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RESUMO 

 

Nesta tese, ocupamo-nos em realizar uma análise descritivo-interpretativa da noção de autoria 

em charges potiguares, a partir de determinadas categorias analíticas, que são: os 

posicionamentos discursivos que os autores-chargistas assumem em determinados lugares 

sociais; os traços de estilo que estão presentes nas charges e podem gerar determinados efeitos 

de sentido e humor; os ritos de escrita e produção que marcam determinado autor, e as 

regularidades discursivas que estão presentes nas charges que compõem nosso trabalho. Para 

tanto, utilizamos os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso Francesa para 

a realização desta pesquisa. No que compreende a noção de autoria, baseamo-nos nas leituras 

aportadas em Foucault (1992) e Maingueneau (2010), sobre estilo em Bakhtin (2003) e 

Palhano (2011); refletimos também sobre a noção de campo discursivo (MAINGUENEAU, 

2010; BOURDIEU, 2010, 1997, 1993), uma vez que os sujeitos-autores estão entrecruzados 

nos espaços dos campos jornalístico, artístico e humorístico. O nosso trabalho se insere na 

área da Linguística Aplicada e numa abordagem qualitativa-interpretativista, como forma de 

investigar a realidade social. Assim, o nosso estudo volta-se para uma atividade relacionada 

com as questões de linguagem presentes no campo discursivo do humor, da arte e do 

jornalismo. Nossa tese de doutoramento tem como corpus as charges e os                                                                   

depoimentos de três autores-chargistas que compõem o campo do humor no estado do Rio 

Grande do Norte, são eles: Eliabe Alves, Ivan Cabral e Rodrigo Brum. Os depoimentos foram 

coletados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com os autores. A análise parte 

de categorias como posicionamentos discursivos, traços de estilo, ritos de escrita e produção 

e regularidades discursivas, que mostram a constituição da autoria em charges potiguares. 

Conclui-se que o sujeito, para pertencer a um campo discursivo, assume determinados 

posicionamentos que muitas vezes são condicionados pelo lugar social a que está 

pertencendo, que os traços de estilo adotados pelos chargistas se materializam nas charges e 

marcam as produções chargísticas, que ritos de escrita e produção são seguidos pelos autores 

para a produção de suas charges e que regularidades discursivas também se fazem presentes e 

marcam as recorrências na produção de cada um. 

 

Palavras-chave: Autoria. Charge. Posicionamentos discursivos. Regularidades discursivas. 

Ritos de escrita e produção. Traços de estilo.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis, we are engaged in a descriptive-interpretative analysis of the notion of 

authorship in potiguar cartoons, based on certain analytical categories, which are: the 

discursive positions that authors draws in certain social places; the traits of style that are 

present in the cartoons and can generate certain effects of meaning and humor; the rites of 

writing and production that mark a certain author, and the discursive regularities that are 

present in the cartoons that compose our work. Therefore, we use the theoretical-

methodological assumptions of the French Discourse Analysis to carry out this research. In 

what understands the notion of authorship, we are based on the readings provided in Foucault 

(1992) and Maingueneau (2010), on style in Bakhtin (2003) and Palhano (2011), we also 

reflect on the notion of discursive field (MAINGUENEAU, 2010; BOURDIEU, 2010, 1997, 

1993), since the authors are interlaced in the spaces of the journalistic, artistic and humoristic 

fields. Our work is inserted in the area of Applied Linguistics and in a qualitative-

interpretative approach, as a way of investigating social reality. Thus, our study turns to an 

activity related to the language issues present in the discursive field of humor, art and 

journalism. Our doctorate thesis has as corpus the cartoons and the testimonies of 3 (three) 

cartoon authors that compose the field of humor in the state of Rio Grande do Norte, they are: 

Eliabe Alves, Ivan Cabral and Rodrigo Brum. The interviews were collected through semi-

structured interviews with the authors. The analysis starts from categories such as discursive 

positions, style traits, writing and production rites and discursive regularities that show the 

constitution of the authorship of the potiguar cartoons. It is concluded that the subject to 

belong to a discursive field assumes certain positions that are often conditioned by the social 

place that is belonged to, that the traits of style adopted by the cartoonists materialize in the 

cartoons and mark the cartoon productions, that rites of writing and production are followed 

by the authors for the production of their cartoons and discursive regularities are also present 

and constitute the recurrences in the production of each one. 

Keywords: Authorship. Cartoon. Discursive positions. Discursive regularities. Rites of 

writing and production. Traits of style. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En esta tesis, nos ocupamos de realizar un análisis descriptivo-interpretativo de la noción de 

autoría en caricaturas potiguares, a partir de determinadas categorías analíticas, que son: los 

posicionamientos discursivos que los autores caricaturistas asumen en determinados lugares 

sociales; los rasgos de estilo que están presentes en las caricaturas y pueden generar 

determinados efectos de sentido y humor; los ritos de escritura y producción que marcan 

cierto autor, y las regularidades discursivas que están presentes en las caricaturas que 

componen nuestro trabajo. Para ello, utilizamos los presupuestos teórico-metodológicos del 

Análisis del Discurso Francés para la realización de esa investigación. En el que comprende la 

noción de autoría, nos basamos en las lecturas aportadas en Foucault (1992) y Maingueneau 

(2010), sobre estilo en Bakhtin (2003) y Palhano (2011), reflexionamos también sobre la 

noción de campo discursivo (MAINGUENEAU, 2010; BOURDIEU, 2010, 1997, 1993), una 

vez que los sujetos autores están entrecruzados en los espacios de los campos periodístico, 

artístico y humorístico. Nuestro trabajo se inserta en el área de la Lingüística Aplicada y en un 

enfoque cualitativo-interpretativista, como forma de investigar la realidad social. Así, nuestro 

estudio se vuelve hacia una actividad relacionada con las cuestiones de lenguaje presentes en 

el campo discursivo del humor, del arte y del periodismo. Nuestra tesis de doctorado tiene 

como corpus las caricaturas y los testimonios de tres autores caricaturistas que componen el 

campo del humor en el estado de Rio Grande do Norte, son ellos: Eliabe Alves, Ivan Cabral y 

Rodrigo Brum. Los testimonios fueron recolectados por medio de entrevistas 

semiestructuradas realizadas con los autores. El análisis parte de categorías como 

posicionamientos discursivos, rasgos de estilo, ritos de escritura y producción y 

regularidades discursivas que muestran la constitución de la autoría de las caricaturas 

potiguares. Se concluye que el sujeto para pertenecer a un campo discursivo asume 

determinados posicionamientos que muchas veces son condicionados por el lugar social em 

que vive, que los rasgos de estilo adoptados por los caricaturistas se materializan en las 

caricaturas y marcan las producciones de las mismas, que ritos de escritura y la producción 

son seguidos por los autores para la producción de sus caricaturas y que regularidades 

discursivas también se hacen presentes y constituyen las recurrencias en la producción de 

cada uno. 

Palabras clave: Autoría. Caricaturas. Posicionamientos discursivos. Regularidades 

discursivas. Ritos de escritura y producción. Rasgos de estilo. 
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INTRODUÇÃO  

  

Esta tese de doutorado insere-se na área de concentração de Estudos em Linguística 

Aplicada do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (PPGEL-UFRN) e na linha de pesquisa Estudos de Práticas 

Discursivas, que objetiva compreender, no âmbito da Linguística Aplicada, práticas 

discursivas circulantes em esferas específicas da atividade humana como a escolar, a 

midiática, os ambientes digitais, a ciência, a literatura, dentre outras. Nessa direção, acolhe 

pesquisas que objetivem investigar os processos de construção identitária, de relações com a 

alteridade, com a ética, com as relações de poder e com as novas tecnologias em práticas 

discursivas situadas.  

A linguagem é uma dimensão da existência humana que se apresenta ao pesquisador 

de forma multifacetada; assim, imersos na linha de pesquisa mencionada, procuraremos nesta 

investigação compreender uma das inúmeras manifestações da linguagem materializada em 

um gênero do discurso por meio de um sujeito-autor, que é a constituição da autoria no 

gênero discursivo charge.  

O interesse pelo campo discursivo1 do humor e mais precisamente pelo gênero 

humorístico charge surgiu ainda no mestrado, quando abordamos a temática do discurso 

humorístico nas charges da Tribuna do Norte, jornal de maior circulação no estado do Rio 

Grande do Norte. Na dissertação, procuramos mostrar, sob a ótica dos pressupostos teórico-

metodológicos da Análise do Discurso Francesa (AD), a constituição e o funcionamento do 

discurso humorístico presente no gênero discursivo charge, a partir das diferentes técnicas de 

humor que são utilizadas pelo chargista (o implícito, a paródia, a ironia, o rebaixamento do 

outro, a condensação, entre outros), para se chegar a determinados efeitos de sentido e, 

também, da análise de sua relação com o interdiscurso, compreendendo-o particularmente no 

que diz respeito à confluência dos discursos humorístico, jornalístico e político.  

Nesta pesquisa, continuamos inseridos no universo humorístico e em um viés 

discursivo. Contudo, nosso enfoque principal não mais é o gênero discursivo charge e sim os 

                                                           
1 Discorreremos sobre a noção de “campo discursivo” mais adiante, no capítulo teórico. Por ora, Maingueneau 

(2008) distingue três elementos, a saber: o Universo Discursivo, que é constituído pelo conjunto de formações 

discursivas de todos os tipos que interagem numa dada conjuntura; este representa um conjunto acabado e por 

ser bastante amplo, não pode ser apreendido em sua globalidade; o Campo Discursivo, que é constituído por um 

conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, se delimita reciprocamente em uma 

região determinada do universo discursivo; geralmente, não é possível estudar um campo discursivo em sua 

integralidade, por isso, recortam-se subcampos considerados analiticamente produtivos, constituindo os espaços 

discursivos; e os Espaços Discursivos, que são recortes discursivos que o analista isola no interior de um campo 

discursivo, tendo em vista propósitos específicos de análise.   
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autores-chargistas, já que desta vez encaminhamos a discussão para a constituição da autoria 

nesse gênero, analisando como se dá a constituição dessa autoria, seja por meio de traços de 

estilo, dos posicionamentos que esses sujeitos assumem em determinados lugares sociais, dos 

ritos de escrita e produção e das regularidades discursivas presentes nas charges.  

A justificativa deste trabalho se dá inicialmente em virtude de estarmos inseridos na 

Análise do Discurso Francesa, que procurou trabalhar com corpora que em outras áreas e em 

outros tempos foram desprezados e evitou abordar, por exemplo, de maneira significativa, os 

discursos literário, religioso e filosófico, em que a figura do autor é compreendida como 

incontornável. Essa busca por caminhos ainda não percorridos é “uma maneira de os analistas 

do discurso mostrarem sua diferença, legitimarem um novo território” (MAINGUENEAU, 

2010). Dessa maneira, como analistas do discurso, buscaremos nesta investigação legitimar 

um novo território por meio do trabalho com a noção de autoria vinculada ao gênero 

discursivo charge, já que analisaremos a constituição desse aspecto em autores-chargistas 

(produtores de gêneros humorísticos), distanciando-nos, assim, da concepção de que a autoria 

está atrelada majoritariamente aos gêneros literários. 

Além disso, no que diz respeito ao nosso objeto de estudo – a autoria, tal escolha se 

deve, tendo em vista que essa ainda é uma questão um pouco controversa para os estudos 

discursivos e para a Análise do Discurso, o que sugere que novas pesquisas podem ser feitas 

nesse âmbito e derivarem dessas novas e melhores concepções sobre o tema. 

É interessante apontar também a importância de se trabalhar com um gênero que 

retrata a realidade política, econômica e cultural de um país ou de uma região. A charge faz 

uso do humor, recurso esse que pode ser tomado como ferramenta social, tendo em vista que 

“o humor é uma condição humana e manifesta-se numa dimensão linguística e discursiva” 

(MUNIZ, 2013).  

A charge muitas vezes é vista como um gênero discursivo que está recoberto por um 

discurso sobre o qual não há muito mais o que se dizer, que quase tudo sobre ela já foi dito, 

dada a quantidade de trabalhos que a têm como objeto. No entanto, em relação ao estudo da 

autoria nesse gênero, observa-se que há um grande campo a ser explorado. Assim, a presente 

pesquisa difere das demais e apresenta caráter inovador, pois optamos em nosso recorte, por 

trabalhar com três sujeitos-autores que produzem charges que versam sobre a cidade do Natal 

e/ou sobre o estado do Rio Grande do Norte. Com isso, nosso foco é a constituição da autoria 

no gênero discursivo charge.  

Ainda situando a pesquisa, é preocupação da Análise do Discurso, e também será 

nossa, o tratamento com as posições sócio-historicamente predeterminadas que os autores 
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ocupam em determinado espaço social. Quando a análise do discurso toma como objeto de 

estudo os gêneros de discurso associados a um indivíduo, faz isso relacionando-o a lugares. 

Por isso, iremos pesquisar como se delineia o campo de atuação do chargista – que é, em 

parte, o campo jornalístico, o humorístico e, em outra, o campo artístico, assim como questões 

ligadas às relações desses sujeitos nesses campos – de que estratégias se valem, que hábitos e 

rotinas seguem, os posicionamentos que assumem acerca do que é a charge, como se dá a 

produção desse gênero, para que serve a charge etc.  

Para a construção do referencial teórico da pesquisa, trabalhamos com as postulações 

de Foucault (1992) no célebre texto “O que é um autor?”, e de Maingueneau (2010), que 

trabalha com a questão da imagem do autor, assim como buscamos subsídio na própria 

discursividade das produções. É importante destacar que essas considerações servirão de 

embasamento para as reflexões aqui desenvolvidas, com a apropriação de alguns conceitos e 

direcionamentos metodológicos, mas não é objetivo nem interesse da pesquisa abarcar 

exaustivamente a obra desses estudiosos. Além desses, trataremos também da questão do 

estilo com Bakhtin (2003) e a tese de doutorado de Palhano (2011) e ainda com as reflexões 

propostas por Bourdieu (1997) e Maingueneau (2010) sobre a noção de campo e 

posteriormente campo discursivo.   

 

1.1 Questões e objetivos da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, partiremos de uma questão central que indaga e 

reflete sobre como se constitui a autoria no gênero charge. Além disso, temos ainda outras 

questões coadjuvantes que também servirão de norte para a pesquisa, são elas:  

– Que traços de estilo estão presentes nas charges? 

– Que ritos de escrita e produção são utilizados pelo autor para a criação da charge?  

– Quais os posicionamentos assumidos pelos autores-chargistas em lugares sociais?   

– Que regularidades discursivas compõem as charges selecionadas?  

Para essa tarefa, os temas que servirão como norteadores para as análises serão: os traços 

de estilo, os ritos de escrita e produção, os posicionamentos dos autores-chargistas e as 

regularidades discursivas. Assim, o objetivo geral deste trabalho é descrever e interpretar a 



18 

 

constituição da autoria no gênero charge. Os objetivos específicos podem ser elencados na 

seguinte ordem: 

– identificar que traços de estilo estão presentes nas charges e podem gerar determinados 

efeitos de sentido e humor; 

– investigar que ritos de escrita e produção marcam determinado autor; 

– analisar os posicionamentos assumidos pelos autores-chargistas no campo discursivo em 

que estão engajados;  

– analisar que regularidades discursivas estão presentes nas charges que compõem nosso 

corpus. 

 

1.2 Considerações metodológicas 

 

No estágio em que a evolução da ciência se encontra hoje, há uma grande variedade de 

formas de conhecer e produzir conhecimento, contudo, é nosso ponto de vista em relação ao 

homem, à sociedade e ao mundo como um todo, que vai orientar a escolha da metodologia e 

dos métodos que utilizaremos numa pesquisa científica. Passaremos agora a discorrer sobre os 

aspectos metodológicos da pesquisa, que pretende apresentar uma análise descritivo-

interpretativista das marcas de autoria presentes no gênero discursivo charge.   

A presente investigação insere-se na área da Linguística Aplicada (LA) e justifica-se, 

pois, à LA interessa o enfoque dado à relação entre linguagem, indivíduo e sociedade e, por 

meio das análises aqui apresentadas, podemos entender como se dá a relação entre esses três 

pilares, que acabam constituindo-se em um só.  

A LA caracteriza-se por ser uma área da ciência que apresenta um caráter 

transdisciplinar. A transdisciplinaridade relaciona-se, por sua vez, à heterogeneidade e ao 

dialogismo teórico do campo linguístico aplicado, buscando “criar inteligibilidade sobre 

[questões] sociais em que a linguagem tem papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14). A 

linguagem vista como prática social, a sua função e o seu uso por parte de indivíduos ativos, 

tornam-se pontos fundamentais para a LA. Estes pontos são cruciais na produção de charges, 

pois o chargista torna-se um sujeito ativo, a partir do momento em que se utiliza da linguagem 

para expor problemas que muitas vezes estão implícitos aos olhos da população geral e que 

tomam conhecimento destes somente após a leitura das charges.  
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Desse modo, tomar a linguagem como prática social e discursiva sugere refletir sobre 

realidades que são construídas sócio-historicamente. Por isso, não podemos separar a pesquisa 

da vida social, já que estamos lidando com sujeitos e práticas reais de linguagem.  

Dessa maneira, a presente pesquisa situa-se no âmbito da Linguística Aplicada 

dialógica e transdisciplinar, procurando compreender como a autoria, a partir dos 

posicionamentos, dos ritos de escrita e produção, das regularidades discursivas e dos traços de 

estilo de determinados sujeitos autores, constitui-se. A pesquisa é qualitativa de natureza 

interpretativista. O interesse central de todas as pesquisas nesse paradigma é o significado 

humano da vida social e a sua elucidação e exposição pelo pesquisador. É exatamente isso 

que buscamos realizar com este trabalho, expor como os significados e significações da vida 

social podem ser representados por meio de um gênero discursivo, visto que na charge os 

significados são construídos pelo seu autor e também pelo leitor que (re)interpreta o mundo a 

sua volta, fazendo com que não haja uma realidade única, mas sim várias realidades. Portanto, 

não nos encaixamos em uma perspectiva situada em práticas a serem investigadas no vácuo 

social, baseada em um sujeito a-histórico isento às práticas discursivas em que atua e que o 

constituem. 

Esse tipo de abordagem metodológica difere da quantitativa uma vez que “explora as 

características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos 

numericamente. O dado é frequentemente verbal e é coletado pela observação, descrição e 

gravação” (CALEFFE; MOREIRA, 2008, p. 73). 

A pesquisa qualitativa não busca enumerar ou medir eventos, e geralmente não se 

utiliza de instrumentais estatísticos para análise dos dados. Dela faz parte a obtenção de dados 

descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com seu objeto de estudo. É 

uma pesquisa em que o investigador desenvolve ideias e entendimentos a partir de padrões 

encontrados nos dados, ao invés de coletá-los para comprovar teorias, hipóteses e modelos 

preconcebidos. Assim, nesta investigação não coletamos dados e sim os geramos pelo filtro 

da seleção e interpretação. 

Desse modo, nossa pesquisa justifica-se nesse ambiente, tendo em vista que os dados 

coletados são verbais e não procuramos realizar com estes uma análise estatística. É nosso 

interesse descrever e interpretar a constituição da autoria no gênero charge. Não 

padronizamos os dados e sim os interpretamos, procurando criar inteligibilidades sobre estes. 

Especificamos ainda, que para a Análise do Discurso (AD), não existe um modelo que se 

aplique automaticamente a qualquer discurso. A análise de um discurso específico parte da 

delimitação de um corpus discursivo que tem como ponto de partida um universo discursivo.  
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1.3 Procedimentos metodológicos 

 

 No que diz respeito ao corpus da presente pesquisa, este é constituído pelos 

depoimentos de três autores-chargistas, assim como por charges produzidas por estes e que 

versam sobre aspectos variados do estado do Rio Grande do Norte (recorte escolhido para a 

investigação). Assim, trabalharemos no cruzamento entre a voz e a produção dos autores. Os 

depoimentos foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com cada 

chargista, individualmente, sendo solicitada e atendida a permissão para gravar as falas. As 

perguntas e respostas foram gravadas e os áudios transcritos para um melhor desenvolvimento 

no discorrer da análise dos depoimentos; a transcrição das entrevistas é parte integrante da 

metodologia de trabalho. Esse tipo de entrevista se caracteriza pelo aspecto espontâneo, se 

comparada com outros tipos existentes. As entrevistas foram realizadas no segundo semestre 

de 2015 e no início de 2016, período em que conseguimos a disponibilidade dos 

entrevistados.  

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o 

informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir 

um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal (BONI; QUARESMA, 2005). O entrevistador pode 

dirigir a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 

questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o 

entrevistado tenha fugido ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é 

muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 

direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. 

Ainda de acordo com Boni e Quaresma (2005), outra vantagem dessa metodologia 

utilizada é a questão da elasticidade quanto à duração, pois permite-se uma cobertura mais 

profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a interação entre entrevistador e 

entrevistado favorece as respostas espontâneas.  Assim, a entrevista semiestruturada colabora 

na investigação dos aspectos afetivos e valorativos dos informantes que determinam 

significados pessoais de suas atitudes e comportamentos. As respostas espontâneas do 

entrevistado e a maior liberdade que este tem podem fazer surgir questões inesperadas ao 

entrevistador que poderão ser de grande utilidade em sua pesquisa. Esse último ponto ocorreu 

durante alguns momentos da aplicação das entrevistas, de acordo com a resposta do chargista, 

outros temas que não estavam estabelecidos nas questões vieram à tona.  
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 Seguem, abaixo, as perguntas que foram feitas a cada autor-chargista, lembrando que a 

cada entrevistado foram feitas as mesmas questões:  

a) Quem é Rodrigo Brum/Ivan Cabral ou Eliabe Alves? Onde, quando e como tudo 

começou? De onde surgiu o interesse pelo universo dos desenhos? 

b) Para você, o que é a charge? 

c) Qual o objetivo da sua produção? 

d) Que posicionamentos você assume perante seu trabalho? 

e) Quais esferas você trata mais em suas charges? 

f) Como é o processo de criação de suas charges? 

g) Como você se definiria nas charges, seus traços de estilo? 

h) Quais as regularidades e quebras presentes nas suas charges? 

i) Você se considera desenhista, cartunista ou chargista? Há diferenças? 

Partindo dessas questões, procuramos delimitar alguns aspectos norteadores da nossa 

pesquisa, quais sejam: os posicionamentos assumidos pelos chargistas, os ritos de escrita e 

produção seguidos por estes, os traços de estilo característicos de cada um e as regularidades 

presentes nas charges, analisando como essas categorias se materializam dentro do gênero 

charge e marcam a autoria de determinado chargista.   

O critério de seleção das charges se deu pela escolha daquelas em que podemos 

identificar notícias ou acontecimentos que ocorreram na cidade do Natal-RN ou no estado do 

Rio Grande do Norte durante o período de realização deste trabalho, produzidas somente 

pelos chargistas selecionados para a pesquisa. Com isso, pudemos, ao final desta investigação, 

verificar como o RN e os acontecimentos que nele ocorreram durante esse período são 

possivelmente retratados pelo discurso humorístico das charges. Além disso, as charges foram 

selecionadas com o propósito de analisar a constituição e o funcionamento da noção de 

autoria, a partir dos indícios presentes. As charges de autoria de Rodrigo Brum foram 

selecionadas do jornal Tribuna do Norte, as de Ivan Cabral do Novo Jornal e de sua página 

virtual “Sorriso Pensante – humor gráfico e derivados”, e as do chargista Eliabe Alves 

selecionadas do Jornal da Serra. Na delimitação deste corpus de análise, por ele ser de caráter 

essencialmente qualitativo, não é interesse da Análise do Discurso pesquisar um corpus 

exaustivo. O importante não é a quantidade de dados, nem a sua periodicidade, mas sim as 

informações, as condições de produção que as envolvem e as relações interdiscursivas 

presentes. 

Desde o início da investigação, seguimos ainda o seguinte percurso:  
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– levantamento bibliográfico de estudos recentes sobre a noção de autor e autoria em 

Linguística Aplicada, assim como na Análise do Discurso francesa; 

– dialogar com profissionais do jornalismo para gerar dados acerca da construção e 

funcionamento do gênero charge no campo jornalístico; 

– aplicação de entrevistas semiestruturadas com os chargistas (Ivan Cabral, Rodrigo Brum e 

Eliabe Alves); 

– delimitação das charges a serem analisadas ao longo da pesquisa; 

– delimitação dos aspectos teórico-metodológicos a serem apresentados e discutidos na 

pesquisa com base na revisão de literatura organizada previamente; 

– exploração e identificação das regularidades a serem investigadas, descritas e interpretadas 

nas análises do gênero charge com base no corpus delimitado anteriormente;  

– análise da “autoria” nas charges, por meio dos traços de estilo, dos posicionamentos e dos 

ritos de escrita e produção dos autores. 

 

1.4 Conhecendo os sujeitos da pesquisa 

 

No que concerne ao cenário potiguar, este conta com vários artistas que dedicaram e 

dedicam seu tempo à produção de caricaturas, charges e outros desenhos. Essas 

personalidades levaram o quadrinho e a charge potiguar a um ótimo nível qualitativo e 

podemos afirmar que os chargistas potiguares, principalmente na charge política, cumprem 

um papel relevante do traço, da abordagem inteligente e da presença cotidiana na imprensa 

estadual. 

O precursor do gênero caricatura na imprensa do estado do Rio Grande do Norte foi o 

jornalista, desenhista e xilógrafo mossoroense João da Escóssia Nogueira (FERNANDES, 

2011). O pioneiro utilizava-se de um processo original para produzir suas ilustrações: usando 

um simples canivete, João perfurava e raspava pedaços de madeira, onde punha em relevo os 

traços dos seus desenhos e caricaturas. No ano de 1901 fez circular o primeiro órgão 

humorístico ilustrado na Zona Oeste do estado, o jornal O Eco, que era impresso por meio de 

um pequeno prelo que fabricara, assim como imprimia suas ilustrações nas páginas do jornal 

O Mossoroense, que era por ele dirigido, em segunda fase, a partir de 12 de junho de 1902. 

João da Escóssia tornou-se um incentivador, não só da imprensa, como da arte em geral em 

Mossoró e em todo o estado do Rio Grande do Norte, tornando-se cenarista do teatro local e 

organizando o Atelier “Escóssia” (o único estabelecimento xilográfico do Rio Grande do 

Norte, na época). 
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Com relação às charges, em 1973, Edmar Viana começou com suas charges no 

“Cartão Amarelo”, até então uma coluna de comentários esportivos de Everaldo Lopes. 

Edmar foi, assim, o pioneiro na publicação de charge diária na imprensa natalense. 

É muito importante falarmos sobre o chargista e o seu papel. O autor da charge usa a 

arte para reconstruir o fato ou acontecimento a sua maneira, apropriando-se dele e colocando 

nele suas opiniões e críticas a respeito de personagens ou fatos, muitas vezes, políticos. É 

importante ainda destacar a sua capacidade de síntese, tendo em vista que precisa representar 

em um único desenho o contexto todo de um fato e a charge define-se também por esse ponto 

diferencial.  

O primeiro participante desta pesquisa é Rodrigo Serra Machado “Brum”.  Brum não 

nasceu em solo potiguar e sim no Rio de Janeiro, mas atualmente mora em Natal – a capital 

do RN – e autodenomina-se “potiroca”, potiguar mais carioca.  

Autor de inúmeras charges que retratam não só a cidade do Natal, mas também todo o 

Estado, Brum, inicialmente, veio para Natal para começar a trabalhar no jornal Correio da 

Tarde, o que não deu certo, e passou a trabalhar no já extinto Diário de Natal, permanecendo 

por lá uns três anos, até que chegou a oportunidade de trabalhar na Tribuna do Norte. Com a 

demissão do antigo chargista Antônio Amâncio, Brum assumiu o cargo e está à frente da 

seção de charges do jornal Tribuna do Norte desde 2012. Nas charges da Tribuna, Brum 

retrata os mais variados acontecimentos e personalidades por meio de um grande senso 

crítico. Com o poder de sintetizar muitas informações (que compõem inúmeras reportagens), 

em apenas um desenho, o chargista critica por meio do apelo ao riso os fatos ocorridos na 

sociedade natalense e brasileira. 

Publicitário com especialização em redação e direção de arte, Brum, além das charges 

publica também tirinhas diárias (denominadas BRUMMMMM!!!, as quais já saíram em 

quatro edições do Tiras de Letra); também atua como ilustrador freelancer2, participando de 

diversos livros, cartilhas e ilustrações para jornais e revistas, com trabalhos já publicados em 

O Pasquim 21 e na revista do Didizinho. 

Brum afirma que nunca pensou em ser chargista e que tinha um desejo de ser 

publicitário, tanto que foi diretor de arte no Rio de Janeiro por quase dez anos. Com o tempo, 

passou a trabalhar com ilustração e foi descoberto por Ziraldo, através do site charge online3, 

                                                           
2 Ilustrador freelancer é o profissional autônomo que se autoemprega em diferentes empresas ou, ainda, guia seus 

trabalhos por projetos, captando e atendendo seus clientes de forma independente. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Freelancer>. Acesso em: 25 set. 2015>. 
3 Assim como consta na página do próprio site é um jornal de charges, o melhor do humor gráfico brasileiro na 

Internet. Disponível em: <http://www.chargeonline.com.br/>. Acesso em: 25 set. 2015.   

http://www.chargeonline.com.br/
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em que no ano de 2001, mais precisamente em setembro, quando ocorreu o atentado às torres 

gêmeas nos Estados Unidos, Brum produziu um desenho sobre o acontecimento e decidiu 

enviar a charge para esse site e quando viu ela era a capa do mesmo. Com essa motivação, 

resolveu no outro dia desenhar novamente e, do dia 11 de setembro de 2001, até hoje, não 

houve um dia em que Brum não produzisse4.    

Figura 1 – Primeira charge de Brum5 

 

 

Assim como qualquer outra charge, essa surgiu de um acontecimento, um fato que 

marcou todo o mundo. Contextualizando, a charge foi produzida no ano de 2001 e versa sobre 

o acontecimento do atentado às torres gêmeas nos Estados Unidos, que ocorreu em 11 de 

setembro de 2001 e chocou todo o mundo pela sua dimensão trágica.  

Outro sujeito participante da pesquisa e que também compõe o campo artístico, 

jornalístico e humorístico potiguar, é Ivan Cabral. O chargista nasceu em Areia Branca/RN e 

a paixão e habilidade específica para com os desenhos surgiram ainda na infância e só deixou 

de ser hobby, uma brincadeira de desenhos engavetados, quando entre os anos de 1970 e 

1980, teve contato com o professor Walfredo Brasil (mais conhecido por Dom Lucas Brasil, 

um dos principais responsáveis pela fundação do GRUPEHQ), que o apresentou o 

GRUPEHQ e os desenhos de Ivan passaram a ter um canal de publicação, que era a Revista 

Maturi6.  

                                                           
4 Informações adquiridas por meio de entrevista semiestruturada. 
5 Charge disponibilizada pelo chargista Rodrigo Brum. Acervo pessoal.   
6 A Revista Maturi, criada por Aucides Sales e Enoch Domingos, começou a ser publicada pelo GRUPEHQ em 

1976. O Grupo estava quase totalmente disperso, já que Emanoel Amaral e Lindberg Revoredo, seus principais 

articuladores, estavam envolvidos com outras atividades profissionais, e afastados dos quadrinhos. A Maturi foi 
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Ivan Cabral publica charges na imprensa do Rio Grande do Norte desde 1983 e foi 

chargista do Diário de Natal (Diários Associados) durante 21 anos. Também foi membro do 

Grupehq – Grupo de Pesquisa de História em Quadrinhos, entidade fundada em 1971, 

responsável pela publicação da revista de quadrinhos Maturi (assim como já vimos 

anteriormente), da qual participa desde a década de 1980. Ivan é autor do personagem Mosca 

Zezé e já produziu ilustrações para publicidade e diversos livros. Suas charges têm sido 

utilizadas em livros didáticos de editoras como FTD, Saraiva, Positivo, Escala Educacional, 

Scipione, Opet, Fundação Padre Anchieta, Kroton Educacional, COC, Poliedro, entre outras. 

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi premiado 

em diversos salões de humor no Brasil, entre eles: UnaconDF-1997(1º lugar), Volta 

Redonda/RJ-1997 (1º lugar), Volta Redonda/RJ-1998 (1º lugar), Natal/RN-1999 (2º lugar), 

além de ter recebido diversas menções honrosas7.  

Trabalhou por muitos anos como chargista oficial do Diário de Natal e também do 

Novo Jornal e atualmente, chefia o setor de Criação e Arte da Superintendência de 

Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

Sobre o processo de criação de suas charges, o artista nos conta que: 

Ainda lembro a tensão causada pela responsabilidade de executar as 

primeiras charges. Atravessar a brancura do papel e chegar ao outro lado 

com uma ideia inteligente e engraçada não era uma tarefa fácil. Fico 

pensando na pergunta recorrente que surge durante os encontros com 

leitores: como se aprende a fazer charge? A resposta é fazendo. É como 

andar de bicicleta. Tem que exercitar o pensamento e esboçar várias ideias 

até atingir o ponto ideal. Depois de dezoito anos publicando charges 

diariamente, essa verdade fica cada vez mais cristalina (SILVA, 2005, p. 4).  

 

 O terceiro chargista que é sujeito participante deste trabalho é Eliabe Alves. É natural 

de Lagoa Nova, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Formado em Letras pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Eliabe tem fascinação pelo desenho desde 

criança; na infância desenhava as paisagens e as situações de seu dia a dia. Morando em um 

município agrícola e do interior, Eliabe desenhava muitas cenas do cotidiano, como carroças 

de boi e fazendas. As primeiras charges produzidas surgiram na escola, quando ainda cursava 

o ensino médio, e o primeiro contato que teve com ilustração de charge foi através das 

caricaturas, charges e ilustrações de Emanuel Amaral em um livro didático. O governo do 

                                                                                                                                                                                     
uma tentativa, bem-sucedida, de reagrupar os antigos membros. Sua trajetória, desde a criação até o último 

número publicado em outubro de 2012, pode ser dividida em fases, caracterizadas principalmente pelo formato 

da revista (MEDEIROS, 2015).  
7 Disponível: <http://www.ivancabral.com/p/ivan-cabral-nasceu-em-areia-brancarn.html>. Acesso em: 12 abr. 

2016.  
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RN, na década de 1990, produziu uma série de livros didáticos intitulados Estudos Sociais, ele 

era todo ilustrado por Emanuel Amaral, a história do estado ilustrada8.  

 Eliabe afirma que não só a charge, mas a arte em si provocava encantamento, 

fascinação. Não só a arte em si, mas o jornalismo, a notícia, os acontecimentos, o jornal em si, 

o campo jornalístico, sempre o impressionou bastante.  

Profissionalmente, começou a publicar charge em jornal no ano de 2009, mais 

precisamente em maio de 2009, na primeira edição do Jornal Expresso, que veiculava na 

cidade de Currais Novos e nas demais da região do Seridó. Segue abaixo a primeira charge 

publicada de Eliabe:  

Figura 2 – Primeira charge publicada de Eliabe Alves9 

 

 

Em consonância com o período em que foi produzida, a charge versava sobre a 

pandemia de gripe de 2009. Essa pandemia foi um surto global de uma variante de gripe suína 

cujos primeiros casos ocorreram no México, em meados do mês de março de 2009, e veio a 

espalhar-se pelo mundo, tendo começado pela América do Norte, atingindo pouco tempo 

depois a Europa e a Oceania. Os sintomas da doença eram o aparecimento repentino de febre, 

tosse, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, irritação nos olhos e fluxo 

nasal. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 25 de abril de 2009, que a 

epidemia era um caso de “emergência na saúde pública internacional”, significando que os 

países em todo o mundo deveriam acentuar a vigilância em relação à propagação do vírus10. 

