenário 

pandêmico. 

 
 
Considerações finais 

Neste trabalho, discutimos a temática Coronavírus; a partir da análise de 

algumas charges, o objetivo foi o de vislumbrarmos como a pandemia tem sido 

retratada pela lente de diferentes chargistas. 

Pontuamos algumas considerações sobre a charge, bem como 

dialogamos com os conceitos temporalidade e ideologia como elementos 

importantes na construção da charge. E, por fim, apresentamos quatro charges 

tecendo aproximações com os conceitos discutidos. 

Verificamos, ao longo deste trabalho, que as charges compreendem um 

tipo de texto extremamente relevante ao oportunizar ao leitor a possibilidade de 

uma reflexão social. 

Destacamos nas charges apresentadas como o marco temporalidade é 

essencial para a compreensão da charge, ou seja, a charge é produto de um 

dado contexto social, e esse contexto necessita ser considerado para uma leitura 

adequada do texto. 

Ao longo da discussão, evidenciamos nas charges discutidas a 

importância da reflexão sobre as marcas ideológicas presentes no enredo do 

texto chargístico, pois a charge como texto de opinião expressa uma 

determinada intencionalidade. 

 Em síntese, uma leitura da pandemia retratada pela lente de diferentes 

chargistas, possível pela apresentação das charges aqui discutidas, foi uma 

discussão que nos propiciou um olhar mais aguçado sobre o atual cenário em 

que vivenciamos, uma vez que fomos convidados a refletir sobre os ditos e os 

não-ditos. 
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O humor como possibilidade de mediação para o  
conteúdo jornalístico 

 
Renata de Paula dos Santos 1 

 

Introdução 

A relação entre o humor e política é uma constante no jornalismo 

brasileiro. Os políticos são alvos frequentes desta relação que exige do público 

conhecimento prévio. Seja para entender um meme, uma esquete ou uma 

charge, o leitor precisa de uma carga informativa. Jair Bolsonaro, desde que 

assumiu a Presidência da República, em janeiro de 2019, tem sido o protagonista 

destes discursos. Esta condição pode ser explicada pelo cargo que ele ocupa, 

mas principalmente pela forma como o político se porta na condução do país. 

Bolsonaro tem sido alvo de inúmeras críticas dentro e fora do Brasil e em várias 

frentes. 

O objetivo deste artigo é pensar o humor como uma mediação para o 

conteúdo jornalístico, partindo de contribuições da Escola Latino-Americana de 

Comunicação. Como objetos de análise foram tomados uma esquete do 

programa Fora de Hora, da Rede Globo, e a presença do humorista Márvio 

Lúcio, o Carioca, em um evento oficial do presidente Jair Bolsonaro, em março 

de 2020, no Palácio da Alvorada. Este é um exercício de reflexão acerca das 

teorias da Comunicação, considerando a atual crise política brasileira. 

O humor tem se apresentado como um campo de forte oposição ao 

presidente e a forma como ele conduz o país. Os questionamentos consideram 

ainda o comportamento do político diante da disseminação de notícias falsas, a 

escolha de ministros e também o comportamento particular de Bolsonaro. 

Embora não faça parte do corpus de análise desta pesquisa, a postura 

negacionista em relação à pandemia de Covid-19 tem sido alvo de críticas no 

Brasil e também no exterior. A conduta do presidente está diretamente 

relacionada à dificuldade do país em reduzir o índice de disseminação da 

                                                            
1 Doutoranda em Comunicação. Jornalista com mestrado em Comunicação pela Universidade 
Estadual de Londrina. E-mail: renata.p.santos@unesp.br. 

mailto:renata.p.santos@unesp.br
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doença. Ainda na esfera política, é perceptível o constante cenário de 

enfrentamento entre o presidente e a imprensa. 

 

 

Em que Brasil estamos? 

O presidente Jair Bolsonaro deu início ao ano de 2021, o terceiro do 

mandato como chefe do Executivo Federal, com queda na popularidade. Dados 

relativos ao mês de janeiro, divulgados pelo Instituto Datafolha, destacaram que 

40% dos brasileiros consideravam o trabalho do presidente ruim ou péssimo. 

Não é exagero indicar que esta avaliação é o resultado, principalmente, da 

condução do país durante o segundo ano da gestão. No levantamento anterior, 

de dezembro de 2020, o indicador de popularidade do capitão da reserva estava 

em 32%. Bolsonaro, ainda segundo a mesma pesquisa, era avaliado como um 

presidente bom ou ótimo por 31% da população e, para 26% dos entrevistados, 

o mandato iniciado em 2019 era tido como regular. A queda na curva de 

aprovação tem como motivação principal o agravamento da pandemia de Covid-

19. 

Além dos impactos na saúde pública, a má gestão também atinge a área 

econômica em esfera global, em uma crise que é classificada por especialistas 

como sem precedentes, com reflexos significativos no Brasil, que já enfrentava 

a alta do desemprego de uma parcela significativa da população antes mesmo 

da disseminação do novo coronavírus. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 

fevereiro de 2020, registraram que 12,3 milhões de pessoas estavam fora do 

mercado de trabalho, equivalente a 11,6% da população. Levantamentos 

realizados pelo mesmo instituto, a partir da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua), indicam que a taxa de desocupação 

fechou o terceiro trimestre de 2020 em 14,6%, o pior resultado da série histórica 

iniciada em 2012. A pesquisa estima que 883 mil vagas de emprego foram 

fechados no país apenas nos três últimos meses do ano, chegando à marca de 

14,1 milhões de desempregados. A chegada de 2021 não foi responsável por 

uma melhora nestes indicadores; a Pnad Contínua divulgada no final de abril 
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apontou que 14,4 milhões de brasileiros estavam desempregados no trimestre 

encerrado em fevereiro. 

 
 

Mediações, cultura e política: reflexões a partir de Jesús Martín-Barbero 

Jesús Martín-Barbero é um autor referenciado por pensar um novo 

direcionamento para o campo da comunicação, destacando uma leitura que 

aponta a importância dos meios, mas ressalta, principalmente, as mediações. 

Esta abordagem permite o reconhecimento de que a produção de sentido, a partir 

do conteúdo midiático, não é uma prerrogativa restrita dos meios, mas que passa 

pelos interesses e pela motivação dos receptores. Para o teórico, os meios de 

comunicação devem ser pensados como instituições sociais, já que por suas 

práticas produtoras de sentido, constituem e são constituídos pela sociedade. 

O pensamento barberiano, que aborda uma nova visão da cultura, parte 

essencialmente do cenário latino-americano e foi publicado em 1987, na primeira 

edição de De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonia. 

Desde então, o autor está debruçado sobre este objeto de estudo. Em entrevista 

concedida à Mariluce Moura para a revista Pesquisa Fapesp, em 2009, o autor 

reforçou a importância de analisar os aspectos que são levados em conta pela 

audiência no processo de recepção. “O sujeito da comunicação não é o meio, 

mas a relação. Importante não é o que diz o meio, mas o que fazem as pessoas 

com o que diz o meio, com o que elas veem, ouvem, leem... Esta é a mudança.”. 

(MARTÍN-BARBERO apud MOURA, 2009, p. 14). 

O pesquisador espanhol, que há décadas vive na Colômbia, lê as 

mediações como um conceito em constante construção, diretamente impactado 

pelas diversas transformações a que a sociedade está submetida. A partir da 

obra de Martín-Barbero, Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2018) avalia que 

a mediação se estrutura em uma natureza triádica indissolúvel, composta pela 

cultura, pela comunicação e pela política. Estes três campos são classificados 

como as mediações fundantes ou constituintes. Ainda no que diz respeito a este 

conceito, a professora brasileira avalia que 
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A mediação deve ser entendida como o processo estruturante que 
configura e reconfigura tanto a lógica da produção quanto a lógica dos 
usos. Ela exige pensar ao mesmo tempo o espaço da produção, assim 
como o tempo do consumo, ambos articulados pela vida cotidiana 
(usos/consumo/práticas) e pela especificidade dos dispositivos 
tecnológicos e discursivos das mídias envolvidas. (LOPES, 2018, p. 
17). 

 

No prefácio à edição de 1998, Martín-Barbero 2  destaca que a 

comunicação ocupa um lugar estratégico na configuração dos novos modelos de 

sociedade. Com certeza, mais de vinte anos depois, esta discussão está ainda 

mais atual, considerando o protagonismo da internet, das redes sociais e dos 

aplicativos de mensagens no dia a dia de uma grande parcela da população. No 

que diz respeito à cultura, o autor faz referência a uma realidade mais ampla e 

que perpassa a vida social como um todo. "Hoje são sujeito/objeto de cultura 

tanto a arte como a saúde, o trabalho ou a violência, e há também cultura política, 

do narcotráfico, cultura organizacional, urbana, juvenil, de gênero, cultura 

científica, audiovisual, tecnológica etc.". (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 14). No 

que diz respeito à política, o teórico ressalta que a mediação televisiva ou 

radiofônica passou a integrar os discursos e a ação política, dando novas 

configurações a este debate.  

 
Se a televisão exige da política negociar as formas de sua mediação, 
é porque, como nenhum outro, esse meio lhe dá acesso ao eixo do 
olhar (Verón, 1987), a partir do qual a política pode não só penetrar o 
espaço doméstico, como também reintroduzir em seu discurso a 
corporeidade, a gestualidade, isto é, a materialidade significante de 
que está constituída a interação social cotidiana. (MARTÍN-BARBERO, 
2018, p. 15). 

 

A tríade cultura-comunicação-política aponta para a interdisciplinaridade 

presente na leitura do autor. A partir da metáfora da cartografia, Martín-Barbero 

(2018) destaca o trajeto teórico percorrido por ele até que se dedicasse à 

comunicação enquanto objeto de pesquisa. O teórico traça como pontos de 

partida para a construção conceitual reflexões advindas, principalmente, da 

filosofia, da história e da etnografia. 

 

                                                            
2 As introduções das três edições foram reunidas em um dossiê publicado, em 2018, pela revista 
Matrizes com a finalidade de avaliar os trinta anos da publicação de De los Medios a las 
Mediaciones. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/145681/139737. 
Acesso em janeiro de 2021. 

https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/145681/139737
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Mediações, então, referem-se mais ao traçado que conecta em rede 
os pontos e linhas dispersos, diferentes e distantes que tecem um 
mapa para uma realidade que é verificada ou para um conceito que é 
mantido e gerenciado. Daí minha tenaz resistência em definir 
mediações, e minha aposta para ir desdobrando-as e delimitando-as à 
medida que os processos de comunicação, as práticas culturais e os 
movimentos sociais estavam se tornando próximos, impondo uma 
relação densa entre o mundo da produção de mídia nas indústrias 
culturais e os mundos do consumo, massivo, mas diferenciado, ativo e 
cidadão. (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 22). 

 

No mapa proposto mais recentemente, o comunicólogo classifica que as 

mediações, a partir dos eixos da migração e do fluxo, assumem o papel de 

transformadoras do espaço e do tempo. O teórico ressalta que a sociedade atual 

está inserida em dois processos que são responsáveis por intensas 

transformações globais: as migrações e os fluxos virtuais. Por mais que no ano 

de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, doença causada pelo sars-cov-2, 

o deslocamento populacional, seja por migrantes ou por refugiados, tenha 

sofrido alterações, deve-se reconhecer que este processo apresenta números 

representativos. Este deslocamento populacional é responsável por aproximar 

manifestações culturais distintas, mas também têm intensificado situações de 

intolerância e xenofobia, inclusive, com medidas de fechamento de fronteiras, 

anunciadas por chefes de Estado. 

No que diz respeito aos fluxos virtuais de informação, nas últimas 

décadas, eles têm alterado a forma como a sociedade se mantém informada. 

Para além da comunicação massiva, estruturada na lógica de poucos produzem 

para muitos, é possível pensar agora em um processo alicerçado em pequenos 

grupos, os chamados nichos, destacando que o polo da emissão não é mais 

restrito aos detentores das empresas do setor. Interatividade e segmentação 

destacam-se como características cada vez mais anunciadas pelos produtores 

de conteúdo midiático.  

 
 

Enfoque integral da audiência: contribuições de Guillermo Orozco Gómez 

Guillermo Orozco Gómez, professor da Universidade de Guadalajara, no 

México, dedica-se a investigar o processo de recepção televisiva, em um aspecto 

que considera o meio e o telespectador. Tomando a perspectiva do Enfoque 

Integral da Audiência, o pesquisador leva em conta em suas análises pontos 
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inspirados de teorias anteriores, como os modelos dos Efeitos dos Meios, Usos 

e Gratificações e Uso Social dos Meios, além de contribuições dos Estudos 

Culturais e da Análise de Textos. Pensando a partir deste prisma interdisciplinar, 

deve-se levar em conta que o público pode assumir diferentes posicionamentos 

diante do conteúdo veiculado:  

 
Assumir o telespectador como sujeito - e não só como objeto - frente à 
TV supõe, em primeiro lugar, entendê-lo como um ente em situação e, 
portanto, condicionado individual e coletivamente, que “se vai 
constituindo” como tal de muitas maneiras e se vai também 
diferenciando como resultado da sua particular interação com a TV e, 
sobretudo, das diferentes mediações que entram em jogo no processo 
de recepção. É nesse sentido que o público da TV não nasce, mas se 
faz. (OROZCO GÓMEZ, 2005, p. 28). 

 

O sociólogo jamaicano Stuart Hall está entre os pioneiros do campo de 

investigação conhecido como Estudos Culturais, que influenciou a pesquisa em 

Comunicação na América Latina. O teórico também se debruçou aos estudos de 

recepção. Em 1973, no texto Enconding and Decoding in TV Discourse, o autor 

fez uma análise da construção de sentidos a partir do meio, tomando como base 

as noções de decodificação e codificação e apontando que o receptor não é 

necessariamente passivo. A denotação é uma das características que atribui à 

mensagem televisiva um alto grau de veracidade, de verossimilhança. Segundo 

o autor, a televisão se vale de um conteúdo mais universalizado do que outros 

códigos, o que faz com que a linguagem pareça mais natural, disfarçando os 

aspectos da conotação. 

Na avaliação de Hall (1973) existem ao menos três posições hipotéticas 

que poderiam ser assumidas pelo público frente ao conteúdo televisivo: a 

concordância com a mensagem, a partir de uma posição hegemônica 

dominante; uma versão negociada, considerando aspectos veiculados pelo meio 

e trazidos pelo espectador, além de um código de oposição, com a negativa 

deste discurso. As considerações de Hall (1973) também influenciam a obra de 

Orozco Gómez. 

Os dois autores problematizam que a televisão conta com um processo 

de produção do conteúdo, o que indica que a mensagem apresentada não está 

restrita à relação emissor, meio e receptor, prevista em outros modelos. Se no 

jornalismo, a mensagem assume um tom mais denotativo, no humor, como nos 

objetos analisados neste artigo, o tom é essencialmente conotativo. Ainda que o 
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assunto tematizado nas piadas seja conhecido pelo público, este argumento é 

apresentado com outras características: em caricaturas, com o uso de 

personagens, pelo viés da ironia ou do deboche.  Por muitas vezes, o humor se 

vale de um tom hiperbólico, excessivo, para expressar a sua crítica. Não há a 

preocupação com uma pretensa busca pela objetividade, como acontece no 

jornalismo.  

Apesar da possibilidade do público de contestar o conteúdo apresentado, 

Orozco Gómez (2005) destaca que a televisão deve ser reconhecida como um 

importante fator de influência. A pesquisa desenvolvida pelo latino-americano 

não assume um tom maniqueísta que credencia os meios como veículos 

manipuladores e o espectador como agente manipulado, mas pondera que a TV 

deve ser percebida como um meio para a produção e distribuição técnica de 

informações, além de ser uma instituição social, responsável pela produção de 

significados. O autor cita que as pesquisas que se norteiam a partir do Enfoque 

Integral da Audiência precisam reconhecer que estes dois aspectos do meio são 

inseparáveis. Diante da televisão, o telespectador não assume necessariamente 

uma postura passiva, por vários motivos, entre eles a polissemia do conteúdo, 

bem como uma série de mediações que são listadas pelo autor e que influenciam 

no processo de significação do conteúdo, como as mediações cognitiva, a 

situacional, a institucional e a de referência. 

Com o avanço da internet e com a popularização dos canais de 

streaming3, o público da TV aberta no Brasil tem sofrido alteração, o que não 

retira o protagonismo do meio no cenário comunicativo e no mercado publicitário. 

Uma pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media, no início de 2021, aponta que 

todas as emissoras da TV aberta, com exceção da Record, perderam audiência 

nos últimos vinte anos. O fato de a emissora dirigida pela família Macedo / Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD) não se juntar às demais pode ser explicado 

pelos expressivos investimentos e pela mudança de rumo implementados na 

rede nos últimos anos. Houve uma reformulação total na programação, tornando 

a emissora mais comercial do que era anteriormente. O levantamento considera 

                                                            
3 Os canais de streaming já se destacam como a segunda maior audiência no Brasil, superando 
os canais por assinatura. Esta informação foi divulgada pela Kantar Ibope Media em um 
levantamento realizado em julho de 2020. Para ler mais sobre este assunto: 
https://olhardigital.com.br/2020/07/08/noticias/streaming-ja-e-a-2-maior-audiencia-do-pais-
atras-apenas-da-globo/.  

https://olhardigital.com.br/2020/07/08/noticias/streaming-ja-e-a-2-maior-audiencia-do-pais-atras-apenas-da-globo/
https://olhardigital.com.br/2020/07/08/noticias/streaming-ja-e-a-2-maior-audiencia-do-pais-atras-apenas-da-globo/
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a queda de audiência dos canais nas últimas duas décadas, ou seja, no século 

XXI. A Globo, em 2001, tinha média de audiência em 20,5 pontos por dia. 

Atualmente, o índice está em 15,3 pontos. Por mais que este não seja o foco do 

trabalho, é importante apontar que a televisão de vinte anos atrás não é a mesma 

de hoje. 

Por outro lado, dados do Ibope apontam que a média diária do número de 

aparelhos de TV ligados no Brasil cresceu 17% em 2020, em razão da pandemia 

de Covid-19. Em um cenário anterior à crise de saúde pública, a televisão 

despontou como um meio acompanhado principalmente pela população mais 

velha. Uma pesquisa realizada em 2019, pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado, verificou que 67% dos entrevistados com mais de 60 anos afirmaram 

se informar sempre pela TV, contra 40% na faixa entre 16 a 29 anos. Ainda que 

a televisão não seja hegemônica, a Kantar Ibope Media, por meio do Painel 

Nacional de Televisão, indicou que em outubro de 2019, por exemplo, mais de 

70% dos aparelhos de TV no Brasil ficaram ligados apenas em canais abertos 

na faixa comercial, das 7h às 24h. Por mais que esta pesquisa talvez aparente 

ser apenas um dado isolado, a realidade é distinta. O levantamento é analisado 

como o mais completo, já que inclui todos os canais televisivos, das emissoras 

abertas e fechadas. 

Ainda neste contexto, vale destacar que a popularização da internet está 

modificando a forma como as pessoas recebem e significam o conteúdo 

televisivo, não como concorrente, mas como aliada, em uma experiência 

transmidiática. Entre estes pontos de mudança, estão as novas características 

das mediações situacionais. Para o Orozco Gómez (2005, p. 33): 

  
A solidão ou companhia do telespectador enquanto assiste à TV, 
constitui também uma mediação situacional. A companhia pode 
implicar a possibilidade de uma apropriação mais comentada da 
programação e, eventualmente, uma possibilidade de tomar maior 
distanciamento do que é transmitido na tela. Quando se vê a TV sem 
companhia, não se tem acesso imediato à “opinião do outro” sobre o 
que se está vendo, o que no caso de crianças pequenas, pode ser 
determinante para a interação das mesmas com a TV. 

 

Antes, o telespectador debatia o conteúdo transmitido pelo meio com 

pessoas que estavam ao seu lado, em família, no trabalho ou na escola. 

Atualmente, o público pode manter estes hábitos, mas também tem a 

possibilidade de repercutir nas mídias digitais o que assistiu na televisão. Ainda 
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que geograficamente a audiência esteja dispersa, ela pode se reunir na internet 

e adicionar novos elementos a este processo de significação. Em 2003, em um 

artigo publicado na Revista Intexto, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), Orozco Gómez (2003, p. 12) já analisava o novo cenário da 

televisão diante das mídias digitais. 

 
Por outro lado, as velhas questões sobre a interação do público com 
um único meio: a televisão, em sua maioria ainda sem resposta, 
continuam sendo um desafio no presente milênio. Não pelo fato de que 
novos tipos de “visualidades tecnificadas” se avolumam no horizonte 
tecnológico e algumas já decretaram a morte ou a obsolescência da 
(velha) televisão, a televisão acabou. Na América Latina, a televisão 
comercial ao ar livre ou aberta, que tem sido objeto de julgamentos 
apocalípticos, continua a ser o fenômeno cultural e midiático mais 
importante no cotidiano da maioria. A diversidade que a tecnologia da 
televisão experimenta e suas convergências tecnológicas, por exemplo 
com a tecnologia digital e a telefonia celular, nos permitem pensar em 
uma gama variada de possibilidades audiovisuais para satisfazer 
diferentes apetites de percepção e interação virtual. Mas, como 
mostram várias análises históricas, infelizmente essas possibilidades 
tecnológicas permanecem ao alcance das minorias, enquanto para a 
maioria o fenômeno principal continua a ser a "grande televisão" que é 
capaz de transmitir programas como Big Brother, Operación Triunfo. 
Ou novelas e têm uma classificação elevada. A velha televisão não 
está morrendo de forma alguma. Pelo menos não em solo latino-
americano, já que na maioria deles os diferentes sistemas de televisão 
paga não chegam nem a 20%. A exceção é a Argentina, que 
infelizmente, como acontece no México, mostra uma queda, há alguns 
anos havia mais "assinantes de TV" do que hoje.4 

 

Independentemente deste cenário em transformação, é importante 

lembrar que a TV, enquanto instituição, divide a sua influência com outras, como 

os movimentos sociais, os partidos políticos, a escola, a religião. De acordo com 

                                                            
4 Tradução livre da autora. O texto original é: “Por otra parte, las viejas preguntas sobre la 
interacción de las audiencias con un solo medio: la televisión, la mayoría de ellas todavía no 
contestadas, siguen estando como desafío en el presente milenio. No por el hecho de que en el 
horizonte tecnológico se vislumbren nuevos tipos de “visualidades tecnificadas” y algunos hasta 
hayan decretado la muerte u obsolescencia de la (vieja) televisión, la televisión se ha terminado. 
En América Latina la televisión comercial abierta o aérea, esa que ha sido el objeto de juicios 
apocalípticos, sigue siendo el fenómeno cultural y mediático mas importante en la cotidianidad 
de las mayorías. La diversidad que experimenta la tecnología televisiva y sus convergencias 
tecnológicas, por ejemplo con la tecnología digital y l telefonía celular permiten pensar en una 
gama variada de posibilidades audiovisuales para satisfacer diferentes apetitos de percepción e 
interacción virtual. Pero, como lo muestran diversos análisis históricos, desgraciadamente estas 
posibilidades tecnológicas se quedan al alcance de minorías, mientras que para las mayorías el 
fenómeno principal sigue siendo la “gran televisión” esa que es capaz de transmitir programas 
como el del Gran Hermano, Operación Triunfo o telenovelas y tener un alto “rating”. La vieja 
televisión de ninguna manera está moribunda. Por lo menos no lo está en suelo latinoamericano, 
ya que en la mayoría de ellos los distintos sistemas de televisión de paga no llegan ni al 20%. La 
excepción es Argentina, que desgraciadamente al igual que lo que sucede en México, muestran 
un retroceso, ya que hace un par de años había más “abonados a la tele” que los que hay hoy 
en día.”. (ORÓZCO GÓMEZ, 2003, p. 12). 
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Orozco Gómez (2005), as várias instituições competem na tentativa de que as 

suas significações predominem no processo de socialização do público. As 

constantes transformações sociais refletem que estas instituições assumem 

posições diferentes, e por vezes, conflitantes, em variados assuntos. 