Após a contextualização do que trata a temática da charge, observamos que o chargista lança 

                                                           
8 Informações adquiridas por meio de entrevista semiestruturada. 
9 Charge disponibilizada pelo chargista Eliabe Alves. Acervo pessoal. 
10 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_de_2009>. Acesso em: 11 jul. 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_de_2009
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mão de um acontecimento (que nesse caso era de nível mundial) situado em um determinado 

espaço de tempo para criação de sua primeira charge.  

Atualmente, Eliabe produz uma página virtual com publicações diárias denominada 

“O Jornal da Serra – o que acontece na Serra de Santana você lê aqui”, que conta também 

com uma publicação impressa mensal que circula na região. A charge de autoria desse 

chargista, assim como a versão impressa do jornal, é publicada mensalmente.  

Figura 3 – Página virtual do Jornal da Serra11 

 

 

Eliabe, diferentemente dos outros chargistas, não publica charges diariamente nem 

trabalha em um jornal com certa representatividade social e jornalística; contudo, desenvolve 

um trabalho jornalístico e artístico que se destaca na região do Seridó, caracterizando-se como 

um jovem chargista que retrata em suas produções aspectos os mais diversos sobre o estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

1.5 Estado da Arte 

 

Muitos autores em diversas áreas do conhecimento já se dedicaram ao estudo do 

gênero charge por meio da publicação de livros, trabalhos apresentados em congressos e 

pesquisas em nível de pós-graduação, principalmente em nível de mestrado. Diversos são os 

estudos desenvolvidos também acerca da questão da “autoria”. Contudo, ao realizarmos 

pesquisas nos sites de busca Google Acadêmico e Banco de Teses da Capes, observamos uma 

                                                           
11 Disponível em: <http://ojornaldaserra.blogspot.com.br/>. Acesso em: 11 jul. 2017.  

http://ojornaldaserra.blogspot.com.br/
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dificuldade em encontrar trabalhos que centrem suas atenções na relação “autoria e charge”, o 

que demonstra o caráter inovador da temática selecionada para nossa pesquisa.  

No que diz respeito às pesquisas que têm a charge como herói, um dos trabalhos 

encontrados é a tese de doutorado de Aragão (2013), apresentada à Coordenação dos Cursos 

de Pós-graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se 

intitula “A construção do ethos da presidente Dilma Rousseff em charges jornalísticas”. O 

trabalho tem por objetivo a apreensão dos distintos discursos, focados na presidente Dilma 

Rousseff, com base no gênero charge de três jornais diferentes: O Globo e Extra, do Rio de 

Janeiro, e Folha de S. Paulo. A tese é fundamentada na perspectiva teórica da Análise 

Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau, com base no conceito de contrato 

comunicativo, que se pauta nos sujeitos de um ato comunicativo, e de ethos, como estratégia 

do discurso político, em que a construção da imagem da primeira mulher na presidência do 

Brasil revela abordagens que ameaçam, mas também valorizam o seu ethos, algumas vezes, 

por meio da apropriação dos estereótipos femininos disseminados. Com os resultados da 

investigação, a pesquisadora verificou a predominância da construção do ethos de 

credibilidade, nas charges do Jornal Folha de S. Paulo, e de identificação nas charges do 

jornal O Globo, apontando para discursos distintos. Enquanto o primeiro se baseia na razão 

(contrato de informação), o segundo se utiliza da emoção (contrato de captação).  

Em Aragão Júnior (2007), na tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 

Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro que se intitula “A reconstrução 

gráfica de um candidato: como os chargistas perceberam a mudança de imagem de Luis 

Inácio Lula da Silva”, tem-se um trabalho em que é ressaltada a importância dos humoristas 

gráficos na construção de uma imagem dos políticos dentro da sociedade, cuja influência, 

muitas vezes, é direta em um processo eleitoral, buscando delinear o caminho de mudanças do 

candidato Lula tanto como pessoa pública quanto como personagem desenhado, enquanto 

caricatura, e objetivando identificar não apenas as forças que levaram o candidato à vitória, 

mas a busca de um projeto social idealizado. O corpus da investigação é composto por 

charges cariocas que influenciaram nas eleições de 2002 em que o ex-presidente era 

candidato. Em sua conclusão, o autor explica que as charges políticas têm poder de 

transformação da opinião pública, podendo servir tanto de expressão de um ponto de vista 

quanto de conscientizadora do social.   

Temos ainda a dissertação intitulada “Uma visão axiológica do risível na charge”, 

defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Na pesquisa, Ferreira (2013) apresenta um estudo que diz 
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respeito à construção valorativa do riso que se manifesta no gênero charge, partindo da 

hipótese de que o riso que surge na charge é construído de maneira axiológica, ou seja, um 

riso que se constitui pelos acentos de valor que despontam dos enunciados, tendo em vista que 

é por meio deles que se chega ao axiológico, aos posicionamentos. A pesquisadora trabalha 

com a Análise Dialógica do Discurso, que centra seus estudos nas formulações feitas pelo 

Círculo de Bakhtin (2011, 2010, 1998, 1997); quanto ao riso, apoia-se em autores como 

Bergson (1983), Minois (2003), Possenti (2010), Skinner (2002), tendo por principal 

referência Bakhtin (2010, 1997). Ferreira (2013) concluiu com as análises que o axiológico é 

elemento primordial no texto chargístico, auxiliando em todos os seus aspectos – seu projeto 

de dizer, o riso que emerge do gênero, a crítica que se constrói, afirmando que a relação riso e 

axiologia na charge, portanto, é imprescindível. 

E, por fim, a tese de doutorado intitulada “A construção de sentido em textos 

multimodais: uma análise dos processos conceptuais a partir da leitura de charges sobre a 

Copa do Mundo 2014”, também defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse trabalho, Diniz (2016) 

fundamenta-se nos princípios teóricos da Linguística Cognitiva e tem como objetivo principal 

investigar como ocorrem os processos de conceptualização a partir das leituras de charges 

relacionadas à Copa do Mundo de Futebol 2014. A partir da análise, a autora atestou que a 

interação entre os elementos verbais e visuais dispostos nas charges atuam como guias de 

sentido e envolvem diversas percepções ancoradas nos saberes individuais e partilhados entre 

os alunos. Verificou-se ainda nas produções textuais que alguns alunos ultrapassam o 

entendimento das pistas fornecidas pelos textos multimodais, evidenciando a importância dos 

Modelos Cognitivos Idealizados (LAKOFF, 1987) na fundamentação da pesquisa.   

Já em relação às pesquisas que trabalham com a questão da “autoria”, temos o trabalho 

de Leitão (2011), na tese defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Letras da 

Universidade Federal de Pernambuco, intitulada “Formas e funções da autoria na internet: 

uma prática discursiva”.  O objetivo é analisar o funcionamento das práticas discursivas na 

Web 2.012 que evidenciam a ocorrência da autoria. O aporte teórico da pesquisa articula os 

                                                           
12 Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma 

segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a “Web como plataforma”, envolvendo wikis, 

aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais e Tecnologia da Informação. Embora o termo tenha uma 

conotação de uma nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas especificações técnicas, mas 

a uma mudança na forma como ela é encarada por usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e 

participação que hoje engloba inúmeras linguagens e motivações. 
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conceitos da Análise do Discurso sobre autor/autoria propostos por Maingueneau (2010), 

Barthes (2004b), Foucault (1998) e das contribuições de Bakhtin (2003) a esse campo de 

estudo. O autor justifica que, embora com focos diferenciados, esses teóricos parecem apontar 

para a necessidade de reconhecimento do outro nos discursos produzidos para a ocorrência da 

autoria. Em função da heterogeneidade do ambiente discursivo eleito para a pesquisa, postula-

se que a Internet seja compreendida como uma Situação Retórica (BITZER, 1968), conceito 

advindo dos estudos da Nova Retórica. No que se refere à exigência, a caracterização da 

Internet como participativa e colaborativa, representa um papel central para a ocorrência da 

autoria. O pesquisador concluiu com as análises que a Web 2.0 (O'REILLY, 2006, 2004) 

viabiliza uma participação mais democrática dos usuários em relação à produção de 

conteúdos e respondendo a questão de pesquisa proposta: quais são as formas e funções da 

autoria na Internet? A resposta é a de que a autoria na Internet é uma prática discursiva 

multitarefa, multimodal, intertextual e interdiscursiva, cuja função primária, mas não 

exclusiva, é atender às exigências determinadas pelos sites de redes sociais e seus sujeitos 

participantes. 

Encontramos outro estudo na tese defendida por Martins (2012) junto à Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, uma pesquisa sobre as redes de 

comunicação e os processos autorais de escrita. Com base no pensamento de Michel Foucault 

sobre o tema da autoria, essa tese explora o significado do deslizamento da posição do autor, 

ou da função-autor, como propõe o filósofo, estruturada atualmente em uma rede de 

interações. A fim de construir uma reflexão sobre esse fenômeno, parte-se da pesquisa sobre a 

historicidade do conceito de autoria, buscando explorar as diversas constituições das práticas 

sociais da produção textual através da história, desde a Antiguidade até o momento atual das 

redes eletrônicas. Com base nos estudos, foi proposta uma tipologia da autoria interativa em 

rede: a colaborativa, quando o processo autoral se dá através do trabalho de duas ou mais 

pessoas que interagem na elaboração de um texto de forma cooperativa; e a dialógica, quando 

pode ser observada a interação dialógica entre um texto principal e intervenções na forma de 

comentários, compondo ao final um todo discursivo. Assim, através da articulação de 

diferentes reflexões teóricas com a pesquisa empírica, buscou-se compor um estudo 

abrangente do atual fenômeno da autoria interativa nas redes de comunicação. 

Temos ainda a tese intitulada “A autoria no gênero discursivo aula: uma abordagem 

enunciativa”, de autoria de Pedro Farias Francelino (2007), apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, na área de concentração da 

Linguística. Inserido numa perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem, este estudo 
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investiga a constituição do sujeito autor a partir do uso que faz do discurso de outrem, 

analisado sob a forma dos mais variados esquemas sintático-semânticos de sua 

recepção/transmissão, e dos usos de enunciados metaenunciativos no gênero discursivo aula. 

A principal perspectiva adotada é a que se pauta nos trabalhos advindos da teoria bakhtiniana. 

As análises evidenciaram que a autoria, compreendida como um fenômeno de natureza 

linguística, enunciativa e discursiva, estabelece-se no gênero aula de forma bastante acentuada 

e que são as relações concordantes e discordantes, estabelecidas entre o discurso do professor 

e os demais discursos com os quais ele mantém interação que efetivam o processo de 

constituição de uma subjetividade no discurso a qual se denomina de autor. 

Por último, temos a dissertação de mestrado de Cunha (2016), apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e que tem como título “Para tornar-se autor: propostas de escritas dos livros 

didáticos de língua portuguesa do ensino médio”. A autora afirma que na era do copiar e colar 

e em que se tem mais, asseveradamente, embates acerca da ética do não plagiar, discutir o que 

é produzir enunciados autorais faz-se primordial. Diante disso, a pesquisa analisa como se dão 

as propostas de escrita do livro didático, a fim de observar a criação de situações/enunciações 

propícias para a construção de um dizer autoral. A perspectiva teórica advém dos postulados 

do Círculo de Bakhtin no que concerne às concepções de linguagem dialógica, enunciado 

concreto e de autoria. Os dados totais construídos configuram-se em duas categorias. A 

primeira, com propostas de produção textual que prezam por uma autoria em perspectiva 

dialógica, as quais buscam criar situações de escrita que atendam a uma necessidade 

discursiva, são direcionadas e apontam os aspectos de composição do gênero. A segunda, com 

propostas em que se encena uma autoria em perspectiva monológica, quando não se 

especifica o gênero textual ou quando não se constrói uma enunciação em que o discente não 

exercita uma relação volitivo-emocional com tal situação.  

 

 

1.6 Organização do trabalho 

 

 O presente trabalho é dividido em capítulos que se subdividem em seções. 

Inicialmente, apresentamos a introdução, que traz os objetivos e as questões de pesquisa; 

algumas considerações metodológicas; os procedimentos metodológicos do trabalho, ou seja, 

os passos seguidos para se chegar à constituição do corpus, e ainda a seção intitulada 

“Conhecendo os sujeitos da pesquisa”, onde são expostos os chargistas que fazem parte do 
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trabalho. E, por último, discorremos sobre o estado da arte, em que fizemos um breve excurso 

sobre trabalhos que se dedicam ao estudo da autoria e da charge sob diversas perspectivas. O 

segundo capítulo trata do referencial teórico. Neste, objetivamos, no subtópico 2.1, revisitar as 

fundamentações desenvolvidas acerca da questão da autoria, baseadas em Foucault (1992) e 

Maingueneau (2010); 2.2 ver algumas considerações sobre estilo baseadas nas postulações de 

Bakhtin (2003) e na tese de doutorado de Palhano (2011); 2.3 apresentar a noção de campo 

discursivo na compreensão de espaços entrecruzados pelos chargistas, sendo estes espaços, o 

campo jornalístico, artístico e humorístico (2.3.1); 2.4 apresentar um panorama que retoma a 

história da imprensa potiguar, assim como a presença marcante do gênero charge na imprensa, 

como elemento que constitui uma tradição (2.4.1). No terceiro capítulo, desenvolvem-se as 

análises dos depoimentos dos chargistas e das charges produzidas pelos três autores. Aqui se 

procura mostrar como se constitui a autoria do gênero discursivo charge por meio dos ritos de 

escrita e produção, dos traços de estilo presentes em cada chargista, dos posicionamentos 

assumidos por cada um no campo discursivo do qual faz parte e das regularidades discursivas 

presentes nas charges. O quarto capítulo diz respeito às considerações finais da pesquisa, seus 

resultados, e por fim, temos as referências utilizadas na investigação, estas formam o quinto 

capítulo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Sob a perspectiva da Análise do Discurso Francesa, entende-se a linguagem como 

prática social e construtora de realidades sociais. Buscaremos, então, explanar sobre a 

linguagem a partir de um panorama social e discursivo, integrada às concepções de autor e 

campo discursivo. Para a apresentação do referencial teórico, a pesquisa está organizada nas 

seguintes subseções: (2.1) Autoria em Foucault e Maingueneau; (2.2) Estilo: algumas 

considerações; (2.3) Campo Discursivo: espaços entrecruzados pelos chargistas; (2.3.1) 

Campo humorístico, jornalístico e artístico; (2.4) A história da imprensa potiguar: 185 anos de 

história; e (2.4.1) Tradição: A charge na imprensa. 

  

2.1 Autoria em Foucault e Maingueneau 

 

Para iniciarmos a discussão acerca da questão da autoria e apresentar como essa noção 

foi trabalhada pelos teóricos que se debruçaram sobre ela, primeiramente, tecemos algumas 

considerações.  

A questão do autor e da autoria está ligada desde muito tempo ao centro da reflexão 

em teoria literária, uma vez que se entendia que essas noções estariam presentes e poderiam 

ser analisadas nos discursos e textos literários. Contudo, mudanças ocorreram e a Análise do 

Discurso evitou abordar de maneira significativa discursos literários, religiosos e filosóficos, 

em que a figura do autor é incontornável, e passou a investir em corpora até então 

desprezados por outras vertentes de estudo, tentando assim legitimar um novo território. Essa 

legitimação se dá, por exemplo, com o caso da nossa investigação, em que se propõe uma 

análise de como a autoria se constitui no gênero discursivo charge e também o estudo do 

discurso humorístico que se materializa nesse gênero, refletindo sobre um campo discursivo – 

o humorístico, que até pouco tempo não era levado a sério pelos estudos que envolviam os 

discursos produzidos em sociedade. Alguns autores se dedicaram a investigar e aprofundar os 

estudos sobre a questão da autoria, contudo, realizamos um recorte e traremos as 

considerações elaboradas somente por aqueles que compõem o interesse da nossa pesquisa13. 

São eles: o filósofo francês Michel Foucault, que propôs a categoria função-autor, e o 

estudioso francês Dominique Maingueneau, que delimitou a figura de auctor.  

                                                           
13 É de total conhecimento que outros estudiosos também se dedicaram à questão da autoria, dentre os quais 

podemos citar dois grandes nomes: Mikhail Bakhtin e Roland Barthes. Contudo, por recorte e objetivo de 

pesquisa, não nos deteremos às postulações elaboradas por esses autores, situando nossa pesquisa no âmbito 

apresentado no texto.  
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Inicialmente, não se pode falar em autoria sem antes citarmos Foucault14. O autor, em 

algumas de suas obras, traz à tona reflexões acerca da noção de autoria15. A mais célebre 

questão proposta por ele foi: “O que é um autor?” (1992), título da principal obra que trata 

sobre o assunto.  

Foucault de início afirma que é preciso justificar a escolha de tratar esse tema e essa 

justificativa se dá em virtude de uma crítica que o estudioso queria fazer ao que antes havia 

escrito, corrigindo certas imprudências consideradas por ele cometidas em outra obra – As 

palavras e as coisas. As objeções convergiam para nomes de autores que eram utilizados por 

Foucault e indagações surgiram se seria conveniente utilizar ou não algum, ou então definir o 

modo como esses nomes são utilizados. Esse ponto levou o estudioso a desenvolver as ideias 

contidas na obra sobre a questão do autor. A proposição principal que rege o funcionamento 

das ideias de Foucault é a relação do texto com o autor, a maneira como o texto aponta para 

essa figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos em aparência.  

A partir da moderna cultura ocidental, o autor foi individualizado, enquanto portador 

de uma biografia onde se entrecruzam os fios da vida e os fios da obra. Assim, também, como 

aos discursos e aos livros foram atribuídos autores reais somente a partir do momento em que 

o autor se tornou passível de punição e na exata medida em que o seu discurso fosse 

considerado transgressivo. Entendemos um discurso como transgressivo no momento em que 

esse discurso quebra, rompe, com a ordem estabelecida em determinado campo, indo além 

das regras postas.  

Foucault trabalha com noções que certamente são importantes para que se compreenda 

como certos textos são postos a circular em nossa sociedade. Primeiro, ele opera com a noção 

de autor em relação com uma obra. O autor diz que:  

A noção de autor constitui o momento forte da individualização na história 

das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia 

também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história de um 

conceito, de um gênero literário ou de um tipo de filosofia, creio que tais 

unidades continuam a ser consideradas como recortes relativamente fracos, 

secundários e sobrepostos em relação à unidade primeira, sólida e 

fundamental, que é a do autor e da obra (FOUCAULT, 1992, p. 33).  

 

 Foucault, inicialmente, questiona a noção de obra, pois algumas dificuldades surgem. 

Dependendo da concepção assumida para essa noção, ligam-se a ela algumas reflexões que 

precisam ser pensadas. Eis algumas das indagações: “Em que consiste essa curiosa unidade 

                                                           
14 Pontuamos também que não é nosso interesse de pesquisa trabalhar no capítulo de análise com categorias 

foucaultianas.  
15 A arqueologia do saber e A ordem do discurso.  
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que designamos por obra? Que elementos a compõem? Uma obra não é o que escreveu aquele 

que se designa por autor? (FOUCAULT, 1992, p. 37). Partindo disso, Foucault adentra em 

outras questões, por exemplo, se considera-se por obra aquilo que está vinculado a um autor, 

será que tudo o que ele escreveu ou disse, tudo o que ele deixou atrás de si, faz parte de sua 

obra? Como definir uma obra entre os milhões de vestígios deixados por alguém depois da 

morte? Essas indagações refletem o caráter complexo dessa noção, que se mostra tão 

problemática quanto a individualidade do autor. Na Antiguidade, até o início da Idade Média, 

não havia a preocupação de se estabelecer a responsabilidade pelo fechamento da obra; a 

noção de autoria não estava estabelecida nos textos; havia o anonimato, não necessariamente 

se buscava o autor em uma obra. A partir da Renascença, observaram-se distintos fatores que 

contribuíram para a invenção e exaltação do indivíduo.  

 Historicamente, os textos passaram a ter autores na medida em que os discursos 

tornaram-se transgressores com origens passíveis de punição. Hoje, a relação que se 

estabelece entre a obra e a instância autoral é considerada incontestável.  

 No decorrer da obra, o autor discorre também sobre o nome de autor e observa 

algumas distinções entre o “nome do autor e o nome próprio”.   

O nome próprio e o nome de autor encontram-se situados entre os polos da 

descrição e da designação; têm seguramente alguma ligação com o que 

nomeiam, mas nem totalmente à maneira da designação, nem totalmente à 

maneira da descrição: ligação específica. No entanto – e daqui derivam as 

dificuldades particulares do nome de autor -, a ligação do nome próprio com 

o indivíduo nomeado e a ligação do nome de autor com o que nomeia, não 

são isomórficas e não funcionam da mesma maneira. [...] O nome de autor 

não é, portanto, um nome próprio exatamente como os outros (FOUCAULT, 

1992, p. 42-43).  

 

Assim, embora o nome de autor e o nome próprio possuam a função de indicar, 

designar, descrever, a ligação entre ambos não possui o mesmo funcionamento. Essa 

diferenciação pode se dar, tendo em vista que o nome de autor não é um simples elemento de 

um discurso, ele exerce relativamente aos discursos um certo papel que é o de assegurar uma 

função classificativa, isto é, “caracterizar um certo modo de ser do discurso” (1992, p. 45). O 

nome de autor não está atrelado propriamente a um indivíduo real e exterior que proferiu um 

discurso, ele remete a um certo tipo de discurso com estatuto específico, ou seja, aquele que, 

em uma determinada cultura, torna-se provido de uma atribuição de autoria.  

Em diversos campos discursivos, como no jornalístico, o nome do autor pesa. O nome 

não traduz apenas quem responde por determinados escritos. No jornalismo potiguar, uma 

charge de Ivan Cabral não é uma mera charge, mas uma charge produzida por um chargista 
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que alcança notoriedade no estado do Rio Grande do Norte e que se destaca não somente pela 

qualidade técnica, mas também pela história que traz em seu bojo. Assim, o nome do autor 

deixa de ser complemento e torna-se substantivo. 

Ainda na concepção foucaultiana, temos a função autor. Compreendemos que um 

sujeito pode exercer várias funções e uma delas é a de autor. A função autor caracteriza o 

modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma 

sociedade (FOUCAULT, 1992).  

Para Foucault (1992, p. 56), é possível reconhecer no autor quatro componentes 

distintos que o fazem exercer a função de autoria: 

 A função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra, determina, 

articula o universo dos discursos. 

 Não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas 

as épocas e em todas as formas de civilização. 

 Não se define pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas através 

de uma série de operações específicas e complexas. 

 Não reenvia pura e simplesmente para um indivíduo real, podendo dar lugar a vários 

“eus” em simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos 

podem ocupar.  

Desse modo, ao estampar seu nome, por exemplo, em um conjunto de charges, que são 

objetos de sua apropriação, o autor-chargista faz operar formas de pertencimento sobre esses 

objetos; assim compreendemos que a função autor não se forma espontaneamente tal qual a 

atribuição de um texto a uma pessoa. Para Foucault (1992, p. 51), o que faz de um indivíduo 

um autor (ou o que no indivíduo é designado como autor), é a “projeção, em termos sempre 

mais ou menos psicologizantes, do tratamento que se dá aos textos, das aproximações que se 

operam, dos traços que se estabelecem como pertinentes, das continuidades que se admitem 

ou das exclusões que se praticam”. E, por fim, não se deve buscar o autor na pessoa do 

humorista, do artista ou do jornalista, eles nem sempre coincidem, e a função autor se efetua 

“na própria cisão – nessa divisão e nessa distância” (ibidem).  

Encaixando essas considerações ao nosso enfoque – o chargista, não se trata de negar 

o indivíduo que executa as operações físicas e mecânicas de escrever, desenhar ou criar; o 

foco está na função autor que essa pessoa permite funcionar a cada momento. No humor, nas 

artes, no jornalismo, o autor não é um corpo, um rosto ou uma voz; é, sim, uma posição 

ocupada em tantas que o sujeito pode firmar. Aliás, tem-se claro aqui que o sujeito é um 
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lugar, uma instância, uma posição discursiva. Ser autor é uma das dimensões possíveis nas 

tantas que o ser sujeito comporta. 

 De acordo com as postulações de Orlandi (1996), a função autor não se limita a um 

pequeno conjunto de produtores originais de linguagem. “Para nós, a função autor se realiza 

toda vez que o produtor da linguagem se representa na origem, produzindo um texto com 

unidade, coerência, progressão, não-contradição e fim” (ORLANDI, 1996, p. 68). 

 Ainda segundo Orlandi (1996), a posição de autor se constrói à medida que se funda 

um lugar de interpretação, definido pela relação com o outro e com os demais discursos que 

podem ser correlacionados; a autoria constrói e é construída pela interpretação 

simultaneamente. Tem-se a ideia de que o autor surge graças a um efeito-leitor. Isto é, o autor 

se produz através da “possibilidade de um gesto de interpretação que lhe corresponde e que 

vem ‘de fora’. O lugar do autor é determinado pelo lugar da interpretação. O efeito-leitor 

representa, para o autor, sua exterioridade constitutiva” (ORLANDI, 1996, p. 74-75).  

Os discursos necessitam de sujeitos sócio-históricos para existirem. No caso da 

charge, por exemplo, ela é interpretada tanto pelo seu autor quanto pelo seu leitor, pois os 

significados e sentidos são construídos a partir da compreensão e interpretação do que foi lido 

por cada um. Dado isso, o sistema de criação e recepção torna-se mais dinâmico, com lugares 

bem definidos. Não entendemos o autor como o centro do sistema, assim como aspiravam 

influentes camadas da crítica e da produção artística, o que não quer dizer também que o leitor 

assuma essa posição. Leitor e autor são posições ocupáveis, igualmente relevantes no 

processo discursivo, mutuamente influenciáveis, interdependentes e complementares nas suas 

constituições. 

Outra noção com que Foucault opera é a do autor como fundador de discursividade. 

Os autores a que se atribuem essa noção, apresentam a seguinte particularidade: “não são 

apenas os autores de suas obras, dos seus livros. Produziram alguma coisa mais: a 

possibilidade e a regra de formação de outros textos” (1992, p. 58). Foucault exemplifica essa 

questão com os nomes de Freud e Marx, estes não são autores simplesmente de um texto, mas 

estabeleceram uma possibilidade indefinida de discursos. Eles não só tornaram possível um 

certo número de analogias como também tornaram possível um certo número de diferenças. 

Abriram o espaço para outra coisa diferente deles e que, no entanto, pertence ao que eles 

fundaram.   

Outro estudioso que também se debruçou analiticamente sobre a questão do autor foi 

Maingueneau (2010, p. 26), que apresenta tal caracterização:  
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Categoria híbrida, que implica ao mesmo tempo o texto e o mundo do qual 

este texto participa, o autor é uma instância que enuncia (atribui-se-lhe um 

ethos e a responsabilidade de alguns gêneros de textos, em particular os 

prefácios), mas também certo estatuto social, historicamente variável.   

 

 É notória a relação que se estabelece entre a utilização da palavra “autor” e as 

produções verbais, tendo em vista que o emprego comumente dessa noção nos estudos de 

textos, constrói-se sobre essa restrição fundamental. Contudo, Maingueneau (2010, p. 27) 

afirma que “a noção de autor não é, com efeito, de forma alguma reservada só a enunciados”. 

Partilhamos dessa mesma compreensão, mas, situando nosso corpus de pesquisa, a relação 

que estabelecemos é entre autor e o gênero charge, ou seja, encaixamo-nos nos trabalhos que 

se desenvolvem a partir de produções verbais.  

 Um questionamento pertinente proposto por Maingueneau (2010) e que pode ser 

tomado como ponto de partida para pesquisas que envolvam essa conjuntura é: Para o 

linguista, a primeira coisa a se fazer é se perguntar em que condições um enunciado é 

suscetível de ter um “autor”. Refletindo sobre essa questão, acreditamos ser a charge um 

enunciado suscetível de ter um autor, visto que é isso que pretendemos concretizar ao final 

desta pesquisa. Também buscaremos analisar como a autoria se constitui no gênero discursivo 

charge, como o chargista passa a assumir a função autor a partir da formação de si, de 

determinados traços de estilo, de ritos de produção e escrita, de posicionamentos que são 

assumidos por estes e que influenciam na produção do gênero e de regularidades discursivas 

que se perpetuam nas charges.  

Ainda para esclarecer a discussão sobre o termo, o estudioso apresenta três dimensões 

para a noção de autor (MAINGUENEAU, 2010, p. 30): a primeira delas e a mais evidente é a 

instância de estatuto historicamente variável que responde por um texto. Poderia ser 

denominada de “autor responsável”. Ele não é nem o enunciador, correlato do texto, nem o 

produtor em carne e osso; essa instância não tem nada de especificamente literária, uma vez 

que “ser o autor de um texto” vale para qualquer gênero de discurso. A segunda é a do “autor-

ator”, que, organizando sua existência em torno da atividade de produção de textos, deve gerir 

uma trajetória, uma carreira. Não é que seja necessariamente uma profissão, pois alguém pode 

ser engenheiro e publicar paralelamente poesias. Podemos afirmar que os três participantes da 

pesquisa, a partir da organização em torno da atividade de suas produções 

humorísticas/jornalísticas/artísticas, estão gerindo uma carreira principalmente no meio 

jornalístico. Este estatuto varia consideravelmente, segundo os lugares, as épocas e os 

posicionamentos dos interessados. Assim, a própria palavra “autor”, de acordo com as 

conjunturas históricas, entra em concorrência com outras: escritor, homem de letras, literato, 
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artista e intelectual. Por fim, a terceira dimensão é a do autor enquanto correlato de uma obra. 

Para evitar a instabilidade da palavra, Maingueneau propõe que se fale em “auctor”. Se todo 

texto implica por natureza um “responsável”, apenas um número muito restrito de indivíduos 

atinge o estatuto de “auctor”. Basta para isso que se possa associá-lo a uma obra, ou a um 

Opus, e não a uma sequência contingente de textos dispersos. Nesse aspecto, uma distinção se 

faz entre a atividade propriamente literária e outras voltadas igualmente para a produção de 

textos, como o jornalismo ou a política, pelo fato de que toda pessoa que publica um texto de 

própria lavra torna-se “auctor” em potencial.   

Além dessas definições, tem-se ainda a emergência da figura de auctor, em que várias 

etapas são consideradas para que isso se efetue.  No primeiro estágio, temos uma autoralidade 

que se pode dizer dispersa, em que um produtor se situa como responsável por diversos textos 

provenientes de atividades verbais rotineiras. Nessa etapa, os chargistas assumem essa 

autoralidade dispersa, pois se constituem como responsáveis não só pelas charges, mas 

também por outros gêneros produzidos e publicados, como as tirinhas, as caricaturas e os 

cartuns. Segundo, o próprio produtor pode publicar um ou vários textos em gêneros que o 

qualificam como auctor, ou pode reunir textos dispersos para transformá-los em obra, 

lembrando que a situação é diferente quando o produtor está morto ou incapacitado de intervir 

nessa reunião de textos. Dois dos três participantes da pesquisa já tiveram seus textos 

publicados, e um já reuniu textos diversos e os compilou em uma publicação.  

 No terceiro estágio, para ser plenamente auctor, é preciso ser reconhecido, ter uma 

imagem de autor; o grau desse reconhecimento varia com a natureza dos terceiros implicados. 

E, no quarto estágio estão aqueles que atingem o estatuto de auctor maior, quando seu 

prestígio é tamanho que se publicam textos que não estavam destinados a ser publicados.  

Atrelada à questão da autoria está também a noção de imagem de autor, que para 

Maingueneau (2010) pode ser fecunda para a Análise do Discurso, já que a AD por natureza 

se dedica a trabalhar em fronteiras e cruzamentos. Essa imagem não é uma dimensão 

consubstancial, mas uma realidade instável e fluida “que não pertence propriamente nem ao 

autor nem ao público ou ao texto, mas resulta da interação entre instâncias heterogêneas” 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 140). Compreendemos que o gênero charge trabalha claramente 

essa imagem de autor como constituída por uma interação heterogênea, tendo em vista que a 

construção da compreensão do autor na charge pode ser expressa pelo que o autor-chargista 

expõe, mas também pelas interpretações dos leitores que podem ser variadas e distintas da do 

autor.  
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Maingueneau restringe sua reflexão sobre a imagem de autor ao discurso literário, 

mesmo afirmando que a maioria dos procedimentos por ele estudados tem também validade 

para outros discursos. Para o estudioso, a imagem de autor não é,  

somente o produto de uma atividade multiforme do autor e, em primeiro 

plano, de seus textos: na verdade, essa imagem é elaborada na confluência 

de seus gestos e de suas palavras, de um lado, e das palavras dos diversos 

públicos que, a títulos diferentes e em função de seus interesses, contribuem 

para moldá-la (MAINGUENEAU, 2010, p. 144).    

 

 Isso nos remete mais uma vez ao entendimento da imagem de autor como um produto 

construtivo, baseada em várias instâncias.   

 Ainda fundamentado nessa acepção de imagem de autor e relacionando as 

formulações ao discurso literário, Maingueneau (2010, p. 147) afirma que se pode distinguir 

duas zonas principais da produção de sinais que contribuem para dar forma à imagem de 

autor: uma zona em torno do texto e uma zona em torno do ator. Podemos dizer que esse ator 

se dedica a um duplo trabalho: o de “regulação” e o de “figuração”16, em função da imagem 

que, mais ou menos conscientemente, ele se esforça para impor. A regulação pode reorientar a 

trajetória de conjunto em que se situa toda obra singular: ser escritor é assim dar sentido a 

suas atividades passadas e presentes em função de um futuro projetado e isso passa por 

gêneros diversos, desde entrevistas concedidas a jornalistas a escritos sobre outras artes. 

Associado a essa regulação está o trabalho de figuração, em que o ator se põe de algum modo 

em cena como escritor, optando por determinados posicionamentos como viajar ou não, 

aparecer na televisão ou ocultar o rosto etc.  

 Existem outros elementos que não resultam diretamente da “regulação” nem da 

“figuração” e giram em torno do texto e contribuem para a imagem de autor. A distinção pode 

se dá em vários planos (MAINGUENEAU, 2010, p. 148-151): a personagem; a cenografia; os 

gêneros; a autor-garante e o ethos editorial.  

 Por fim, Maingueneau (2010) reafirma que a imagem de autor, assim como o autor, 

não é um ponto fixo, nem uma zona de contato entre instâncias estáveis, mas sim uma 

fronteira móvel, resultante de um jogo de equilíbrio instável em reconfiguração permanente e 

que hoje não estamos mais em regime discursivo em que determinado número de normas se 

impõe aos escritores (acrescentamos autores); entramos num universo em que o escritor deve 

constantemente legitimar seu processo criativo, elaborando uma imagem de autor à medida de 

sua obra.  

                                                           
16 Termos empregados na obra O discurso literário.  
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2.2 Estilo: algumas considerações 

 

 Nesta seção, abordaremos a questão do estilo, uma vez que para responder 

significativamente a nossa questão de pesquisa, que é como descrever e interpretar a 

constituição da autoria do gênero discursivo charge, mais precisamente nas charges 

potiguares, é necessário apresentar algumas considerações sobre essa categoria, já que estilo e 

o objetivo do nosso trabalho se inter-relacionam. Para a construção desse referencial, 

retomamos as reflexões propostas por Bakhtin (2003), em que o estilo é focalizado como 

traço inerente ao enunciado e ao sujeito; assim como as apontadas por Palhano (2011), em sua 

tese de doutorado “Coerção e ruptura estilísticas na poesia potiguar: a construção do ethos 

inventivo do poeta Jorge Fernandes”.  

 De acordo com Palhano (2011), o substantivo estilo atravessa o tempo como uma 

categoria de análise quase sempre presente nas reflexões sobre linguagem. A forma latina 

stilus incorpora-se às línguas modernas. No vernáculo português, por exemplo, a partir dessa 

base latina, temos estilo. Essa categoria já passou por algumas transações: das primeiras 

sistematizações sobre poética e sobre retórica aos estudos linguísticos mais recentes sobre 

enunciação, sobre sujeito e sobre gênero. Considera-se, além disso, a circulação no discurso 

cotidiano, desatrelada de uma mensuração conceitual mais precisa.   