Por compor o recorte de análise do presente artigo, vale considerar que a 

questão política se encontra no centro desta discussão no Brasil desde as 

eleições presidenciais de 2018. A relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a 

imprensa, com destaque para o Grupo Globo e a Folha de S. Paulo, pode se 

classificar como um exemplo. O político e os seus partidários têm se valido das 

redes sociais e dos aplicativos de mensagens para manter contato com a base 

aliada e, até mesmo, para fazer anúncios oficiais. Frequentemente, os telejornais 

se valem destas repercussões, ou de críticas da oposição, para produzir as 

reportagens que são levadas ao ar. A eleição de Bolsonaro não representou o 

início da disputa de versões entre políticos, partidos e os meios de comunicação, 

mas parece que a colocou em um grau ainda mais elevado. 

Orozco Gómez (2005) ressalta que entre o conteúdo transmitido pela 

emissora e o processo de produção de sentido realizado por quem está do outro 

lado da tela, é importante considerar uma sequência que passa por várias etapas 

que não necessariamente se efetivam da mesma forma entre os distintos 

receptores. Este processo sociocultural passa pela atenção, compreensão, 

seleção, valoração (do conteúdo recebido), armazenamento, integração (com 

outras informações) e apropriação e, então, pela produção de sentido (OROZCO 

GÓMEZ, 2005). 

 
 

O consumo cultural: a interdisciplinaridade de Néstor García Canclini 

O argentino Néstor García Canclini destaca-se entre os autores latino-

americanos que analisam a comunicação a partir da cultura, assumindo o desafio 

de atuar em um campo de pesquisa interdisciplinar. Diante de um cenário 

marcado pela degradação da política e pelo enfraquecimento das instituições 

sociais, o autor pondera que os meios de comunicação têm um papel importante 

no processo de garantia dos direitos coletivos. A mídia assume, desta forma, a 

função de porta-voz do público. García Canclini (1997) avalia que, se 
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anteriormente, a construção da identidade se estabelecia pela relação com o 

território, em uma realidade globalizada, ela se dá pelo consumo, considerando 

o que cidadão possui ou pode possuir. Logo na introdução de Consumidores e 

cidadãos: conflitos multiculturais da globalização, o autor destaca: 

 
Este livro tenta entender como as mudanças na maneira de consumir 
alteraram as possibilidades e as formas de exercer a cidadania. Estas 
sempre estiveram associadas à capacidade de apropriação de bens de 
consumo e à maneira de usá-los, mas supunha-se que essas 
diferenças eram compensadas pela igualdade em direitos abstratos 
que se concretizava ao votar, ao sentir-se representado por um partido 
político ou sindicato. Junto com a degradação da política e a descrença 
em suas instituições, outros modos de participação se fortalecem. 
Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos 
cidadãos - a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso 
me informar, quem representava meus interesses - recebem sua 
resposta mais através do consumo privado de bens e dos meios de 
comunicação de massa do que nas regras abstratas da democracia ou 
pela participação coletiva em espaços públicos. Num tempo em que as 
campanhas eleitorais se mudam dos comícios para a televisão, das 
polêmicas doutrinárias para o confronto de imagens e da persuasão 
ideológica para as pesquisas de marketing, é coerente nos sentirmos 
convocados como consumidores ainda quando se nos interpela como 
cidadãos. (GARCÍA CANCLINI, 1997, p. 13-14). 

 

Com o processo de globalização, o autor aponta para a constituição de 

identidades transterritoriais e multilinguísticas. O cenário é de hibridismo, já que 

se associa com a permanência das características endógenas de cada 

localidade. García Canclini (1997) relembra que no senso comum, o consumo é 

visto por um viés negativo, associado a compulsões e gastos desnecessários. A 

prática não é reconhecida enquanto um aspecto cultural, que pode ser 

considerada para compreender hábitos de uma parcela da população, por 

exemplo. Esta leitura é reforçada por uma compreensão que rotula os meios de 

comunicação como os responsáveis por incitar as massas para o consumo 

excessivo e sem reflexão (GARCÍA CANCLINI, 1997). O autor aponta que as 

pesquisas atuais abordam o consumo como um fenômeno mais complexo, 

estimulado por uma série de mediações.  

 
Hoje vemos os processos de consumo como algo mais complexo do 
que a relação entre meios manipuladores e dóceis audiências. Sabe-
se que um bom número de estudos sobre comunicação de massa tem 
mostrado que a hegemonia cultural não se realiza mediante ações 
verticais, onde os dominadores capturariam os receptores: entre uns e 
outros se reconhecem mediadores como a família, o bairro e o grupo 
de trabalho. (GARCÍA CANCLINI, 1997, p. 51-51). 

 



146 
 

García Canclini (1999) pondera que o consumo cultural pode se efetivar 

como uma perspectiva estratégica para repensar qual é o tipo de sociedade que 

desejamos. O autor é enfático ao reconhecer que, entre o discurso que é 

apresentado pelos meios de comunicação e a ação dos consumidores, efetivam-

se uma série de mediações. “Cada objeto destinado a ser consumido é um texto 

aberto, que requer a cooperação do leitor, do espectador, do usuário, para ser 

completo e significativo”. 5  (GARCÍA CANCLINI, 1999, p. 45). O teórico 

reconhece que os bens de consumo contam com instruções, com a finalidade de 

induzir as leituras ou direcionar o usuário, o que pode, ainda assim, não obter 

resultado. "O consumidor nunca é um criador puro, mas tampouco o remetente 

é onipotente.".6 (GARCÍA CANCLINI, 1999, p. 45). 

O pensamento comunicacional de García Canclini é estabelecido a partir 

de uma interação entre os meios de comunicação e a sociedade, influenciando 

os processos sociais, econômicos e culturais. O autor reconhece uma relação 

dialética entre o discurso midiático e o público, que é apontada como a chave 

para dimensionar o poder de influência da mídia na sociedade. 
 

 

O humor e a discussão política 

Por mais que os três autores indicados até o momento não tratem de 

humor, eles abordam a política: uma dimensão indispensável para a reflexão 

aqui proposta. O brasileiro é reconhecido por usar o humor para reagir aos 

momentos de dificuldade. A chegada de um novo presidente a Brasília 

representa também a escolha de um novo humorista que terá a responsabilidade 

de ironizar o chefe do Executivo. Com a vitória de Jair Bolsonaro, então 

candidato do PSL (Partido Social Liberal), na disputa do segundo turno das 

eleições de 2018 contra Fernando Haddad (PT), várias caricaturas do ex-

deputado federal tornaram-se populares. 

Quando o humor é utilizado em formatos jornalísticos para avaliar os 

assuntos do dia a dia, ele coloca uma espécie de filtro de ironia e torna os 

                                                            
5 Tradução livre da autora. O texto original é "Cada objeto destinado a ser consumido es un texto 
abierto, que exige la cooperación del lector, del espectador, del usuario, para ser completado y 
significado.". 
6 Tradução livre da autora. O texto original é: "El consumidor nunca es um creador puro, pero 
tampoco el emissor es omnipotente.". 
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julgamentos mais efetivos. Uma charge pode apresentar, por exemplo, uma 

crítica mais contundente a um político do que uma reportagem televisiva. O 

humor não tem a finalidade de apenas gerar o riso, esta é uma consequência 

que pode ou não acontecer, mas a de provocar uma reflexão da situação 

satirizada; o humor deve resultar em uma reflexão, deve dissertar sobre o 

assunto analisado. O humor, quando relacionado ao cenário político, exige que 

o público tenha conhecimento do assunto representado. Por apresentar uma 

crítica mais efetiva do que outros formatos, avalia-se que o humor possa se 

estabelecer com uma mediação para o conteúdo informativo, agregando novos 

pontos de vista a quem recebe a mensagem. Toda esta construção ainda está 

no campo teórico, mas o objetivo é testá-la na tese de doutoramento que será 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual 

Paulista, até março de 2023. 

Para o semioticista Umberto Eco (1989), o humor é um recurso de 

contestação da ordem social, ironizando aquilo que está estabelecido. Mais do 

que um tom de oposição política, Eco pondera que o humor é transgressivo e 

que se estrutura em um movimento de liberdade. 

 
Assim, a atuação do humor funciona como uma forma de crítica social. 
O humor é sempre, quer não seja metalingüístico, mas 
metassemiótico: por meio da linguagem verbal ou de algum outro 
sistema de signos, lança dúvidas sobre outros códigos culturais. Se há 
possibilidade de transgressão, é mais no humor do que no cômico. 
(ECO, 1989, p. 19).7 

 

As abordagens políticas se estabelecem enquanto um território 

amplamente fértil para a sátira. É possível afirmar que o humor de transgressão 

traz uma interpretação diferente daquela que se dá no cenário político. O 

discurso, quase sempre, é paradoxal ao emitido pelo político. O humor auxilia 

em novas reflexões que não estão presentes no texto jornalístico, por exemplo. 

A partir do recurso do chiste, da piada, do desfile carnavalesco ou da ironia, é 

possível estabelecer uma crítica bem construída. Ao se voltar contra a 

organização social, Umberto Eco (1989) considera que o humor supera a lei, 

                                                            
7 Tradução livre da autora. O texto original é: Así, La realización del humor funciona como una 
forma de crítica social. El humor siempre es, se no metalinguístico, si metasemiótico: a través 
del linguaje verbal o algún otro sistema de signos, pone en duda otros códigos culturales. Si hay 
una posibilidad de transgressión, está más vienen el humor que en lo cómico. (ECO, 1989, p. 
19). 
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dando origem a formatos comunicativos políticos e contestatórios. Ainda a este 

respeito, pode-se concluir que: 

 
O humor não pretende, como o carnaval, nos empurrar além de nossos 
próprios limites. Dá-nos a sensação, ou melhor, o desenho da estrutura 
dos nossos próprios limites. Nunca está fora dos limites, mas mina os 
limites de dentro. Não está em busca de uma liberdade impossível, 
mas é um verdadeiro movimento de liberdade. O humor não nos 
promete libertação: pelo contrário, avisa-nos da impossibilidade de 
uma libertação global, lembrando-nos da presença de uma lei que não 
há por que obedecer. Ao fazer isso, você prejudica a lei. Faz-nos sentir 
a inconveniência de viver sob uma lei, qualquer lei. (ECO, 1989, p.19).8 

 

Por mais que o riso pareça algo espontâneo, Bergson (1993) destaca que 

é impossível rir daquilo que não se compreende: o humor exige conhecimento 

prévio. Este é mais um aspecto que configura o riso como uma prática coletiva 

e com significado social. Desta forma, o humor é dialógico, permitindo o contato 

entre diferentes leituras de um mesmo fato. As críticas a Bolsonaro, por exemplo, 

se estabelecem oscilando entre características morais, políticas e de capacidade 

profissional. O humor também tensiona o momento atual do país. O atual 

presidente construiu uma imagem, ao longo de sua trajetória de um político 

machista, racista, homofóbico e misógino. Desta forma, as críticas ao atual 

presidente transitam, a todo o tempo, entre o campo político e o pessoal. Por 

mais que o presidente tenha tentado superar esta imagem durante a campanha 

política de 2018, ela está presente na forma como ele é visto no próprio ambiente 

político, pela oposição, e no cenário comunicativo. 