   Ressaltamos que nem sempre associou-se estilo a autor, tendo em vista que apagada a 

força da retórica greco-latina, o sujeito perde centralidade nas teorizações sobre linguagem, 

ressurgindo somente quando a linguística começa a extrapolar os limites da abordagem 

saussuriana. Contemporaneamente, associamos estilo a autor (é o que fazemos nesta 

investigação), e esse restabelecimento das relações entre estilo e sujeito, no quadro das teorias 

enunciativas, oferece, em Bakhtin, um enfoque social, histórico e dialógico que possibilita o 

entendimento do estilo como categoria articulada à dinamicidade da vida social em toda a sua 

efervescência, uma vez que o põe como elemento inerente à enunciação.   

 Palhano (2011) aborda a vinculação entre gênero e estilo, sempre se entendendo esse 

último como resultado das escolhas do locutor, sejam elas condicionadas ou não pelas 

convenções do gênero discursivo. No que se refere a essa relação, Bakhtin (2003, p. 265) 

assevera que “todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 

enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso”. Em outras palavras, não há estilo fora do 

enunciado e do gênero. Desse modo, uma vez que a escolha dos recursos linguísticos está, de 

certo modo, condicionada ao gênero, estreita-se a relação entre as formas genéricas e o que 

Bakhtin (2003) denomina por estilo de linguagem ou funcional, o estilo de um gênero 
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peculiar a uma dada esfera da atividade da comunicação humana. Bakhtin (2003, p. 266) 

explicita:  

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 

especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 

determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, 

de tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação 

discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, 

etc. O estilo integra a unidade de gênero do enunciado como seu elemento. 
 

 

 O estilo funcional é sempre condicionado pelas sanções do princípio de 

comunicabilidade social. Tal princípio exige enunciados tipificados e dispostos em uma 

normalização maleável, de acordo com as necessidades sociocomunicativas dos interlocutores 

e das situações enunciativas. Nessa circunscrição, o estilo não está aberto a manifestações 

inventivas que desafiem os paradigmas das escolhas estilísticas funcionais, o que não significa 

dizer que não haja possibilidades de enfrentamento. Dessa maneira, ou sob as forças das 

circunstâncias enunciativas ou sob, talvez, os interesses individuais do falante, sua vontade 

discursiva, as escolhas responsáveis pela tessitura estilística funcional podem sofrer 

alterações.  

 Ressaltamos que Bakhtin (2003) denomina estilo funcional e estilo individual. Mesmo 

assegurando que o estilo está indissolúvel e organicamente ligado aos gêneros do discurso, o 

autor não elimina, por outro lado, a força criadora do sujeito falante. Apenas traça os limites 

em que a manifestação individual pode se corporificar. Nesse âmbito, toma forma o estilo 

individual: o falante também faz escolhas não condicionadas pelas convenções do gênero e 

capazes, por isso mesmo, de refletir interesses pessoais.   

 Ainda para Bakhtin (2003), se consideramos as marcas de alternância do enunciado e 

o caráter responsivo daí decorrente, as palavras e as estruturas linguísticas também são do 

outro parceiro(s) da interação verbal. As palavras são, enfim, tanto de quem as projeta nas 

escolhas realizadas, como reflexo do uso social dos signos. Desse inter-relacionamento entre a 

potencialidade expressiva do enunciador e os ecos expressivos do outro, revela-se o estilo 

individual na acepção bakhtiniana:  

Quando escolhemos as palavras, partimos do conjunto projetado do 

enunciado, e esse conjunto que projetamos e criamos é sempre expressivo e 

é ele que irradia a sua expressão (ou melhor, a nossa expressão) a cada 

palavra que escolhemos; por assim dizer, contagia essa palavra com a 

expressão do conjunto. E escolhemos a palavra pelo significado que em si 

mesmo não é expressivo, mas pode ou não corresponder aos nossos 

objetivos expressivos em face de outras palavras, isto é, em face do conjunto 

de nosso enunciado (BAKHTIN, 2003, p. 291-292). 
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O estilo individual é, dessa forma, resultado de seleção axiologicamente marcada: a 

expressividade própria do sujeito na comunicação. E, uma vez que o enunciado reflete a 

individualidade de quem fala (ou escreve), as marcas desse estilo sempre se fazem presentes e 

desvelam posicionamentos ideológicos, mesmo nos casos em que a intensidade da entonação 

emocional-volitiva esteja atenuada pela coerção estilística do gênero discursivo. A esse 

respeito, Bakhtin (2003, p. 265-266) sustenta que, “na imensa maioria dos gêneros discursivos 

[...], o estilo individual não faz parte do plano do enunciado, não serve como um objetivo seu, 

mas é, por assim dizer, um epifenômeno do enunciado, seu produto complementar”. Nesse 

sentido, um enunciado absolutamente neutro é inconcebível porque a manifestação do estilo 

individual se mostra em variados graus, nunca se fazendo ausente nas manifestações verbais 

concretas.  

 Nessa configuração do estilo individual e do estilo funcional, torna-se perceptível o 

papel desempenhado pelo enunciador ao gerenciar as escolhas linguísticas. Se, por um lado, é 

verdade que as escolhas são condicionadas pelas convenções sociocomunicativas do gênero 

discursivo, também o é que, para além dessa determinação, o enunciador imprime marcas que, 

de uma forma ou de outra, configuram uma diferença. Também não estamos, assim, 

legitimando o caráter puramente idiossincrático dessas interferências, uma vez que, mesmo 

sob o rótulo de individual, o estilo é sempre resultante, de acordo com Bakhtin, de uma 

situação dialógica (PALHANO, 2011).  

 Mantendo esse ponto de vista, é necessário considerarmos alguns elementos. O 

primeiro deles é a figura do ouvinte interno, entendida como uma categoria intrínseca à 

enunciação, não se tratando do(s) ouvinte(s)/leitor(es) para quem o enunciado é endereçado 

externamente. Esse ouvinte dito interno não se confunde com o autor, mas possui papel 

determinante no estilo individual de um enunciado. Sendo assim, a tessitura do estilo, até 

mesmo do estilo individual de um poeta lírico, por exemplo, é permeada por essa voz. Pelo 

menos dois sujeitos se fazem presentes, portanto, na definição de um estilo individual: o 

sujeito autor e seu grupo social, este último devidamente representado pelo ouvinte interno.  

 Os outros elementos considerados são: o ouvinte/leitor (desta vez, externo) e o objeto 

de que trata o enunciado. Esses elementos interferem, de modo categórico, na tessitura do 

enunciado e, em decorrência, no estilo individual. Nesse entendimento, esses participantes – o 

autor, o herói e o ouvinte/leitor – são fatores constituintes do enunciado, uma força viva que 

molda vozes e estilos. Em relação ao ouvinte/leitor, a interferência dá-se devido à força 

dialógica inerente à enunciação. A imagem social do ouvinte/leitor, o conjunto de seus valores 

e de suas crenças (inclusive a respeito ao objeto em pauta), exerce influência na delineação da 
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vontade discursiva do enunciador por interferirem na definição da tonalidade volitivo-

emocional que permeia o enunciado (PALHANO, 2011).  

 Diante do que foi citado, entendemos o estilo como um conjunto de procedimentos 

que respondem pelo acabamento do enunciado, dando visibilidade ao mundo e ao próprio 

homem. Compreendido assim, o estilo está além de escolhas lexicais, fraseológicas e 

gramaticais, uma vez que é urdido pelos valores da vida social.  

 No sentido da criação de um estilo individual, o sujeito, na perspectiva bakhtiniana, é 

um agente capaz de estabelecer diálogo com as marcas estilísticas das demais vozes que 

permeiam o enunciado. Ele é responsável pelo agenciamento dessas vozes e pela 

manifestação de uma intenção ou vontade discursiva; o exercício da autoria se dá, portanto, 

no processo de reestruturação do que é dito pelo outro. E o autor é, assim, responsável por 

essa reestruturação e consequentes conclusibilidade e acabamento do enunciado, inclusive no 

âmbito do estilo individual. 

 Por fim, Palhano (2011), ancorado na perspectiva bakhtiniana, entende que o estilo 

está presente em todo e qualquer enunciado e se manifesta tanto na dimensão coletiva do 

gênero discursivo quanto na dimensão individual do enunciador. Além disso, compreende que 

o enunciado é produzido por um sujeito capaz de manifestar, mesmo mergulhado no 

conglomerado da heterodiscursividade social, uma intenção ou vontade discursiva. Assim, nas 

palavras do próprio Bakhtin (2003, p. 308): “todo texto tem um sujeito, um autor (o falante ou 

quem escreve)”.  

 

 

2.3 Campo Discursivo: espaços entrecruzados pelos chargistas 

 

 A noção de campo esteve inicialmente ligada a Pierre Bourdieu e seus estudos eram 

voltados para determinadas regras que os membros de um campo tinham que seguir. Como 

ponto de sustentação mais frequente, recorre-se ao conceito de Bourdieu (1997, p. 57):  

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há 

dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de 

desigualdade, que se exercem no interior desse espaço - que é também um 

campo de lutas para transformar ou conservar esse campo de forças. Cada 

um, no interior desse universo, empenha em sua concorrência com os outros 

a força (relativa) que detém e que define sua posição no campo e, em 

consequência, suas estratégias.  
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O estudioso afirma que todas as produções culturais, a filosofia, a história, a ciência, a 

arte, a literatura etc., são objetos de análises com pretensões científicas e, por concordarmos 

com esse pensamento, consideramos que as produções de charges podem ser tomadas como 

objetos de análises a serem investigadas academicamente. 

 Nesses campos encontram-se uma oposição, que se divide em alguns que acreditam 

que, para conhecer um campo (como o da literatura), basta ler os textos desse campo, e para 

outros, conhecer um campo requer relacionar o texto com o contexto, ou seja, a sua relação 

com o mundo social ou econômico. No que diz respeito à ciência, um mesmo pensamento 

assume-se, o de que o processo de perpetuação da ciência é como uma espécie de 

partenogênese, ou seja, a ciência engendra-se a si própria, não passando por qualquer 

intervenção do mundo social. Contudo, Bourdieu posiciona-se para além dessas oposições e 

diz que para compreender uma produção cultural não basta referir-se nem somente ao 

conteúdo textual dessa produção nem tampouco estabelecer uma relação direta entre o texto e 

o contexto. Para fugir dessas alternativas, o autor apresenta exatamente a noção de campo.  

Minha hipótese consiste em supor que, entre esses dois polos, muitos 

distanciados, entre os quais se supõe, um pouco imprudentemente, que a 

ligação possa se fazer, existe um universo intermediário que chamo o campo 

literário, artístico, jurídico ou científico, isto é, o universo no qual estão 

inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem ou 

difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo social 

como os outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas. A 

noção de campo está aí para designar esse espaço relativamente autônomo, 

esse microcosmo dotado de suas leis próprias (BOURDIEU, 1997, p. 20, 

grifo do autor). 

 

 Entende-se um campo como um espaço relativamente autônomo porque, apesar de 

possuir leis próprias, este é influenciado pelas pressões de outros campos, pelo mundo social 

que o envolve. Mas a autonomia é um ponto marcante para a constituição desse, e uma das 

manifestações mais visíveis da autonomia em um campo é o seu poder de refratar, ou seja, o 

campo desvia a direção das pressões ou das demandas externas, retraduzindo sob uma forma 

específica aquilo que lhe é imposto. 

 Um campo, além de apresentar essas características, apresenta um princípio norteador, 

que são os seus agentes. A estrutura das relações objetivas entre os diferentes agentes é o que 

comanda os pontos de vista, as intervenções científicas, os lugares de publicação, os temas 

escolhidos, os objetos pelos quais se interessam. É essa estrutura relacional entre os agentes 

que determina o que eles podem e não podem fazer. Ou, ainda, é a posição que eles ocupam 

nessa estrutura que determina ou orienta, pelo menos negativamente, suas tomadas de 
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posição. Então, para Bourdieu, só compreendemos, verdadeiramente, o que diz ou faz um 

agente engajado num campo (citamos aqui o chargista), se estamos em condição de nos 

referirmos à posição que ele ocupa nesse campo, sabendo de que lugar ele fala.     

    Outro estudioso que também se dedicou à noção de campo foi Dominique 

Maingueneau, que, em meados da década de 1970, transpôs a noção de campo de Bourdieu 

para a noção de campo discursivo, que segundo esse autor é “considerado como um espaço no 

interior do qual interagem diferentes “posicionamentos”, fontes de enunciados que devem 

assumir os embates impostos pela natureza do campo, definindo e legitimando seu próprio 

lugar de enunciação” (MAINGUENEAU, 2010, p. 50). Assim, como dentro de um campo 

discursivo interagem diferentes posicionamentos, também interagem diferentes gêneros 

discursivos, pois cada campo investe cada um à sua maneira em gêneros específicos. Por 

exemplo, dentro do campo jornalístico, podemos citar dentre outros gêneros que pertencem a 

esse universo, a notícia, o editorial, a carta ao leitor, o artigo de opinião etc. Já no campo 

humorístico, citamos a charge, a tirinha, o cartum e as histórias em quadrinhos, que mesmo 

pertencendo ao mesmo campo, apresentam características peculiares que os diferenciam. E 

vale ressaltar ainda que um mesmo gênero, como é o caso da charge, pode apresentar marcas 

de mais de um campo discursivo, como exploraremos na seção seguinte, onde encaixamos 

essa produção no campo jornalístico, artístico e humorístico.  

Por essas características, não podemos pensar o campo discursivo como uma estrutura 

estática, ou seja, como algo que não é perceptível de mudanças e (re)colocações, mas sim 

como um jogo de equilíbrio instável, em que diversos gêneros e posicionamentos estão em 

relação de concorrência. Maingueneau (2010, p. 51, grifo do autor), sobre a caracterização do 

campo discursivo diz que: “Um de seus traços essenciais é que ele não é homogêneo [...]. O 

campo tem efetivamente um centro, uma periferia e uma fronteira”.  

Os posicionamentos centrais contam com dominantes e dominados, já os 

posicionamentos periféricos, por natureza são dominados pelos do centro. Os 

posicionamentos periféricos podem corresponder a três grandes casos hipotéticos (2010, p. 

51-52):  

(a) alguns são posicionamentos que em um estado anterior se encontravam no centro 

do campo e foram marginalizados; 

(b) outros são recém-chegados que esperam chegar ao centro;  

(c) outros, por fim, pretendem constituir um subcampo relativamente autônomo em 

relação ao centro.  
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Pensando nesses casos e encaixando-os na conjuntura de posicionamentos e estratégias 

assumidos pelos autores-chargistas potiguares, observamos que dois chargistas se encaixam 

nos dois primeiros casos. O primeiro diz respeito ao chargista Antônio Amâncio, que por 

muitos anos marcou a história da charge e do jornalismo potiguar. Amâncio publicou charges 

durante muito tempo no jornal Tribuna do Norte e sua demissão se deu por um acontecimento 

no mínimo interessante. Após a publicação de mais uma charge, o chargista foi pego de 

surpresa pela má repercussão que a mesma causou no cenário social e, principalmente, 

político do estado, alcançando maior repercussão do que outras imagens impressas durante 

anos nas páginas dos jornais potiguares, marcando presença na coluna Holofote de uma das 

edições do mês de abril de 2012 da revista Veja. A charge dizia respeito à gestão da então 

governadora do estado do RN, Rosalba Ciarlini. Segue abaixo:  

Figura 4 – Charge de Amâncio17 

 

 A imagem consta da caricatura da governadora em seu gabinete e embaixo dele, como 

se estivesse escondido, o seu esposo – o ex-deputado Carlos Augusto Rosado. Rosalba 

pronunciou o seguinte enunciado: “Quem manda aqui sou ELE!!!”; o trocadilho do pronome 

feminino pelo masculino, só reforçou os comentários de que todas as decisões que Rosalba 

tomava no mandato eram sob o comando de Carlos Augusto, ou seja, na verdade, o estado não 

estava sendo governado por ela e sim por ele. Isso não foi aceito pelos influentes do governo e 

o chargista acabou sendo demitido. Para muitos, essa foi uma medida antidemocrática e de 

antiliberdade de expressão.   

                                                           
17 Disponível em:  <http://rnblogprog.org/2012/04/05/jornal-tribuna-do-norte-demite-chargista-por-conta-de-

charge/>. Acesso em: 12 abr. 2016. 



48 

 

Analisando essa conjuntura, compreendemos que, antes, por ser um chargista 

conhecido, ganhador de vários prêmios, Amâncio, pelos posicionamentos que assumia, 

situava-se no centro dos campos humorístico e jornalístico, pois havia reconhecimento do 

estatuto de chargista, mas devido a um posicionamento em particular que, no caso, foi a 

produção de uma charge que versava sobre o governo da época, o chargista acabou afastando-

se do centro e sendo marginalizado, tendo em vista que foi demitido do jornal de maior 

representatividade do estado do RN.  

O segundo caso diz respeito ao chargista Eliabe Alves. Em relação aos outros 

chargistas que compõem o cenário potiguar, Eliabe ainda desfrutará de experiências e 

posicionamentos já vividos e assumidos pelos outros colegas, e ainda é categorizado como 

chargista local. Sua produção de charges iniciou-se em 2009, e até hoje vem buscando fixar-

se dentro do campo do humor e do jornalismo. Ainda não teve experiências em jornais de 

publicação diária e maior representatividade jornalística, produzindo atualmente uma charge 

mensal. Esse autor recém-chegado ao campo, espera chegar ao centro, e uma das estratégias 

assumidas por ele é a criação de um jornal próprio, o “Jornal da Serra – o que acontece na 

Serra de Santana você lê aqui”. O jornal conta com uma publicação impressa mensal (onde 

são publicadas as charges), e uma versão on-line com publicações diárias. Além disso, Eliabe 

está sempre presente em eventos da área do humor e do jornalismo.  

Observamos assim, que esses dois autores-chargistas assumem posicionamentos e 

utilizam estratégias que podem marcar de diversas maneiras sua trajetória dentro de 

determinado campo discursivo. A esse respeito Maingueneau (2010, p. 52) afirma que:  

O campo é o espaço em que se definem as trajetórias efetivas dos escritores, 

que estão constantemente reajustando suas estratégias em função da maneira 

como evolui sua posição. Em particular, não se deve esquecer que a grande 

maioria dessas trajetórias não tem nada de um processo contínuo, de uma 

“carreira” coerente. Trata-se, antes, de estratégias sucessivas que são difíceis 

de integrar num quadro simples e harmonioso.  

 

 Por essas colocações, vemos que a noção de posicionamento é central na constituição 

dos campos discursivos. É entendida como uma identidade enunciativa (doutrina, teoria, 

escola, partido, tendência) cuja especificidade se define em função do contraste junto a outras, 

por isso “a unidade de análise pertinente não é o discurso em si, mas o sistema de relação com 

outros discursos por meio do qual ele se constitui e se mantém” (MAINGUENEAU, 2010, p. 

50).  
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A noção de campo discursivo se faz importante também para a compreensão de outro 

postulado teórico fundamental na Análise do Discurso – o interdiscurso. Maingueneau (2008) 

afirma que para um entendimento menos grosseiro e vago desse termo, é preciso considerar a 

tríade: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Entende-se como universo 

discursivo o conjunto de formações discursivas de todos os tipos que interagem numa 

conjuntura dada. Esse universo representa, necessariamente, um conjunto finito, mesmo que 

ele não possa ser apreendido em sua globalidade. É de pouca utilidade para o analista, pois a 

partir dele é que serão construídos domínios suscetíveis de serem estudados: são os campos 

discursivos. Esses devem ser entendidos como um conjunto de formações discursivas que se 

encontram em concorrência, incluindo tanto o confronto aberto como também a aliança ou a 

neutralidade aparente entre discursos que possuem a mesma função social e divergem sobre o 

modo pelo qual ele deve ser preenchido e delimitam-se reciprocamente em uma região 

determinada do universo discursivo. É no interior do campo discursivo que se constitui um 

discurso, que pode deixar-se descrever em termos de operações regulares sobre formações 

discursivas já existentes, o que não significa dizer que um discurso se constitua da mesma 

forma com todos os discursos desse campo, e isso em razão da evidente heterogeneidade que 

é constitutiva dos discursos. O analista é conduzido então a separar, no campo, os espaços 

discursivos, que são os subconjuntos de formações discursivas que, diante de um propósito, 

julga-se relevante pô-los em relação. 

Essa distinção se faz necessária para esclarecer que o analista do discurso não pode 

estudar ou pesquisar tudo, pois nunca dará conta da gama de informações que podem surgir 

do estudo de várias formações discursivas. É preciso realizar recortes até se chegar a um 

espaço discursivo, pois só assim a pesquisa se tornará relevante para a área do conhecimento 

escolhida. Esse ponto justifica também o recorte da nossa pesquisa, pois analisaremos ritos de 

escrita e produção e traços de estilo de autores que produzem charges que versam sobre 

acontecimentos ocorridos no Rio Grande do Norte, o que remete à produção de discursos 

humorísticos, tendo em vista o gênero que é produzido, mas ao mesmo tempo não podemos 

fugir da heterogeneidade já mencionada, pois há uma relação constitutiva entre a charge e o 

interdiscurso, partindo da hipótese de que o discurso chargístico é construído a partir de 

dizeres e discursos vários, e que estes contribuem para se chegar aos efeitos de sentido 

desejados, principalmente no que diz respeito à confluência dos discursos humorístico, 

jornalístico e político.  

Assim também pensamos em relação aos campos discursivos que os autores chargistas 

entrecruzam. A relação entre eles se dá pela inegável interdiscursividade que perpassa suas 
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produções e seus posicionamentos e estratégias, que se situam nos campos jornalístico, 

artístico e humorístico, como veremos na próxima seção.  

Assim, entendendo o campo discursivo como um segmento da sociedade que 

apresenta suas dispersões, mas também suas regularidades, suas relações entre sujeitos, 

compreendemos que determinado indivíduo só pertencerá a um campo específico se cumprir 

certos princípios e adotar certos posicionamentos que o legitimem nesse segmento da 

sociedade.   

 

2.3.1 Campos Humorístico, Jornalístico, Artístico 

  

 Como vimos, a teoria de Bourdieu relacionava-se ao campo científico, mas depois de 

outros estudos foi estendida a outros tipos de atividade simbólica, dentre as quais podemos 

destacar, por ser as que interessam a esta investigação, os campos humorístico, jornalístico e 

artístico.  

 Esses campos citados e até mesmo outros diversos “se apresentam à apreensão 

sincrônica como espaços estruturados de posições (ou de lugares), cujas propriedades 

dependem de sua posição no interior desses espaços” (BOURDIEU, 1980, p. 113 apud 

MAINGUENEAU, 2010, p. 49-50). Percebemos, assim, que podemos compreender esses 

campos discursivos em determinados espaços temporais e que só se configuram e se validam, 

a partir dos lugares que os sujeitos envolvidos assumem.  

 Mais uma vez pontuamos que não podemos pensar os campos discursivos como 

territórios homogêneos e estáveis. Por isso, afirma Possenti (2010) que não se pode pensar, 

por exemplo, que as formas de funcionamento do campo científico sejam as mesmas do 

campo literário: aquilo que autoriza um sujeito a se constituir como cientista não condiz 

exatamente com o que autoriza um sujeito se dizer escritor. Além disso,  

não se pode mais considerar que um discurso (e outras atividades a ele 

relacionadas) sejam ações ou decisões de um indivíduo – um sujeito, um 

pesquisador, um autor – mas o resultado de um conjunto de regras que esses 

indivíduos seguem em um campo específico (POSSENTI, 2010, p. 171).  

 

 Baseados nesse pensamento, consideraremos que as produções dos autores-chargistas 

que compõem esta pesquisa não são concretizações simplesmente de um autor, de sua 

vontade, de seu pensamento, mas sim que são frutos de posicionamentos assumidos por esses 

e que implicam regras/regularidades específicas, marcando o funcionamento do campo 

discursivo.   
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Primeiramente, discorreremos sobre o campo humorístico. Esse vem despertando cada 

vez mais o interesse de diversos estudiosos nas mais diferentes áreas do conhecimento. Um 

dos nossos objetivos na dissertação de mestrado “O discurso humorístico nas charges da 

Tribuna do Norte” foi reafirmar a questão de que o discurso humorístico pode mesmo ser 

considerado como um campo discursivo, assim como temos os campos discursivos religioso, 

político e científico.   

Fazendo uma analogia entre humor e literatura, Possenti (2010) propõe alguns traços 

que podem definir o humor como um campo discursivo: primeiramente, temos as práticas do 

sujeito: os humoristas não se formam, assim como os médicos ou advogados; humor não se 

aprende na escola ou até mesmo na universidade. Esses autores podem surgir em qualquer 

espaço e ter outras atividades que podem ser próximas da profissão de humorista. É o caso, 

por exemplo, de Rodrigo Brum, ele não produz apenas charges, mas cria também tirinhas e 

não trabalha somente no jornal onde publica, mas atua também como ilustrador freelancer. O 

mesmo se dá com Ivan Cabral, além de publicar charges no Novo Jornal e em sua página 

virtual “Sorriso Pensante”, Ivan é servidor público, chefiando o setor de Criação e Arte da 

Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eliabe 

Alves, além de chargista, é jornalista, cobrindo os acontecimentos mais relevantes que 

ocorrem na região da Serra de Santana.  

Um segundo elemento definidor é o tema (assunto que o campo humorístico aborda), o 

humor trata de qualquer assunto e inclusive luta para que nenhuma proibição possa atingir 

suas produções. Este tenta fugir do “controle do politicamente correto” (POSSENTI, 2010, p. 

175), por defesa de funções e práticas específicas. As charges que compõem nosso corpus 

confirmam essa concepção, pois elas abordam assuntos variados no tocante ao estado do Rio 

Grande do Norte, os aspectos sociais em geral, os embates políticos, entre outros.  

O discurso humorístico aborda um sem-número de questões que se relacionam direta 

ou indiretamente com temas e polêmicas sociais e culturais as mais diversas: políticas, 

religiosas, as de natureza moral e/ou ética, costumes, tradições, valores, dogmas, tabus, 

preconceitos e estereótipos. 

É interessante notar como os tabus, preconceitos e valores que assinalam as dinâmicas 

culturais de uma dada sociedade incidem sobre o campo humorístico. Nessa dinâmica, é 

permitido ao discurso humorístico abordar os mais inquietadores assuntos e temas, seja qual 

for a sua complexidade, ensejando ao enunciador que se vale do humor não ser equiparado ao 

objeto em questão, mas desde e somente que isso leve ao riso. Foucault (1996, p. 8-9) pontua 

esse fato ao afirmar: 
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que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em 

qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer 

coisa, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 

aleatório. 

 

O campo humorístico funcionaria, então, como um amortecedor dessas tensões sociais 

e proibições, permitindo que o que foi dito seja bem recebido a partir do riso e da comicidade. 

Assim, faz parte da natureza do discurso humorístico, através do seu efeito cômico que 

promove o riso, abordar tudo aquilo que, via de regra, não seria discutido ou debatido 

abertamente, sem causar certa tensão. 

O terceiro traço são os modos de enunciação (os gêneros preferenciais do campo 

humorístico). O humor é um campo agregador de vários gêneros. Possenti (2010, p. 175) nos 

diz: 

O humor, como a literatura, é um campo em que se praticam gêneros 

numerosos, da comédia à charge, passando pelas “crônicas” e narrativas, 

histórias em quadrinhos, tiras, pelas piadas e pela exploração humorística de 

numerosos outros tipos de textos (provérbios alterados, pseudoaforismos), 

“comédias em pé”, programas de rádio e televisão... Além de os gêneros 

humorísticos serem muito numerosos, pode haver manifestações 

humorísticas no interior de todos os tipos de texto (dos tratados aos ensaios, 

da Bíblia aos romances). 

 

As charges dentro de sua composição fazem uso de paródias de músicas de outros 

autores. Mas, há que se destacar outro ponto importante nos modos de enunciação do campo 

discursivo do humor, que é a utilização de técnicas, em outras palavras, determinados 

procedimentos linguísticos e discursivos que são utilizados pelo chargista para gerar o humor 

e o riso, construindo significações e sentidos que são veiculados jornalisticamente, ou ainda, 

estratégias de construção do risível, construtoras dos possíveis efeitos de comicidade que 

instituem o discurso humorístico. Mais adiante, nas análises, poderemos observar como estão 

presentes nas charges os traços de estilo de cada autor, assim como regularidades que se 

engendram no gênero e marcam uma autoria. Consideramos ainda o fator da 

profissionalização e mercantilização do humor, o que possibilita a expansão, favorecendo 

também sua legitimação como campo discursivo. 

Por fim, para que uma pessoa possa se enquadrar no campo discursivo do humor, ela 

precisa produzir algum gênero discursivo humorístico, possuir um senso crítico, publicar seus 

trabalhos em jornais, em livros ou na internet, participar de eventos que façam parte desse 

universo etc. 
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Relacionando-se ao campo jornalístico, a charge tem importância, como texto verbo-

visual, dentro do núcleo opinativo do jornalismo, onde reparte espaço com outros elementos, 

como comentários, resenhas e colunas de autores importantes.  

De acordo com Beltrão (1992, p. 49), “mais antigo que a palavra escrita, o desenho é 

tido como uma das primeiras modalidades jornalísticas de que o homem se serviu para 

expressar os fatos de seu tempo”. A necessidade que o homem tem de expressar-se por 

imagens pode ser atribuída à incessante busca e produção de sentidos realizada por este. Na 

imagem ele mostra e constrói valores para identificar-se num grupo social, no campo 

jornalístico, por exemplo. Ou seja, o chargista constrói sentidos e significações que são 

veiculados jornalisticamente. 

Antes mesmo de ser considerado como discurso humorístico, antes mesmo de ser 

charge, o desenho de jornal era usado para ilustrar o texto verbal e, por vezes, remeter ao 

cômico. Desenhos e caricaturas começaram a ser usados para mostrar e criticar os fatos 

relativos à Revolução de 1789, na França. Por essa época, pode-se estimar há quanto tempo 

esse tipo de texto começou a ser usado jornalisticamente. Com o aperfeiçoamento da 

tecnologia da fototipografia e fotogravura, as caricaturas e ilustrações conquistaram seu 

espaço permanentemente (ROMUALDO, 2000), passando a ser elementos marcantes desse 

campo.  

Apesar de estar presente em vários suportes, como a internet, os livros didáticos, 

revistas, um dos suportes mais comuns em que a charge é veiculada é o jornal e, se comparada 

com outros gêneros que também são veiculados nesse espaço, ela tem um lugar de destaque. 

A partir da sua organização e funções, a charge tem a capacidade de iluminar aquilo que 

estava oculto, revelar o encoberto, destronar o poderoso e coroar os humildes. Desse modo, 

configura-se como importante elemento gráfico de crítica no jornalismo de opinião. 

Na Tribuna do Norte, a charge, que é publicada em preto e branco, situa-se sempre na 

segunda página do jornal e relaciona-se intrinsecamente com as notícias que estão presentes 

nele. No Jornal da Serra, a charge tem lugar de destaque na capa da edição e também 

relaciona-se com notícias transmitidas nesse meio de comunicação. Já a charge do Novo 

Jornal está presente na primeira página e é publicada colorida, o que para o chargista Ivan 

Cabral é um diferencial muito grande, seja pelo destaque, pela importância da primeira 

página, assim como também pela questão das cores.  

Ramos (2009, p. 193) nos indica que 

Charge é um texto de humor que dialoga especificamente com fatos do 

noticiário. É uma leitura irônica de alguma informação, reportada ou não no 
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jornal ou site em que foi veiculada. Quando tem como personagem algum 

político ou personalidade, é comum o uso de caricatura para reproduzir as 

feições da pessoa representada.  

 

Assim, na maioria das vezes, os fatos que são transmitidos por esse gênero são 

baseados nas notícias veiculadas pelo jornal que lhe serve de suporte, sob perspectivas 

diferentes das quais são apresentadas. Os textos que as circundam se relacionam com as 

mesmas, estabelecendo uma relação intrínseca entre a charge e as notícias que estão presentes 

no jornal.  

Compreendemos o campo jornalístico como um espaço atravessado por inúmeras 

relações de poder. Esse campo apresenta certa autonomia e, portanto, poder, inclusive no 

âmbito dos profissionais que atuam diretamente em sua produção. Os chargistas, assim como 

os jornalistas, exercem influência ativa nas construções das charges/notícias nas mais diversas 

etapas de sua produção e, dessa forma, atuam também ativamente na construção da realidade. 

Mas, apesar dessa influência ativa que o autor tem na produção de suas charges, o campo 

jornalístico, como já foi dito, é atravessado por relações de poder e um exemplo dessa relação 

é a que o editor do jornal exerce sobre o chargista na produção da charge, principalmente na 

escolha da temática que irá ser retratada.  

Podemos exemplificar essa questão de relação de poder de algumas maneiras: antes 

que a charge siga para a publicação, ela passa pelo editor do jornal. Por exemplo, no caso de 

Rodrigo Brum, que publica as charges no jornal Tribuna do Norte, ele produz a charge e antes 

de ela seguir para a versão impressa e para a virtual, passa pelo editor do jornal; se for 

“autorizada”, a charge segue para publicação. Ou também pode ocorrer uma troca nas etapas 

de produção: quando Brum sabe que se trata de um tema muito polêmico, ele pula a fase do 

desenho e pergunta ao editor primeiro antes de desenhar, apesar de afirmar que não gosta 

muito de fazer isso, pois sente como se sua ideia fosse bloqueada. Esse chargista prefere 

mostrar a charge para o editor depois da produção já pronta. Podemos pensar essa relação 

como uma relação paradoxal, pois mesmo o chargista sendo o autor da charge, ele não pode 

produzir sobre tudo. Ele segue determinadas regras que lhe são impostas pelo campo no qual 

está inserido, que nesse caso é o campo jornalístico, já que o suporte da charge é o jornal. 

Uma das regras que são adotadas pelo sujeito-chargista e que se relaciona intrinsecamente 

com o campo, é seguir o noticiário, por isso que a charge é baseada, na maioria das vezes, nas 

notícias do jornal. O chargista Ivan Cabral afirma que tem liberdade para produzir sobre muita 

coisa, mas sabe que tem que seguir uma linha editorial. Com essas contextualizações, 

podemos observar como se dão essas relações de poder que se encontram intrincadas no 
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campo discursivo do jornalismo e que são exercidas entre os sujeitos. Sobre essa relação entre 

editor e autor, Abreu (2013, p. 23) diz que:  

De um modelo centrado na relação editor e autor, temos agora maneiras de 

produzir e fazer circular uma obra que implicam diferentes relações de 

mediação. Esse novo modelo traz embates de toda ordem, em uma busca por 

hegemonia discursiva.  

  

Traquina (2004) descreve o campo jornalístico a partir da distinção de dois polos: o 

ideológico e o econômico. No primeiro, que é tomado como positivo, o jornalismo é definido 

como um serviço público que fornece informações para o exercício da cidadania, já no 

segundo, que é considerado pelo autor como o polo negativo do campo jornalístico, o 

jornalismo é negócio e as notícias são mercadorias. Em meio à tensão existente entre os dois 

polos, os sujeitos desse campo tentam mobilizar, para suas estratégias, os seus 

acontecimentos, os seus assuntos ou as suas ideias e valores. Entendemos que hoje o campo 

ideológico e econômico se intercompõem. A notícia é negócio blindado por posições 

ideológicas e econômicas, além de políticas.    

Outro autor que trata sobre o campo jornalístico é Bourdieu (1997). Para apreender 

mecanismos das práticas dos jornalistas, define o campo jornalístico como um microcosmo 

que tem leis próprias marcado por sua posição no mundo global e pelas atrações e repulsas 

que sofre da parte de outros microcosmos. O sociólogo discute também sobre a autonomia 

ambígua e a dupla dependência do campo jornalístico em relação aos campos econômico e 

político e destaca a influência do jornalismo sobre os cidadãos comuns, sobre os próprios 

jornalistas e também sobre os demais campos sociais, como o das ciências sociais, os outros 

campos científicos e ainda com mais força sobre o campo cultural, dos artistas e dos 

escritores. Para Bourdieu, todos os campos de produção cultural estão sujeitos às limitações 

estruturais do campo jornalístico.  