 
 

O humor como crítica a Bolsonaro x o humor como celebração a Bolsonaro 

Antes de ser candidato à Presidência da República, o então deputado 

federal Jair Bolsonaro ganhava destaque na imprensa nacional pelas polêmicas 

discursivas em que se envolvia. Como exposto na seção anterior, é comum 

perceber o humor como um espaço para a crítica à ordem estabelecida, como 

                                                            
8 Tradução livre da autora. O texto original é: “El humor no pretende, como el carnaval, llevarnos 
más allá de nuestros propios limites. Nos da la sensación, o más bien el diseño de la estructura 
de nuestros propios limites. Nunca está fuera de los limites, sino que mina los limites desde 
dentro. No busca una libertad imposible, pero es un verdadero movimiento de libertad. El humor 
no nos promete liberación: al contrario, nos advierte la imposibilidad de una liberación global, 
recordándonos la presencia de una ley que ya no hay razón para obedecer. Al hacerlo, mina la 
ley. Nos hace sentir la molestia de vivir bajo una ley, cualquier ley”.” (ECO, 1989, p.19). 
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um movimento de subversão. No entanto, em março de 2020, o presidente 

tornou pública a existência de um fenômeno irônico que se intitulou como 

pertencente ao campo do humor, mas que atua em conformidade com a 

estrutura política no Brasil neste momento. Seria uma espécie de “humor a 

favor”, a presença do humorista Márvio Lúcio, no Palácio da Alvorada, 

caracterizado de Bolsonaro e distribuindo bananas aos jornalistas, enquanto 

estes tentavam entrevistar o presidente. O ato pode ser compreendido como 

uma espécie de desprezo do político pela categoria profissional. Vale ressaltar 

que, para Eco (1989), o humor tem a finalidade de minar a lei e não de reafirmá-

la. 

Também em março de 2020, quando a pandemia ainda estava em seu 

início, o humorístico Fora de Hora, da Rede Globo, levou ao ar uma esquete que 

satiriza o presidente Jair Bolsonaro e ministros9. 

 

Figura 1 - Marcelo Adnet caracterizado como o presidente Jair Bolsonaro 
 

 
 

Fonte: Reprodução/Rede Globo 

 
O programa se apresentava como um jornal, composto por editorias. 

Estruturada em Marcelo Adnet, caracterizado como o presidente, a paródia do 

hit brega funk de JS Mão de Ouro, Thiaguinho MT e Mila, intitulado "Tudo OK" 

                                                            
9 O vídeo está disponível na íntegra a partir deste link: https://gshow.globo.com/programas/fora-
de-hora/noticia/fora-de-hora-governo-divulga-video-para-acalmar-a-
populacao.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=fora+de+hora&utm
_campaign=gshow+-+fora+de+hora&fbclid=IwAR2cRkFgpZ-. Acesso em janeiro de 2021.  

https://gshow.globo.com/programas/fora-de-hora/noticia/fora-de-hora-governo-divulga-video-para-acalmar-a-populacao.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=fora+de+hora&utm_campaign=gshow+-+fora+de+hora&fbclid=IwAR2cRkFgpZ-
https://gshow.globo.com/programas/fora-de-hora/noticia/fora-de-hora-governo-divulga-video-para-acalmar-a-populacao.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=fora+de+hora&utm_campaign=gshow+-+fora+de+hora&fbclid=IwAR2cRkFgpZ-
https://gshow.globo.com/programas/fora-de-hora/noticia/fora-de-hora-governo-divulga-video-para-acalmar-a-populacao.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=fora+de+hora&utm_campaign=gshow+-+fora+de+hora&fbclid=IwAR2cRkFgpZ-
https://gshow.globo.com/programas/fora-de-hora/noticia/fora-de-hora-governo-divulga-video-para-acalmar-a-populacao.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=fora+de+hora&utm_campaign=gshow+-+fora+de+hora&fbclid=IwAR2cRkFgpZ-
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destaca uma série de polêmicas deflagradas no governo federal no início de 

2020. Além do presidente, também foram representados os então ministros 

Abraham Weintraub (Educação) e Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e 

a secretária de Cultura, Regina Duarte. Paulo Guedes (Economia), Damares 

Alves (Mulher e Direitos Humanos) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), também 

satirizados, permanecem nos cargos. 

A paródia aborda, em seus temas principais, a desvalorização do real 

frente ao dólar, baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

desorganização no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cortes no setor 

cultural, além de uma greve de policiais militares do Ceará10. Sem que o público 

saiba destes pontos, o movimento de crítica ao presidente não se efetiva. Para 

além disso, a paródia oferece também uma oportunidade de ampliar o 

conhecimento do público sobre esse assunto. 

Considerando as reflexões de Martín-Barbero (2001; 2018), Orozco 

Gómez (2003; 2005) e García Canclini (1997; 1999) não há como, apenas no 

plano teórico, avaliar em profundidade qual foi a reação do público a essa 

esquete. Em um cenário de polaridade política, como o vivido no Brasil, é 

possível considerar a existência de uma série de interpretações. Desta forma, o 

humorístico pode ter influenciado uma parcela do público no processo de 

significação deste conteúdo, a favor e contra o presidente. A televisão, enquanto 

                                                            
10 A íntegra da paródia é a seguinte:  
“Já completei 1 ano e ainda faltam 3 
Tá tudo tão perfeito que o stress não tem vez 
Cultura tá ok 
Educação tá ok 
Segurança tá ok 
Economia tá ok 
Queda no pregão e o dólar sobe todo mês 
Na Educação Enem melhor jamais se fez 
Cultura vai bombar e você vai ver 
O pum do palhaço vai virar o seu cachê 
O pum do palhaço vai virar o seu cachê 
O meio ambiente a gente sabe proteger 
Lá no Ceará tava tranquilo para viver 
Se o PIB não cresce vou me preocupar pra que? 
A culpa é das notícias nos jornais e nas TVs 
Congresso um dia aprende a obedecer as minhas leis 
Cultura tá ok 
Educação tá ok 
Segurança tá ok 
Economia tá ok 
Tamo tranquilão pro desespero de vocês 
Tamo tranquilão pro desespero de vocês”. 
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meio, informa sobre várias questões relacionadas à atual administração, mas 

enquanto instituição critica a forma como a administração se estrutura. O 

processo satírico, neste caso, não está restrito à figura de Bolsonaro ou de seus 

ministros, mas ao modo como o país tem sido conduzido.  

A postura adotada pela emissora é de oposição ao presidente, mas não é 

possível atestar que este discurso será admitido pela audiência. Outras 

mediações interferem no processo de significação da imagem do presidente com 

os brasileiros. A paródia, a partir do viés da emissão, reforça a definição de 

Bolsonaro enquanto um político com o comportamento autoritário e conflituoso 

frente aos meios de comunicação e ao Congresso: “A culpa é das notícias nos 

jornais e nas TVs; Congresso um dia aprende a obedecer às minhas leis”. 

O segundo formato (Figura 02) mantém a ironia, mas para validar o 

discurso de Bolsonaro. Não há aqui nenhum movimento transgressor. Desta 

forma, a parcela da população que apoia o presidente pode ter, também na 

sátira, uma mediação para o discurso político. Bolsonaro é reconhecido por 

ironizar temas importante e por respostas, até mesmo, grosseiras e evasivas. 

Em março de 2020, após a divulgação de que a economia brasileira havia 

crescido apenas 1,1% em 2019, Bolsonaro se valeu da presença do humorista 

Márvio Lúcio, o Carioca, para não responder as perguntas dos jornalistas. O 

artista, recém-contratado da Rede Record, à época, chegou ao Palácio da 

Alvorada acompanhado pelo secretário de Comunicação da Presidência, Fábio 

Wajngarten. O humorista usava uma faixa presidencial. A ação envolvendo 

Ceará foi amplamente criticada por jornalistas, políticos e humoristas. 

Bolsonaro se valeu da matriz do deboche para não prestar contas aos 

jornalistas e, por decorrência, a toda a sociedade. Se na esquete da Rede Globo, 

a posição do presidente, enquanto chefe de Estado era questionada, com a 

presença de Ceará ele ironizou a imprensa e não o representante político. A 

ação foi proposital, pensada pelo próprio governo. Ceará não contestou a ordem 

vigente, apenas a reafirmou 11 . Não houve, por parte do humorista, a 

problematização sobre a situação econômica do país ou algum outro ponto do 

                                                            
11 A ação com o humorista foi divulgada na internet, inclusive, pelo próprio presidente. No Portal 
UOL, o conteúdo segue no seguinte link: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/04/apos-pib-desacelerar-bolsonaro-usa-
humorista-para-evitar-assunto.htm. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/04/apos-pib-desacelerar-bolsonaro-usa-humorista-para-evitar-assunto.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/04/apos-pib-desacelerar-bolsonaro-usa-humorista-para-evitar-assunto.htm
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atual governo. O jornalista Eduardo Militão, em matéria assinada para o portal 

UOL, transcreveu parte do diálogo entre o político, o humorista e representantes 

da imprensa: 

 
Repórter: Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB?  
Bolsonaro: PIB? O que é PIB?  
Carioca: O que é PIB? Paulo Guedes, Paulo Guedes...  
Repórter: A pergunta é para o presidente, não pro senhor.  
Bolsonaro: Posto Ipiranga.  
Carioca: Posto Ipiranga.  
Bolsonaro: Outra pergunta.  
Carioca: Outra pergunta, outra pergunta.  
Repórter: Presidente, comenta o PIB conosco.  
Carioca: Mas é o Paulo Guedes, é o Paulo Guedes.  
(BOLSONARO et.al apud MILITÃO, 2020).  

 

Figura 2 - O presidente Jair Bolsonaro e o humorista Ceará 

 
Fonte: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo 

 
Os dois formatos chegaram ao público a partir dos meios de comunicação 

e estão inseridos em uma lógica permeada por outras mediações. Diante das 

motivações distintas do público, os dois materiais podem provocar várias 

reações. Martín-Barbero, Orozco Gómez e García Canclini reconhecem que os 

meios de comunicação fazem parte da compreensão política criada pelo público. 

Diante de uma realidade em que a significação não é restrita aos meios, o polo 

emissor não tem como controlar de que maneira aquele conteúdo será 

significado. Para além do que é veiculado a partir da emissão, em um caráter 
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mais geral, é necessário considerar a situação de especificidade em que o 

material foi recebido.  

 

 

Considerações finais 

Os teóricos latino-americanos destacam que os meios de comunicação 

exercem influência sobre o público. Este processo diz respeito à forma como a 

audiência significa o conteúdo recebido, mas é reforçado por aspectos sociais, 

políticos e culturais. Da mesma forma, pode ser considerado o humor. Seja pela 

perspectiva que parte dos meios e chega às mediações, pelo enfoque integral 

da audiência ou pela perspectiva do consumo cultural, é importante considerar 

que o público não é necessariamente passivo ao que vê, ouve ou lê. 

Neste cenário, o desafio desta breve reflexão está em pensar que o humor 

pode se consolidar enquanto uma mediação para o conteúdo jornalístico. O 

público, a partir de uma piada, de uma charge ou de uma esquete, pode obter 

mais informações sobre determinado acontecimento. O humor é uma espécie de 

dissertação da realidade. Para avaliá-la, é necessário partir de um conteúdo 

informativo. Quando o humor problematiza a realidade em que está inserido com 

a finalidade de estabelecer uma crítica, seja de valores ou de costumes, ele exige 

conhecimento prévio. O humor, quando analisa o cenário político, oferece ao 

leitor informação e reflexão. 

Por outro lado, o pensamento comunicacional de García Canclini indica 

uma interação entre os meios de comunicação e a sociedade, o que influencia 

os processos sociais, econômicos e culturais. Ainda partindo deste autor, é 

importante frisar que o presidente Jair Bolsonaro chegou à Presidência após 

quase três décadas de permanência no Congresso, com uma base eleitoral 

restrita ao Rio de Janeiro. Mesmo com pouco tempo na propaganda eleitoral, ele 

venceu as eleições em todas as regiões do Brasil, com exceção do nordeste. O 

presidente transformou as suas redes sociais em meios de comunicação 

destinados ao contato com os seguidores, sem intermediários. Ações como a 

presença de um humorista no Palácio da Alvorada são destinadas à manutenção 

da base de Bolsonaro. Há uma relação de complementariedade entre a postura 

do presidente e a ação de Ceará.  Se a esquete (Figura 01) pode ser percebida 
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como uma mediação a mais ao público, exigindo que este esteja informado, ao 

fazer a transmissão da presença do humorista em suas redes sociais, o 

presidente quis retirar a relevância dos meios de comunicação enquanto agente 

intermediário. Não houve nenhum conteúdo informativo relevante transmitido 

naquele episódio. O presidente critica a imprensa, subverte a própria estrutura 

comunicativa da Presidência da República e diz que os jornais podem ser 

recolhidos. Tudo isso só mostra que ele quer reduzir as mediações entre ele e a 

base. O “humor a favor” existe, mas esvazia o processo crítico. 
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Antifeminismos no humor gráfico: as representações do feminismo 
nas revistas ilustradas humorísticas da Belle Époque 

 

Thaís Batista Rosa Moreira 1 

 

Introdução 

O Rio de Janeiro passava por mudanças estruturais intensas desde o final do 

século XIX, o que engloba as intervenções urbanísticas e a recepção de novas 

tecnologias. No âmbito político, a transição para o regime republicano mobilizou 

muitas expectativas e incertezas, especialmente na opinião pública. Em Buenos Aires 

observou-se um processo similar no que diz respeito à intensa modernização, 

enquanto a Argentina ganhava notoriedade econômica como grande exportadora de 

bens primários para o mundo. Desse modo, ambas as cidades foram consideradas 

capitais culturais da Belle Époque no contexto latino-americano, por onde se 

observava o início da consolidação de uma imprensa de ampla circulação. 

Em Buenos Aires, as revistas ilustradas ganharam projeção nesse período, 

sendo que PBT2, em apenas um ano de publicação, passou de uma tiragem inicial de 

cinco mil exemplares para quarenta e cinco mil exemplares (OJEDA; MOYANO; 

SUJATOVICH, 2018). A pesquisa proposta visa, assim, compreender como a 

imprensa florescente se manifestou especificamente em relação às demandas de 

igualdade de direitos entre os sexos3, clamadas pelos movimentos feministas e 

sufragistas tanto no exterior como nos países latino-americanos. Dito isso, evidencia-

se a importância da análise pela perspectiva comparada - uma vez que as fontes dos 

dois países têm natureza similar, e, ainda, tendo em vista a escassez de estudos 

produzidos que busquem comparar o Brasil aos demais países da América Latina no 

que tange especificamente aos discursos antifeministas. 

A baliza cronológica adotada, de 1904 a 1918, compreende um período em 

que ambas as revistas, PBT e O Malho, publicaram edições semanalmente. Os 

                                                 
1 Mestranda em História Social na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP), 
bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), orientada pela Prof.ª 
Dra. Stella Maris Scatena Franco. 
2 Na primeira edição da revista os editores esclarecem o significado da sigla que dá nome ao periódico. 
Segundo o texto “PBT em veinte idiomas”, o título refere-se à expressão coloquial “pebete”, sinônimo 
de niño (similar à palavra “pivete” em português). 
3 Utilizo a expressão “igualdade entre os sexos” em razão de ser o termo manejado naquele contexto. 
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periódicos eram caracterizados por seu custo acessível às classes médias, pela 

presença marcante de publicidades em diversas páginas e pela variedade de 

conteúdo, que iam desde noticiários, curiosidades, fotografias, páginas destinadas às 

mulheres, entre outros. De toda forma, o viés humorístico era a grande particularidade 

dessas revistas, repletas de anedotas, tiradas irônicas e humor gráfico. 

Nesses 15 anos de publicação, inserem-se marcos importantes para os 

movimentos feministas e sufragistas. No exterior, em especial nos Estados Unidos e 

na Europa, diferentes grupos atuaram das mais diversas formas: através de 

passeatas, greves e ações de desobediência civil. Na América Latina, principalmente 

nas zonas urbanas, surgiam movimentos feministas organizados. O debate sobre a 

condição das mulheres ganhava espaço, com a imprensa comentando os eventos 

estrangeiros ao mesmo tempo em que lançava prognósticos do contexto latino-

americano. O Partido Republicano Feminino (PRF), criado por Leolinda Figueiredo 

Daltro em 1910, buscou angariar adesão às pautas feministas. Na Argentina, foram 

fundados o Centro Feminista (1905) e o Comitê Pró-Sufrágio (1907). Além disso, é 

dentro da periodização proposta que se inserem as duas primeiras tentativas de 

discussão parlamentar da legalização do voto feminino, com os projetos de Alfredo 

Palacios (1911) na Argentina, e Maurício de Lacerda (1917) no Brasil. 

É importante frisar que a baliza cronológica da pesquisa está inserida em uma 

conjuntura ampla, pois a mobilização de feministas foi um processo que durou 

décadas, envolvendo marcos anteriores e posteriores às duas primeiras décadas do 

século XX. Entre 1904 e 1918 é possível destacar que a imprensa, em especial as 

revistas ilustradas humorísticas como PBT e O Malho, se manifestou cotidianamente 

em torno da temática das lutas feministas, expondo opiniões contrárias de forma 

satírica por meio de crônicas, chistes, charges e caricaturas. Tais publicações, 

veiculadas pelas duas revistas durante o período, constituem o corpus documental do 

trabalho. 

Existem diferentes razões que justificam a relevância de se estudar os 

discursos antifeministas e um de seus formatos mais recorrentes na época, o 

antissufragismo. Uma delas diz respeito ao lugar da mulher na política. Do ponto de 

vista historiográfico, o recorte não foi objeto de um número significativo de pesquisas, 

ainda mais no contexto especificamente latino-americano. Embora o sufrágio tenha 

sido uma importante conquista, esta não foi, em geral, acompanhada de uma 

substantiva representação feminina nos setores políticos. Tal representação precária 
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está associada a uma visão da mulher como incapaz enquanto governante. A suposta 

ineficiência política de representantes mulheres é um senso comum, mesmo que 

velado, ainda presente na atualidade. Desse modo, historicizar esse processo de 

deslegitimação da atuação política das mulheres é um esforço necessário ao qual 

pretendemos fornecer uma contribuição por meio desta pesquisa em 

desenvolvimento. 

O levantamento das fontes demonstrou que a literatura especializada nos 

temas da história do feminismo e do movimento sufragista no Brasil e na Argentina é 

considerável. Dois exemplos importantes são os trabalhos de Mônica Karawejczyk 

(2013) e Asunción Lavrin (2005). No entanto, a reação contrária a esse movimento, 

que é o nosso objeto de pesquisa, foi pouco explorada em trabalhos acadêmicos. Até 

os dias de hoje, o antifeminismo tem lugar na sociedade, principalmente entre grupos 

conservadores, às vezes recorrendo a piadas e a comentários jocosos. 

Os meios e as formas podem ter mudado, pois, como lembra Elias Thomé 

Saliba (2002), na produção humorística as suas práticas, os seus alvos e as suas 

formas não são constantes, mas sim historicamente nômades e culturalmente 

inventados. Entretanto, percebe-se uma perenidade do tema. Para compreendermos 

de forma mais geral o jogo de continuidades e mudanças das posições reativas à 

participação política da mulher na realidade argentina e brasileira, consideramos 

importante analisar as diversas representações cômicas do antifeminismo entre 1904 

e 1918, momento em que o debate foi recorrente justamente porque as expressões 

do feminismo eram cada vez mais presentes. 

 

 

Antifeminismos por meio do humor gráfico 

Parte considerável do que identificamos como discurso antifeminista é 

expresso por meio do humor gráfico. Apesar de muitas reportagens e artigos de 

opinião terem tratado do tema, é evidente a forte presença de caricaturas, charges, 

histórias em quadrinhos (historietas e viñetas humorísticas, nos termos argentinos) e 

textos ilustrados (de teor literário ou opinativo). 

É importante, inclusive, delimitar as diferenças entre os periódicos nesse 

quesito: O Malho publicou muitas caricaturas das suffragettes inglesas e da sufragista 

brasileira Leolinda Daltro; além disso, uma quantidade notável de charges ilustraram 
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personagens fictícias debatendo sobre o feminismo. Por outro lado, o periódico 

argentino tinha como grande foco as historietas (viñetas humorísticas) e os textos 

ilustrados, normalmente uma coprodução entre escritor e caricaturista. A variedade 

de formas e linguagens é um desafio no que diz respeito às análises, entretanto 

demonstra a atenção que os articulistas contemporâneos dedicaram à temática do 

feminismo, especialmente para demarcar sua oposição. 
 

Figura 1 - “Antifeminismo” 
 

 
 

Fonte: Revista PBT, Argentina, 1 de outubro de 1904. 

Disponível no acervo digital do Instituto Ibero-Americano de Berlim (IAI). 

 



161 
 

A ilustração “Antifeminismo” é emblemática por diversos motivos. Foi publicada 

já na segunda edição de PBT, colorida e preenchendo uma página inteira - algo 

incomum nesse tipo de semanário, na medida em que os conteúdos textuais e 

imagéticos autorais disputavam espaço com as publicidades. A cena da charge 

acontece, pelo que tudo indica, em frente à Casa Rosada de Buenos Aires, sede do 

poder político da Argentina. No âmbito denotativo da imagem, uma menina, 

interessada em compartilhar a leitura do jornal La Nación com dois garotos 

aparentemente da mesma idade, é prontamente hostilizada por um deles enquanto é 

chutada: “¡Sali! Qué os importa á las mujeres la política?”. As expressões faciais das 

personagens chamam a atenção, ilustradas com traços diferentes das 

expressividades amenas, habitualmente associadas às crianças. 

Nesse sentido, o ilustrador pareceu utilizar-se da própria brincadeira que serve 

de subtítulo à revista, “infantil ilustrado (para niños de 6 a 80 años)”, como marca de 

sua imagem: o emprego de personagens infantis busca diluir o conflito ali presente - 

onde, vale observar, a mensagem de repúdio dirige-se ao público adulto, ao optar pelo 

uso de “mujeres” e não “niñas”. 

A ação raivosa do garoto representa o posicionamento misógino que responde 

às primeiras movimentações feministas organizadas, como, por exemplo, a fundação 

da International Alliance of Women (IWSA) em Berlim, poucos meses antes. A cena, 

em frente à Casa Rosada, pode ser interpretada como uma espécie de resposta ao 

contexto exterior dialogando com seus leitores argentinos, e, em especial, com as 

leitoras: despreza-se a atuação feminista, ainda mais se ela “ousar emergir de nosso 

próprio país”. 

Outra possível interpretação da charge dialoga com a concepção freudiana do 

cômico. Segundo os autores Ersnt Kris e Ersnt Gombrich (1968), uma atitude infantil 

em relação às palavras está na origem do cômico. Nesse sentido, a atitude é uma 

comparação empregada literalmente, como observamos na cena da charge de PBT. 