Um ponto que se relaciona à autoria, que ganha destaque no campo jornalístico e 

merece ser aqui mencionado, é a questão da assinatura jornalística. O gênero discursivo com o 

qual nos propomos a trabalhar tem como uma de suas características marcantes a assinatura. 

Como se sabe, a charge é um dos gêneros discursivos que é assinado e essa assinatura traz 

consigo uma carga de reconhecimento muito grande. A evidência mais clara da subjetividade 

no jornalismo é a assinatura do autor sobre o fruto do seu trabalho. A assinatura, além de dar 

os devidos créditos, marca a presença e atuação de alguém naquele espaço. Ela revela aos 

leitores que determinadas charges, por exemplo, resultaram do trabalho de pessoas 

nominadas, a quem se lhes atribui a autoria. No jornalismo, a preocupação com a repercussão 
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da divulgação de certos textos ou imagens é sempre manifestada, surtindo inclusive em 

reprimendas judiciais ao veículo de comunicação ou mesmo aos profissionais envolvidos. 

Assim, uma característica da autoria no jornalismo: ela é entendida primeiro como indicador 

de responsabilidades. Um texto assinado identifica com mais facilidade sobre quem deve 

recair cobranças e compensações sobre prováveis litígios. 

 A assinatura atua como instrumento de responsabilidade do autor frente a possíveis 

consequências da difusão de sua obra. Por isso, a questão da autoria não está dissociada das 

discussões legais advindas de direitos autorais e patrimoniais da obra.  

Por fim, é visível o fortalecimento, nos últimos tempos, do jornalismo como campo 

científico-institucional, assim como de revistas acadêmicas, linhas e núcleos de pesquisa e 

programas de pós-graduação especializados em jornalismo. Compassado com a 

institucionalização de seu campo, segue a especificidade da reflexão acadêmica, na direção da 

disciplinarização, para a defesa de um território delimitado para a produção e reprodução do 

saber jornalístico. 

Para finalizar a seção, compreendemos que o terceiro campo discursivo que um autor-

chargista entrecruza é o campo artístico. Essa relação se faz presente, primeiramente, pela 

produção do próprio gênero que é a charge, considerada também arte (desenho artístico), e em 

segundo, pelo seu autor, que muitas vezes recebe a conceituação de artista.  

Bakhtin (2003) enxerga na esfera18 artística, o terreno propício à manifestação do 

estilo individual nunca reduzido nesse espaço a mero epifenômeno. 

Sabemos que a arte não é um espaço independente do resto das atividades feitas na 

sociedade e, assim como os outros campos, o artístico também é um espaço de disputas entre 

os diversos sujeitos da arte pelo poder de legitimação, assim como ocorre, por exemplo, no 

campo jornalístico. Surgido recentemente com a sociedade moderna, o campo artístico é uma 

arena particular, um espaço estruturado de posições e tomadas de posição, onde artistas e 

instituições competem pelo monopólio sobre a autoridade artística à medida que esta se 

autonomiza dos poderes econômicos, políticos e burocráticos. Dentro da esfera relativamente 

autônoma de ação e disputa assim constituída, a lógica da economia foi suspensa, para não 

dizer invertida; critérios de avaliação especificamente estéticos são afirmados para além de, e 

contra, os critérios comerciais de lucro; e os participantes travam entre si uma luta incessante 

para estabelecer o valor do seu trabalho de acordo com o princípio predominante da 

percepção artística. Assim, o campo produz e reproduz, através do seu próprio 

                                                           
18 O que para Maingueneau é campo discursivo, Bakhtin trata como esfera.  
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funcionamento, a crença compartilhada tanto pelos membros ativos como pelos aspirantes a 

sê-lo, de que a arte é um domínio “sagrado”, que se mantém à parte de, e transcende, a 

conduta mundana e os interesses materiais. 

Para Bourdieu (1993), o campo artístico ou, mais genericamente, “campo da produção 

cultural”, é antes de mais nada um campo de forças, isto é, uma rede de determinações 

objetivas que pesam sobre todos os que agem no seu interior. O campo artístico é esse campo 

de batalha, um terreno de luta em que os participantes procuram preservar ou ultrapassar 

critérios de avaliação. Os que ocupam as posições dominantes na distribuição existente de 

capital artístico estarão inclinados para estratégias de conservação, enquanto que os que 

ocupam posições dominadas e marginais tenderão a seguir estratégias de subversão. Esses 

conflitos são o motor da história específica do campo: a luta é o princípio generativo e 

unificador através do qual este se temporaliza e se abstrai, em certa medida, de determinações 

envolventes.  

 Wacquant (2005 p. 118) afirma que uma análise de obras culturais em termos de 

campo implica três operações indispensáveis e estreitamente ligadas. A primeira é localizar o 

microcosmos artístico (literário, poético, musical etc.) dentro do “campo de poder”, isto é, na 

teia de instituições na qual circulam os poderes econômicos, políticos e culturais que a classe 

dominante se esforça por reservar para si própria. O segundo momento da análise de campo 

consiste em traçar uma topologia da estrutura interna do campo artístico, de modo a 

desvendar a estruturação das relações (de supremacia e subordinação, distância e 

proximidade, complementaridade e antagonismo) que vigoram, em determinado momento, 

entre os agentes e as instituições – artistas maiores e menores, escolas e revistas, salões e 

tertúlias, academias e galerias – competindo pela legitimidade artística. Isso revela uma 

hierarquia de produtores e de produtos baseada na oposição dinâmica entre o subcampo da 

“produção restrita” e o subcampo da “produção generalizada”, no qual as obras são dirigidas a 

públicos não especializados e o êxito é medido pelo sucesso comercial. O terceiro e último 

passo envolve a construção de “trajetórias” sociais dos indivíduos que entram em 

concorrência no interior do campo, de modo a tornar visível o sistema de disposições 

socialmente constituído que guia a sua conduta e as suas representações dentro e fora da 

esfera artística. É por meio desses esquemas interiorizados de compreensão que os artistas vão 

atualizar ou não as potencialidades inscritas nas posições que ocupam. A prática artística não 

pode ser deduzida somente a partir da localização estrutural; nem surge por si mesma das 

propensões individuais; pelo contrário, nasce da sua dialética turbulenta.  
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 O campo artístico age como um prisma que filtra e refrata forças externas, de acordo 

com a sua própria lógica e estrutura. Quanto maior for a autonomia do campo artístico e a sua 

capacidade para excluir fatores e critérios de avaliação, tanto mais exigente será o trabalho de 

sublimação que ele requer dos seus membros e mais a sua história será cumulativa e, portanto, 

capaz de transmutar interesses mundanos em motivos e atos autorreferencialmente estéticos. 

A originalidade artística é conseguida não por um dom carismático do artista, mas através 

dessa transcendência de instituição coletiva, tornada possível pelos mecanismos sociais do 

campo. 

Levar as coisas ao extremo, pode-se dizer que a pessoa nasce um artista, que 

a arte não pode ser ensinada e que há uma contradição inerente à ideia da 

arte de ensino. É o mito do “olhar”, concedido a alguns mais do que a outros 

por nascimento. (BOURDIEU, 2010, p. 24). 
 

Bourdieu (2010) sugere que a ideia de talento artístico ainda é generalizada e é um dos 

principais obstáculos para que a arte seja vista de maneira objetiva.   

   

2.4 A imprensa potiguar: 185 anos de histórias 

  

 A imprensa potiguar tem muita “história para contar”. Marcada pela presença de 

vários jornais, personalidades e acontecimentos, a imprensa do Rio Grande do Norte conta 

com uma grande evolução que vai desde seu surgimento, que remete ao século XIX, até os 

dias atuais. 

 Muniz (2016, p. 63) afirma que, na virada dos séculos XIX e XX, não só a capital 

Natal, como o Rio Grande do Norte, em geral, viu surgir uma significativa produção de 

periódicos que atuariam como espaço para poetas e prosadores. E tal como a imprensa no Rio 

de Janeiro, capital do país, com a proclamação da República, Natal também viu florescer uma 

gama de pequenos órgãos jornalísticos, geralmente de vida efêmera, acontecimento comum 

em fases de agitação política.  

O primeiro marco da narrativa da imprensa no estado do Rio Grande do Norte diz 

respeito ao Jornal O Natalense, que teve sua primeira edição em 1832. Órgão pioneiro da 

imprensa potiguar, O Natalense chegou a Natal, em setembro de 1832, por obra do padre, 

político e educador Francisco de Britto Guerra.  Como não houvesse prelo na província do 

Rio Grande do Norte naquele momento, o jornal foi impresso, em seus primeiros momentos, 

no Maranhão, no Ceará e em Pernambuco, mas já em fins de 1832, essa situação mudou: sua 
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publicação passou então a ser feita regularmente pela Typographia Natalense, gerida por uma 

sociedade. Assim, contendo quatro páginas nas dimensões 30 x 21 cm, o periódico teve seu 

fim em 1837. 

Figura 5 – Edição nº 12 de 1832 do jornal O Natalense19 

 

 

O jornal contava com o seguinte subtítulo: “Jornal político, moral, literário e 

comercial”, o que indicava uma possível exploração de temas variados. O jornal manifestava 

opiniões liberais a favor da Regência e contra o absolutismo do recém-abdicado Dom Pedro I, 

e também lançou as primeiras iniciativas literárias daquela província. Contudo, Neto (2004) 

comenta que O Natalense destinava espaço para os editais, decretos, circulares e resumos de 

expediente do governo provincial. Por conta desse perfil, era confundido por muitos como 

sendo o jornal oficial do Estado. O jornal pioneiro deixou de ser publicado no segundo 

semestre de 1837, por questões políticas que fecharam sua tipografia, uma ordem de Manuel 

Ribeiro da Silva Lisboa, que após assumir a presidência da província tratou de silenciar o 

impresso por receio da análise de seus atos. Neto (2004) explica que com o fim desse veículo, 

o governo provincial continuou publicando seus documentos em outros jornais particulares, 

também de vida curta, entre eles O Progressista, O Riograndense, O Constitucional, A 

Reforma e o Correio do Natal. 

 Depois de O Natalense uma série de outros jornais foram criados, entre eles: O Já-

Guarari e O Fagote (1852); O Rio Grande do Norte (1856); Dous de dezembro (1859); 

                                                           
19 Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/natalense/natalense/natalense.htm>. 

Acesso em: 31 mar. 2016.  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/natalense/natalense/natalense.htm
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Correio Natalense (1862); O Conservador (1869). Nessa cronologia, outro acontecimento 

marcante na história da imprensa do RN ocorreu no ano de 1872, com a primeira publicação 

do jornal O Mossoroense. 

Um empreendimento do advogado Jeremias da Rocha Nogueira, O Mossoroense conta 

com 144 anos de história. De acordo com a Associação Nacional de Jornais, O Mossoroense é 

o terceiro jornal mais antigo em circulação do Brasil20, depois de o Diário de Pernambuco 

(Recife – PE, 1825) e do Jornal do Commercio (Rio de Janeiro – RJ, 1827). Posteriormente a 

ele é que foi fundado O Estado de S. Paulo (São Paulo – SP, 1875). Desde o primeiro 

exemplar, chamava a atenção seus editoriais que tinham como objetivo claro atacar as forças 

políticas conservadoras, sobretudo a igreja que, através do padre Antônio Joaquim Rodrigues, 

também se opunha ao trabalho da Maçonaria, entidade da qual Jeremias era integrante. Dois 

pontos foram decisivos para a fundação do impresso: a eleição de 7 de setembro de 1872, 

entre Liberais e Conservadores, com a vitória questionável do segundo grupo, e o acirramento 

entre o idealizador do jornal e o padre Antônio Joaquim. Em sua primeira fase, que durou até 

1876, o jornal O Mossoroense circulou como sendo um “Semanário, político, comercial, 

noticioso e literário” (O MOSSOROENSE, 2012). 

Por ser o primeiro jornal da cidade e o terceiro em circulação mais antigo do país, O 

Mossoroense guarda em suas páginas a história de Mossoró e do Brasil, estando presente em 

praticamente todos os grandes acontecimentos sociais e políticos. É nele, por exemplo, que 

está registrada a invasão e expulsão do bando de Lampião em 1927, em Mossoró, assim como 

a única entrevista concedida pelo cangaceiro –Jararaca, morto depois desse combate. 

Ao longo dos seus mais de 140 anos, o jornal O Mossoroense passou por tribulações, 

abrindo e fechando diversas vezes e, infelizmente, em virtude da crise financeira, em 31 de 

dezembro de 2015, o jornal comunicou o fim da sua edição impressa, permanecendo em 

atividade apenas no meio virtual21.  

 

 

 

 

                                                           
20 Disponível em: <http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/jornais-centenarios/>. Acesso 

em 31 mar. 2016. 
21 Disponível em: <http://www.mossorohoje.com.br/noticias/5211/04-01-2016/Dois-jornais-impressos-deixam-

de-circular-em-Mossor%C3%B3>. Acesso em: 31 mar. 2016. 

http://www.mossorohoje.com.br/noticias/5211/04-01-2016/Dois-jornais-impressos-deixam-de-circular-em-Mossor%C3%B3
http://www.mossorohoje.com.br/noticias/5211/04-01-2016/Dois-jornais-impressos-deixam-de-circular-em-Mossor%C3%B3
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Figura 6 – Primeira página da última edição impressa de O Mossoroense, em 31 de dezembro de 

201522. 

 

 A primeira página da última edição impressa do terceiro jornal mais antigo do país, 

trouxe como título central “O papel de informar não tem limite” e abaixo “O jornal O 

Mossoroense, mais antigo em circulação no Rio Grande do Norte e terceiro na América 

Latina, publica hoje sua última edição impressa para entrar definitivamente na era digital, 

dando continuidade a uma história de 143 anos”. Essa última edição conta ainda com uma 

reportagem especial voltada para a história do jornal e o início de uma nova era, a era digital. 

Hoje, os leitores podem ter acesso, a qualquer momento, ao jornal por meio da página 

eletrônica: http://www.omossoroense.com.br/.  

 O século XIX contou ainda com os jornais: A Reforma (1879); A Liberdade (1885); 

Gazeta do Natal (1888) e o Diário de Natal (1893). Outro jornal que ganhou destaque foi A 

República. O periódico, segundo Neto (2004), foi lançado em 1º de julho de 1889, por Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, com o objetivo inicial de defender os interesses do Partido 

Republicano. Além de opor-se à monarquia, tornou-se o órgão oficial do governo republicano.  

 Para mostrar a dimensão política e a força do jornal A República, Morais (2004) fez 

uma lista dos governadores do Estado que passaram por sua redação: Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão (1892-895); Joaquim Ferreira Chaves (1896-1900); Alberto Frederico 

de Albuquerque Maranhão (1900-1904); Manuel Moreira Dias (1906-1907); Augusto Tavares 

                                                           
22 Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/crise-na-imprensa/aos-143-anos-3o-jornal-mais-antigo-

do-brasil-deixa-de-circular-em-papel/. Acesso em: 31 mar. 2016.  

http://www.omossoroense.com.br/
http://observatoriodaimprensa.com.br/crise-na-imprensa/aos-143-anos-3o-jornal-mais-antigo-do-brasil-deixa-de-circular-em-papel/
http://observatoriodaimprensa.com.br/crise-na-imprensa/aos-143-anos-3o-jornal-mais-antigo-do-brasil-deixa-de-circular-em-papel/
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de Lira (1904-1906); Antônio José de Melo e Souza (1907-1908); Alberto Maranhão (1908-

1913); Joaquim Ferreira Chaves (1914-1920); Antônio José de Melo e Souza (1920-1923); 

José Augusto Bezerra de Medeiros (1924-1928) e Juvenal Lamartine de Faria (1928-1930), 

esse último criou, em 28 de fevereiro de 1928, a Imprensa Oficial do Rio Grande do Norte, 

instituindo A República como seu órgão oficial.  

Figura 7 – Fachada do prédio onde funcionou o Jornal A República em Natal23.  

 

 

 O fim da República Velha e a Revolução de 1930 acaba com o poder de A República. 

Entre idas e voltas deixou de circular definitivamente em 1991, quando já era apenas uma 

folha de quatro páginas que servia de capa e contracapa do “Diário Oficial” (NETO, 2004, p. 

9). 

O século XX inicia-se com a publicação de A Imprensa por Francisco Cascudo – pai 

de Câmara Cascudo, mais precisamente em 1914. O ano de 1917 foi marcado por uma fase de 

grande desenvolvimento e avanço na imprensa do RN. Esse momento teve como 

colaboradores Luís da Câmara Cascudo e Veríssimo de Melo.    

 Durante esses 185 anos de história, apenas dois dos jornais fundados em Natal antes 

do século XXI, conseguiram progredir. Foram eles: Diário de Natal24 e Tribuna do Norte. O 

Diário, como era conhecido inicialmente, foi o primeiro jornal diário do Estado, fundado em 

18 de setembro de 1939, por Valdemar Araújo, Aderbal de França, Djalma Maranhão e 

Rivaldo Carvalho e Romualdo Carvalho, e que mais tarde ficaria conhecido como Diário de 

Natal após ser comprado pelo Grupo Diários Associados. Para se ter conhecimento do 

                                                           
23 Disponível em: <http://www.romeudantas.com/2010/06/materia-especial-historia-do-jornal.html>. Acesso em: 

02 abr. 2016.  
24 Dois jornais distintos: O Diário de Natal (1893) e Diário de Natal (1939). 

http://www.romeudantas.com/2010/06/materia-especial-historia-do-jornal.html
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potencial do jornal, na década de 1970, o impresso chegou a ter uma tiragem diária de 30 mil 

exemplares numa Natal que, naquela época, tinha um pouco mais de 200 mil habitantes.  

O Diário de Natal também foi considerado como uma escola de jornalismo no RN, 

onde muitos profissionais fizeram carreira, entre eles o chargista Ivan Cabral, um dos sujeitos 

que fazem parte desta pesquisa. Em 2009, o jornal passou por uma reestruturação em que 

vários cargos na redação do jornal foram extintos e houve várias demissões inesperadas. Com 

essa reestruturação, o jornal passou a adotar o formato berliner25 e mesmo com essa e outras 

mudanças, acumulou dívidas e não conseguiu mais recuperar a competitividade de antes. O 

periódico fechou após circular por 73 anos ininterruptos e, mais precisamente, no dia 2 de 

outubro de 2012 foi decretado seu fim26. O Diário de Natal criou também o DN Online, um 

dos portais de notícia mais importantes do Rio Grande do Norte; todavia, meses após o fim do 

periódico impresso, encerraram-se também as atividades do portal.  

O jornal Tribuna do Norte, fundado em março de 1950, pelo então deputado federal 

Aluízio Alves, é classificado como o segundo jornal mais antigo em circulação na cidade do 

Natal. A Tribuna já teve uma tiragem média de 13.000 exemplares aos domingos e 9.000 

exemplares nos dias úteis (terça a sábado), ou seja, as publicações se dão de terça a domingo. 

O jornal tem, em média, 70 páginas aos domingos e 28 páginas nos dias úteis. Com 67 anos 

de história, o jornal apresenta uma representatividade jornalística, pois circula em todo o 

estado do Rio Grande do Norte; uma periodicidade quase diária (apenas na segunda-feira não 

há publicação), sendo hoje o jornal de maior tiragem no estado.  O jornal faz parte do Sistema 

Cabugi de Comunicação, que comporta duas emissoras de rádio AM, uma emissora rádio FM 

e o portal na internet.   

A Tribuna do Norte conta ainda com o Portal Tribuna do Norte. Criado desde 1998, o 

portal de internet produz diariamente conteúdos em notícias em nível municipal, estadual, 

nacional e até internacional. De acordo com informações divulgadas pela mídia kit do 

jornal27, em 2015, o portal registrava mensalmente pouco mais de 10 milhões de 

visualizações, por isso é considerado o website mais visitado do Rio Grande do Norte. A 

versão on-line está disponível no website (www.tribunadonorte.com.br). 

Não se pode negar que o surgimento da tecnologia digital marcou uma verdadeira 

revolução no final do século XX e a sobrevivência do jornal impresso se transformou num 

                                                           
25 É um formato de jornal com páginas que normalmente medem 470 × 315 milímetros, ou seja, ligeiramente 

maior do que o formato tabloide/compacto e mais estreito e mais curto do que o formato broadsheet. Disponível 

em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Berlinense>. Acesso em: 02 abr. 2016. 
26 Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_de_Natal>. Acesso em: 02 abr. 2016.  
27 Disponível em:<http://tribunadonorte.com.br/tmp/downloads/midia_kit_2015_jornal_impresso_e_online.pdf>. 

Acesso em: 04 abr. 2016. 

http://www.tribunadonorte.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Berlinense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_de_Natal
http://tribunadonorte.com.br/tmp/downloads/midia_kit_2015_jornal_impresso_e_online.pdf
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tema de discussão constante, principalmente desde a expansão da internet nos anos 1990. E, 

mesmo com a tecnologia tendo modificado o modo de se fazer jornalismo, não só no Rio 

Grande do Norte, mas em todo Brasil e no mundo, o jornal Tribuna do Norte, diferentemente 

de outros jornais, continua trabalhando para permanecer com sua versão impressa.  

Em 1956, foi fundado por Djalma Maranhão, no seu último mandato de gestão na 

prefeitura do Natal, o jornal Folha da Tarde, que tinha como tema principal o nacionalismo. 

Fechou em 1968, quando Djalma foi exilado do país.  

A década de 1980 se caracterizou por uma forte e atuante presença das publicações 

alternativas, principalmente os fanzines28. O destaque principal foi o jornal Delírio Urbano, 

que circulou em Natal entre os anos de 1985 e 1986, fundado por Carlos Astral, João da Rua e 

Afonso Martins. A compilação das três publicações que o jornal apresentou, foi retomada e 

resultou no livro, o Delírio Urbano, que foi lançado em Natal em 2014.  

E em 2003, foi organizado o Museu da Imprensa Oficial Eloy de Souza, do 

Departamento Estadual da Imprensa, cujo pioneirismo é grandioso, sendo o primeiro museu 

da imprensa do Estado e o segundo do Brasil. Nele, os visitantes podem tomar conhecimento 

da feitura dos jornais antigos, assim como a memória da imprensa do Rio Grande do Norte 

poderá estar sempre disponível às próximas gerações, sendo mais uma forma de preservar a 

memória cultural29. Seguem abaixo algumas fotos do acervo do museu:  

Figuras 8 e 9 – Museu Eloy de Souza30. 

 

                                                           
28 Tipo de publicação independente e amadora, geralmente de pequena tiragem e impressa em fotocópias ou 

pequenas impressoras. (MAGALHÃES, 2004 apud MUNIZ, 2009) 

29 Disponível em: 

<http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=38727&ACT=null&PAGE=0&PARM=nullBL

=Servi%C3%A7os>. Acesso em: 04 abr. 2016. 
30 Disponível em: 

http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=PASTAC&TARG=1700&ACT=null&PAGE=null&PARM=nul

l&LBL=Museu+da+Imprensa+Eloy+de+Souza. Acesso em: 04 abr. 2016.  

http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=38727&ACT=null&PAGE=0&PARM=nullBL=Servi%C3%A7os
http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=38727&ACT=null&PAGE=0&PARM=nullBL=Servi%C3%A7os
http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=PASTAC&TARG=1700&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=Museu+da+Imprensa+Eloy+de+Souza
http://www.dei.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=PASTAC&TARG=1700&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=Museu+da+Imprensa+Eloy+de+Souza
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No século XXI, com 185 anos de história, a imprensa potiguar conta hoje com dois 

principais jornais impressos na cidade do Natal: Tribuna do Norte e Novo Jornal, além de 

outros espalhados pelo Estado. E conta ainda com vários jornais que possuem páginas 

virtuais.  

Dedicamos também um espaço para apresentar alguns nomes potiguares que apesar de 

não serem muito conhecidos ou falados atualmente, marcaram, cada um com seu talento 

desenhístico, esse cenário do Rio Grande do Norte. Citamos Erasmo Xavier, Luís Potiguar de 

Oliveira Fernandes e Moacy Cirne, além do grupo que teve grande influência no 

desenvolvimento das histórias em quadrinhos no Rio Grande do Norte, o Grupo de Pesquisa 

de Histórias em Quadrinhos (GRUPEHQ).  

Erasmo Xavier nasceu em Natal no ano de 1904, e com doze ou treze anos foi para o 

Rio de Janeiro, por isso é considerado mais carioca do que natalense (CARDOSO, 1989). 

Erasmo revelou um talento para o desenho desde cedo. Foi caricaturista, auxiliar de 

cenógrafo, fotógrafo amador-quase-profissional, redator de artigos e, apesar de notívago, era 

um estranho boêmio que não fumava e só bebia leite. Além de caricaturas e charges, fazia 

ainda desenhos para casas comerciais, e criava figuras para préstitos carnavalescos, os carros 

alegóricos. Aos 25 anos de idade já estava ilustrando revistas de circulação nacional – como 

“O Malho31”, ao lado de artistas de peso. 

                                                           
31 A revista “O Malho” começou a ser veiculada em 20 de setembro de 1902. Fundada por Luís Bartolomeu de 

Souza e Silva, a revista tinha em seu corpo de ilustradores o traço já maduro e consagrado de J.Carlos, Angelo 

Agostini, Lobão, Crispim do Amaral, Guimarães Passos, L. Peixoto, Leonidas Freitas, Nássara, ao lado dos 

jovens talentos que começavam a surgir. Foi a primeira publicação brasileira a substituir a pedra litográfica por 

placa de zinco. Agregando a essa inovação tecnológica o talento e a verve de seus desenhistas, deu um novo 

impulso à arte da charge e da ilustração em nossa imprensa, divertindo e informando o leitor da época. Ainda 

que focada principalmente na vida política do país, a cultura e a crítica de costumes sempre estiveram ali 

presentes, tanto nas charges como em artigos escritos por Olavo Bilac, Pedro e Emílio de Rabelo, Arthur 

Azevedo, Álvaro Moreyra e outros mais. Em 1930, O Malho combateu a Aliança Liberal de Getúlio Vargas, e 

com a posterior vitória da revolução Getulista, a redação da revista foi empastelada, sede incendiada e a 

publicação impedida de circular por um breve período. Sobrevive como revista de notícias e literária, de 1935 a 
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Figura 10 - Desenho de Erasmo Xavier publicado na revista O Malho, em 2 de novembro de 192932.  

 

 

 

O ponto mais marcante da presença de Erasmo Xavier em solo potiguar foi a sua 

participação na feitura da revista Cigarra, lançada em novembro de 1928. Durou cinco 

números e era ilustrada nos moldes das revistas cariocas de circulação nacional, assim como 

O Malho. Além de textos e várias ilustrações, Erasmo assinou as cinco capas da Cigarra, o 

que demonstrava o seu destaque na então vida artística da época. 

Figura 11 - Primeira capa da revista Cigarra. Desenho produzido por Erasmo Xavier33. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1954, quando sai o último número. Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/omalho/?lk=2>. Acesso 

em: 13 jun. 2016.  
32 Disponível em: CARDOSO, Rejane. Erasmo Xavier, o elogio do delírio. Natal: Clima, 1989. 
33 Disponível em: CARDOSO, Rejane. Erasmo Xavier, o elogio do delírio. Natal: Clima, 1989. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/omalho/?lk=2
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Figura 12 - Capa do último número da revista Cigarra. Desenho produzido por Erasmo Xavier34. 

 

 
 

 

Aos 26 anos de idade, mais precisamente em 23 de maio de 1930, à Avenida Afonso 

Pena, Petrópolis – Natal, Erasmo faleceu vítima da famosa peste branca: a tuberculose.   

Outro nome que ganhou destaque foi Luís Potiguar de Oliveira Fernandes, mais 

conhecido pelos pseudônimos “Poty” ou “Potyguar Fernandes”. Desempenhador de várias 

funções, além de político, atleta, chefe de polícia, juiz municipal, primeiro jovem bacharel em 

Direito do Brasil, era desenhista, escritor e humorístico. Poty desenhava e escrevia prosa 

humorística, colaborou na imprensa e, em 1932, fundou o semanário O Xute, que fez rir toda 

Natal em momento de angústia nacional pós-revolução e onde também colaboraram Aderbal 

de França, Câmara Cascudo e Renato Caldas (CARDOSO, 2000).  

Já Moacy Cirne foi um poeta, teórico da poesia, artista visual e professor do 

Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Outro 

apaixonado pelo universo dos desenhos, Moacy foi considerado o maior estudioso brasileiro 

do universo da cultura pop e dos quadrinhos, tendo escrito vários livros sobre o assunto, entre 

eles: A explosão criativa dos quadrinhos; Para ler os quadrinhos; Uma introdução política 

aos quadrinhos e História e crítica dos quadrinhos brasileiros. Nascido em São José do 

Seridó (interior do Rio Grande do Norte), em 1943, faleceu em Natal, em janeiro de 2014. Em 

2009, o governo do Estado do Rio Grande do Norte lançou o prêmio Moacy Cirne de 

quadrinhos, que objetiva selecionar potiguares para integrar uma coletânea de quadrinhos. O 

prêmio tem como objetivo revelar e premiar o talento dos artistas profissionais ou amadores 

do RN, além de impulsar a produção artística nessa área.  

                                                           
34 Disponível em: CARDOSO, Rejane. Erasmo Xavier, o elogio do delírio. Natal: Clima, 1989. 
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Por fim, temos o Grupo de Pesquisa de Histórias em Quadrinhos (GRUPEHQ)35. No 

início da década de 1970, muitos leitores de quadrinhos já haviam começado a produzir suas 

próprias histórias, em Natal. E para conseguir informações técnicas mais precisas (tipo de 

papel, de lápis, de pincel), leituras, pesquisas e trocas de experiências eram feitas entre jovens 

que conseguiam títulos nacionais e importados, principalmente da Europa. Com isso, em 1971 

foi organizada a 1ª Exposição Norte-rio-grandense de Histórias em Quadrinhos, na Biblioteca 

Câmara Cascudo, em Natal, que serviu de base para a formação do Grupo de Pesquisa de 

Histórias em Quadrinhos, o GRUPEHQ, que alguns anos depois passou a mostrar os trabalhos 

de seus componentes na revista Maturi. Nesses quarenta e cinco anos, o GRUPEHQ fez 

escola, sendo renovado por promissores desenhistas, assim como exerceu papel influenciador 

sobre alguns chargistas, como é o caso do participante desta investigação Ivan Cabral, que 

relata isso em um dos fragmentos de sua entrevista.  

 

2.4.1 Tradição: A charge na imprensa 

 

Os gêneros humorísticos têm ganhado cada vez mais espaço nos estudos acadêmicos e 

diversos são os trabalhos desenvolvidos com esses gêneros, inclusive com a charge, isso se 

dá, dentre outros motivos, pela presença marcante desse gênero no universo da imprensa, seja 

ela impressa ou virtual, o que faz com que a charge tenha uma ligação muito forte com seus 

interlocutores.  

As charges foram criadas no princípio do século XIX, por pessoas opostas a governos 

ou críticos políticos que queriam se expressar de forma jamais apresentada, inusitada. Foram 

reprimidas por governos (principalmente impérios), porém ganharam grande popularidade, 

fato que acarretou sua existência até os tempos de hoje. 

As primeiras charges produzidas na história tinham a sua dimensão visual em preto e 

branco, assim como podemos ver naquela que consta como sendo a primeira produzida na 

França, em 1831.   

 

 

 

 

                                                           
35 Disponível em: <http://www.substantivoplural.com.br/da-historia-das-hqs-rio-grande-norte/>. Acesso em: 12 

jun. 2016. 

http://www.substantivoplural.com.br/da-historia-das-hqs-rio-grande-norte/
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Figura 13 – Gargântua: primeira charge produzida36. 

 

Nessa charge, por meio da caricatura, o artista Honoré Daumier ridicularizou o rei 

Luiz Filipe I e essa crítica custou-lhe seis meses de prisão em 1831. Observamos que a 

dimensão visual era composta por uma grande quantidade de desenhos e informações. 

Já no Brasil, a primeira charge produzida data do ano de 1837, poucos anos depois da 

independência do país. Segue o desenho abaixo: 

Figura 14 - Primeira charge produzida no Brasil37. 

 

O autor do desenho foi o pintor e poeta Manuel de Araújo Porto Alegre, que intitulou 

a obra de “A Campanha e o Sujo”, que na época tratava-se de uma sátira ao assunto abordado 

pelo jornalista Justiciano José da Rocha, que denunciava as propinas recebidas por um 

                                                           
36 Disponível em: https://caminhosdojornalismo.wordpress.com/linguagem-grafica-no-impresso/charges-

noturno/. Acesso em: 15 jun. 2016.   
37 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Ara%C3%BAjo_Porto-Alegre>. Acesso em: 15 jun. 

2016. 

https://caminhosdojornalismo.wordpress.com/linguagem-grafica-no-impresso/charges-noturno/
https://caminhosdojornalismo.wordpress.com/linguagem-grafica-no-impresso/charges-noturno/
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funcionário do governo ligado ao Correio Oficial. Manuel de Araújo, em 1844, lançou ainda a 

revista Lanterna Mágica, considerada como a primeira publicação de humor político da 

imprensa brasileira, que circulou por onze edições, incorporando a charge e a caricatura, o que 

acabou gerando uma transformação, pois as duas deixaram de ser vendidas separadamente. 

 Com o passar do tempo e o aprimoramento da técnica, os chargistas passaram a 

produzir os desenhos coloridos, o que permitiu uma maior facilidade no entendimento das 

informações e, além do mais, as cores tem o poder de transmitir impressões, sentimentos, ou 

seja, as verdadeiras escolhas do chargista.  

Podemos considerar que as mudanças estiveram e estão presentes nas charges, pois, no 

princípio, o artista utilizava-se de elementos excessivos e dotados de muita informação, como 

nas charges produzidas no século XIX, mas com o passar do tempo, o processo foi se 

aperfeiçoando e chegou-se a uma arte mais concisa, inteligível e acessível, como as charges 

do século XXI, por exemplo. A produção das charges aprimorou-se no decorrer dos anos, 

passando de uma ilustração, caricatura, para um desenho de humor ligado a um contexto 

social, geralmente político, e que por vezes une desenho e texto nas propostas que tematiza. 

Assim como podemos evidenciar nas duas produções do século XIX expostas acima, tem-se 

um desenho menos sintético e estilizado. Ele é, ao contrário, essencialmente narrativo e com 

muitos detalhes icônicos e linguísticos. O aspecto conteudístico possui uma crítica direta e 

unívoca, como reflexo de uma posição ideológica definida.                                                                  

Esse caráter combativo, antes da imprensa ilustrada, em 1842, restringira-se a artigos 

satíricos, comuns em alguns jornais em toda a imprensa brasileira. As imagens caricaturais 

eram impressas avulsos, em pranchas litográficas, até que finalmente fossem incluídas na 

imprensa periódica.  

O consumo da charge ou caricatura, como era popularmente conhecida38, destacou-se 

com o surgimento de uma imprensa particular, em meados da primeira metade do século XIX. 

Nesse período, alguns periódicos limitavam-se à veiculação da caricatura e de escritos de 

cunho literário, em que eram retratados por meio de desenhos, os vários episódios políticos e 

literários que ocorriam pelo país; já outros jornais e revistas não se restringiam à apresentação 

                                                           
38 Assim como já vimos, o gênero discursivo charge apresenta algumas características marcantes que apontam 

uma identidade própria, uma delas é a caricatura. A caricatura, segundo Rabaça e Barbosa (1978), se define 

como uma forma de arte que se expressa através do desenho, da pintura, da escultura etc., cuja finalidade é o 

humor, a distorção e o uso de poucos traços. É importante deixar claro que hoje a caricatura não pode ser vista 

como charge, mas sim como um dos recursos mais fortes que compõem esse gênero. A caricatura é uma 

representação que usa um personagem com estratégicas distorções gráficas; já a charge pode usar a caricatura, 

mas além de um personagem, trabalha o fato ligado a um espaço e tempo. 
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de desenhos humorísticos, mas veiculavam outros assuntos como as abstrações filosóficas, 

metafísicas e poéticas; porém, tinham a caricatura como destaque.  

 As caricaturas, conhecidas como portrait-charges, em 1896, já ocupavam espaço na 

imprensa brasileira, com as “Caricaturas Instantâneas”, de Julião Machado, na Gazeta de 

Notícias (SODRÉ, 1999, p. 301).    

As caricaturas apresentavam como imagens mais frequentes, o negro acorrentado e o 

índio pisoteado e, além desses personagens-símbolos, projetavam-se também várias críticas 

contra a política imperial, muitas vezes representada nas charges pela figura do imperador. 

Exibimos abaixo um desenho que retrata essa última característica: 

Figura 15 – Charge “A Torta Chinesa”, de Henri Meyer, publicada em 16 de janeiro de 1898 no Le 

Petit Journal, na França39. 

 

Com a temática principal – o imperialismo no século XIX — estão representadas a 

Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o Japão (da esquerda para a direita) repartindo a China 

(esta em desespero ao fundo).  

 Seja na grande imprensa ou na imprensa alternativa, as charges representaram marca 

forte de opinião e contestação. Diversas vezes, a produção e publicação de uma charge foram 

elementos motivadores de ações do governo contra periódicos, preocupando os políticos.  

 Em um dos momentos da entrevista, o chargista Rodrigo Brum fala da importância 

histórica da charge para a sociedade. Ele afirma que, historicamente, muitas coisas se devem à 

charge, como o caso da Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em que várias charges foram 

divulgadas pela imprensa da época e tornaram-se fonte de informações visuais do 

                                                           
39 Disponível em: <http://www.museudeimagens.com.br/charge-imperialismo-seculo-xix/>. Acesso em: 20 jun. 

2016. 

http://www.museudeimagens.com.br/charge-imperialismo-seculo-xix/
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acontecimento, pois expressavam os momentos vividos pela população carioca, os medos e as 

desconfianças de pessoas, não apenas pobres, como também de uma parte da elite. O chargista 

cita as críticas contra a monarquia, que começaram através das charges, e afirma que na 

própria ditadura muita coisa foi falada graças a esse gênero. Brum menciona um caso que 

envolve a utilização da charge que achamos no mínimo interessante. Segue a fala do 

entrevistado: 

O próprio Henfil teve uma cunhada, parece, que foi presa e deixou um 

bebezinho aqui do lado de fora e ele pegou esse bebezinho. E qual era a 

forma dele entrar em contato com ela? era através da charge. Ninguém sabia, 

mas no jornal ele mandava mensagem subliminar e o jornal chegava na 

cadeia, ou seja, a charge ela tem uma força muito grande se você souber usar 

(RB).   

 

 Sabemos que no decorrer da história vários periódicos foram lançados (assim como já 

vimos em seção anterior), alguns com vida efêmera, outros com vida longa. Em diversos 

deles, a principal característica era seu caráter revolucionário, seu discurso de protesto. Como 

forma de contestação, zombaria, desafiando o poder, recorria-se ao humor, expresso, 

sobretudo, nas charges de caráter político.  

Assim ocorreu com o semanário crítico e humorístico O Cabrião, criado em 1866, em 

São Paulo; em uma de suas edições, foi publicada uma charge que trazia a seguinte legenda: 

“O cemitério da Consolação em Dia de Finados”.  

Figura 16 - Charge publicada no semanário O Cabrião40. 

 

 

 

                                                           
40 Disponível em: MARTINS, A. L. Sob o signo da censura. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). 

Minorias Silenciadas: história da censura no Brasil. São Paulo: Editora USP / Imprensa Oficial do Estado / 

FAPESP, 2002.  
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A charge retratava uma grande festa entre mortos e vivos alcoolizados, dançando e 

bebendo juntos (MARTINS, 2002, p. 171). A ilustração tocava num espaço sagrado (o 

cemitério) e ainda debochava do governo, que havia acabado de reinaugurar o local. Como 

resultado dessa crítica, o semanário levou um processo. Observamos, assim, que a charge, 

como elemento presente e marcante da mídia impressa, atuava (e consideramos que ainda 

atua) como agente de resistência, principalmente quando a censura se estabelecia, assim como 

ocorreu no período da ditadura militar, por exemplo, quando valores como a liberdade foram 

duramente suprimidos, as charges atuaram como agente político, e foram usadas 

rotineiramente para expressar a insatisfação contra o regime totalitário. 

Especificamente, em Natal, segundo Muniz (2016), o exemplo dessa prática discursiva 

que alia imprensa e humor pode ser demonstrada, por exemplo, em dois pequenos casos. Na 

festa de comemoração aos dez anos da agremiação literária Natal-Club, conforme noticiado 

no jornal A República de 24 de julho de 1916, além da conferência de Moysés Soares 

(1916/2008), houve uma exposição de caricaturas de Potyguar Fernandes (filho de Luiz 

Fernandes, o primeiro a catalogar os periódicos da terra). Anos depois, na década de 1930, o 

jornal natalense A Razão, chefiado por Eloy de Souza, promoveu um concurso das melhores 

caricaturas apresentadas na Exposição Rubens Diniz.  

Figura 17 - Caricaturas no jornal A Razão – Arquivo de Cellina Muniz. 

 

 

Na ocasião, a caricatura mais expressiva foi a de Henrique Castriciano (à esq.), com 

132 votos, e a mais feia foi a de Antônio de Souza (à dir.), com 141 votos.   

A irreverência dos chargistas, com a crítica política e de costumes, estava presente 

desde as primeiras edições do jornal Tribuna do Norte, mas de forma esporádica e apenas 
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como colaborações. Às vezes, as charges completavam reportagens ou ilustravam artigos e 

crônicas. Na década de 1970, o jornal profissionalizou a seção de humor, destinando espaço 

próprio e periodicidade diária para as charges. A decisão foi motivada pela oportunidade de 

contar com as tirinhas de um dos maiores nomes do humor nacional. Henrique de Sousa 

Filho, o “Henfil”, veio morar em Natal e, através da amizade com editores e repórteres da TN, 

passou a colaborar diariamente com a redação. As tirinhas traziam os personagens 

“nordestinos” de Henfil – Zeferino, Graúna, Bode Orelana – e também os “Fradinhos”. 
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3 A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM SUJEITOS CHARGISTAS: ANÁLISES 

 

Não basta escrever ou produzir algo para que sejamos, imediatamente, alçados à 

condição de função autor. É no seio de determinada ordem do discurso que essa posição-

sujeito aparece e entra em funcionamento. A autoria, seja na literatura, nas ciências, nas artes 

ou na filosofia, é resultado de uma construção, marcada por continuidades, deslizamentos e 

rupturas, que fizeram dos sujeitos aquilo que são hoje: autores, responsáveis por sua obra e 

detentores de direitos autorais e morais sobre ela. O objetivo deste último capítulo da tese é 

analisar como os posicionamentos, os traços de estilo, os ritos de escrita e produção e as 

regularidades discursivas constituem e marcam determinado autor-chargista e suas produções 

chargísticas. A nossa demarcação é, assim como nos fala Possenti (2009, p.96), “tentar captar, 

através de instrumentos teóricos e metodológicos adequados, qual é o modo peculiar de ser 

social, de enunciar e de enunciar de certa forma, por parte de um certo grupo e de um certo 

sujeito”. Iniciaremos este capítulo de análise com as considerações dos autores-chargistas 

sobre o que é a charge e os objetivos das suas produções chargísticas.   

 

3.1 Definindo o gênero   

Nesta seção, trataremos de duas perguntas feitas na entrevista com os autores 

chargistas, a saber: Para você, o que é a charge? e Qual o objetivo da sua produção? A partir 

da análise das falas dos participantes, poderemos tomar conhecimento de qual a compreensão 

que cada autor-chargista tem do gênero charge, assim como, qual o objetivo de suas 

produções. Antes disso, tecemos algumas considerações sobre o gênero discursivo charge. 

Etimologicamente, o termo charge é francês e vem de charger, que significa carregar, 

exagerar e até mesmo atacar violentamente (SILVA, 2004). Ainda de acordo com Silva 

(2004), a charge surgiu formalmente na França, como uma forma de protesto contra a falta de 

liberdade de imprensa, sempre controlada rigorosamente pelo Estado, ou seja, desde a 

Antiguidade os sujeitos já se valiam das charges para criticar algo que estava ocorrendo na 

sociedade, naquele caso, a falta de liberdade de expressão. Por apresentar exatamente esse 

caráter combativo, a charge possui atualmente lugar de destaque em jornais, nas revistas e na 

Internet.  

O gênero discursivo charge apresenta algumas características marcantes que apontam 

uma identidade própria: o caráter temporal, uma vez que a charge trata de fatos do dia, ou 

seja, de acontecimentos que são notícia em um determinado momento da história, sendo por 
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isso efêmera, a caricatura, que, segundo Rabaça e Barbosa (1978), se define como uma forma 

de arte que se expressa através do desenho, da pintura, da escultura etc., cuja finalidade é o 

humor, a distorção e o uso de poucos traços. É importante deixar claro que a caricatura não 

pode ser vista como charge, mas sim como um dos recursos mais fortes que compõem esse 

gênero, a caricatura é uma representação que usa um personagem com estratégicas distorções 

gráficas; já a charge pode usar a caricatura, mas além de um personagem, trabalha o fato 

ligado a um espaço e tempo. A sátira, que pode ser considerada como uma técnica artística 

que ridiculariza um determinado tema, geralmente como forma de intervenção política ou 

outra, com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança; e a ironia, que incide em dizer o 

contrário daquilo que se pensa, por meio desta, pode-se zombar de alguém ou de alguma 

coisa, com vistas a obter uma reação do leitor ou interlocutor, a ironia pode ser utilizada com 

o objetivo de denunciar, criticar ou censurar algo. 

Romualdo (2000, p. 1) elenca ainda como características da charge a “manifestação 

comunicativa condensada de múltiplas informações e a contemporaneidade”. Essas 

características elencadas são muito pertinentes, tendo em vista que em uma única charge, o 

leitor pode se deparar com uma gama de informações sobre um mesmo tema ou até mesmo 

sobre temas diferentes, tudo isso transmitido apenas por meio de um desenho e pequenas 

falas.  

Por meio de todos esses elementos, os chargistas criticam forte e ideologicamente os 

erros e problemas existentes na sociedade; essa crítica chega até aos leitores na forma de 

ironia e principalmente de humor. Oliveira nos explica que, 

Como qualquer discurso fundado na linha do humor, os textos de charge 

ganham mais força expressiva quando a sociedade enfrenta momentos de 

crise, pois é a partir de fatos e acontecimentos reais que o artista tece sua 

crítica em um texto aparentemente despretensioso (2001, p. 265). 

 

 É isso que acontece com as charges que compõem nosso corpus, elas decorrem de 

períodos de crises e conflitos pelos quais a capital potiguar, ou o estado do RN passou e os 

chargistas aproveitaram os acontecimentos ocorridos nesse período (2014-2017) para criar as 

charges que se tornam mais um meio de crítica e denúncia. 

 Ao ser indagado sobre o que é a charge, Rodrigo Brum responde:  

Vamos lá... a charge ela, diferente do que muita gente pensa, ela não é um 

negócio pra fazer humor, se engana quem acha que a charge é pra fazer 

humor, a gente se utiliza do humor pelo fato do humor fixar mais na cabeça 

da pessoa, entendeu? A gente não lembra um negócio que a gente estudou na 

escola há um ano, 13 anos na escola, mas lembra de uma piada que o Ari 

Toledo contou uma vez porque fica na tua cabeça. Então, por isso, a charge 
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tem essa carga, né? Tanto que o nome charge é carga em francês, né? Mas 

não é só a carga de humor, ela tem a carga crítica. A charge ela foi feita pra 

fazer uma crítica, e quando eu falo crítica não é falar mal de alguma coisa, 

porque a gente também confunde crítica com tá falando mal, não é. É você 

despertar um pensamento crítico sobre determinado assunto [...] então a 

charge é essa, a gente quer fazer a pessoa pensar sobre determinado fato. [...] 

Então, agora se a pessoa que leu vai concordar comigo ou não, é outra 

história, eu não quero que a pessoa concorde não, a charge, ela não é feita 

pra ser concordada, não é feita pra fazer gracinha, ela é feita pra fazer a 

pessoa pensar. Às vezes, eu dou minha cara à tapa, eu sei que eu vou ser 

xingado, eu sei que vai ter um monte de gente contra o que eu fiz, mas, eu 

tenho que falar aquilo, eu tenho que fazer a pessoa pensar (RB).  

 

 

 Esse chargista aponta dois fatores que para ele caracterizam a charge - o humor e a 

crítica. Também observamos a ênfase que é dada à questão da crítica, para Brum a charge não 

serve só para fazer humor, ela vai além, além da carga de humor, ela tem a carga crítica, e 

crítica não no sentido de estar falando mal de alguma coisa ou de alguém, mas no sentido de 

despertar um pensamento crítico sobre determinado assunto, é fazer a pessoa pensar sobre 

determinado fato, o que não significa dizer que o leitor precise concordar com a leitura feita 

pelo chargista.  

A charge é um gênero do discurso, já que dispõe em sua estruturação, de certa 

estabilidade, com características que se destacam quando analisadas e, dentre algumas, 

destacamos: a presença do elemento não verbal, a ironia, a crítica a um personagem ou a um 

fato político e o humor. Todo gênero de discurso visa a um certo tipo de modificação da 

situação da qual participa, tem uma finalidade reconhecida. O nosso gênero em questão – a 

charge – tem por objetivo criticar por meio do humor um fato ou acontecimento atual. A 

determinação correta dessa finalidade é indispensável para que o destinatário possa ter um 

comportamento adequado ao gênero de discurso utilizado.  

 Abrimos um parêntese para tratar de uma questão que foi mencionada por Brum 

dentro do contexto da pergunta – Para você o que é a charge? Vejamos: 

[...] o pessoal confunde muito charge com cartum, entendeu? A charge tem 

outra característica. A charge que eu faço hoje, ela pode ser a melhor do 

mundo, amanhã... E quando eu falo amanhã, não é daqui a dez anos não, é 

amanhã mesmo! A pessoa pode achar uma merda, porque a charge ela é... é 

diferente do cartum. Eu faço um cartum hoje daqui a mil anos eu vou 

entender o cartum, ele pode despertar pensamento, ele pode despertar tudo 

isso, mas tem essa característica mais livre, atemporal, a charge não, a 

charge é em cima, né? Do acontecimento (RB). 

 

 Um ponto que consideramos importante é tratado nessa fala de Brum, a diferenciação 

entre a charge e outro gênero humorístico, o cartum. Trataremos, nesse momento, da 
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diferença existente entre a charge e os outros gêneros humorísticos que também compartilham 

da linguagem do universo dos quadrinhos, pois muitas vezes esses gêneros são comumente 

tratados de maneiras iguais e não o são.  

 Podemos evidenciar a troca terminológica nos conceitos dados pelo dicionário Aurélio 

(2001), que define a charge como um “cartum em que se faz crítica social e política”, dando 

indicação para se conferir o verbete “cartum”, que é conceituado como um desenho 

humorístico. Já a tira é mencionada enquanto “cada uma das faixas horizontais de uma 

história em quadrinhos” e esta como “sequência dinâmica de desenhos (quadrinhos), em geral 

com legendas, que contam uma história”. 

Apesar de apresentarem características que lhe são comuns (os textos são visuais, 

humorísticos e opinativos), esses gêneros apresentam também diferenças que são percebidas 

no uso. Ramos (2010) faz a diferença entre os gêneros humorísticos. Primeiramente, o autor 

traz os quadrinhos como um hipergênero, isto é, um grande rótulo que agregaria diversos 

gêneros como charges, cartuns, tirinhas cômicas e os diversos modos de histórias em 

quadrinhos. Dessa forma, a charge é descrita como um texto de humor que aborda um fato ou 

tema ligado ao noticiário, recriando-o de maneira ficcional e estabelecendo relações com a 

notícia, e é por emitir posicionamento que, muitas vezes, a charge está localizada na página de 

opinião, ao lado de artigos de opinião e editoriais ou em área reservada ao tema “política”. 

Conforme o autor, a principal diferença entre charge e cartum seria o fato de a charge está 

ligada ao noticiário, diferentemente do cartum, este retrata-se como um desenho humorístico 

que pode ou não ter trecho verbal e que “brinca”/reflete acerca de alguma situação do 

cotidiano, não havendo, via de regra, viés político ou ligação com fatos do noticiário. Já a tira 

cômica, que apresenta outras denominações, caracteriza-se pelo formato sequenciado de 

pequena extensão de quadrinhos, tendo o humor como marca registrada e podendo ter ou não 

personagens fixos. 

Outros autores também apresentam as diferenças entre esses gêneros. De acordo com 

Romualdo (2000), a charge é um texto visual humorístico que critica um personagem, fato ou 

acontecimento político específico, focalizando uma realidade específica, prendendo-se mais 

ao momento e tem, portanto, uma limitação temporal; já o cartum, que vem do inglês 

“cartoom”, é todo desenho humorístico no qual o autor realiza a crítica social, a crítica de 

costumes, focalizando uma realidade genérica e, por isso, desconhece os limites de tempo que 

a crítica a personagens, fatos e acontecimentos políticos impõe. 
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O cartum seria como uma máquina fotográfica focada no infinito; por focar uma 

realidade genérica, sua possibilidade de compreensão é muito maior. A charge focaliza certa 

realidade, geralmente política, fazendo uma síntese (CARUSO apud GURGEL, 2003). 

Agora, vejamos o que nos diz Ivan Cabral ao ser indagado sobre o que é a charge:  

A charge é uma categoria, olho como uma categoria, do humor gráfico, que 

você tem cartum, caricaturas, desenhos de humor, tiras, tantas coisas que 

abordam o humor, mas pra mim é uma categoria mais sofisticada, mais 

elaborada, mais exigente, certo? Porque ela faz uma leitura diferenciada, é 

uma leitura que de alguma forma, claro, dialoga com os textos que o jornal 

publica, que a mídia publica, pensando em televisão ou mídia impressa, ou 

internet, o que for. De alguma forma é... a produção da charge dialoga, não 

tem como não dialogar, com o noticiário. Então, como ela tem um pé na 

realidade, ela não pode ser feita de qualquer maneira, brincar por brincar. 

Então, de alguma forma, ela dialoga com essa realidade. E dialoga fazendo 

uma leitura diferenciada. A charge aborda os temas que o jornal aborda, mas 

ela aborda de maneira diferenciada. [...] Então, eu olho com muito respeito e 

com muita reverência ao texto de charge, porque eu acho que ele é profundo 

demais, tem implicações, [...] precisa se ter um olhar com a natureza que 

aquele texto tem; pra mim eu acho que é um texto jornalístico, ele compõe 

um editorial de um jornal, então ele precisa ser visto, apesar do humor que 

ele carrega, dos exageros, das liberdades poéticas, vamos dizer, ainda assim 

ele é um texto jornalístico. E se ele é jornalístico, ele precisa seguir certos 

princípios, até éticos, do código de ética do jornalista. [...] Eu costumo dizer 

o seguinte, que existe um tipo de humor que funciona que é legítimo, de 

maneira nenhuma ele é menor, mas é aquele humor circense, do pastelão, da 

palhaçada, do trocadilho gratuito, então, isso é um tipo de humor que eu 

acho que a charge não pode ficar bitolada apenas, ela pode até se apropriar 

de recursos desse tipo de humor, mas ela tem algo mais a dizer do que 

simplesmente fazer rir quando não se sabe nem porque tá rindo, porque 

alguém levou um tombo, uma torta na cara, eu acho que é um texto mais 

crítico (IC). 

 

Vemos na resposta de Ivan que não há um foco específico na questão da crítica, assim 

como na do participante anterior, apesar de afirmar no final de sua fala, que a charge vai além 

do objetivo de fazer rir quando nem se sabe por que está rindo, ela é um texto mais crítico. 

Nesse caso, o chargista afirma que olha a charge como uma categoria, uma categoria do 

humor gráfico e que se diferencia dos outros gêneros humorísticos41 por fazer uma leitura 

diferenciada dos fatos que ocorrem na sociedade, por ser mais sofisticada, mais elaborada.  

Outro ponto que é citado na resposta é a questão do diálogo que se estabelece entre a 

charge e o noticiário. Remetemos, mais uma vez, o que nos diz Ramos:  

                                                           
41 Mais uma vez, mostra-se a importância de saber a diferenciação entre o gênero charge e os outros que também 

trabalham com o humor.  
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Charge é um texto de humor que dialoga especificamente com fatos do 

noticiário. É uma leitura irônica de alguma informação, reportada ou não no 

jornal ou site em que foi veiculada. Quando tem como personagem algum 

político ou personalidade, é comum o uso de caricatura para reproduzir as 

feições da pessoa representada (2009, p. 193). 

 

 Assim, na maioria das vezes, os fatos que são transmitidos por esse gênero são 

baseados nas notícias veiculadas pelo jornal que lhe serve de suporte, sob perspectivas 

diferentes das quais são apresentadas. Na opinião de Melo (1994, p.168), “a charge é uma 

reprodução gráfica da notícia segundo a ótica do desenhista”. 

 Por último, o chargista Eliabe Alves:  

A charge pra mim é muitas coisas. É várias coisas reunidas, é o mesmo 

espaço, é o mesmo trabalho, é a mesma produção, né? A charge em si é, 

além de ser um desenho, de ser arte, né? É também textual. A charge é 

versátil, por isso ela é imagética mas também é textual, e o desafio grande 

para o chargista produzir charge é exatamente a questão pra produzir um 

desenho que ao mesmo tempo seja sátiro, crítico, mas que também tenha a 

suavidade do humor, se não tiver esses dois elementos não pode ser 

caracterizado como charge. Na charge, a piada é mais importante até do que 

o traço. Se o chargista tiver uma boa sacada, sabe? Do que tá acontecendo e 

tiver um desenho tosco, tá valendo. Agora se puder alinhar o traço refinado 

com a sacada boa ou uma jogada boa aí é perfeito (EA).  

 

Dentro das informações presentes na fala desse autor-chargista, elencamos um 

primeiro ponto característico da charge, a questão da relação entre linguagem verbal e não 

verbal. Eliabe nos diz que a charge, além de ser desenho, também é texto, o que lhe confere 

um caráter versátil. É importante a organização desse gênero com base na relação da 

linguagem verbal e não verbal, ou seja, um texto em que essas manifestações discursivas 

participam da construção dos efeitos de sentido dos discursos que são veiculados. A 

densidade das charges é um fator de extrema relevância, pois todos os elementos que 

aparecem nela são carregados de intencionalidade e sentido, desde o plano de fundo até as 

caricaturas e o imbricamento verbal e não verbal. A gama de informações presentes faz com 

que ela seja um texto de interpretação refinada, pois todos os elementos que a constituem têm 

um significado, formando uma espécie de quebra-cabeça que precisa ser montado para que 

possa emergir a opinião, e possivelmente a crítica e o humor.  

Outro ponto importante é quando o chargista afirma que o grande desafio para um 

autor é exatamente produzir um desenho que seja ao mesmo tempo sátiro, crítico, mas que 

também tenha a suavidade do humor; se não tiver esses dois elementos não pode ser 
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caracterizado como charge. Vemos, mais uma vez, a presença dos dois elementos que 

caracterizam o gênero charge: a crítica e o humor compreendidos aqui como indispensáveis.  

Assim, observamos nessas reflexões que o humor e a crítica são os elementos 

imprescindíveis quando o assunto é o gênero discursivo charge. Ao falar sobre charge, não se 

pode deixar de tocar na questão do humor, tendo em vista que é um gênero que visa causar 

uma crítica por meio desse recurso. O humor é uma condição humana e manifesta-se numa 

dimensão linguística e discursiva. E ainda que não se encontre em todas as manifestações 

discursivas, necessariamente, passa pela linguagem (MUNIZ, 2013). A capacidade de 

compreender e procurar solucionar as estruturas linguísticas, sociais e culturais que compõem 

o humor é uma das poucas e valiosas qualidades que nos diferenciam dos outros seres vivos.  

O discurso humorístico presente no gênero charge:  

[...] como qualquer outro, traz as marcas sócio-históricas – as diversas 

manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados que nele se 

manifestam e, por isso, ele não deve ser entendido apenas como um 

instrumento de diversão; o que nele está sendo dito não pode ser 

simplesmente ignorado (FOLKIS, 2004, p. 1). 

 

 É interessante notar como os tabus, preconceitos e valores que assinalam as dinâmicas 

culturais de uma dada sociedade incidem sobre o campo humorístico. Nessa dinâmica, é 

permitido ao discurso humorístico abordar os mais inquietadores assuntos e temas, seja qual 

for a sua complexidade, ensejando ao enunciador que se vale do humor não ser equiparado ao 

objeto em questão, mas desde e somente que isso leve ao riso. 

 Essas teorizações vão ao encontro da fala do autor-chargista Ivan Cabral:  

O chargista diz coisas que o jornal não pode dizer, que o jornalista não pode 

escrever. Mas o chargista pode. Pela liberdade poética e pela característica 

do humor, do exagero, das distorções, e outras coisas. Ele se solta mais e diz 

coisas que se o jornalista, escrever aquilo, seria pedir as contas ou ser 

processado mais diretamente (IC).  

 

 

O campo humorístico funcionaria, então, como um amortecedor dessas tensões sociais 

e proibições, permitindo que o proibido seja dito e bem recebido a partir do riso e da 

comicidade. Assim, faz parte da natureza do discurso humorístico, através do seu efeito 

cômico que promove o riso, abordar tudo aquilo que, via de regra, não seria discutido ou 

debatido abertamente, sem causar certa tensão. 

Como vimos anteriormente, o gênero charge não tem o propósito apenas de fazer rir, o 

humor é um dos recursos utilizados pelo chargista na construção de sua charge. Perguntamos 
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aos participantes qual o objetivo das suas produções e os três responderam de forma 

semelhante, atribuindo quase que o mesmo objetivo.  

 Brum afirma que:  

É despertar o pensamento crítico da pessoa. O objetivo é esse, é fazer as 

pessoas pensarem, não é agradar ninguém, não tenho interesse nenhum em 

agradar ninguém, nem ao meu editor. Não tenho que agradar ele, tenho que 

fazer pensar. Claro que a gente sabe que todo lugar tem as suas normas, você 

tem que seguir, é um emprego (RB).  

 

Observamos que Brum pontua que seu objetivo é fazer as pessoas pensarem, pensar de 

maneira crítica. A carga crítica foi o ponto destacado por Brum na constituição das charges. 

Ele não visa agradar com as suas produções, tanto que já foi alvo de vários xingamentos por 

parte dos leitores42. Afirma também que todo lugar tem suas normas e elas precisam ser 

seguidas, já que ele é um profissional, isso retoma as discussões estabelecidas na seção sobre 

o campo jornalístico. Como vimos, os chargistas, assim como os jornalistas, exercem 

influência ativa nas construções das charges/notícias nas mais diversas etapas de sua produção 

e, dessa forma, atuam também ativamente na construção da realidade. Mas, apesar dessa 

influência ativa que o autor tem na produção de suas charges, o campo jornalístico é 

atravessado por relações de poder e por meio delas os chargistas seguem determinadas regras 

que lhe são impostas pelo campo no qual ele está inserido, que nesse caso é o campo 

jornalístico, já que o suporte da charge é o jornal. 

Ivan Cabral nos diz que:    

 

Eu vou resumir numa frase, né? É... olhar ou mostrar o que a maioria não tá 

vendo. [...] Assim, de alguma forma fazer uma leitura diferenciada. Fazer 

uma abordagem onde se diga o que ninguém tá dizendo ou diga de uma 

forma muito leve. Então, o meu objetivo é dizer assim: “Gente, vamos 

problematizar o assunto”. Problematizar o assunto significa olhar os diversos 

ângulos dele e ver as relações, as possíveis causas, as possíveis soluções. [...] 

Enxergar alguma outra coisa diferente do que tá sendo noticiado, mais ou 

menos assim (IC).  

 

 Entendemos essa leitura diferenciada, como sendo uma leitura crítica, aquela em que o 

leitor pode avaliar o que está sendo dito, apresentado e que pode ser, por exemplo, uma 

perspectiva diferente da apresentada pelo jornal que veicula a notícia que serve de base para a 

produção da charge. Vemos nesse aspecto, mais uma vez, a abertura que a charge tem dentro 

do campo jornalístico, já que pertencendo ao corpo editorial de um jornal, ela pode tratar uma 

                                                           
42 Ver a seção “Os posicionamentos discursivos dos autores-chargistas”.  
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temática de maneira diferente se comparada com outros gêneros veiculados nesse mesmo 

suporte.   

Eliabe ressalta que:  

O meu objetivo é o seguinte, eu não intenciono digamos assim, salvar a 

humanidade, nem revolucionar o mundo através de uma charge, mas... 

objetivo contribuir para que... Digamos assim.... em termos de cidadania, dar 

minha colaboração no sentido de o leitor que está vendo a notícia tenha uma 

formação crítica do que está acontecendo, veja o que está por trás nas 

entrelinhas, ou seja, é contribuir nesse sentido, de colaborar, tipo provocar 

nas pessoas que elas tornem-se mais, é.... mais críticos, né? desconfiem 

sempre do que estão vendo, desconfiem sempre do que está acontecendo 

com eles, eu acho que a minha maior contribuição é essa aí, entendeu? É 

uma contribuição no sentido de o leitor, no caso do jornal, fique uma pessoa 

mais, como eu posso dizer, mais esclarecida ou até nem tanto esclarecida, 

mas fique sempre com aquela dúvida, uma pulga atrás da orelha, eu quero 

provocar isso aí nas pessoas, entendeu? (EA).  

 

 Para Eliabe, o objetivo de suas produções também versa sobre a questão de um 

posicionamento crítico por parte dos seus leitores. É interesse do chargista que o leitor veja a 

notícia transmitida na charge de forma crítica, ou seja, que ele a avalie, interprete e busque 

construir sentidos com as informações que lhes foram dadas. 

 Portanto, a crítica é o elemento que predomina no que diz respeito ao objetivo das 

produções dos três autores-chargistas. Esses buscam, por meio de suas charges, fazer com que 

os leitores desenvolvam uma leitura crítica do gênero, um posicionamento crítico, para que 

assim possam tentar compreender além do que simplesmente está sendo dito. 

 

3.2 Os posicionamentos discursivos dos autores-chargistas 

 

Assim como já discorremos em capítulo anterior, o sujeito, para pertencer a um campo 

discursivo, ou a um entrecruzamento de campos, como é o caso do chargista, assume 

determinados posicionamentos que muitas vezes são condicionados pelo lugar social a que o 

autor está pertencendo. Nessa compreensão, cada prática discursiva assinala, na rede 

incessante de formulações interdiscursivas e nos campos que se integram, uma posição. Ou 

seja: pode ser compreendida como a especificidade de um discurso dentro da rede 

interdiscursiva e do campo discursivo, que se demarca a partir de uma relação de 

diferenciação junto a outros discursos. Implica “uma tomada de posição, bem como uma 

ancoragem num espaço conflitual” (MAINGUENEAU, 2001, p. 69).  
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 Queremos deixar claro que a prática discursiva a que nos propomos analisar não se 

limita exclusivamente aos posicionamentos por nós apresentados nem esses posicionamentos 

excluem uns aos outros. Cada participante da pesquisa apresenta posicionamentos distintos, 

assim sendo, para cada sujeito conceituamos determinadas “tomadas de posição”. As de 

Rodrigo Brum nomeamos como: priorização do local; não menosprezar ninguém; não 

satirizar a morte; olhar as charges dos outros e o pensamento crítico.  

 O primeiro posicionamento assumido por Brum é a priorização do local. Ou seja: as 

charges produzidas pelo autor chargista e publicadas no jornal Tribuna do Norte trazem como 

temas os acontecimentos que em sua maioria ocorreram no Rio Grande do Norte, ou em sua 

capital – Natal. Isso torna os leitores do jornal mais próximos das charges, já que é mais 

interessante para o interlocutor tomar conhecimento de uma informação na qual esteja imerso.  

Essa é uma das particularidades que envolve esse autor: a prioridade para produção de 

suas charges são os temas locais. Não resta dúvida que essa marca pode ser um aspecto 

diferenciador na constituição da autoria na charge e que marca esse autor; contudo, pensar que 

isso seja uma decisão singular tomada somente pelo próprio autor pode ser um equívoco, pois 

Possenti afirma que: 

Não se pode mais considerar que um discurso (e outras atividades a ele 

relacionadas) sejam ações ou decisões de um indivíduo – um sujeito, um 

pesquisador, um autor – mas o resultado de um conjunto de regras que esses 

indivíduos seguem em um campo específico (2010, p. 171).  

 

 Partindo dessas considerações, é possível que o posicionamento assumido pelo autor 

se faça em virtude do campo discursivo em que ele está inserido – nesse caso, o campo 

jornalístico; pois, como o jornal tem uma proposta de trazer temas locais que fazem com que 

os leitores estejam mais próximos dos acontecimentos retratados, é essa conjuntura que 

também converge para que o autor trabalhe dessa maneira. Assim, essa tomada de posição 

não pode ser compreendida como uma tomada de posição individual do autor, mas sim 

condicionada pelo campo discursivo em que ele está engajado e que condiciona essa posição.  

Esse posicionamento é tão recorrente que possibilitou constituir o corpus de nossa pesquisa 

de mestrado somente com tal recorte.  

 O segundo posicionamento assumido pelo autor é não menosprezar ninguém com suas 

charges. Para exemplificar essa tomada de posição, o participante afirma em uma das partes 

da entrevista:  

Tem um presidente, por pior que seja aquele presidente, por mais merda que ele 

tenha feito, aquele presidente, aquele político, aquela pessoa, eu nunca vou botar 
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uma charge menosprezando ele, xingando ele. Você pode até, a palavra certa não é 

ridicularizar, você pode até criar um estereótipo, mas eu não vou humilhar ele com 

a minha charge (RB).  

 

 Esse posicionamento também constitui a autoria nas charges, pois com essa tomada de 

posição, discursos que poderiam surgir não surgem, críticas que poderiam ser feitas não são, 

ou seja, produz-se uma determinada charge e não outra, determinados efeitos de sentidos e 

não outros.   

 O terceiro posicionamento nomeado é não satirizar a morte, também é outro aspecto 

que marca a autoria desse chargista e, consequentemente, das suas charges. Sobre esse 

posicionamento o autor diz que:  

Outra coisa que eu não brinco é morte. Quando tem morte o que eu faço, 

quando tem morte de alguém famoso, eu faço uma homenagem [...], agora 

eu não vou pegar um criminoso, por pior que ele seja, por mais famoso que 

seja, que morreu, e vou satirizar isso. Porque o criminoso ele tem mãe, ele 

pode ter filhos, ele pode ter pessoas que não têm culpa nenhuma pela atitude 

dele e que vão sofrer em ver aquilo ali. Eu não vou é... fazer piadinha com a 

desgraça de ninguém (RB).  

 

 Com o levantamento das charges desse autor que vem sendo realizado desde 2014, 

nunca encontramos nenhum exemplar que tratasse ou envolvesse questão de morte, a não ser 

a morte de algum famoso em que Brum faz uma homenagem, mas nunca uma crítica ou uma 

piada sobre a morte de alguém, isso não faz parte das marcas de autoria desse autor.  

Figura 18 - Charge de Brum em homenagem a morte de Ariano Suassuna. 