A rejeição à garota que se aproxima da Plaza de Mayo (uma metáfora para o ambiente 

político) pela ordem “¡Sali!” não é somente verbal, mas também literal, uma vez que o 

garoto executa o ato violento de expulsá-la aos pontapés. Desse modo, é possível que 

o ilustrador tenha buscado retratar, como o próprio título indica, o antifeminismo “ao 

pé da letra”. 
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Figura 2 - “Documentos para a campanha feminista - direitos da mulher” 
 

 
 

Fonte: Revista O Malho, Brasil, 3 de novembro de 1906. 

Disponível no acervo digital da Biblioteca Nacional (BNDigital). 

 

A história em quadrinhos assinada por Leonidas é marcada por ironia desde o 

seu título. O que se coloca como “documento para a campanha feminista” é, na 

verdade, uma narrativa que evidencia estereótipos de gênero e se baseia em 

noticiários contemporâneos no Rio de Janeiro. Em 1906 houve, de fato, um crime de 

roubo da joalheria de Jacob Fuocco, situada na Rua Carioca. O episódio foi destaque 
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na imprensa e, por conta dos assassinatos violentos dos sobrinhos de Fuocco, ficou 

conhecido como o crime da “quadrilha da morte”. 

O acontecimento não reverberou só pelas reportagens, mas também inspirou 

um romance, uma peça de teatro e dois filmes (que, com exceção do segundo filme, 

foram todos produzidos na época4). Desse modo, a HQ de Leonidas é mais uma 

dessas narrativas que mobilizaram o acontecimento para dialogar com o público, ainda 

interessado no dramático crime da Rua Carioca. 

Nesse sentido, o autor criou uma situação hipotética em que as mulheres 

seriam as policiais da cidade, “si as idéas feministas já estivessem bem desenvolvidas 

no Brasil”, e, por esse motivo, poderiam ter evitado o crime - afinal, a “curiosidade 

feminina” teria se manifestado. Em 1906 não havia um movimento feminista 

organizado na capital republicana, o que justifica em partes a afirmação do narrador5. 

De todo modo, o desfecho positivo da história dificilmente sugeriria uma espécie de 

“elogio” às mulheres ou ao feminismo. O que a abordagem da HQ nos indica se 

assemelha mais a uma crítica irônica de um comportamento associado 

exclusivamente ao feminino. 

A “curiosidade” que evitaria o crime da joalheria é, ao mesmo tempo, a 

“curiosidade” que estaria mobilizando as feministas naquele momento histórico, em 

uma “ânsia intrometida" em adentrar nos espaços que não as diziam respeito, ou seja, 

no mundo do público e do político institucional. Além disso, os aspectos gráficos são 

importantes: ficam evidente os traços grotescos dessas mulheres policiais, e a sua 

própria aparência como fardadas era uma representação negativa frequentemente 

associada às feministas, uma zombaria associada ao que os críticos apontavam como 

“a vontade de ser homem” dessas militantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Informação disponível em http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/porto.pdf. 
5 Apesar de associações como o Partido Republicano Feminino (1910) e a Liga para a Emancipação 
Intelectual da Mulher (1919-1922) ainda não existiram, não podemos deixar de ressaltar que algumas 
militantes pela emancipação das mulheres já eram conhecidas no Brasil, como Nísia Floresta Brasileira 
Augusta (1810-1885) e Josefina Álvares de Azevedo (1851-1905). 
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Figura 3 - “Feminismo” 
 

 
 

Fonte: Vicente Nicolau Roig, Revista PBT, Argentina, 14 de julho de 1906. 

Disponível no acervo digital do Instituto Ibero-Americano de Berlim (IAI). 
 

A última fonte destacada é um caso de texto ilustrado, assinado por Vicente 

Nicolau Roig e acompanhado por uma imagem que dialoga com o conteúdo de sua 

narrativa. Observamos um desenho de fundo escurecido, sem traços caricatos, em 

que se notam as silhuetas e rostos de três mulheres, duas com feições mais 

observadoras, outra com um ar mais contido. É interessante notar uma representação 

de mulheres associada ao feminismo que não se utilizou de distorções e traços 
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exagerados, como era comum nas charges que visavam sua ridicularização. Por outro 

lado, os gestos pouco receptivos dessas mulheres feministas parecem ilustrar uma 

atmosfera de apreensão. Essa inquietação diante da eminente emancipação das 

mulheres é um tom frequente nas publicações de PBT e, nesse texto em específico, 

ganha voz em um dos personagens que dialoga a partir dos acontecimentos de 

Londres. 

A narrativa apresenta uma conversa entre dois homens, um antifeminista e 

outro que aparenta colocar-se como “moderado” e pouco opina, preferindo questionar 

o seu interlocutor. O sujeito antifeminista demonstra em suas falas a incredulidade 

diante do feminismo: “Si, lo que no ha de pasar, lle ganundía á triunfar las ideas 

feministas, cuântas cosas imprevistas tendremos que lamentar!”. Para esse 

personagem, que coloca as feministas como “irritantes” e, no entanto, não se admite 

como um “misógino enragé”, a possibilidade de no futuro as mulheres serem 

inteligentes, advogadas, engenheiras, senadoras, juízas, ministras e governadoras é 

uma “aberração”. Apenas no fim da narrativa é que o tom moderado impera, quando 

o outro personagem chama-o de intransigente por “preferir os que legislam 

atualmente”. 

O texto traz um teor ambíguo, especialmente pelo conjunto imagem e narrativa. 

Todavia, não podemos identificar a mensagem como “pró-feminista”, uma vez que 

Nicolau Roig foi autor de outros textos que trouxeram o feminismo em tons críticos. 

De toda forma, a inquietude diante do tema, retratada na narrativa, nos parece 

sintomática de como parte dos argentinos portava-se diante do movimento de 

mulheres e suas demandas por mais direitos. 

 

 

Considerações preliminares sobre as hipóteses e problemas de pesquisa 

Apesar da pesquisa ainda estar em andamento, é possível destacar alguns dos 

elementos que se mostram importantes para a análise do corpus documental. A 

primeira diz respeito à análise comparativa dos antifeminismos no Brasil e na 

Argentina. Os periódicos guardam muitas semelhanças, especialmente no que tange 

à sua oposição às suffragettes e à descrença na legitimidade dos ideais feministas. 

Por outro lado, existem diferenças que já podem ser notadas. As abordagens 

estéticas e ideológicas não são as mesmas. A revista PBT trouxe a temática de forma 
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mais narrativa e textual6, tanto em suas recorrentes historietas como nos textos 

ilustrados, de forma que a insegurança e a inquietude diante dos ideais de 

emancipação política e social da mulher foram determinantes. A revista O Malho, por 

sua vez, se utilizou das caricaturas e, principalmente, das charges políticas. A intenção 

de depreciar o feminismo e as(os) feministas por meio de ridicularizações e zombarias 

foi o que norteou a publicação brasileira, em um contexto de perplexidade e desilusão 

com a ainda jovem República. 

Outro aspecto central para a pesquisa é a questão do humor sexista. As 

representações cômicas produzidas por esses caricaturistas e articulistas da Belle 

Époque precisam ser observadas e analisadas pelo viés das relações de gênero, mais 

especificamente as relações de poder nelas imbricadas. Assim como o humor racista 

- e outros que tiveram como alvo alguma minoria social -, o humor sexista é um 

fenômeno que reflete condições estruturais de desigualdade nas sociedades. Nesse 

sentido, a pesquisa visa articular esse conceito, tanto para compreender a criação de 

estereótipos negativos que marcaram (e marcam) a militância feminista, bem como o 

próprio movimento de produzir e reafirmar concepções de gênero que essas 

representações humorísticas mobilizaram. 

O conteúdo cômico, longe de ser neutro e universal, é produto de diferentes 

condições sociais, culturais e históricas, e no caso do humor sexista, foi 

majoritariamente manejado pelo ponto de vista masculino. Assim sendo, as ressalvas 

feministas às teorias clássicas do humor são incorporadas na medida em que possam 

aprofundar o olhar crítico diante das fontes históricas, ressignificando abordagens (em 

especial a relativa à Teoria da Superioridade). 

Assim como sinaliza Joan Scott (1995), o desafio da escrita de uma nova 

história deve incluir a experiência das mulheres e dar conta das persistentes 

desigualdades entre os homens e as mulheres - e esse movimento só é possível com 

a discussão do gênero como categoria analítica. Além disso, a questão da igualdade 

entre homens e mulheres transcende oposições tradicionais do “xadrez político” 

(ROCHEFORT, 1999). A análise proposta na pesquisa leva em conta o que muitas 

autoras dedicadas ao tema já afirmaram antes: apesar de munirem-se de justificativas 

diferentes, interlocutores de espectros ideológicos tanto da direita como da esquerda 

                                                 
6 Apesar de termos destacado a charge “Antifeminismo”, de 1904, a catalogação de todas as fontes 
históricas levantadas nos aponta a preponderância de narrativas mais textuais do que imagéticas em 
PBT. 
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propagaram discursos antifeministas7. Desse modo, entender o antifeminismo pelo 

viés do riso e da ironia requer um esforço para interpretar contradições para além das 

clássicas divisões ideológicas. Uma questão posta é analisar como o viés humorístico 

integra as projeções desses diferentes grupos no que diz respeito ao feminismo e 

suas(seus) militantes. 

Compreender a produção desses discursos de forma mais aprofundada é outro 

problema de pesquisa ainda em desenvolvimento na pesquisa de mestrado. Apesar 

do feminismo e da demanda do voto feminino serem grandes mobilizadores dos textos 

dos detratores, observa-se que as ridicularizações veiculadas pelas revistas usaram 

variadas temáticas como ponto de partida: a sexualidade de mulheres e homens 

simpatizantes às reformas (como os estereótipos de mulheres “solteironas” e homens 

“afeminados”), a “degeneração” de “papéis de gênero” (como a representação da 

militante como mulher que “abandona o lar, os filhos e o marido”), entre outros 

exemplos. Dito isso, interpretamos que a discussão sobre a legitimidade das políticas 

feministas foi feita de forma constantemente enviesada de seu sentido político, na 

medida em que os discursos antifeministas dialogaram intensamente com um teor 

moralizante dos indivíduos, em consonância com os limites - por vezes contraditórios 

- aceitos pela sociedade burguesa. 

A diferença sexual é sempre construída no discurso, e, nesse período em 

específico, apresentou muitos traços do que se define por violência simbólica - isto é, 

a afirmação de que a diferença tem origem natural, radical, irredutível e universal, 

mesmo quando se sabe que ela é uma relação histórica, cultural e linguisticamente 

construída (CHARTIER, 1995). Pensando as revistas ilustradas como uma fonte de 

circulação de ideias privilegiada do início do século XX, outro prognóstico é o da 

relevância dessas publicações de teor antifeminista como mobilizadoras dos leitores 

e leitoras - afinal, as representações da inferioridade feminina, incansavelmente 

repetidas e mostradas, se inscrevem nos pensamentos e nos corpos (CHARTIER, 

1995). 

  

                                                 
7 Como exemplo, tanto o trabalho de Rachel Soihet como o de Florence Rochefort chegaram a essa 
conclusão. 
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Primeiro como sátira, depois como tragédia: 
a evolução da extrema-direita observada no filme Borat 

  
Gustavo do Nascimento Silva 1 

 

Introdução 

A extrema-direita teve sua guinada ao poder, em posições de extrema 

relevância, entre os anos de 2015 a 2018, seguindo efeitos de insatisfação geral 

da população com questões como a crise econômica de 2008, denúncias de 

corrupção em governos de esquerda e disseminação de um ideal conservador. 