 

 

Um ponto que destacamos é o citado pelo participante no fragmento acima: “Eu não 

vou fazer é... piadinha com a desgraça de ninguém”. O autor afirma em outro momento que 

“não tem o objetivo de brincar com a desgraça dos outros”, mas no ano de 2014 (ano da Copa 
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do Mundo no Brasil), Brum vivenciou um caso polêmico envolvendo uma de suas charges, 

mais precisamente a que foi publicada no jornal Tribuna do Norte, em 17 de junho de 2014.       

Segue abaixo a charge:  

Figura 19 - Charge polêmica de Brum sobre os alagamentos no bairro Mãe Luiza. 

 

Essa charge foi produzida em junho de 2014 e trata do episódio que ocorreu na cidade 

do Natal/RN, mais precisamente no bairro de Mãe Luiza, como podemos ver na placa ao lado 

da casa. A imagem nos mostra o lugar totalmente alagado e vários objetos (pneu, saco, 

televisão, vaso sanitário) boiando no meio da rua. Na janela da casa está uma mulher com 

uma feição desconsolada que diz: “#NÃOVAITERCOPA, #NÃOVAITERCOZINHA, 

#NÃOVAITERBANHEIRO, #NÃOVAITERSALA, #NÃOVAITERQUARTO...”. A 

hashtag43 #NÃOVAITERCOPA passou a ser utilizada por muitos brasileiros para mostrar a 

indignação com o acontecimento da Copa no Brasil, ela foi usada em vários protestos.  

 A capital do estado do RN foi uma das sedes da Copa no Brasil, sediando quatro jogos 

no estádio Arena das Dunas. Durante o período dos jogos, Natal passou por um momento de 

fortes chuvas, chegando a chover em alguns dias o equivalente a todo o mês de junho, e isso 

ocasionou inúmeros pontos de alagamento nos bairros da cidade, sobrecarregando o sistema 

de lagoas de captação do município. Não houve registros de vítimas, mas os transtornos e 

danos foram muitos, principalmente no bairro de Mãe Luiza, na zona Leste da cidade, onde 

casas foram soterradas por uma enorme cratera que se abriu numa noite de caos com 

                                                           
43 Hashtags são palavras-chaves antecedidas pelo símbolo "#", que designam o assunto que está se discutindo em 

tempo real no Twitter ou no Facebook. As hashtags viram hiperlinks dentro da rede e indexáveis pelos 

mecanismos de busca. 
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desmoronamentos e perdas, mais de cem casas e dois prédios de luxo de Areia Preta foram 

evacuados. Em presença do cenário avassalador, o prefeito da cidade, Carlos Eduardo, 

decretou estado de alerta na cidade do Natal. 

 Diante desse panorama, o autor chargista da Tribuna do Norte, Rodrigo Brum, decidiu 

produzir e publicar uma charge sobre tal acontecimento. O interesse do chargista era criticar 

os representantes do poder público pela falta de atenção para com a população, pois os 

cuidados estavam todos centrados nos jogos da Copa e as necessidades da população 

acabaram sendo deixadas de lado. A utilização das hashtags pela personagem foi uma maneira 

de mostrar, por meio de um humor inteligente e denunciatório, que a vontade desses 

moradores era que ao invés da Copa o dinheiro fosse destinado para a melhoria do ambiente 

em que eles vivem, mas como isso não aconteceu eles acabaram ficando sem cozinha, sem 

banheiro, sem sala e quarto, ou seja, sem ter onde morar.  

Após a publicação dessa charge, Brum foi muito criticado pela sua criação e foi 

questionado por muitas pessoas que tiveram outras leituras da charge e não compreenderam o 

efeito de sentido que autor buscou passar e acharam que ele não podia ter “brincado” ou feito 

piada com uma situação desse tipo, ou seja, esse discurso não foi compreendido por uma parte 

da sociedade e o autor e seu discurso acabaram sendo rejeitados. 

O posicionamento de rejeição das pessoas para com o chargista pode ser visto em 

comentários que foram postados na rede social “Facebook”, como podemos observar abaixo:  

Figura 20 - Comentários no Facebook contra a publicação da charge de Brum. 

 

 

 

 Sobre esse caso, o autor chargista afirmou que não estava menosprezando as pessoas, 

ele estava fazendo um alerta. “Olha, a galera lá perdeu tudo e vocês preocupados com Copa!”. 

As autoridades deveriam parar de se preocupar com as obras que estavam sendo realizadas no 

estádio de futebol e voltar seus olhares para aquela população que perdeu quase tudo que 

tinha. O objetivo da charge não foi satirizar as pessoas que perderam seus pertences, foi 
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alertar para o problema que estava ocorrendo e muita gente não enxergava, esse foi o efeito de 

sentido buscado pelo autor-chargista.  

O quarto posicionamento assumido por esse autor na constituição de suas charges é 

olhar as charges dos outros. Essa posição é tomada não para copiar, mas para tentar não fazer 

uma coisa parecida, um plágio, porque, querendo ou não os acontecimentos são um só para 

todo mundo. Então, o autor assume esse posicionamento para que as suas produções não 

acabem sendo interpretadas pelos leitores como meras cópias.  

Por fim, o pensamento crítico. Compreendemos esse posicionamento como um ponto 

essencial para a criação do gênero produzido pelo autor. O participante afirma que procura ser 

o mais crítico possível em suas criações, mas a concepção de crítica desse autor não é aquela 

do senso comum que pensa que criticar é só falar mal de alguém ou agredir uma pessoa. Brum 

entende que a charge foi feita para fazer uma crítica, mas crítica não é falar mal de alguma 

coisa, é você despertar um pensamento crítico sobre determinado assunto. É isso que o autor 

almeja com esse posicionamento: fazer com que os leitores pensem sobre determinado fato.  

O segundo participante (Ivan Cabral) adota determinados posicionamentos que 

influenciam nas suas produções. A partir da sua fala na entrevista, elencamos três tomadas de 

posição. São elas: ser cristão; não à mentira e o posicionamento político. Para esse autor-

chargista, o primeiro posicionamento assumido e que para ele antecede e influencia suas 

produções é o ser cristão. O autor segue princípios e valores que para ele são preciosos, e isso 

não tem nada a ver com a profissão, mas sim com a pessoa. Para o autor, “isso vai influenciar 

a minha ação como chargista, ou qualquer outra coisa que eu fizer”.  

Decorrente desse posicionamento geral, temos o segundo – não à mentira. Por 

exemplo, surge uma denúncia, um assunto falando que determinada pessoa roubou, mas sem 

comprovações concretas. Ivan não coloca o indivíduo como ladrão. Ele pode produzir a 

charge envolvendo a denúncia, mas não estereotipando a pessoa de ladrão. Para exemplificar, 

ele cita: 

Essa história do boneco de Lula que anda pra cima e pra baixo vestido de 

penitenciário, então, assim, Lula, realmente, comprovadamente, roubou? 

Bom, se ele roubou e é comprovadamente um ladrão, então cabe colocar ele 

com um algema, com bola de ferro no pé, com uma camisa listrada, o que 

for. Mas assim, até alguém provar que ele roubou eu não posso chegar e 

dizer na charge que Lula roubou (IC).  

 

 Relacionando ao aspecto político, temos o terceiro posicionamento – o político. Esse 

autor afirma que: 
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antes de qualquer posicionamento político, de ser esquerda, direita, centro, o 

que for, existe um posicionamento que é humano, vamos pensar no bem, no 

correto [...] umas das coisas interessantes é o chargista ter essa autonomia, 

dele ter um posicionamento que não vá atrelado a um grupo ou a uma 

corrente política (IC). 

 

Decorrente de um posicionamento político específico adotado, Ivan Cabral, nessa 

conjuntura política que o Brasil vem vivenciando, já foi intitulado de “petista” algumas vezes, 

rotulação que vem ganhando propagação nos últimos tempos.  

A tomada de posição do autor chargista foi ser contra o impeachment da presidente 

Dilma Rousseff. Utilizando a linguagem híbrida das charges, Ivan denunciou o que para ele é 

a ilegitimidade do pedido do impeachment. Diante desse quadro, compreende que qualquer 

posicionamento que não seja alinhado com a expulsão do PT do cenário político é tido como 

prova cabal de que você é um petista e, por decorrência, a favor da corrupção. E mesmo que 

você tenha severas críticas ao PT, se ousar defender a continuidade do mandato legítimo, suas 

críticas são sumariamente desconsideradas ou tratadas como prova de incoerência. Ser contra 

o impeachment, pelo menos com o que se tem apurado até agora na Operação Lava Jato, não 

significa aprovação plena dos governos petistas44. Para exemplificar o posicionamento 

político adotado, de ser de esquerda ou de direita, publicou em sua página virtual “Sorriso 

Pensante” charges publicadas com críticas feitas ao Partido dos Trabalhadores (PT). Das 

várias charges, expomos uma delas:  

Figura 21 - Charge de Ivan Cabral publicada em 05 de agosto de 2015. 

 

                                                           
44 Disponível em: <http://www.ivancabral.com/search?updated-max=2016-04-26T08:26:00-03:00&max-

results=20&start=40&by-date=false>. Acesso em: 30 jun. 2016. 

http://www.ivancabral.com/search?updated-max=2016-04-26T08:26:00-03:00&max-results=20&start=40&by-date=false
http://www.ivancabral.com/search?updated-max=2016-04-26T08:26:00-03:00&max-results=20&start=40&by-date=false
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Com o depoimento e as charges publicadas na página virtual, o chargista, por fim, 

expressa que o seu posicionamento não se trata de defender o PT, ou um governante, mas as 

regras do jogo democrático.  

Ainda por esse posicionamento político adotado, Ivan se envolveu em uma polêmica 

após a publicação de uma de suas charges sobre a temática do impeachment. A charge foi 

distorcida, adulterada, mas a assinatura do chargista permaneceu; desse modo, enquanto a 

confusão não foi desfeita, Ivan respondeu pela autoria da charge modificada. Essa foi 

publicada em várias redes sociais, inclusive na página virtual de Rachel Sheherazade45, 

momento no qual o caso ganhou repercursão nacional. Pela charge original, em que muitos 

leitores colocaram Ivan Cabral como chargista de esquerda, ele recebeu ameaças. Tudo isso 

em virtude de um determinado posicionamento discursivo asumido por um autor chargista. 

Vejamos as imagens: 

Figura 22 - Charge original de autoria de Ivan Cabral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Jornalista brasileira que atualmente é âncora do telejornal SBT Brasil. É conhecida por diversas críticas a 

vários temas, inclusive os vídeos dos seus comentários têm ganhado o mundo, sendo dublados e legendados em 

diversos idiomas. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rachel_Sheherazade>. Acesso em: 30 jun. 

2016.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rachel_Sheherazade
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Figura 23 - Charge alterada, mas com a assinatura de Ivan Cabral. 

 
 

Percebemos que na mudança, as pessoas que estavam vestidas com camisas amarelas 

escritas palavras de ordem como: “ Xô PT” e “Impeachment já”, passaram a estar com 

camisas vermelhas e a sigla do PT. O objeto atirado na charge original era um livro de 

história, o que sugere o posicionamento político assumido pelo autor chargista: o de que o 

impeachment, nesse caso, não é legítimo, pois vai de contra à história da democracia. Na 

segunda charge, o objeto arremeçado foi uma carteira de trabalho, o que dispersou totalmente 

os manifestantes a favor do Partido dos Trabalhadores. 

A compreensão da tomada de posição desse autor chargista foi totalmente invertida em 

uma das charges. Pelo posicionamento assumido na original e também pela responsabilidade 

autoral da charge modificada, o autor sofreu ameças nas redes sociais: 

Figura 24 - Ameaças sofridas pelo autor chargista Ivan Cabral depois da publicação de sua charge. 

     

 

  

Por fim, o participante Eliabe Alves discorre apenas sobre um posicionamento 

adotado, o que nomeamos de: livre interpretação. Ao realizar suas produções, o autor não faz 

“cobrança” dos leitores no sentido de que eles façam leituras e interpretem as charges da 
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forma que ele desejaria, pois afirma que a arte é livre, é democrática, não tem parâmetros nem 

barreiras. Cada um, dependendo dos seus conhecimentos, das suas leituras de mundo, das 

suas intencionalidades, pode entender a charge de modos diferentes. Compreendemos que isso 

se dá pelo próprio gênero, uma vez que a charge é carregada de crenças, valores e ideologias, 

de tal modo que, ampla pode ser a leitura interpretativa das charges, já que o sentido 

ultrapassa o desenho e por nelas se constatar a presença da linguagem e da história. A charge 

é sempre e a todo momento construção de sentidos. Trazemos abaixo uma charge desse autor: 

Figura 25 – Charge de Eliabe Alves. 

 

Essa charge trata de acontecimentos que ocorreram na cidade de Currais Novos, 

situada na região do Seridó do RN, no ano de 2015. O então prefeito Vilton Cunha, armado 

com seu escudo, e mesmo já com algumas feridas, tentava driplar e defender-se dos vários 

abacaxis que estavam ocorrendo durante a sua gestão, são eles: a crise de água, a crise na 

segurança e a crise na saúde, problemas que ainda se perpetuam na cidade no ano de 2017.  

 

3.3 Os traços de estilo 

Outro fator que marca a constituição da autoria de determinado autor-chargista são os 

seus traços de estilo. Veremos, nesta seção, que os diferentes autores apresentam diferentes 

traços de estilo, quer sejam condicionados pelo estilo funcional ou pelo estilo individual. 

Analisaremos os traços de estilo por meio da interpretação de recortes das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os chargistas Rodrigo Brum, Ivan Cabral e Eliabe Alves, 

assim como suas concretizações em charges publicadas.  
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Rodrigo Brum apresenta em sua entrevista a marca de apenas um traço de estilo, que é 

o traço cartum. Brum afirma que “tem uma formação mais cartum mesmo” e diz: “Tem muita 

gente que puxa mais pro realismo, e tal.  Mas eu, devido a minha formação ser de cartum, 

querendo ou não, eu acabo indo pra esse lado. Eu sou mais, eu diria que eu sou mais um 

cartunista do que um desenhista em si, do que um ilustrador”. Mas o que seria esse traço 

cartum?  

Diferentemente do traço realista, que é marcado por um nariz perfeito ou por um olho 

bem feito, o traço cartum é bem mais expressivo, uma vez que é marcado pelo exagero, que 

inclusive é uma das características do gênero charge e serve de motor para o aspecto risível 

que se apresenta, tendo em vista que essa característica faz o texto engraçado acoplado ao teor 

axiológico veiculado. Não se pode rir do exagero puro e simples, contudo, apenas se ele 

estiver aliado com o acento de valor carimbado sobre a charge, pois sua força reside 

exatamente sobre ele. Assim como afirma Propp (1992, p. 88), “o exagero é cômico apenas 

quando desnuda um defeito. Se este não existe, o exagero já não se enquadra no domínio da 

comicidade”. 

 Sobre essa questão, Brum afirma: “Quero botar que a pessoa tá assustada, no traço 

realista você arregala o olho. No meu eu posso botar um olho gigante, saindo da cara dele que 

eu vou conseguir passar melhor a mensagem pro leitor”. Então, compreendemos que o traço 

cartum é aquele marcado pelo exagero, como, por exemplo, olhos gigantes (duas bolas 

grandes) e nariz pontudo. Vejamos uma charge para exemplificar esse traço de estilo:  

Figura 26 – Charge: Traços de estilo. 

 

A charge conta com três personagens, dois aparecem por inteiro e o outro só a parte do 

antebraço e da mão segurando uma arma de fogo. Composta pela linguagem não verbal e 
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verbal, o primeiro personagem diz: “O que faremos se a PM resolver cruzar os braços?”, e a 

segunda personagem responde: “Levantaremos os nossos... Como sempre!”. Além disso, 

temos a presença da linguagem verbal também no enunciado do jornal: “PM do RN discutirá 

possível paralisação”.  

 No início de 2017, mais precisamente no mês de fevereiro, a Polícia Militar do RN 

discutiu uma possível paralisação nos serviços. Proibidos por lei de realizar greves, os 

policiais militares cobravam melhorias na estrutura de trabalho, equipamentos, 

implementação de promoções e pagamento das promoções já efetivadas. Em entrevista, o 

presidente da associação dos Cabos e Soldados, Roberto Campos afirmou: “Trabalhamos em 

péssimas condições, mas damos nossa contribuição da melhor maneira à sociedade. Temos 

uma grande responsabilidade, mas não recebemos o reconhecimento. Muitas vezes, policiais 

somente em uma viatura tomam conta da área de todo um batalhão, sem falar que falta até 

munição. Isso não pode continuar, chegamos ao limite”46. Os policiais militares realizaram 

manifestação em frente à Governadoria do RN.  

 O homem, ao indagar sobre o que farão se a Polícia Militar cruzar os braços, recebe 

uma resposta que já parece ser comum – “levantaremos os nossos... como sempre!”. A 

mulher, no momento da resposta, percebe que irá ser assaltada, inferimos isso pelo revólver 

apontado em sua direção, inferimos também pela conjuntura do desenho que o assalto ocorre 

dentro da própria casa, na hora que estavam lendo o jornal e tomando um café. Aqui o 

chargista retrata mais uma vez a questão da insegurança que assola todo o estado. 

Observamos que nessa charge o traço de estilo de Brum se materializa. Vemos o traço 

cartum presente nas duas bolas arregaladas, que são os olhos dos personagens, assim como na 

boca e nariz avantajados. Esse traço de estilo marca as produções chargísticas desse autor-

chargista. 

O segundo participante da pesquisa, que é o chargista Ivan Cabral, afirma que o 

processo de constituição de um estilo individual começa sempre por imitar alguém. Em sua 

entrevista nos diz que:  

Todo mundo começa sempre imitando alguém, né? Então, não tem como 

negar que eu tive influência, é... os brasileiros não tem como fugir, Ziraldo, 

né? Chico Caruso, são todos artistas que tem por aí pelo meio do mundo. 

Mas, com o passar do tempo, você vai construindo um estilo próprio, seu, 

então, é... eu tenho um estilo meu, estilo de desenho, eu tento não ser tão 

perfeccionista disneyano, aquela coisinha redondinha, com tracinho, tanto é 

que se você olhar pros meus rascunhos, você olha pra eles, você diz: “Não, 

                                                           
46 Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pola-cia-militar-do-rn-fara-protesto-e-discute-

paralisaa-a-o-dos-servia-os/371422. Acesso em: 24 ago. 2017.  

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pola-cia-militar-do-rn-fara-protesto-e-discute-paralisaa-a-o-dos-servia-os/371422
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pola-cia-militar-do-rn-fara-protesto-e-discute-paralisaa-a-o-dos-servia-os/371422
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isso aqui não pode ter gerado aquilo”, [...] eu não vou seguindo aquela coisa 

bem disneyana, que eu digo disneyana é porque é uma coisa certinha 

redondinha, não. Também não é Henfil47. Henfil é aquela coisa caligráfica, 

parecia que ele tá psicografando um negócio, né? Mas, é, também não é 

tanto assim.... então, é um meio termo. Entre algo um pouco solto, né? 

Aquele desenho um pouco solto com expressão, com movimento, com traços 

diferenciados, não é uma coisa bem linearzinha, certinha, então, quando 

alguém olha meu desenho reconhece (IC).  

 

    

Podemos observar que Ivan distingue seu traço de estilo de dois outros. Um deles é o 

“traço disneyano”, que seria aquele desenho redondo, com traços lineares, e o “traço Henfil”, 

que tende para traços totalmente não lineares, como se fosse uma psicografia. Ivan afirma que 

seu traço é um meio-termo, são traços diferenciados, com expressão e movimento, não é 

linear, nem certinho. Vejamos a charge:   

 

Figura 27 – Charge: Traços de estilo 

 Essa charge de Ivan Cabral, publicada no ano de 2015, remete ao caos que se instalou 

no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, mais precisamente no presídio estadual de 

Alcaçuz, que fica localizado em Nísia Floresta. Várias já foram as fugas que ocorreram nesse 

local, essas se deram pela escavação de túneis ou pelo escalamento dos muros.  

O jornal que está na mão do personagem relata mais uma fuga que ocorreu nesse 

presídio: “Alcaçuz: 34 presos fogem por novo túnel”. Após ler a notícia, o personagem diz: 

“Tem que mudar o nome desse presídio de Alcaçuz pra Alka-seltzer! O bicho tá se 

                                                           
47 Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Henfil (Ribeirão das Neves, 5 de fevereiro de 1944 — Rio de 

Janeiro, 4 de janeiro de 1988), foi um cartunista, quadrinista, jornalista e escritor brasileiro. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Henfil. Acesso em: 05 set. 2017.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Henfil
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dissolvendo...”. Sugere-se que a penitenciária troque de nome, de Alcaçuz para alka-seltzer, 

que é a marca de uma linha de medicamentos que se caracterizam pela rápida dissolução em 

água, o que provoca efervescência.  

 Analisamos o traço de estilo desse autor chargista no personagem da charge. 

Observamos que não se tem traços que criam formatos muito exagerados, nem também traços 

totalmente perfeitos, o meio-termo está presente na orelha, no nariz e nos olhos um pouco 

avantajados do personagem.  

 Eliabe Alves, assim como os outros chargistas, também discorre sobre o seu traço de 

estilo e afirma que todos os chargistas têm um traço diferenciado. Em sua entrevista ele nos 

diz:  

Bem, todos os chargistas têm um traço diferenciado. E até a forma de fazer 

piada é diferenciado. No meu caso, a minha charge é fácil de ser 

diferenciada principalmente se for com personagens, digamos, de 

composição. Personagem de composição ele não é um personagem que tem 

nome, digamos assim como um político. Como um... Ele não é um 

personagem central, é um personagem, digamos, é.... como é que se diz 

quando personagem é principal, que tem o secundário? Protagonista! Então, 

os protagonistas, nem tanto, mas quando vai se tratar de personagens 

secundários né? que são anônimos né? por exemplo, o povo, aí fica bem 

mais fácil de identificar minha charge. Meu traço é um traço fino, é um 

traço, é.... bem trabalhado entendeu? Eu me preocupo com a parte gráfica 

mesmo, entendeu? Não é só a piada não, eu me preocupo em produzir um 

bom desenho. E, por exemplo, a característica que se destaca são os olhos 

dos personagens. Eu sempre faço os personagens com os olhos gigantescos 

saindo da caixa entendeu? O olho dele é quase que praticamente saindo fora 

do corpo, tá entendendo? Eu acho que essa é a característica maior. Outro 

chargista faz os personagens narigudos, os meus também são narigudos, mas 

nem tanto, eu acho que o que se destaca mais são os olhos. [...] Eu tenho um 

estilo próprio né? o meu estilo exatamente é como eu disse, são os olhos do 

personagem que não é igual a ninguém (EA).  

 

 

 Afirmando ter um estilo próprio, um traço que marca as produções desse autor-

chargista são os olhos dos personagens, mas não todos eles; esse ponto marca os personagens 

tomados como secundários, que não são políticos, ou alguma pessoa famosa, mais sim os 

personagens anônimos, como, por exemplo, o povo. Com a pesquisa feita nas charges desse 

autor, pudemos comprovar que esse traço de estilo está presente em todas as produções que 

apresentam esse tipo de personagem. Trazemos um exemplar para concretizar essa marca 

autoral: 
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Figura 28 – Charge: Traços de estilo. 

 

 Essa charge publicada em 2017, traz dois personagens que se encaixam na distinção 

estabelecida por Eliabe Alves. Um é o personagem principal, que nesse caso é um político – o 

governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria e o outro, o personagem 

secundário, o anônimo, que é a cartomante.  

 Tratando, assim como as demais charges, de temas que envolvem acontecimentos 

ocorridos no RN, essa remete à situação complicada que o estado vem passando durante a 

gestão do atual governador Robinson Farias. Esse vai até uma cartomante para que ela faça a 

leitura das cartas e também preveja o futuro de seu mandato e do estado, através da sua bola 

de cristal, a resposta que foi dada ao governador foi – crise, como podemos ver pela presença 

desse vocábulo dentro da bola de cristal, o que deixou o personagem de Robinson em 

aparente estado de desespero. A crise afeta vários setores no estado, um deles é o sistema 

prisional, em que decreto de situação de calamidade já foi publicado e prorrogado, o governo 

do RN também decretou estado de calamidade na área da saúde pública e pode-se destacar 

ainda o atraso nos vencimentos dos servidores aposentados e pensionistas da administração 

direta do estado do RN.   

 O traço de estilo considerado forte por Eliabe em suas produções está presente na 

personagem da cartomante – os olhos gigantescos, saindo fora do corpo, característica essa 

que marca a autoria desse sujeito. Observamos também a utilização do traço fino mencionado 

pelo entrevistado, esse está presente no contorno dado aos desenhos.  

Observamos que os três sujeitos participantes da pesquisa afirmam terem um estilo 

próprio, o que nos leva à compreensão de que o estilo individual, de que nos fala Bakhtin 

(2003), é o que, nessa análise, marca a autoria desses autores-chargistas. Nesse âmbito, toma 

forma o estilo individual: o chargista também faz escolhas não condicionadas pelas 
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convenções do gênero e capazes, por isso mesmo, de refletir interesses pessoais. Estilo 

individual é, dessa forma, resultado de seleção axiologicamente marcada: a expressividade 

própria do sujeito na comunicação. E, uma vez que o enunciado reflete a individualidade de 

quem, nesse caso, escreve, as marcas desse estilo sempre se fazem presentes e desvelam 

posicionamentos ideológicos. Se, por um lado, é verdade que as escolhas são condicionadas 

pelas convenções sociocomunicativas do gênero discursivo, também o é que, para além dessa 

determinação, o enunciador imprime marcas que, de uma forma ou de outra, configuram uma 

diferença. 

Outro ponto que vale a pena ser destacado é que Ivan Cabral e Eliabe Alves afirmam 

em suas entrevistas que para chegar ao seu estilo próprio, primeiro beberam na fonte de outros 

chargistas. Retomamos alguns trechos das entrevistas para explicar esse assunto. De acordo 

com Ivan:  

Todo mundo começa sempre imitando alguém, né? Então, não tem como 

negar que eu tive influência, é... os brasileiros não tem como fugir, Ziraldo, 

né? Chico Caruso, são todos artistas que tem por aí pelo meio do mundo. 

Mas, com o passar do tempo, você vai construindo um estilo próprio, seu. 

[...] Então, eu hoje, depois de algum tempo, já não é de hoje, mas em algum 

tempo, eu consegui criar um estilo próprio, onde as pessoas vão identificar, 

mas eu que sei as fontes que eu bebi, eu sei mais ou menos de quem eu 

peguei aquele estilo de mão, aquele estilo de olho, aquele estilo de pé, de 

proporção, entendeu? Eu sei, porque eu sei as fontes que eu bebi. Mas aí eu 

consigo pegar essas fontes e esses lugares que eu me inspirei e fazer um 

traço de elementos e formas de construir, né? Que há uma diferença entre 

você inspirar, se inspirar em alguém, você copiar o traço. E não, não é copiar 

o traço, né? Mas, as influências são inevitáveis, você percebe que você tá... 

poxa, isso aqui ficou parecido com fulano, isso aqui ficou parecido com 

sicrano, não tem como fugir totalmente, né? (IC).  

 

Segundo Eliabe, 

Eu fazia charge, por exemplo, no estilo de outros chargistas, entendeu? Que 

eu era acostumado a ler. Até eu desenvolver o meu próprio, entendeu? Com 

essa diferenciação, entendeu? Por exemplo, qual é a quebra, digamos, em 

uma semana eu estava fazendo uma charge no estilo de outro chargista que 

eu tinha visto, ou que tinha lido né? na outra, era no estilo de outro, mesmo 

sem ter digamos, mesmo sem perceber, mesmo sem ter noção de que aquilo 

estava acontecendo, porque tinha ficado no meu subconsciente. Até o ponto 

de, por exemplo, eu definir que meu estilo era aquele mesmo, até o ponto 

também de escolher a fonte da letra que ia publicar, até o ponto de escolher 

também a minha assinatura que eu ia assinar todas as charges 

definitivamente daquela forma. [...] Isso demorou a ser gestado, isso 

demorou, digamos, é... nascer entendeu, esse estilo (EA).  
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Podemos compreender pelo depoimento dos participantes que existe um diálogo entre 

esses e outros chargistas. Retomando a teoria, Palhano (2011) diz que, não estamos, assim, 

legitimando o caráter puramente idiossincrático dessas interferências, uma vez que, mesmo 

sob o rótulo de individual, o estilo é sempre resultante, de acordo com Bakhtin, de uma 

situação dialógica. No sentido da criação de um estilo individual, o sujeito, na perspectiva 

bakhtiniana, é um agente capaz de estabelecer diálogo com as marcas estilísticas das demais 

vozes que permeiam o enunciado. Ele é responsável pelo agenciamento dessas vozes e pela 

manifestação de uma intenção ou vontade discursiva, o exercício da autoria se dá, portanto, no 

processo de reestruturação do que é dito pelo outro. E o autor é, assim, responsável por essa 

reestruturação e consequentes conclusibilidade e acabamento do enunciado, inclusive no 

âmbito do estilo individual. 

É isso que esses chargistas fazem, estabelecem diálogo com as marcas estilísticas das 

demais vozes que permeiam o enunciado, ou seja, a charge, e a partir do agenciamento dessas 

vozes, o exercício da autoria se dá, portanto, no processo de reestruturação do que é dito pelo 

outro, isto é, na reestruturação dos traços de estilo dos outros chargistas até a construção de 

um traço de estilo próprio.   

 

 

3.4 Os ritos de escrita e produção dos autores-chargistas 

 

Produzir algo, seja uma charge ou qualquer outro gênero, ou obra, pode ser uma das 

muitas maneiras de deixar uma marca no mundo, talvez deixar uma marca no mundo seja uma 

das grandes ambições da atualidade. A autoria pode funcionar como um desejo de eternizar-se 

no mundo através de uma obra e a importância de seguir certos ritos na produção de charges, 

assim como fazem os autores-chargistas, também pode funcionar como uma eternização, 

tendo em vista que, a própria escolha dos ritos já é uma característica que marca o autor, 

assim como a própria charge. 

Esses artistas seguem determinadas fases até chegar ao surgimento da charge. Ferreira 

(2013) elenca que o primeiro movimento é emergir no noticiário geral, observar os 

acontecimentos do dia a dia, os que repercutiram, os que foram destaque e a partir deles 

iniciar o processo de construção chargístico. Após, o sujeito emite seu ponto de vista sobre o 

assunto para então construir o projeto de dizer articulando este ao projeto arquitetônico do 

gênero charge, sendo essa fase a de retorno ao seu lugar com a visão interna do objeto para 

então recobri-lo com seu acento valorativo. Por fim, nasce a charge, que assim se constitui ao 
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adentrar na cadeia discursiva de uma comunidade linguística, demonstrando a realização do 

ato criador por meio de um movimento de vai e vem que se apresenta como essencial para a 

sua construção. Desse modo, com o olhar exterior que o chargista tem, ele dá um novo 

acabamento a um dado acontecimento de modo crítico (por meio da emissão de valores e 

posicionamentos), humorístico (por se dar pelo signo do risível) e interdiscursivo (por intentar 

estabelecer relação com algo noticiado e com discursos outros).  

Nesta seção, também procuraremos mostrar, com a interpretação de recortes das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os chargistas Rodrigo Brum, Ivan Cabral e Eliabe 

Alves, quais os ritos de escrita e produção seguidos por cada autor-chargista, e como eles 

funcionam na constituição da charge e convergem para as marcas de autoria nesse gênero. 

Maingueneau (2008) usa a expressão ritos genéticos para se referir “ao conjunto de atos 

realizados por um sujeito em vias de produzir um enunciado”. O autor inclui nesse conjunto 

toda uma sorte de ações de pesquisa ou preparo (coleta, checagem, visita, entrevista etc.), 

diretamente envolvidas com uma dada produção escrita. 

Segue abaixo a transcrição do fragmento da entrevista do entrevistado 1 (Rodrigo 

Brum):  

Entrevistador: Como é o processo de criação de suas charges? 

Vamos lá. Primeira coisa é o mais demorado que é a ideia. Eu costumo 

chegar no jornal, eu procuro..., tem uma escadaria, eu não sei se você já foi 

na Tribuna [...]. Então eu já chego, quando eu piso nesse primeiro degrau da 

escada eu já procuro deixar tudo do meu dia pra fora, né? [...] vou 

esquecendo pra tentar chegar na Tribuna com a cabeça mais limpa.  Depois 

eu sento e fico pelo menos 1 hora na internet, mas sem pensar na charge, 

vendo uma notícia aqui, vendo outra ali, facebook. “Opa, o que é que tá 

rolando hoje, né?” O que eu já faço de certa forma durante o dia todo, 

porque eu trabalho com dois monitores lá em casa, um trabalhando e o outro 

focado em sites, nesses negócios pra mim... porque o chargista ele tem que tá 

abastecido de notícias, de tudo. Aí depois que a cabeça tá relaxada, aí eu 

foco no jornal, aí é aquilo que eu falei: Pego o Leia48, verifico o que tem no 

Leia, “Ah, não saiu nada dali vendo notícia normal”, procuro uma notícia 

que eu acho que vá render charge. Depois é a criação em si, você ter a ideia, 

botar no papel, vê se vai ter texto se não vai ter, fazer o desenho em si, jogar 

e mostrar pro editor, porque antes passa pelo editor. O editor dando ok, trato 

dela lá e vai pra internet. Quando eu sei que é um tema muito polêmico, eu 

antes de desenhar, eu pulo a fase, eu pergunto ao editor primeiro antes de 

desenhar. Mas eu não gosto de fazer isso, porque meio que poda minha 

ideia, então eu gosto de mostrar pra ele já depois de pronto: “Oh, tá 

pronto!”, eu posso até pedir: “Peixoto, que você acha, eu devo fazer sobre o 

que? Tem algum tema?” Quando eu não acho um tema local, antes de ir pro 

nacional eu pergunto pra ele: “Peixoto, o que que tá acontecendo que não tá 

no Leia? Que que você acha que eu posso linkar?” Mas é isso, é relaxar a 

                                                           
48 Seção presente no jornal Tribuna do Norte.  
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cabeça, que você tem que tá relaxado, pensar na ideia que é o que toma mais 

tempo e o desenho em si, a charge em si (RB).  

 

Com base nesse trecho, podemos observar que o autor segue determinadas fases (ritos) 

até chegar ao surgimento da charge. Primeiramente, o chargista afirma que o mais difícil e 

demorado é a ideia que servirá de base para a produção da charge. Uma coisa interessante que 

compreendemos a partir do depoimento do chargista, é que quando chega o momento de 

iniciar o trabalho, as outras funções que são exercidas por esse sujeito são deixadas de lado.  

Agora não é o pai, nem o esposo, e sim o chargista que entra em ação, ou seja, o indivíduo sai 

de cena para dar lugar ao autor. Após assumir a função que deve desempenhar, o autor 

chargista segue com a imersão no noticiário geral, observando os acontecimentos do dia a dia, 

aqueles que ganharam maior notoriedade, assim como afirma o próprio entrevistado: “o 

chargista ele tem que tá abastecido de notícias”, pois é a partir delas que nasce o gênero 

charge.  

 O próximo rito de produção seguido pelo autor é o foco somente nas notícias 

veiculadas na seção presente no próprio jornal em que a charge é veiculada - no caso o jornal 

Tribuna do Norte - notícias essas que são locais, ou sobre a capital do Rio Grande do Norte – 

Natal (onde o jornal é produzido), ou sobre o estado, somente se não houver nada que possa 

render ideias (assim como consta no depoimento da entrevista), é que a charge é produzida 

sobre o cenário nacional ou mundial. 

  Depois do levantamento das notícias, o chargista segue com os ritos de escrita e 

produção: primeiro é a ideia; depois colocar no papel; decidir se a charge conterá texto verbal 

ou não (é importante mencionar que a presença ou não da linguagem verbal na charge é fator 

crucial na produção de determinados efeitos de sentido); fazer o desenho e, por fim, mostrar 

ao editor. Esse último rito confirma aquilo que Maingueneau (2008) nos diz sobre o equívoco 

de ver nos ritos “apenas uma relação pessoal e inefável entre um autor e sua escritura, uma 

pura inspiração” (2008), tendo em vista que a presença de um outro sujeito se faz presente no 

processo – o editor. Após o editor realizar suas considerações, com possíveis sugestões 

temáticas, e até mesmo sobre a questão da polêmica que pode gerar a publicação de uma 

charge, é que o chargista finaliza seu trabalho e a charge, enfim, vai para a internet.  