As análises de Löwy (2015, p. 653), ainda em um período precursor a todo o 

movimento que observamos, retratavam que tal 

 
[...] fenômeno não encontra precedentes desde os anos 1930. Em 
muitos países, a direita xenófoba já havia obtido entre 10% e 20% dos 
votos durante a última década; em 2014, em três países (Reino Unido, 
Dinamarca, França) alcançaram de 25% a 30%. Além disso, sua 
influência é maior do que o seu próprio eleitorado: suas ideias 
contaminam também a direita “clássica” e até parte da esquerda social 
neoliberal. 

 

Com isso em mente, podemos encontrar diversos meios audiovisuais que 

fazem frente contra essa expansão, seja nas redes sociais, no cinema ou em 

séries que tentam desmistificar e esclarecer invenções e distorções de notícias 

e intenções. Dessa forma, neste trabalho escolhemos tratar sobre as caricaturas 

dos estadunidenses de extrema-direita, realizadas pelo ator Sacha Baron Cohen 

em sua produção Borat, mais especificamente o segundo filme, intitulado “Borat: 

Fita de Cinema Seguinte”, lançado em outubro de 2020 pelo serviço de 

streaming Amazon Prime. 

Buscaremos observar e analisar os aspectos tidos como cômicos na 

produção, a fim de acompanhar a evolução da extrema-direita nos EUA no 

contexto do filme, refletindo as representações do que se encontra na vida real. 

Ressalto que não entraremos em debates sobre como o filme pode ou não ter 

um “humor de mal gosto”, mas nos ateremos ao seu sentido de sátira e crítica 

social, embasados pelas posições do próprio produtor e ator, Cohen. De acordo 

com Aguiar (2011, p. 235): 

                                                            
1 Mestrando em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Orientação Prof.ª Dra. 
Carolina Amaral de Aguiar. 
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Entre as escolhas fílmicas de um documentário - ou mesmo de uma 
ficção - estão eventos e abordagens historiográficas que pretendem 
lembrar ou esquecer determinados temas ou períodos. Assim, o 
cinema pode ser visto como um dos ‘lugares de memória’ definidos por 
Pierre Nora. 

 

Dessa forma, podemos compreender que as escolhas do idealizador da 

obra se manifestam em forma de crítica, utilizando as bizarrias dos anos 10 a 20 

do século XXI, estas que montaram um mecanismo de propagação de fake 

news, teorias da conspiração e movimentos contra vacinas, como forma de 

realizar suas colocações e posicionamentos contra este tipo de ideologia. 

Utilizaremos como base para este ensaio a análise fílmica como 

ferramenta da História, nos valendo de debates e textos que versam sobre seus 

caminhos e detalhes. Ressalto que não há grande produção acadêmica sobre o 

filme, o que nos levará a ampliar nosso leque de referências com entrevistas, 

matérias de jornais e blogs que tratam sobre o cinema, com o intuito de 

compreender este objeto. Comecemos, pois, com uma descrição dos detalhes 

da produção, iniciando com um breve relato sobre o primeiro filme, que dá pano 

de fundo para os acontecimentos do segundo, que é nosso interesse. 

 

 

O segundo melhor repórter do Cazaquistão 

Realizaremos um pequeno review sobre o filme anterior, que foi o ponto 

de partida e que alçou o trabalho de Sasha em suas esquetes e comédias. Após 

o sucesso do primeiro filme e o avanço dos pontos que foram criticados em sua 

produção, Baron Cohen e sua equipe de produção enxergaram no ano de 2020, 

ano de eleição estadunidense e palco de uma pandemia nunca antes 

presenciada e tão questionada pelas vertentes negacionistas da extrema-direita, 

um momento ideal para trazer o repórter Borat novamente para os Estados 

Unidos. Um aspecto interessante da produção analisada é que ela segue a forma 

de um documentário, com seus cortes, entrevistas, porém de forma sarcástica, 

adotando um viés de “mockumentary”2. A equipe de filmagem, em nenhum 

momento, explica que aquilo se trata de uma produção cinematográfica, 

expondo nada, ou quase nada, aos “coadjuvantes”, pessoas comuns, vivendo 

                                                            
2 Estilo de produção fílmica que imita um documentário, porém seu sentido é de realizar sátira 
com o assunto. 
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suas vidas e que sem saber trabalham com Borat. Posto tais considerações, 

vejamos como tudo começou. 

No primeiro filme, lançado em 2005/2006, Borat Sagdiyev, um repórter 

televisivo e seu produtor, Azamat Bagatov, são incumbidos de viajar aos EUA e 

gravar um documentário, a fim de mostrar aos espectadores do Cazaquistão os 

costumes americanos, seus produtos e suas crenças. Ou seja, o filme se propõe 

a dialogar, inversamente, com documentários etnológicos, que costumam se 

dedicar a compreender sociedades “não ocidentais”. Assim, a produção usa 

ironicamente essa fórmula, delegando aos estadunidenses o papel de objeto de 

interesse, como se eles fossem os “outros”. Isso faz com que haja uma inversão 

do olhar por meio do formato “falso documentário” que coloca os estadunidenses 

(especialmente, o de direita) sob o rótulo do “bárbaro”, voltados à apreciação de 

elementos que ferem direitos humanos e defendem desigualdades sociais. 

Intitulado, no contexto do filme, como “O Segundo Melhor Repórter do 

Glorioso País Cazaquistão Viaja à América”, a produção mostra como o repórter 

acaba tendo contato, na maior parte das vezes, com indivíduos que são 

contrários aos judeus, a pessoas negras e a direitos iguais entre homens e 

mulheres. A escolha sempre parece ser por acidente, com interações aleatórias 

por parte do personagem; entretanto, Cohen encontra especificamente seus 

“alvos” por meio de diálogo, interação ou mesmo alguma maquiagem sobre o 

real intuito de câmeras ao redor, que forneça cenas e interações mais orgânicas. 

Borat parece sempre concordar com a visão republicana nos seus 

comentários, fazendo referências a figuras como George Bush, o congressista 

Bob Barr (à época, representante do estado da Georgia). De acordo com sua 

entrevista para o The New York Times, Sacha atesta que “em 2005, você 

precisava de um personagem como Borat, misógino, racista, antissemita, para 

conseguir revelar seus preconceitos internos [...]” (COHEN apud DOWD, 2020, 

tradução nossa)3. Com tal intenção, Cohen conseguiu extrair dos seus parceiros 

de cena as impressões enraizadas em parte da comunidade estadunidense, que 

naquele período começava a flertar com as nuances da extrema-direita. 

 

 

 

                                                            
3 Texto original: “in 2005, you needed a character like Borat who was misogynist, racist, anti-
Semitic to get people to reveal their inner prejudices […]”. 
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A extrema-direita e sua evolução em Borat 

Analisemos, pois, os elementos que irão tratar sobre o avanço da 

extrema-direita, satirizados no segundo filme de Borat. Após a repercussão do 

primeiro “documentário”, o repórter volta, no segundo filme, acompanhado de 

sua filha Tutar, no intuito de refazer as pazes com o país e entregar um presente 

ao líder da nação, o presidente Donald Trump. Como suas ações da última visita 

foram um tanto quanto questionáveis aos líderes de seu país, Borat deve 

entregar um presente (no caso a sua própria filha) para o “Vice Premier Mike 

Pence”, vice-presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, como um gesto 

de boa vontade. Ele levará sua filha, até então considerada como um ativo em 

suas posses, para aprender a se comportar como uma dama, vestindo-se e 

aprendendo etiquetas para morar em uma “jaula de ouro, igual a Melania” 

(BORAT, 2020), esposa de Donald Trump. 

Em sua concepção, Cohen acredita que a forma como os indivíduos se 

expressam, em relação a seus próprios preconceitos, tornou-se algo muito mais 

aberto e nocivo, espalhando essas concepções aos quatro ventos, sem filtros ou 

qualquer medo de retaliação, sob a premissa de livre expressão de ideias. De 

acordo com o produtor/ator, “agora, esses preconceitos são explícitos. Os 

racistas têm orgulho de serem racistas.” (COHEN apud DOWD, 2020, tradução 

nossa)4. Dessa forma, Borat, que ficou conhecido pelo filme anterior, tem a 

necessidade de se disfarçar para entrar nos mais variados círculos de 

convivência de supremacistas brancos, bem como em reuniões do Partido 

Republicano ou mesmo em uma entrevista com o ex-prefeito de Nova York, Rudy 

Giuliani, obtendo assim testemunhos mais “à vontade”, onde os indivíduos se 

pronunciam xenofóbicos, racistas, antissemitas. 

A opção pelo tipo das câmeras dá, de maneira proposital, um tom amador 

para a produção, com boa parte das imagens parecendo um vídeo, ao invés de 

uma produção cinematográfica. Utilizando sequências curtas, com o foco 

bastante dinâmico - inclusive, variando ocasionalmente, gerando um rápido 

desfoque - a produção se vale do movimento para parecer com uma entrevista, 

orgânica, com subidas, descidas e aproximações do objeto. Há o uso de 

câmeras escondidas também, posicionadas em pontos estratégicos como 

banheiros e quartos. Há ainda a utilização de gravações de smartphones. Em 

                                                            
4 Texto original: “now those inner prejudices are overt. Racists are proud of being racists. […]”. 
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conjunto a estas questões, o filme mostra como a caricatura cazaque, e do 

Oriente Médio em geral, busca representar mais a mitologia por trás de uma 

parcela dos estadunidenses típicos do que poderíamos imaginar. A sátira irá, 

nesse sentido, percorrer toda a produção. 

A primeira referência à questão acontece no início do filme, quando Borat, 

como narrador em over, trata sobre como a América mudou e com a chegada de 

Trump voltou a ser novamente uma grande nação, conforme podemos observar 

no fotograma 1. As imagens na sequência, estáticas, servem como exemplo para 

a narração de Borat, que vê naquele ambiente algo próspero e normal. A escolha 

da fala, justaposta com a figura de manifestantes carregando a bandeira 

confederada, mostra como o país tomou um duro choque com o aumento de tais 

manifestações, bem referenciada por Charlotsville em 2017, na jornada de 

supremacistas. Essa escolha, de acordo com Voese (89/90, p. 13), é 

 
[...] uma caricatura verbal: induz a que se destaque o que se 
desaprova. O efeito cômico da sátira advém da presença simultânea, 
na mente do destinatário, da realidade social que lhe é familiar e sua 
reprodução distorcida – a partir da ótica do satírico: faz com 
que,repentinamente, descubra o absurdo do familiar e a familiaridade 
do absurdo. 

 

Fotograma 1 - Supremacistas raciais como “avanço” da América de Donald 

Trump 
 

 
 

Fonte: Recorte do autor 

 

Todo o filme é marcado por referências a como os EUA se modificaram 

com a entrada de Trump no poder e como a América para os americanos faz-se 

presente em suas considerações diárias. Em uma característica bem similar ao 

que vimos ter início no Brasil, nos anos 2017 e 2018, manifestações e 

posicionamentos abertamente preconceituosos tomaram forma além de quatro 
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paredes, ecoando em manifestações abertas, na internet de forma mais 

substancial, bem como dos próprios representantes políticos da sociedade, que 

em parte se dedicam a validar este tipo de situação. 

De acordo com Goldfarb (apud PENA, 2019), a campanha eleitoral dos 

Estados Unidos em 2016 trouxe mudanças no eleitorado republicano, que agora 

servia como uma espécie de antro para todos aqueles que não compactuavam 

com o estilo de governo de Obama. O autor nos mostrará que  

 
Durante a campanha para a eleição presidencial estadunidense de 
2016, Donald Trump, candidato do partido Republicano, angariou um 
eleitorado conservador majoritariamente caucasiano - especialmente 
localizado no sul dos Estados Unidos - que enxergava na política do 
ex-presidente Barack Obama do partido Democrata um distanciamento 
da “verdadeira América” e de seus costumes tradicionais. (GOLDFARB 
apud PENA, 2019, p. 377). 