Concordamos, desse modo, que o discurso define suas restrições, pois a charge, no 

entrecruzamento dos discursos humorístico e jornalístico, não está livre para tratar de 

qualquer acontecimento ou personagem, pois determinadas restrições existem e fazem parte 

do próprio campo no qual o autor chargista está inserido. 
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Segue, abaixo, a transcrição do fragmento da entrevista do entrevistado 2 (Ivan 

Cabral): 

A principal dificuldade é aquela que eu tive quando comecei, é... o que 

dizer? O que falar, né? Como é que eu vou abordar um tema tal, então, pra 

mim, o coração de uma charge, a essência da charge é a ideia daquela 

charge, é a abordagem daquela charge, é a leitura que é feita, porque o 

chargista, ao publicar uma charge, ele tá fazendo uma leitura, de outros 

textos que ele leu, né? Sejam textos escritos ou textos falados. Então, essa 

leitura, como fazer essa leitura, como interpretar aquilo, como elaborar uma 

problemática em cima daquilo, essa é a parte mais difícil. A parte mais fácil 

é o desenho. Embora, claro, que se alguém tiver mais habilidade no desenho 

e tiver um aspecto artístico, como você fala, no campo artístico, que eu acho 

que é importante, pra mim uma charge boa não é a que tem o desenho mais 

bonito, mas é a que tem uma abordagem mais diferenciada, mais 

interessante, mais problematizante. Então, o processo de produzir a charge 

começa com isso, com se apropriar dos fatos, fazer a leitura dos fatos ou a 

releitura, porque eu já tô lendo o que os outros escreveram ou falaram, então 

essa minha leitura é a parte mais difícil né? Que significa justamente a alma 

da charge, né? É.. Tirou isso aí, você tira a charge. É só um desenho. Uma 

charge não é só um desenho. Uma charge é um desenho que traz algo em si, 

traz uma discussão em si. Então, pra mim, essa é a parte mais difícil. Então, 

eu leio as matérias, eu acompanho. Vejo outras fontes, internet, rádio, blogs 

e fico me enchendo e de certa forma eu começo elegendo um tema, então por 

exemplo, eu vou falar sobre a lava-jato. O tema é lava-jato. O que está sendo 

dito sobre a lava-jato, quais são as novidades, o que é que não foi dito ainda, 

o que é que o povo tá dizendo, o que os jornais tão dizendo. Essa parte de 

elaborar isso, é a parte trabalhosa, é a parte de leitura intelectual. E essa é a 

parte mais importante da charge, a ideia. Depois de ter a concepção do tema, 

aí eu vou pensar como apresentar esse tema, como é que eu vou agora, é... 

Aí vou buscar no meu armário de recursos, eu vou buscar imagens, letras de 

músicas, ditados populares, ou falas de alguém, trocadilhos, é... Contos de 

fadas, imagens que possam fazer uma, uma parábola, uma, uma... analogia 

com alguma coisa. Então, essa parte de elaboração eu já tô pensando no 

produto que eu vou fazer. O assunto eu já tenho e a maneira que eu vou 

abordar eu já sei, então tá bom, o que é que eu vou usar pra... aí essa é a 

parte da criatividade, que pra muita gente talvez fosse uma parte difícil, né? 

Alguém pergunta assim: “Você tem que fazer uma charge todo dia? Todo 

dia você faz uma charge?” Eu faço todo dia uma charge e já tive de 

participar de programas aqui na TVU49 que teve uma época que a gente fazia 

                                                           
49 A TV Universitária integra a estrutura da Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, juntamente com a Agência de Comunicação (AGECOM) e a Rádio Universitária FM. Nascida 

em 1972 para fins educativos, visando a transmissão das aulas do Projeto SACI – Satélite Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares – a Televisão Universitária, primeira geradora de televisão do Rio Grande do 

Norte, foi durante 15 anos a única emissora do gênero no Estado, com programação local. Ao longo dos seus 38 

anos, a TVU vem produzindo programas educativos, culturais e jornalísticos dos mais diversos formatos, além 

de campanhas educativas e de difusão cultural. Como as demais emissoras educativas, a TVU exerce um 

importante papel na formação complementar e crítica do telespectador, difundindo o conhecimento gerado pela 

UFRN e contribuindo para o exercício da cidadania. Assim, a TVU se volta para a sociedade, buscando a 

participação do público, quer através da interação em seus programas, por intermédio do telefone, quer pela 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e linguagem de ponta na área audiovisual. Disponível em: 

<http://www.tvu.ufrn.br/navegacao/tvu/index.php>. Acesso em: 27 jun. 2016.  

http://www.tvu.ufrn.br/navegacao/tvu/index.php
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aqui há uns sei lá, dois anos atrás, quando a gente fazia programa que tem de 

grandes temas de debate, durante o debate eu fazia as charges, né? Foi um 

tempo, um ano mais ou menos, mais é interessante porque tem aquela 

discutida e eu fazia três charges durante o debate. Terminou o desenho, aí 

mostrava o desenho, aí a câmera pegava, aí entrava noutro aspecto do 

programa, “Ah, mas tem isso, tem isso, tem aquilo” outra ideia aqui, então, 

essa parte que é, talvez, pra muita gente um terror e um pânico de como 

fazer isso, pra mim é a coisa melhor do mundo, porque eu me acostumei a 

vivenciar essa urgência da criação, então de alguma forma meu cérebro... eu 

acho que tem a ver um pouco com cada um tá, com a vivência e a 

experiência de cada um. Eu consigo fazer uma charge em cinco minutos se 

for me dado o desafio, faça uma charge sobre greve dos ônibus em cinco 

minutos. Aí eu começo a pensar e faço. Aí parte de uma habilidade, pra mim 

é excitante, é uma adrenalina envolvida com medo, mas que sai... que sai. 

Não posso imaginar um dia que o jornal não teve charge, porque o chargista 

não conseguiu, coitado, se inspirar, não tem isso, né? Então, é a parte que, é 

a parte mais fácil pra mim chegar e desenhar, pronto... Essa é a parte menor, 

menos custosa pra mim, a parte mais custosa é a elaboração, a abordagem, a 

ideia, como é que eu... o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou botar, 

essa é a parte trabalhosa do processo (IC). 

 

 Assim como Rodrigo Brum, Ivan Cabral também segue determinados ritos de escrita e 

produção até chegar ao surgimento da charge. Podemos observar que um aspecto se repete 

nesses dois autores. O primeiro rito de produção e também o mais difícil, é a ideia, o que 

dizer, como interpretar e problematizar uma temática para produzir a charge. Talvez esse seja 

o rito mais complexo, por ser exatamente o que Ivan diz, a ideia é o coração, é a essência da 

charge.  

 O processo de produção das charges de Ivan Cabral começa com a apropriação dos 

fatos, ou seja, os acontecimentos que ganharam maior notoriedade em um determinado espaço 

de tempo. Isso se dá por meio da leitura ou releitura desses fatos, e isso é, para o autor, a parte 

que demanda mais tempo no processo de produção. Depois de ter a concepção do tema 

selecionado, ou seja, saber sobre o que vai produzir, o autor segue para o próximo rito que é 

pensar como apresentar esse tema. Para isso, o autor vai buscar os “recursos” por ele 

utilizados, que são: imagens, letras de músicas, ditados populares, trocadilhos, analogias, 

entre outros elementos que integram a elaboração da charge. Assim, um outro rito se 

estabelece: a seleção dos recursos que serão utilizados, lembrando que a escolha de cada 

recurso utilizado pelo autor em uma determinada charge converge para se chegar aos efeitos 

de sentido pretendidos. Exemplificamos a utilização de um desses recursos com a charge 

abaixo: 

 



104 

 

Figura 29 - Charge de Ivan Cabral50. 

 

 

 Essa charge foi produzida em abril de 2016 e trata dos acontecimentos que 

envolveram a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN). Segundo o Portal da 

Transparência, a AL do RN possuía no mês de março 3.181 servidores, sendo destes 522 

efetivos, 173 aposentados ou pensionistas, outros 51 são cedidos de outros órgãos e os demais 

2.592 são funcionários indicados pela Mesa Diretora ou pelos próprios deputados51. Após essa 

divulgação, essa grande maioria de funcionários que recebiam altos valores sem prestar 

nenhum serviço, passaram a ser chamados de “funcionários fantasmas”. Daí a imagem do 

fantasma na charge, representando um dos inúmeros funcionários fantasmas presentes na 

ALRN.  

Mas mesmo depois de toda propagação que o caso ganhou, principalmente nas redes 

sociais, o número de nomeações para cargos comissionados foi maior do que as exonerações, 

que ficaram na média de 860, enquanto que os nomeados comissionados foram 931, contra 7 

nomeados por concurso público.   

 A par das condições de produção que propiciaram o surgimento dessa charge, 

compreendemos a presença do fantasma e, principalmente, da sua fala: “Eu voltei, agora pra 

ficar...”, que é parte da letra da música de Roberto e Erasmo Carlos “O Portão”. A possível 

crítica estabelece-se na representação do fantasma, que é um dos vários funcionários 

comissionados que, mesmo após o escândalo e as investigações, foi nomeado novamente, 

voltando a trabalhar na Assembleia Legislativa do RN. 

                                                           
50 Disponível em: <http://www.ivancabral.com/>. Acesso em: 20 abr. 2016.  
51 Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/03/presidente-da-assembleia-do-rn-

promete-cortar-700-comissionados.html>. Acesso em 27 jun. 2016.  

http://www.ivancabral.com/
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/03/presidente-da-assembleia-do-rn-promete-cortar-700-comissionados.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/03/presidente-da-assembleia-do-rn-promete-cortar-700-comissionados.html
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Assim, podemos perceber que o autor construiu o efeito de crítica e humor em cima da 

letra da música “O Portão”, e que esse é um dos recursos utilizadas pelo chargista Ivan Cabral 

na produção de suas charges.   

 Após esses passos, o chargista segue para o próximo rito de produção e escrita que é o 

desenho (para ele, o rito mais fácil). Essa possível facilidade pode ser entendida pela 

compreensão que o autor tem da charge: Uma charge não é um desenho. Uma charge é um 

desenho que traz algo em si, traz uma discussão em si. Uma charge boa não é a que tem o 

desenho mais bonito, mas é a que tem uma abordagem mais diferenciada, mais interessante, 

mais problematizante. Essa fala concretiza bem a divisão de relevância que se estabelece 

entre os ritos que são seguidos por esse autor. 

 Expostas essas considerações, observamos que existem semelhanças e diferenças nos 

ritos seguidos por esses autores. A principal diferença é que no processo de produção das 

charges de Ivan Cabral, o sujeito editor não é citado.  

Abrimos parêntese para tratar de um aspecto que nos chamou atenção na fala do autor-

chargista Ivan, é um rito de produção, mas o que destacamos é a relação que se estabelece 

entre esse rito e um dos postulados base da Análise do Discurso – o interdiscurso. O 

entrevistado em momentos de sua fala, declara que: o chargista, ao publicar uma charge, ele 

tá fazendo uma leitura de outros textos que ele leu, sejam textos escritos ou falados. [...] fazer 

a leitura dos fatos ou a releitura, porque eu já tô lendo o que os outros escreveram ou 

falaram. O que queremos dizer a partir disso é que a relação existente entre as charges e o 

interdiscurso é uma relação constitutiva, que faz emergir determinadas(os) charges/discursos e 

não outros, e que essa relação se concretiza nas charges, tendo em vista que o próprio 

processo de produção é um processo interdiscursivo.  

Maingueneau (1997, p.120) entende que “um discurso não nasce de um retorno às 

próprias coisas, mas de um trabalho sobre outros discursos”. E ainda, segundo o autor, o 

primado do interdiscurso aponta a precedência deste sobre o discurso, ou seja, o interdiscurso 

não segue o discurso e sim o precede, o que revela que este não nasce encerrado em si mesmo 

para só depois se relacionar com os outros discursos; o discurso já nasce numa rede dialógica 

que aponta sua interação com sentidos de algum modo já existentes. É exatamente o que 

ocorre no processo de criação das charges, os chargistas produzem um discurso chargístico, 

mas com base em já-ditos, por isso, esse já nasce dentro dessa rede dialógica, é um trabalho 

sobre outros discursos. Compreendemos particularmente, essa relação interdiscursiva no que 

diz respeito à confluência principalmente dos discursos humorístico, jornalístico e político. 
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Assim, o discurso chargístico é construído a partir de dizeres e discursos vários e outros, e 

estes contribuem para se chegar aos efeitos de sentido desejados. 

Entrevistado 3 (Eliabe Alves): 

O processo de fazer uma charge começa a partir da seguinte questão, ele 

primeiro tem que entender o que são símbolos e signos na charge, ou seja, 

existem coisas simbólicas na charge. Por exemplo, o dragão sempre é a 

inflação, o leão o imposto de renda, a morte é aquela caveira, então, primeiro 

ele tem que, pra comunicar bem, ele tem que saber os símbolos e as 

características desse gênero que ele está produzindo né? Depois muita 

leitura, é, não só de, por exemplo, informações jornalísticas vinculadas em 

TV’s, em programas que a charge tá sendo veiculada, mas em revistas, 

internet, ou até mesmo é..., e sobretudo né? o chargista para criar ele recorre 

a bagagem de conhecimentos e leituras que ele tem né? Após a leitura, o 

próximo passo é o rabisco, né? Digamos, eu vou rabiscando aqui pensando 

de como representar aquilo graficamente entendeu? Como representar 

graficamente e como representar ao mesmo tempo de uma forma crítica e 

bem humorada não é? Naquela hora eu tenho que pensar as três coisas ao 

mesmo tempo né? Eu vou fazendo combinações exatamente com aquelas 

leituras que eu tenho de mundo, com a minha bagagem cultural de formação 

de conhecimento e aí a charge vai fluindo né? A princípio a charge vai sendo 

rabiscada com lápis grafite mesmo e borracha, depois eu passo nanquim, 

chega a parte de nanquim, contorno todo o desenho, faço o balão também 

com nanquim e a edição, a arte final, eu faço no computador, no photoshop, 

eu faço a coloração e insiro o texto com a fonte que eu sempre produzo né? 

Todo chargista ele sempre tem uma fonte, a mesma pra ficar diferenciada e a 

assinatura dele sempre é a mesma. É.... eu acho que o que demanda mais 

tempo e o que é o desafio maior é a ideia ser gerada entendeu? Depois que a 

ideia é gerada, depois que isso é gerado, entendeu? Na cabeça do chargista, 

digamos, o chargista fica grávido com aquela ideia, então, para o parto 

acontecer, criacional é até mais fácil. A dificuldade, o desafio, é quando essa 

ideia foi gerada... então, geralmente, no meu caso, a inspiração pra fazer uma 

charge ela vem completa, não por pedaços. Quando surge a ideia da piada eu 

já sei o que eu vou fazer pra representar graficamente. O que demora mais é 

surgir a ideia da piada. Entendeu? É gerar isso aí (EA). 

 

 O terceiro participante, no processo de criação de suas charges, assim como os outros, 

também segue determinados ritos de produção e escrita. O primeiro deles e o mais complexo 

(assim como foi para os outros participantes) é a leitura, e essa leitura não se restringe só ao 

suporte em que a charge é veiculada, mas é feita também em revistas e na internet, e, 

principalmente, o autor recorre à bagagem de conhecimentos e leituras que ele tem, ou seja, os 

seus conhecimentos de mundo. Após esse rito de produção, de abarcamento das informações 

do tema que vai ser tratado, o autor segue para o segundo rito que são os traços, buscando 

materializar a ideia graficamente, e essa materialização deve ser crítica e bem-humorada. Os 

primeiros traços desse autor são feitos com lápis grafite e borracha, depois passa-se o 
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nanquim52, contorna-se o desenho e faz-se o balão (se a charge apresentar linguagem verbal). 

Os passos seguintes de edição e arte final são realizados no computador, aqui o autor faz a 

coloração e, se for o caso, o texto verbal (sempre com a mesma fonte). Por último, coloca a 

assinatura.  

 Como já foi informado em outra parte do trabalho, as charges de Eliabe Alves são 

publicadas em seu próprio jornal, O Jornal da Serra. O rito que se refere ao editor, 

mencionado por Rodrigo Brum, não é citado pelo participante Eliabe, mas isso se dá pelo 

motivo expresso acima: ele é o proprietário do jornal e por isso, tem liberdade para publicar. 

Contudo, em uma das partes da entrevista, o participante fez o seguinte relato:    

Outro ponto que é interessante também ressaltar é que, por exemplo, jornal é 

empresa né? E o chargista tem patrão, e todo jornal ele tem as linhas 

editoriais né? [...] Em jornais quando eu trabalhei né? Agora não porque o 

jornal é meu, é, eu posso ter mais liberdade, mas assim, em outros jornais eu 

tinha que desenhar conforme a aprovação da linha editorial do jornal... 

Sempre o editor manda o jornal aprovar pra poder o jornal sair, pra poder a 

charge sair, só saía se ele aprovasse, se não, ele faz modificações, pode 

desistir daquela e elaborar outra, entendeu? Pra sobreviver o chargista tem 

que ter jogo de cintura (EA).  

 

 Como vimos no depoimento, Eliabe já trabalhou em outros jornais da região do Seridó 

e nesses trabalhos, no processo de produção de suas charges, estava presente o seguinte rito: 

apresentar a charge ao editor do jornal antes de ela ser publicada. Esse rito seguido pelos 

autores-chargistas foge do seu controle pessoal, pois faz parte da conjuntura imposta pelo 

campo discursivo onde esses autores estão imbricados – o campo jornalístico.  

 Isso concretiza nosso pensamento de que esses ritos identificados e analisados não são 

frutos somente de uma pura inspiração, de uma relação estabelecida somente entre autor e 

texto, mas sim de relações outras, principalmente da que se estabelece entre o autor e o campo 

discursivo no qual ele está inserido.    

 O nome do autor-chargista exerce um determinado papel discursivo e, na 

representação desse papel, dessa função, ele conduz escolhas, faz cortes e delimitações, 

imprimindo ao texto o seu modo de ser, mesmo com a presença de outro sujeito no processo. 

                                                           
52 A tinta nanquim é um material muito usado para a escrita, o desenho e a pintura. Documentos antigos, de cerca 

de 2 mil a. C., comprovam que os chineses já conheciam e utilizavam nanquim em seus manuscritos. Por muitos 

anos a tinta nanquim foi obtida a partir da tinta preta liberada pelos moluscos marinhos da família dos octópodes 

(polvo e lula). Hoje, as tintas são fabricadas a partir de uma mistura entre cânfora, gelatina e um pó escuro 

conhecido como pó de sapato (fuligem ou negro de fumo), muito usado na pigmentação de graxa para sapatos, 

pneus, artefatos leves de borracha, tintas para impressão, entre outros. É uma das variedades mais puras de 

carvão. A tinta nanquim tem como característica ser opaca, dando uma boa cobertura para os desenhos. 

Adicionando água, consegue-se diferentes tonalidades de cinza. Tem secagem rápida. Disponível em: 

<http://nanquim.com.br/sobre-a-tinta-nanquim/>. Acesso em: 28 jun. 2016. 

http://nanquim.com.br/sobre-a-tinta-nanquim/
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3.5 Regularidades discursivas: elementos presentes nas charges 

 

 Nesta seção, procuramos trazer para este capítulo de análise, as regularidades 

presentes nas charges dos autores selecionados, entendendo regularidade como aquilo que é 

recorrente nas produções, assim como o que se mostrou parecido nas charges dos três autores. 

Optamos pela utilização do termo “parecido”, pois, para Foucault (2008, p. 164), há 

performances verbais que são idênticas do ponto de vista da gramática (vocabulário, sintaxe e, 

de uma maneira geral, a língua); que são igualmente idênticas do ponto de vista da lógica 

(estrutura proposicional, ou sistema dedutivo no qual se encontra situada); mas que são 

enunciativamente diferentes. Chegaremos a essas regularidades, por meio da interpretação das 

entrevistas semiestruturadas, assim como analisaremos a concretização destas nas produções 

chargísticas. 

 O autor-chargista Rodrigo Brum apresenta três regularidades constantes nas suas 

produções. São elas: personagem que represente o cidadão; pouco cenário e ausência de cor 

forte (lembrando que as charges são produzidas coloridas e assim também são publicadas nas 

redes sociais; contudo, a versão impressa do jornal Tribuna do Norte é publicada em preto e 

branco). A primeira regularidade se justifica pelo objetivo do chargista, que é levar o leitor 

para dentro da charge, sempre procurando ter o povão presente. Isso se dá por um dos 

propósitos de Brum, fazer com que o maior número de leitores entenda suas charges. As 

outras duas regularidades são decorrentes do traço adotado pelo chargista, que é o traço 

cartum, elemento pertencente ao universo dos chargistas.  

 Observemos as regularidades nas charges de Rodrigo Brum: 

Figura 30 - Charge de Rodrigo Brum sobre a insegurança no Rio Grande do Norte. 
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 Essa charge publicada em dois de agosto de 2016 tem como temática a onda de 

insegurança que assola o estado do Rio Grande do Norte. Os acontecimentos se deram em 

virtude da instalação de um bloqueador de sinal de celular em um dos presídios do Estado e, 

após essa instalação, o crime organizado deu início a vários atos criminosos não só na capital 

– Natal, como em outras cidades do Estado. Entre os atos que foram cometidos estão ônibus 

do transporte público e escolar incendiados e prédios públicos danificados; em decorrência, o 

transporte público de Natal foi parado e as aulas de várias instituições foram suspensas, tanto 

na capital como no interior.  

 Observamos que a charge conta com três personagens que são exatamente os cidadãos 

que sofrem com toda a ação dos criminosos. Vemos a representação de uma criança, que é 

estudante e está perdendo aula; um trabalhador e uma possível dona de casa negra, todos 

presos nas grades do medo que está presente em todo Estado. Assim, temos a concretização 

da regularidade expressa pelo autor-chargista, o personagem que represente o cidadão.  

Também notamos claramente as outras regularidades, a imagem é composta por pouco 

cenário, somente o formato do mapa do RN, justamente pelo foco da charge ser os 

personagens. E ainda a ausência de cor forte, pois tem-se a predominância do preto e do cinza, 

aquelas que os chargistas denominam de cores frias. Mais uma vez assinalamos que isso 

decorre do traço utilizado pelo autor-chargista que é o cartum. 

Vejamos uma segunda charge:  

Figura 31 – Charge de Rodrigo Brum. 

 

Essa segunda charge conta com dois personagens e pelo que a imagem nos sugere são 

duas crianças, cada uma com um jornal na mão. O jornal que a primeira criança segura 

apresenta a seguinte manchete: “Temer busca filho no 1º dia de aula” e a criança fala: “Meu 
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pai foi na minha escola e virou notícia...”, já o jornal que está com a segunda criança mostra a 

manchete: “Vândalos depredam escola” e esse menino pronuncia: “Infelizmente, o meu 

também”.   

 A charge também remete a um acontecimento ocorrido no estado do RN, mais 

precisamente no município de Parnamirim, a depredação da escola municipal Limírio 

Cardoso D´ávila, que foi totalmente saqueada por indivíduos da região. Após a escola entrar 

em férias, informações surgiram de que a mesma seria fechada e as pessoas inconformadas 

com a situação decidiram realizar os atos de destruição, em que portas, janelas e o forro do 

teto de várias salas de aula foram destruídos, além de centenas de livros didáticos que foram 

rasgados.   

 No que remete à primeira regularidade, vemos que os personagens, principalmente a 

segunda criança, representam o cidadão que vive a realidade da sociedade atual. Vemos 

também a clara diferença entre os personagens, o primeiro bem vestido, limpo, bem 

apresentável, já que representa o filho do então presidente do Brasil Michel Temer, que virou 

notícia após ir buscar o filho na escola no primeiro dia de aula; já o pai do segundo 

personagem virou notícia por ter sido um dos vândalos a depredar a escola em Parnamirim. O 

segundo garoto, desnudo, sujo, representa as dezenas de crianças que ficaram sem aula, sem o 

direito à educação, ou seja, é o cidadão dentro da charge, aquele que vivencia os fatos e 

acontecimentos retratados, o personagem real, o que concretiza mais uma vez a regularidade 

“personagem que represente o cidadão” presente nas produções desse autor-chargista.  

 Assim como na primeira charge, nessa também há ausência de cenário, aqui de forma 

mais acentuada, pois apresenta-se apenas um fundo cinza, isso por conta do foco principal 

estar nos personagens, o mais importante para esse autor-chargista. Temos ainda a 

predominância das cores cinza e preto, o que caracteriza mais uma vez a regularidade 

ausência de cor forte.  

 Com base nas falas do segundo participante Ivan Cabral, identificamos o apontamento 

de apenas uma regularidade que é a abordagem do cotidiano. Esse autor-chargista afirma: 

“Existe primeiro algo bem comum, que é o cotidiano mesmo, o dia a dia, durante parte da 

produção existe uma certa regularidade quando de abordagens, certo?”; e diz ainda: “minha 

produção de um modo geral ela é mais ou menos homogênea e regular”. Essa regularidade 

presente nas produções de Ivan Cabral é consequência do próprio gênero que é produzido, 

uma vez que a charge retrata os fatos que ocorrem na sociedade, com uma temática temporal, 

uma das suas principais características, pois trata de fatos do dia, ou seja, de acontecimentos 

que são notícia em um determinado momento da história.  
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Observemos a charge: 

Figura 32 – Charge de Ivan Cabral: abordagem do cotidiano. 

 

 É comum a representação de abordagens do cotidiano pelos autores-chargistas, e 

pontuamos que isso se constitui como uma regularidade nas produções chargísticas do autor 

Ivan Cabral. Exemplificando com a charge acima, temos a placa de boas-vindas à capital do 

RN – Natal, que está escrita por perfurações de bala, além de visualizarmos outros projéteis 

na charge.  

 A insegurança e a violência na cidade do Natal são pontos que vêm marcando o 

cotidiano da população.  Ondas de assaltos, trocas de tiros e mortes vêm assolando a cidade e 

o autor chargista, baseado nesses acontecimentos, transmite de maneira diferenciada os temas 

do cotidiano; assim, a charge dialoga com a realidade.  

 Mais uma charge que retrata a regularidade abordagem do cotidiano:  

Figura 33 – Charge de Ivan Cabral 2: abordagem do cotidiano. 
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 Abordando mais uma temática do cotidiano, Ivan Cabral retrata, nesse caso, a “guerra” 

da população contra o mosquito Aedes aegypti. A charge conta em sua composição com a 

linguagem verbal presente em um único enunciado que é “GUERRA” e a linguagem não 

verbal, que é predominante nesse exemplar, é formada pela imagem de um menino que está 

com um capacete e um estilingue na mão atirando em direção a uma latinha com um mosquito 

dentro; o menino representa toda a população do Rio Grande do Norte que travou uma 

verdadeira luta contra o mosquito transmissor. Esse mosquito, como já foi remetido 

anteriormente, é o mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças Dengue, Chikungunya e 

Zika Vírus. No ano de 2016 (ano de publicação da charge) o RN teve do dia 1º de janeiro até 

10 de setembro, 61.778 casos notificados de Dengue no estado, Chikungunya foram 25.542 

casos notificados e Zika, 5.641 casos53. Um período em que muitas pessoas adoeceram em 

todo o Estado, contando até mesmo com casos de morte ocasionadas pelas três doenças.  

 Um aspecto que se mostrou parecido entre os chargistas Rodrigo Brum e Ivan Cabral 

são as duas regularidades: personagem que represente o cidadão e a abordagem do cotidiano. 

Uma vez que quando Brum traz para dentro de sua charge um personagem que represente o 

cidadão, consequentemente, ela está apresentando os acontecimentos ocorridos com este, ou 

seja, trabalhando da mesma forma que Ivan, com as abordagens do cotidiano.  

 Já o autor-chargista Eliabe Alves apresenta como regularidades nas suas produções a 

sinteticidade e o tema da política. Para esse autor, naturalmente, existem temas que exigem 

menos texto para passar a mensagem e outros que necessitam de um texto maior, contudo, no 

geral, tem que ter pouco texto, porque o espaço é pequeno e até mesmo porque fica cansativo 

e sem graça para o leitor, por esse motivo, acha que a sinteticidade é um ponto fundamental 

na criação das charges. Com relação ao tema da política, acreditamos, pelas observações que 

já foram feitas, que esse seja um ponto recorrente não só nas charges de Eliabe, mas também 

nas dos outros autores-chargistas da pesquisa. Trataremos dessa questão das temáticas das 

charges, ou seja, quais os temas mais tratados e discutidos pelos chargistas selecionados, um 

pouco mais adiante.   

 

 

 

                                                           
53 Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/10/rn-tem-8948-casos-confirmados-

de-dengue-diz-sesap.html. Acesso em: 19 ago. 2017. 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/10/rn-tem-8948-casos-confirmados-de-dengue-diz-sesap.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/10/rn-tem-8948-casos-confirmados-de-dengue-diz-sesap.html
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Figura 34 – Charge de Eliabe Alves. 

 

 Essa charge exemplifica as duas regularidades apontadas pelo chargista. A 

sinteticidade, que é uma das características principais do gênero charge, se concretiza na 

escolha da predominância do texto imagético em detrimento do texto verbal, lembrando que 

as escolhas feitas pelos autores-chargistas, como essa da utilização ou não do texto verbal, 

influenciam nos efeitos de sentido propostos. Observamos que o texto verbal se resume 

apenas à palavra “PROPOSTAS”, presente abaixo de cada personagem. As condições de 

produção que propiciaram o surgimento dessa charge foi a eleição para o governo do RN, no 

ano de 2014, que tinha como candidatos Henrique Eduardo Alves e o atual governador 

Robinson Farias. Os dois, no debate televisivo, ao invés de apresentarem as propostas, o que 

fizeram foi atacar um ao outro, criticando o que cada um já poderia ter feito. Pelos 

personagens, que são políticos, temos a concretização da temática da charge em questão – a 

política, que é regularidade nas charges do autor Eliabe Alves.  

 Outra charge que também exemplifica as duas regularidades é a que se encontra 

abaixo: 

Figura 35 – Charge sobre Henrique Eduardo Alves. 
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Produzida já no ano de 2017, essa charge também traz a regularidade discursiva que 

marca as produções do chargista Eliabe, que é a sinteticidade. Essa está presente na 

predominância total do texto imagético, tendo em vista a ausência do texto escrito, não há 

nenhuma fala do personagem, por exemplo. Essa regularidade demonstra algo que já foi 

exposto anteriormente, o chargista tem o “poder” de sintetizar muitas informações, que 

envolvem até mesmo muitas reportagens dentro de um único desenho. E a segunda 

regularidade desse autor-chargista materializa-se no personagem, que é o político Henrique 

Alves, trazendo mais uma vez o tema da política.  

Henrique Eduardo Alves é um empresário, advogado e político brasileiro. Foi 

deputado federal por 11 mandatos consecutivos pelo Rio Grande do Norte e presidente da 

Câmara de Deputados de 2013 a 2015. Foi o ministro do turismo de 16 de abril de 2015 a 28 

de março de 2016, no governo Dilma Rousseff, e voltou ao cargo após a admissibilidade do 

processo de impeachment, através do presidente em exercício, Michel Temer, pedindo 

novamente demissão em 16 de junho de 2016. Alvo de investigações em meados de 2017, 

mais precisamente da operação Manaus, que apura supostos crimes de corrupção ativa e 

passiva, além de lavagem de dinheiro, a investigação aponta que Henrique recebeu suborno na 

construção da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa do Mundo de 2014. 

Alvo dessa e de outras operações, o ex-ministro acabou preso pela Polícia Federal em 06 de 

junho de 201754.   

Essas foram as condições de produção que propiciaram o surgimento dessa charge; 

assim, após sua prisão, Henrique levou um verdadeiro “pé na bunda”, assim como está 

representado no desenho e viu-se na eminência de cair em um abismo sem fim, ou seja, a 

possível liquidação de sua carreira política, por conta de seu envolvimento com a corrupção.   

Encaixamos dentro dessa seção de análise, um tópico que responde a uma das 

perguntas feitas aos autores-chargistas, a saber: Quais esferas (temas) você trata mais em suas 

charges? Optamos por esse encaixe, por compreender que os temas mais tratados pelos 

autores são também regularidades discursivas, ou seja, pontos recorrentes nas produções 

chargísticas. Analisando as falas dos três participantes, identificamos dois pontos que 

envolvem essa questão. A primeira diz respeito à abordagem do tema do cotidiano e a 

segunda à abordagem do tema política, pois os autores destacam que no final tudo leva à 

política. Vejamos o que dizem os chargistas, começando por Rodrigo Brum:  

                                                           
54 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1890578-policia-federal-prende-henrique-

eduardo-alves-ex-ministro-de-temer.shtml. Acesso em: 23 ago. 2017.  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1890578-policia-federal-prende-henrique-eduardo-alves-ex-ministro-de-temer.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1890578-policia-federal-prende-henrique-eduardo-alves-ex-ministro-de-temer.shtml
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Eu confesso que eu nem gosto de política. Eu sou uma pessoa totalmente 

avesso à política. Não contra os políticos, mas contra a politicagem. Eu, por 

exemplo, procuro fugir de político pelo fato de eu não gostar. Se eu pudesse 

escolher, eu só faria charge cotidiana. Por exemplo, sobre o buraco, sobre o 

hospital que não tá atendendo e... mas, sem focar na po-lí-ti-ca... [...] Tudo 

leva, tudo leva à política. Ou o cara passando fome leva à política, o hospital 

leva à política, mas, tipo assim, eu procuro não focar tanto no político. 

Procuro focar mais no povo. Porque tem muita gente que lê, não sabe o 

nome do vice- presidente. Então eu botar a situação que o motorista de 

ônibus tá passando, que a pessoa comum passa, eu acho que ela vai se 

identificar mais com as minhas charges, do que focar nos políticos, então, o 

meu foco é mais esse, mais cotidiano (RB).  

 

 

Observamos que nesse tópico, Brum foca naquilo que já foi analisado e que é uma das 

regularidades discursivas desse autor – o personagem que representa o cidadão. Vemos que a 

charge cotidiana é recorrente no trabalho desse autor, apesar de ele afirmar que por trás desses 

temas cotidianos estão fatores políticos. A justificativa para o trabalho com o cotidiano é um 

maior entendimento da charge por parte dos leitores, assim como uma maior identificação 

desses, já que estão sendo representados dentro do gênero.  

Ivan Cabral diz que:  

Como eu trabalho num jornal que tem uma veiculação local, é... eu tenho de 

certa forma uma, eu vou chamar de direcionamento, mas não um 

direcionamento rígido como uma prisão, não, mas de abordar temas que o 

jornal aborda, então, não adianta eu tá falando aqui lá da Indonésia e tal se 

aqui tá se falando sobre um viaduto que caiu, que tá pra cair ou uma 

inundação que teve num bairro aqui, um desabamento, então eu preciso tá 

abordando, por fazer parte de um corpo de jornalistas, né? Que escreve sobre 

temas locais boa parte, então há um direcionamento [...] Eu preciso seguir o 

noticiário. Então, boa parte do noticiário é política, acho que no final das 

contas 60%, 70% é política. Quando eu digo política, é política partidária, de 

conchavos, de alianças, de eleições e de trocas de gestores e o 

relacionamento com a base política e a quebra com essas alianças e por aí 

vai. Então boa parte é política. Aqui acolá eu faço uma sobre esporte [...] É... 

e muitas coisas também do cotidiano, acho que a segunda parte seria do 

cotidiano. Quando eu falo do cotidiano é chuva, uma greve, uma interdição 

(IC).  