 

Fotograma 2 - Republicanos e sua ligação com a KKK 
 

 
 

Fonte: Recorte do autor 

 

No segundo fotograma vemos uma crítica velada a esta proximidade dos 

republicanos com indivíduos racistas. Com a câmera em um plano geral e bem 

aberto, Borat sai à procura de Mike Pence, escolhendo entrar em uma 

conferência de republicanos utilizando o traje tradicional da KuKluxKlan (KKK), 

movimento racista que realizou suas atividades entre os séculos XIX e XX. É 

interessante notar que nenhum segurança ou participante do evento se 

contrapõe à utilização da vestimenta, dando livre acesso ao salão, enquanto 

olhares e câmeras de celular são captados, em um plano médio, obtido através 

de zoom na câmera. Não há provas de que isso seria aceitável por um 

determinado grupo, mas na construção cinematográfica não há nada que indique 

o descontentamento além dos olhares de reprovação à sátira realizada no 
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saguão da convenção, e o que ficou de impressão às pessoas era de que não 

era nada além de uma brincadeira. O cinema, de acordo com Marc Ferro (1976, 

p. 202):  
[...] destrói a imagem do duplo que cada instituição, cada indivíduo se 
tinha constituído diante da sociedade. A câmara revela o 
funcionamento real daquela, diz mais sobre cada um do que queria 
mostrar. Ela descobre o segredo, ela ilude os feiticeiros, tira as 
máscaras, mostra o inverso de uma sociedade, seus ‘lapsus’. 

 

Após estes acontecimentos, Borat se perde de sua filha e sai em sua 

procura. Ao encontrar as ruas vazias, não entende o porquê até que encontra 

um indivíduo que dará início aos momentos que iremos tratar. 

A partir do terceiro fotograma começamos a ter contato com pessoas que 

representam, em todos os aspectos, indivíduos da extrema-direita. Até este 

trecho, o filme não havia comentado nada sobre a Covid-19, mas o repórter se 

encontra sozinho na rua e, ao saber da existência do vírus, pede a Jerry 

Holleman, indivíduo encontrado por Cohen e que mora junto com seu amigo Jim 

Russel, que o acolha durante o lockdown. Durante cinco dias, Borat conversa 

sobre variados assuntos com os dois homens, que possuem posicionamentos 

políticos negacionistas e se apresentam receptivos a teorias da conspiração. 

 

Fotograma 3 - Conversa na casa dos negacionistas 
 

 

 
 

Fonte: Recorte do autor 

 



176 
 

Nesse trecho, a produção utiliza constantemente o plano americano, para 

dar um ar de conversa dinâmica ao momento. Nas conversas, as teorias da 

conspiração dos dois amigos vão desde a disseminação do vírus pelos 

democratas, até a rotina alimentar dos Clintons, que incluiria crianças. Jim 

lamenta que os adversários tenham os mesmos direitos que eles, e incentivado 

por Borat, continua a explicar suas concepções sobre o sistema estadunidense. 

Conforme nos mostra Löwy (2015, p. 652), nenhum “[...] grupo social é imune à 

praga marrom5. As ideias da extrema-direita, em particular o racismo, 

contaminaram uma parte significativa não só da pequena burguesia e dos 

desempregados, mas também da classe trabalhadora e da juventude.”. 

Dessa forma, com base na representação cinematográfica, que traz 

indivíduos reais, é possível observar que há diversos negacionistas, que seguem 

suas teorias e concepções. Um fato a ser considerado é que Sacha não informa 

aos seus coadjuvantes que está realizando um filme. A maioria dos indivíduos é 

informada, de acordo com as informações da entrevista de Cohen ao NYT, que 

aquilo é uma espécie de documentário para outro país, que não será exibido na 

América do Norte. Isso fica mais claro ainda no próximo fotograma. 
 

Fotograma 4 - Reunião de manifestantes negacionistas 
 

 

 
 

Fonte: Recorte do autor 

                                                            
5 Vague brune", onda marrom, ou ainda praga marrom, é uma expressão francesa para se referir 
à expansão fascista. A expressão deriva da forma como os franceses faziam alusão aos nazistas, 
em referência à cor do uniforme dos soldados do Reich. 
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No fotograma 4, podemos observar um dos eventos organizados pelos 

extremistas, a fim de contradizer os efeitos nocivos da Covid-19 e as 

recomendações das autoridades sanitárias. Borat vai em busca de sua filha, que 

está atuando como repórter no evento, e ao se disfarçar, acaba subindo ao palco 

e cantando algumas coisas sobre infectar os democratas com o vírus de Wuhan, 

a matar jornalistas e infectologistas, recebendo apoio geral do público que o 

assistia. Tal comportamento obtém retorno positivo por parte dos participantes; 

há um bom retorno que permite à plateia se agraciar com a figura de Borat no 

palco. 

O evento reúne, na visão da produção, o que há de pior ao se referir à 

extrema-direita. Com um público composto por negacionistas, indivíduos pró-

armas, pessoas contrárias à vacina e supremacistas brancos com suas mais 

variadas manifestações, todos sem os devidos cuidados sanitários, em tempos 

de pandemia. A câmera, em vários planos médios, tenta demonstrar as 

impressões de cada indivíduo perante as declarações proferidas no palco, bem 

como a canção preconceituosa que Borat entoa no palco, disfarçado de cantor 

country. Tudo isso construído pela narrativa fílmica, como se a ação não 

despertasse alguma desconfiança aos presentes, visto que há outras emissoras 

de televisão no local que aparentam não achar a situação como algo “anormal” 

para o contexto. É interessante notar como esse tipo de manifestação não sofre 

qualquer repressão policial na localidade, sendo acompanhada de maneira 

pacífica por parte das autoridades. 

Por fim, no último fotograma selecionado, vemos a expressão máxima da 

visão do governo estadunidense, representada pelo ex-prefeito de Nova York e 

advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani. Esta é a máxima para o filme, onde 

Borat e sua filha Tutar, vão em missão para entregá-la como presente a Giuliani, 

visto a tentativa fracassada com Mike Pence. Quanto a essa questão, Morettin 

(2003, p. 14) nos fala que “Neste sentido, o filme atinge as estruturas da 

sociedade e, ao mesmo tempo, age como um “contra-poder” por ser autônomo 

em relação aos diversos poderes desta sociedade. [...]”. Ao “atacar” diretamente 

um membro do governo, Borat realiza sua crítica máxima à forma como a direção 

do país trata as questões importantes. Na cena, o advogado é entrevistado por 

tutar, que tenta seduzi-lo para cumprir sua missão. 
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Utilizando constantemente de plano americano, a câmera mostra as 

ações do entrevistado, que começa a flertar com a repórter, mesmo sabendo de 

sua idade. O discurso aqui é o mesmo que os anteriores, culpando a China pela 

crise do Coronavírus e que o governo Trump foi extremamente eficiente para a 

sua contenção. No clímax da cena, a “pseudo-repórter” convida o advogado para 

um quarto, visando ter um contato mais próximo com ele, que aceita de bom 

grado a proposta. A situação é interrompida por Borat, que entra correndo no 

quarto, usando um lingerie rosa, e salva sua filha, correndo para fora do prédio, 

enquanto Giulliani fica tentando entender o que estava acontecendo. 

 

Fotograma 5 - Entrevista com Rudy Giulliani 
 

 
 

Fonte: Recorte do autor 

 

A questão elencada pela produção é a de um homem branco, 

negacionista e predador sexual, que utiliza sua posição no poder para conseguir 

o que quer. Essa crítica é direcionada, concomitantemente, ao alto escalão do 

governo. De acordo com Traverso (2018, p.144): 

 
Hoje, o pós-fascismo das novas direitas não aparece mais de uniforme 
como os fascistas do século XX, e o carisma de Marine Le Pen não 
tem muito a ver com o de Mussolini ou Hitler. A Frente Nacional não 
precisa mais de fiéis, de um líder deificado ou de uma religião política. 
Seu carisma é expresso mais pela imagem da televisão, códigos de 
comunicação muito controlados que são os da política contemporânea. 
Essa é uma ruptura muito clara quando se trata do estilo político. 
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A análise de todo o discurso, que pudemos observar com estes recortes, 

é importante, pois este é xenofóbico, racista e com grande influência nas ações 

do próprio presidente do país à época, juntamente com o seu séquito. O filme 

realiza suas críticas influenciado pelo momento vivido em que o crescimento 

exponencial de indivíduos, como os expostos no filme, ameaça à democracia em 

diversos lugares pelo mundo. De acordo com Kornis (apud HALPERIN, 2020, p. 

171): 
It is essential to seek the meaning and limits of a historical discourse 
that is rebuilt in the arena of morality based on a dichotomy between 
the good and the bad, and pedagogically defined in the construction of 
a narrative subjected to a strong polarization between its characters 
and its content. 

 

O discurso projetado pelos indivíduos da extrema-direita, num plano geral, 

acaba se tornando ameaça para a própria democracia e para a manutenção dos 

direitos individuais dos cidadãos, visto que esses apresentam uma linha de 

raciocínio voltada à América para os americanos, desconsiderando as 

diversidades que existem há anos no país, especificamente, e ao redor do 

mundo. A produção de Sacha Baron Cohen vem trazer essa questão, nua e crua 

para o seu público, demonstrando que há governos ao redor do globo que 

seguem este entendimento inadequado, e que há perspectivas, por parte dos 

lançamentos, de população mais voltada ao campo da Direita exercida com um 

toque de comédia. 

 

 

Considerações finais 

De acordo com Lalo (2009, p. 2) "[...] afinal, talvez Sócrates tivesse razão 

quando, no final da grande festa da bebida no Simpósio, explicou aos seus 

amigos que um autor de boa comédia é, de alguma forma, simultaneamente um 

autor de tragédia e vice-versa. […]”6. As opções realizadas por Sacha Baron 

Cohen mostram que por trás de uma comédia pastelão, recheada com humor 

não muito ético, existe uma intencionalidade do autor em demonstrar os 

elementos que afetam um dos países com maior importância geopolítica, além 

de, é claro, o mundo todo. 

                                                            
6 “[…] after all, maybe Socrates was right when at the end of the huge drinking party in the 
Symposium he explained to his cronies that an author of good comedy is somehow 
simultaneously a tragedian and vice versa. […]” 
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Ao criar uma caricatura preconceituosa, Cohen consegue se infiltrar nos 

mais variados círculos e consegue algo como as confissões de criminosos. Seu 

estilo de filmagem preserva a naturalidade que teria um documentário, dando 

dinâmica para as entrevistas, e possibilitando o registro de momentos mais 

marcantes, sem espantar o alvo. Estas escolhas em uma produção são 

justificadas, na visão de Napolitano (2007, p. 67) ao postular que:  

 
Partimos da premissa que, independentemente do grau de fidelidade 
aos eventos passados, o filme [...] é sempre representação, carregada 
não apenas das motivações ideológicas dos seus realizadores, mas 
também de outras representações e imaginários que vão além das 
intenções de autoria, traduzindo valores e problemas coetâneos à sua 
produção. 

 

Mesmo representando algo contemporâneo à sua produção, o 

“mockumentário” figura entre uma das formas de denúncia ao atual avanço da 

extrema-direita pelo globo terrestre. O que nos resta é torcer para que medidas 

como essa influenciem na opinião do público, ao conhecer o quão escrachados 

podem ser os indivíduos que se encontram no poder ou que atuam como 

formadores de opinião. Seria muito bom que todo o contexto fosse apenas uma 

sátira realizada pelo filme, mas o humor dá lugar à realidade quando, ao cair das 

máscaras e o finalizar do frisson, não sobre muito para rirmos. 
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