 

Já para Ivan Cabral a temática mais trabalhada é a política, isso se dá pela conjuntura 

do jornal, tendo em vista que o chargista afirma seguir um direcionamento jornalístico. 

Assim, como o jornal tem uma grande parte do noticiário voltado para a política, o chargista 

segue essa linha editorial e também produz a charge sobre esse tema. Em segundo lugar, estão 

as charges com temas do cotidiano, como o participante mesmo afirmou, quando fala de 

cotidiano é uma chuva que inundou determinado local, é uma greve de motoristas de ônibus, 

por exemplo, ou uma interdição.  
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Por fim, Eliabe Alves:    

O tema mais recorrente é o político mesmo. O tema recorrente é o político, 

geralmente nos jornais é chamado chargista político. Apesar de que o 

chargista pode abordar assuntos relacionados a esporte, a pintura, o meio 

ambiente, a saúde, a educação, mas só que, assim, por trás de tudo isso é o 

fator político (EA). 

 

 Para o terceiro participante a temática mais recorrente é mesmo a da política, por isso, 

o chargista elencou esse tema como uma das regularidades de suas produções. Para Eliabe, a 

política também é um universo que envolve muitas outras abordagens. 

 

 

3.6 Desenhista, cartunista ou chargista? Definindo-se 

 

 Assim como vimos as diferenças existentes entre os gêneros humorísticos – a charge, 

o cartum, a tirinha, as histórias em quadrinhos, veremos também que existem distinções entre 

ser desenhista, cartunista e chargista, e isso foi esclarecido para nós pelos três sujeitos 

participantes. Nessa contextualização, tomaremos conhecimento da função desempenhada por 

cada sujeito, bem como das distinções entre essas funções, a partir das duas perguntas: Você 

se considera desenhista, cartunista ou chargista? E, há diferenças? Primeiro, veremos o que 

cada sujeito considera ser.  

 Brum, ao ser indagado responde que:  

Eu, é aquele negócio, eu sou na verdade chargista. Me considero mais 

chargista. Porque mesmo os meus cartuns, eles têm um lado mais crítico, 

entendeu? Mesmo quando a pessoa me encomenda uma caricatura, eu boto 

um “tchan” ali, uma brincadeira mais crítica naquilo. Tanto que eu tô 

evitando, não pego mais caricatura de casamento, de aniversário, porque eu 

sei que a pessoa vai mandar eu refazer. “Ah, porque eu não sou assim, 

porque...” Ninguém gosta de ver os seus defeitos. Então, eu me considero 

mais chargista, apesar de ter o traço cartum, eu me considero mais chargista 

porque eu agrego... É... Um pensamento em tudo o que eu faço (RB). 

 

 Brum afirma ser chargista, pois considera que seu lado crítico é o que predomina nas 

suas produções, sejam elas charges, cartuns ou até mesmo caricaturas. Por agregar esse 

pensamento crítico em tudo que produz se considera chargista, já que esse é o ponto-chave 

para o chargista – a criticidade. No que diz respeito à segunda pergunta: 
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Sim, há muitas diferenças. É, vamos lá. O desenhista, e tem uma outra 

categoria aí que você não botou que é o ilustrador... O desenhista é aquele 

moleque e aquela pessoa que gosta de desenho, que sabe desenhar, que vai 

pegar um papel e vai fazer o seu retrato bem feito. Isso é um desenhista, ele 

faz o desenho. O ilustrador ele ilustra algo. Como assim? Não 

necessariamente com o detalhe no desenho. Ele não faz o desenho, “Ah, vou 

fazer o seu retrato!” Isso não é função do ilustrador. O ilustrador ele pega 

uma notícia, ele pega um texto e faz algo que transmita aquele texto numa 

imagem, coisa que o desenhista não tem esse compromisso. O cartunista, é 

aquilo que a gente falou, o cartunista ele faz cartuns. Ele faz muito 

quadrinho, que eu faço também, mas, não me considero tanto isso. Então, o 

cartunista ele não tem essa preocupação com o lado pensante, o cartunista 

ele quer fazer a piada, ele quer fazer o, sei lá se for de terror ele quer 

assustar. Ele quer fazer uma coisa... ele quer passar a ideia da historinha dele 

ali, ele não quer... não tem um lado crítico por trás. O chargista não. O 

chargista tem esse lado mais crítico. Por isso eu me considero chargista 

(RB).  

 

 

 Em sua fala, Brum apresenta a distinção entre as três categorias e apresenta mais uma 

que não foi abarcada na nossa questão, que é o ilustrador. Para ele, o desenhista é aquela 

pessoa que gosta de desenho, que sabe desenhar, que faz um retrato bem feito, já o ilustrador, 

ele ilustra algo, não necessariamente com o detalhe no desenho, ele não faz o desenho, não faz 

o retrato. A ilustração geralmente é uma imagem figurativa, porém ela acompanha um caráter 

explicativo, com o objetivo de acrescentar informações, sintetizar, decorar ou representar 

visualmente um texto. Em livros infantis, por exemplo, na maioria das vezes, a ilustração 

assume o papel mais importante, fazendo com que em uma só imagem o texto seja entendido, 

nesse caso, em cada página. A ilustração funciona como um material ligado a um objeto, no 

caso o texto. A ilustração é em sua maioria uma atividade profissional, pode ser encomendada 

por um cliente, seja ele quem for, gerando recursos financeiros ou não. Esse é um trabalho 

conceitual que visa ilustrar qualquer assunto em qualquer método ou técnica. Já o desenho é 

uma ilustração descompromissada, é um suporte artístico para qualquer assunto ou ideia. O 

trabalho é feito da mesma forma que a ilustração, porém, sem nenhum objetivo ou texto, é 

apenas um desenho, sendo bonito ou feio, com detalhes ou sem, com acabamento ou não. O 

trabalho do desenhista, na maioria das vezes, é bidimensional e também uma imitação da 

realidade, podendo ser modificado e transformado com suas próprias características e técnicas 

usadas. O desenho também pode ser um esboço para uma ilustração. Pode ser a marcação da 

ideia para um conceito, assim deixando de ser desenho e passando a ser ilustração depois de 

concluído.  

Vejamos uma ilustração feita por Brum para uma matéria do jornal Tribuna do Norte 

intitulada “Beijos, prazer e riscos”, publicada no dia 12 de junho de 2016.  
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Figura 36 – Ilustração de Brum para matéria do jornal Tribuna do Norte. 

 

 Assim, como o próprio Brum diz, o ilustrador pega um texto e faz algo que transmita 

aquele texto numa imagem, coisa que o desenhista não tem esse compromisso. 

 Sobre o cartunista e o chargista, sabe-se que o cartunista é aquele que tem suas 

produções centradas em cartuns, assim como o chargista centra suas produções em charges, o 

que não quer dizer que um cartunista não produz a charge e o inverso. O próprio Brum afirma 

que também produz cartuns. A distinção entre cartunista e chargista se estabelece na 

preocupação com o lado pensante, o primeiro não tem essa preocupação, ele quer fazer a 

piada, quer passar a sua ideia de historinha, mas não tem um lado crítico por trás, o chargista 

sim, este tem esse lado mais crítico. Por isso, que o participante se considera um chargista. 

Entre o cartunista e o chargista a diferença reside, mais uma vez, na criticidade, a charge seria 

como um dispositivo de crítica à realidade política e cultural.  

Para Ivan Cabral:  

Há diferenças, né? Acho que eu me considero chargista, porque há uma 

diferença da charge pro cartum né? O cartum é aquele humor mais universal. 

Mais... acessível a qualquer época, qualquer data, todo mundo vai entender 

aquele cartum. A charge ela é mais temporal, mais ancorada no tempo e no 

espaço, então como eu faço mais charges em jornais né? em que publica 

notícias e eu gosto, então eu sou chargista em primeira instância, na maior 

parte. [...] Mas boa parte das minhas charges, do meu trabalho é charge. 

Embora me aproprie também, porque tem isso também, você se apropria de 

certas coisas do mundo do cartum que vão meio que ganhando ares dentro da 

charge ou então a charge tá ganhando ares de cartum, mas boa parte é 

charge. Desenhista é geral, todo chargista é um desenhista, então o 

desenhista, é... eu também sou e eu também tento, é... arranjar brechas no 

meu tempo pra criar coisas que não necessariamente são charges, são 

ilustrações, são leituras de mundo. Então eu sou um chargista, também faço 

quadrinhos, também faço cartuns e também faço desenhos. Mas 

prioritariamente chargista, desenhista no sentido mais geral da palavra, eu 
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sou um desenhista. Mas... especificamente boa parte da minha produção é 

charge, charge jornalística (IC).  

 

Também considerando-se chargista, Ivan Cabral de início aponta a diferença entre 

cartum e charge, que seria a questão da temporalidade, o cartum com seu humor mais 

universal, tem um caráter atemporal, tornando-se mais acessível do que a charge em qualquer 

época, a abertura de entendimento é maior, já a charge tem um caráter temporal, ou seja, trata 

de acontecimentos que estão ocorrendo em um determinado momento da sociedade, é mais 

ancorada no tempo e no espaço. Para esse participante, desenhista é geral, é aquele que cria 

coisas que não somente charges, mais ilustrações, leituras de mundo. Assim como Rodrigo 

Brum, Ivan também afirma que produz outros gêneros, como quadrinhos e cartuns. Vejamos 

uma tirinha produzida por esse autor:  

Figura 37 – Tirinha produzida por Ivan Cabral55. 

 

Apesar da produção de outros gêneros discursivos, devido boa parte de sua produção 

ser charge, charge jornalística, Ivan se considera prioritariamente chargista.  

Já Eliabe Alves:  

Eu já fui mais desenhista, entendeu, já produzi também cartuns, agora me 

considero mais chargista porque é um tipo de gênero, de produção mais 

recorrente hoje na minha vida. Desde que eu comecei a publicar em jornal, 

em 99, quer dizer em 2009, quer dizer a charge ela é mais recorrente, é 

existe diferença. Por exemplo, vamos primeiro pro desenho, né? É, o 

desenho, em si, ele obedece a regras também. A partir do conceito do belo, 

do que é belo na arte, né? do conceito estético, né? e depois, como 

                                                           
55 Contextualização sobre a personagem da tirinha: “Um dia escrevi um pequeno conto sobre um menino que 

resolveu criar um bicho bem diferente (e comum ao mesmo tempo): uma mosca! O menino não entendia porque 

todo mundo detestava as moscas (vai dizer que você não?). Depois resolvi transformá-la num personagem de 

quadrinhos. Surgia a Mosca Zezé, símbolo da exclusão e da discriminação”. Disponível em: 

http://www.ivancabral.com/search/label/quadrinhos. Acesso em: 07 out. 2017.  

http://www.ivancabral.com/search/label/quadrinhos
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representar aquilo graficamente, aí sobre a questão da representação e 

composição de imagem existem estudos, né? Estudos, por exemplo, de 

medidas proporções, distribuição e composição... é.... Deixa eu ver, 

dimensões, uma imagem primeiro, segundo e terceiro plano, entendeu? É, 

isso tudo exige muito estudo, né? O cartum em si, o cartum é um desenho de 

traço, de linha única, não necessariamente igual desenho, porque o desenho 

existe vários tipos de estilo, né? no cartum ele é um desenho mais 

simplificado, em linha única, não precisa ter necessariamente essa questão 

de degradação de cores, tipo escuridade, claridade, entendeu? É.. Se quiser 

colocar, pode colocar, mas não é característica, não é regra... não é 

necessário. Agora assim, ele é um tipo de desenho atemporal e, por exemplo, 

ele pode abordar um tema, um assunto tipo, o cartum, ele, diferentemente da 

charge, que a charge como ela é algo que está ligado aos acontecimentos 

diários, ela está também sujeita a ficar obsoleta por causa da fugacidade dos 

acontecimentos. O cartum não, o cartum ele é atemporal e mais 

transcendental, ele é mais subjetivo de que a charge comum, né? mas 

também a charge pega muita coisa do desenho clássico, na charge também 

há, por exemplo, a questão caricatural, né? a caricatura, por exemplo, já é 

outro gênero. Na caricatura, o artista está preocupado em por exemplo 

representar a pessoa com as características mais marcantes da pessoa né? ou 

mais marcantes da personalidade. Por exemplo, pessoas que possuem assim 

a orelha grande, então o caricaturista tende a aumentar mais ainda, nariz, 

queixo, se a pessoa é gorda, magro, ou a profissão da pessoa, ou o caráter da 

pessoa também é apresentado aí, mas não precisa de texto. Assim, o cartum 

também não precisa de texto e não precisa estar ligado a acontecimento 

nenhum não. É. Hoje eu... hoje o chargismo é mais recorrente na minha 

produção (EA). 

 

 O participante começa afirmando que também já produziu outros gêneros (como o 

cartum), mas que agora a charge é a produção mais recorrente em sua vida. Em seguida, 

apresenta as diferenças, entre o desenho, o cartum e a charge, pontua que o desenho também 

segue determinadas regras, a partir do conceito de belo e de estético, e que para a composição 

e representação da imagem existem estudos de medidas, proporções, distribuição, dimensões 

da imagem em primeiro, segundo e terceiro plano, além do que para o desenho existem vários 

tipos de estilo, enquanto que o cartum é um desenho de linha única, é mais simplificado, não 

precisa ter necessariamente a questão de degradação de cores, elemento presente nos 

desenhos. A distinção entre cartum e charge, mais uma vez, se estabelece no caráter atemporal 

do cartum, que não precisa estar ligado a nenhum acontecimento diário, e temporal da charge, 

que está ligada aos acontecimentos diários e que por isso, pode ficar obsoleta, já que fatos 

novos surgem a todo momento.  

 Outro ponto levantado é a utilização do gênero caricatura dentro do gênero charge. 

Muitas vezes, o chargista, para representar as características mais marcantes do personagem, 

lança mão desse recurso. Eliabe também produz o gênero caricatura, vejamos uma que foi 

produzida com Ariano Suassuna no período da morte do escritor paraibano.  
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Figura 38 – Caricatura produzida por Eliabe Alves. 

 

 

Eliabe termina afirmando que a charge é, hoje, o gênero mais recorrente nas suas 

produções, por isso se considera chargista.  

Por fim, constatamos que existem traços de consonância entre as respostas dos três 

sujeitos participantes da pesquisa, o primeiro deles é que todos assumem a função de 

chargista, porque mesmo produzindo outros gêneros discursivos como o cartum, a tirinha, a 

ilustração e a caricatura, é a charge o gênero mais produzido pelos autores atualmente. 

Segundo, a criticidade, o pensamento crítico, que é muito importante para os chargistas, e é 

uma característica fundamental que o difere do cartunista e do desenhista.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Entendendo a linguagem como uma dimensão da existência humana que se apresenta 

ao pesquisador de forma multifacetada e imersa na linha de pesquisa “Estudos de Práticas 

Discursivas”, procuramos nesta investigação compreender uma das inúmeras manifestações 

da linguagem materializada em um gênero do discurso por meio de um sujeito-autor. Assim, 

esta tese de doutorado teve por objetivo descrever e interpretar a constituição da autoria no 

gênero discursivo charge, mais precisamente em charges potiguares e, claro, em seus autores-

chargistas, seja por meio dos traços de estilo, dos posicionamentos que esses sujeitos 

assumem em determinados lugares sociais, dos ritos de escrita e produção ou das 

regularidades discursivas presentes nas charges.   

No percurso desta pesquisa, em virtude de estarmos inseridos na Análise do Discurso 

Francesa e bakhtiniana, procuramos como analistas do discurso legitimar um novo território 

por meio do trabalho com a noção de autoria vinculada ao gênero discursivo charge, já que 

analisamos a constituição desse aspecto em autores-chargistas (produtores de gêneros 

humorísticos), distanciando-nos, assim, da concepção de que a autoria está atrelada 

majoritariamente aos gêneros literários. Procuramos trilhar caminhos ainda não percorridos, 

pois como afirma Maingueneau (2010), essa é “uma maneira de os analistas do discurso 

mostrarem sua diferença, legitimarem um novo território”.    

Procuramos analisar os posicionamentos discursivos assumidos por cada um dos três 

participantes da pesquisa (Rodrigo Brum, Ivan Cabral e Eliabe Alves), tendo em vista que o 

sujeito para pertencer a um campo discursivo, ou a um entrecruzamento de campos, como é o 

caso do chargista, assume determinados posicionamentos que muitas vezes são condicionados 

pelo lugar social a que o autor está pertencendo. Vimos que cada autor assumiu 

posicionamentos distintos e que esses influenciam claramente em suas produções, porque 

charges que poderiam ser produzidas, não são. Os de Rodrigo Brum foram: priorização do 

local; não menosprezar ninguém; não satirizar a morte; olhar as charges dos outros e o 

pensamento crítico. Os de Ivan Cabral foram: ser cristão; não à mentira e o posicionamento 

político. E o de Eliabe: a livre interpretação. Ficou claro nas análises que esses 

posicionamentos assumidos não são tomadas de posições individuais dos autores, mas sim 

condicionados pelos campos discursivos em que estão engajados, nesse caso, mais 

precisamente o campo jornalístico.  

Os traços de estilo também foram analisados e observamos que os três participantes da 

pesquisa afirmam terem um estilo próprio, assim resgatando a teoria, em que Bakhtin (2003) 
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trabalha com as noções de estilo funcional (aquele condicionado pelas convenções do gênero 

discursivo) e o estilo individual (aquele não condicionado pelas convenções de um gênero e 

que são capazes de refletir interesses pessoais); compreendemos que, esse último, é o que, 

nesta análise, marca a autoria desses autores-chargistas. Cada um faz determinadas escolhas, 

sejam elas referentes ao traço, à utilização de cores, entre outras, e essas preferências, que são 

axiologicamente marcadas, revelam a expressividade própria do sujeito na comunicação. 

Pudemos analisar que os autores assumem que para a construção desse estilo próprio, 

primeiro eles beberam no estilo de outros chargista, mais uma vez resgatando a teoria, no 

sentido da criação de um estilo individual, o sujeito, na perspectiva bakhtiniana, é um agente 

capaz de estabelecer diálogo com as marcas estilísticas das demais vozes que permeiam o 

enunciado. Os chargistas estabelecem diálogo com as marcas estilísticas das demais vozes que 

permeiam o enunciado, ou seja, a charge, e a partir do agenciamento dessas vozes, o exercício 

da autoria se dá, portanto, no processo de reestruturação do que é dito pelo outro, isto é, na 

reestruturação dos traços de estilo dos outros chargistas até a construção de um traço de estilo 

próprio. 

No que diz respeito aos ritos de escrita e produção, também interpretamos recortes das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com Rodrigo Brum, Ivan Cabral e Eliabe Alves para 

mostrar como funcionam na constituição da charge e convergem para as marcas de autoria 

nesse gênero. Observamos que os três participantes seguem determinados ritos e que alguns 

deles se assemelham, como é o caso, por exemplo, do primeiro rito, que foi relatado pelos três 

como sendo o mais difícil, que é a ideia, ou seja, surgir a ideia com base na leitura que tem 

que ser feita para iniciar a produção do gênero. Também seguem o mesmo rito de 

levantamento das notícias que estão ocorrendo em um determinado espaço de tempo. O rito 

que mais nos chamou atenção foi a presença definidora do editor durante o processo de 

criação da charge, o que nos levou a entender que esse rito foge do controle pessoal dos 

chargistas, pois faz parte da conjuntura imposta pelo campo discursivo onde esses autores 

estão imbricados – o campo jornalístico.  

Com relação às regularidades, ou seja, as características recorrentes nas produções 

desses autores, pontuamos que essas marcam os autores-chargistas e, consequentemente, as 

charges produzidas. Pudemos ver que as regularidades apresentadas por Brum, Ivan e Eliabe 

são distintas, foram elas, respectivamente: personagem que represente o cidadão, pouco 

cenário e ausência de cor forte; a abordagem do cotidiano; a sinteticidade e o tema da política. 

Já com relação aos temas mais tratadas, aí sim tivemos pontos semelhantes entre os três 
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autores, que convergiram principalmente no tema da política e na abordagem de fatos do 

cotidiano.  

Outro ponto importante que pudemos refletir após este estudo, diz respeito ao 

entendimento do que é a charge e o que os autores-chargistas querem alcançar com suas 

produções. Ficou claro que o gênero discursivo charge é marcado por dois elementos, o 

humor e, principalmente, a crítica. Por meio dessas duas características, os chargistas retratam 

os acontecimentos ocorridos em um determinado tempo (no caso desta pesquisa o recorte 

temporal foram os anos de 2014 a 2017) e um determinado espaço (nesse caso os fatos 

ocorridos no estado do Rio Grande do Norte, ou em sua capital – Natal). Sobre o objetivo das 

produções, as três respostas dos chargistas versam sobre a criticidade do leitor. Os autores 

buscam com suas charges fazer com que as pessoas pensem, avaliem o que está sendo dito e 

assumindo um posicionamento crítico perante as informações. Assim, a imagem do leitor que 

os chargistas constroem com suas charges é a de um leitor crítico, ativo, preocupado com as 

questões de sua cidade ou estado e que na maioria das vezes sabe que pode lutar pelos seus 

direitos.   

Por fim, a autoria em charges potiguares se constitui pelo desenvolvimento de uma 

função autor, que é uma das várias que um sujeito pode exercer em uma instância, já que o 

sujeito autor é exatamente o exercício em uma instância discursiva. Esperamos que essa 

leitura contribua para uma nova reflexão sobre autoria e o gênero discursivo charge em cada 

novo leitor.  
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APÊNDICE 

 

Transcrição do entrevistado 1 – Rodrigo Brum  

Entrevistador: Bom, eu queria que primeiro você começasse falando quem é Rodrigo Brum, 

onde, quando e como você começou. Seus aspectos pessoais mesmo, inicialmente. 

Entrevistado: Bom, vamo lá, quem é Rodrigo Brum. Rodrigo é um carioca que, do nada, 

entendeu? de um dia de saco cheio de tá no mesmo canto, resolveu que queria sair do Rio. Foi 

naquela época que tava tendo tiroteio, queimando ônibus, isso há uns nove, dez anos atrás. E 

eu tinha dado uma palestra há poucos meses em Goiânia, conheci gente do Brasil todo e 

mandei um e-mail pra esse pessoal: “Ó, quero sair do Rio!”. Beleza. Mas... Esqueceram do e-

mail. Um dia, um cara, um desses caras de Goiás, me liga: “Ó, tem uma vaga pra cê lá em 

Natal. Topa ir?”  “Topo. Por mim tudo bem”. Aí ele disse: “Beleza. Só que cê tem que tá 

aqui...”, isso era numa sexta, “Cê tem que tá aqui domingo”. Eu falei “E aí?”, ele falou “E aí 

que eu tô indo comprar sua passagem hoje”. Beleza, aí arrumei tudo que tinha, falei com 

minha namorada na época: “ó, vou pra Natal”, aí ela: “Passear?”, “Não! Morar”, aí ela: 

“Não, cê tá doido?!”; “Ah, então foi um prazer te conhecer, tchau”. Aí fui pra casa de meus 

pais levar o dinheiro pro contrato meu de aluguel, né? Que eu não ia quebrar um contrato de 

aluguel... Pedi pro meu pai pra resolver essa banana, falei que tava vindo pra cá e cheguei 

aqui em Natal com cem conto no bolso e uma mochila de roupa. E não conhecia nada, nada, 

nada e ninguém.... Nada! Eu achei que Natal era no Sul! Pra cê ter ideia do meu 

conhecimento. Tava crente que ia trabalhar no Sul, entendeu? Bateu aquele desesperozinho 

quando falou que era Nordeste, que a gente tem uma visão burra, né? Que aqui é só seca, todo 

mundo é afilhado de Lampião, miserável, entendeu? Mas, graças a Deus que me adaptei bem, 

tanto que fiz minha família aqui e tenho minha casa e tal. Beleza. E vamo lá. Eu vim pra Natal 

pra começar a trabalhar naquele jornal...  Correio da Tarde. Eles iam abrir o Correio da 

Tarde, tava precisando de chargista, eu vim pra aquele jornal. Cheguei aqui, não deu certo, 

porque o jornal, por questões pessoais deles lá, não tenho nada a ver com isso. Eu saí e fui pro 

Diário. E tudo isso, fazendo paralelo o trabalho de diagramação numa empresa e de 

ilustração, que eu sou ilustrador. Aí eu fui pro Diário quando faleceu o que fazia charge lá, eu 

esqueci o nome, é Everaldo. Sempre confundo Evaldo com Everaldo, um era do Diário e o 

outro era da Tribuna. Fui pro Diário, substituí ele. Fiquei lá no Diário uns dois anos, três 

anos, e faleceu Amâncio na Tribuna, não, faleceu não, minto, faleceu o da Tribuna e Amâncio 

foi cobrir ele. Passou um tempo, a Tribuna me chamou: “ó, houve isso e isso, a gente quer 
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trocar Amâncio e você Topa?”. “Topo!” Eu... é o mercado. A gente tá aí, não tinha nada 

contra ele, nada mesmo, é mercado. A gente vai pra quem paga melhor. E fui e tô lá há três 

anos, mas o início, como é que você perguntou?  

Entrevistador: É... quando começou, onde...  

Entrevistado: Isso foi minha vinda pra cá, né? Começou meio que de brincadeira, né? Eu 

nunca fui muito de jogar futebol, é... Praticar esportes em geral, nunca fui. Tentei jogar 

basquete, mas não deu certo também. Meu esporte era arte marcial e arte marcial ela meio que 

tranquiliza, né, a pessoa, e nessa tranquilidade, eu gostava muito de ficar em casa, 

desenhando, rabiscando. Tinha um programa chamado Daniel Azulai, não sei se passava aqui. 

Que era um maluco que ensinava as crianças a desenhar. Então a brincadeira era essa. Era ver 

Daniel Azulai, copiar, juntar dinheiro da banca pra comprar gibi e copiar; e eu gostava muito. 

Tinha duas coisas que eu acho que foi que ligou a charge, assim, primeiro meu pai assinava 

Veja, eu pegava a Veja e recortava um monte de balãozinho, fala e botava, colava nas fotos. 

Entrevistador: E você montava o desenho, né? 

Entrevistado: Sim, através das fotos, né?  Sei lá, pegava e inventava uma situação que não 

tinha nada a ver com aquilo, e gostava muito de fazer caricatura de político e acabou que 

quando cresci isso voltou à tona em forma da charge; eu nunca pensei: “Ah, vou ser 

chargista!”. Não. Eu sempre quis ser publicitário, tanto que eu fui diretor de artes durante 

muito tempo, lá no Rio, quase dez anos. Larguei tudo pra ficar só na ilustração, depois que 

você vê que não é o que você quer e nesse meio tempo o Ziraldo tentou relançar o Pasquim e 

foi o Pasquim 21, e... Ele me descobriu através de um site chamado chargeonline, que tipo 

assim começou na brincadeira no atentado das torres gêmeas, eu tô embolando tudo aí, cê 

junta aí... 

Entrevistador: Certo... 

Entrevistado: Conforme eu vou lembrando... No atentado das Torres Gêmeas eu trabalhava 

numa agência e aquele fuzuê todo: “Ah, Bin Laden, não sei o quê, acertou as Torres gêmeas, 

que não sei quê...”. Aí eu fui e brinquei: “Ah, Bin Laden”, isso no meio do trabalho, “Ah, Bin 

Laden agora acertou o Big Bang”. E fiz o desenho. Só que em vez de ele tá acertando o Big 

Bang ele tava acertando... A hora, né? Porque o Big Bang é um relógio... E vi que tinha um 

site de charge na internet que reúne os chargistas do Brasil todo, do mais pequeno ao maior, aí 

eu fiz: “Ué, vou mandar! Não custa nada...”. Mandei, quando eu vi era a capa do site. Aí eu 
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fiz “tá... a parada é boa, vou fazer de novo”. Aí no outro dia fiz. Quando eu vi, do dia 11 de 

setembro até hoje não teve um dia que eu não, que eu não produzi, então... se eu tô aqui é 

graças ao Bin Laden, que derrubou as torres gêmeas e eu comecei a fazer a charge. Então, 

nessa o Ziraldo viu lá, o diretor de marketing dele se interessou e me chamou. “Ah, manda 

uma charge aqui pro Pasquim 21”. E foi, isso fez crescer também o lado da caricatura, 

porque ele pegava esse pessoal menor e levava pros eventos pra fazer caricatura das pessoas, 

então, isso, eu fui conhecendo muita gente do meio. E... Quando você vai conhecendo, aí você 

vai se afundando mais, parece um poço que você vai se afundando e... eu estou aí, com 

charge, com tirinha que era meu grande barato, né? Que era meu sonho, era trabalhar na 

MAD. Todo mundo sonha grande e eu sonhava em trabalhar na porra da MAD, né? Por isso 

que eu não ganhei dinheiro. Até hoje, trabalho na MAD, graças a Deus. E é essa, publico lá no 

Rio, no Jornal do grupo O Globo, mas não publico charge, publico tirinha infantil, publico em 

Mossoró também, tirinha, e foi essa, foi... começou de brincadeira, entendeu? Nunca, nunca 

tive pretensão em ganhar dinheiro com isso, era o que eu falei, eu queria ser diretor de arte, 

né? Eu tinha a ideia de que o diretor de arte é o fodão, que tinha carrão e não sei o que lá, não 

foi nada disso... [risos]  

Entrevistador: Ótimo, agora eu queria que você me dissesse o que é a charge pra você. 

Entrevistado: Vamos lá... a charge ela, diferente do que muita gente pensa, ela não é um 

negócio pra fazer humor, se engana quem acha que a charge é pra fazer humor, a gente se 

utiliza do humor pelo fato do humor fixar mais na cabeça da pessoa, entendeu? A gente não 

lembra um negócio que a gente estudou na escola um ano, 13 anos na escola, mas lembra de 

uma piada que o Ari Toledo contou uma vez porque fica na tua cabeça. Então, por isso, a 

charge tem essa carga, né? Tanto que o nome charge é carga em francês, né? Mas não é só a 

carga de humor, ela tem a carga crítica. A charge ela foi feita pra fazer uma crítica, e quando 

eu falo crítica não é falar mal de alguma coisa, porque a gente também confunde crítica com 

tá falando mal, não é. É você despertar um pensamento crítico sobre determinado assunto, é 

você, é... é meio que aquele moleque que tá vendo uma briga e fica: “Ah, eu não deixava”, só 

joga a lenha na fogueira para as pessoas pensarem; então a charge é essa, a gente quer fazer a 

pessoa pensar sobre determinado fato. A charge ela nunca pode, “nunca pode”... Em muitos 

casos pode, mas ela tem que evitar ser a favor ou contra alguma coisa. Ela tem que ser meio 

que neutra. Ela tem que passar a notícia mas de uma forma que desperte o pensamento da 

pessoa, tipo assim, tem lá a notícia de que sumiu, sei lá, foi desviado da assembleia, foi agora 

que eu fiz aqui, né? Foi desviado 2000 cheques, da assembleia, sei lá, isso é notícia. Todo 
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mundo sabe que isso vai dar merda. Só que não tem como você botar na notícia: “Ah, isso vai 

dar merda!”. Então, o que que é a charge? É... porque agora são uns chatos esses 

politicamente incorreto. Vão pra casa ver Xuxa. É, como é que se diz, então pra você ver, 

você conhece a assembleia daqui? ela tem uma estátua na frente, e o que é que acontece com 

toda estátua? pombo caga. Então, a charge era um monte de cheque voando dentro da 

assembleia e fazendo cocô na estátua. Ou seja, eu tava tentando falar que esse desvio de 

cheques vai dar merda. Uma coisa que às vezes a notícia não pode falar. Então você desperta 

na pessoa que tava lendo ali a notícia: “Ah... desviou um bocado de cheque, beleza, mas não 

vai acontecer nada”; através da charge ela: “opa, peraí! Isso pode dar merda, isso pode 

acontecer alguma coisa”. Então, agora se a pessoa que leu vai concordar comigo ou não é 

outra história, eu não quero que a pessoa concorde não; a charge ela não é feita pra ser 

concordada, não é feita pra fazer gracinha, ela é feita pra fazer a pessoa pensar. Às vezes eu 

dou minha cara a tapa, eu sei que eu vou ser xingado, eu sei que vai ter um monte de gente 

contra o que eu fiz, mas, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que fazer a pessoa pensar. Não é 

porque eu tô falando mal “olha, ele tá falando mal!” . Não é porque eu tô criticando, sei lá, o 

Vasco, quer dizer que eu sou flamenguista. Não, é porque naquela situação houve isso com o 

Vasco, houve isso com aquele político, com aquele buraco, houve isso com as coisas, então, e 

eu acho que eu tenho um papel fundamental na sociedade. Muitas coisas historicamente, isso 

é a História, não sou eu que tô falando, puxando a sardinha pro meu lado, se deve graças à 

charge. Teve o negócio da vacina na época do... Oswaldo... como é que era? Oswaldo Cruz? 

Ela teve o negócio das críticas com a monarquia, começaram através das charges, ou seja, a 

pessoa era oprimida e uma forma que eles encontraram de bater de frente foram as charges, na 

própria ditadura muita coisa foi falada graças à charge. O próprio Henfil, ele teve uma 

cunhada, parece, que foi presa e deixou um nenenzinho aqui do lado de fora e ele pegou esse 

nenenzinho pra cá. E qual era a forma dele entrar em contato com ela, era através de charge. 

Ninguém sabia, mas no jornal ele mandava mensagem subliminar. E o jornal chegava na 

cadeia, ou seja, a charge ela tem uma força muito grande se você souber usar. Claro que tem 

muita gente que faz pastelão. Às vezes eu faço pastelão. Às vezes você tem lá o prazo pra 

cumprir no jornal, não acontece nada e você tem que... tem que sair a charge. Então, você vai, 

faz um pastelão, mas sabendo que você fez o seu trabalho mal feito. Entendeu? Não é o 

correto. Mas pra mim a charge é isso. É diferente, que o pessoal confunde muito charge com 

cartum, entendeu? A charge tem outra característica. A charge que eu faço hoje, ela pode ser a 

melhor do mundo, amanhã... E quando eu falo amanhã, não é daqui a dez anos não, é amanhã 

mesmo! A pessoa pode achar uma merda, porque a charge ela é... 
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Entrevistador: Pelo caráter temporal, temporalidade... 

Entrevistado: é diferente do cartum, o cartum eu faço um cartum hoje e daqui a mil anos eu 

vou entender o cartum, ele pode despertar pensamento, ele pode despertar tudo isso, mas tem 

essa característica mais livre, atemporal; a charge não, a charge é em cima, né, do 

acontecimento.  

Entrevistador: Do acontecimento, da notícia. 

Entrevistado: É isso. 

Entrevistador: Deixa eu só fazer um link do que você falou aí, pra produção da charge você 

remete às notícias do jornal da Tribuna ou às notícias ou aos acontecimentos que ocorrem em 

si?  

Entrevistado: Eu tenho uma linha de prioridade no jornal, ele tem um negócio chamado 

“Leia”, não é que todo jornal tem, na Tribuna tem um negócio chamado “Leia”, que é aquelas 

chamadas que sai na televisão, no anúncio: “Leia amanhã na tribuna da tarde”. Então, eu 

priorizo aquelas manchetes, daquilo ali, que eu sei que são as manchetes principais dos 

jornais. Se dali não nascer nada, eu priorizo o restante do jornal, se dali não nascer nada eu 

priorizo notícias locais, entro em sites locais e tal, se não tiver nada aí eu vou pro nacional, aí 

se não tiver, vou pro mundo. Mas não é que isso seja uma regra, isso é uma prioridade minha. 

Porque como o jornal é daqui, pô... tem que fazer coisa daqui, até porque a charge ela é a cara 

do jornal, é o editorial do jornal, eu sei dessa responsabilidade que a gente tem, entendeu? Eu 

sei que se eu fizer uma merda grande lá na charge, eu vou até responder, claro, mas quem vai 

se ferrar mais ainda é o jornal. Então eu tenho que dá a cara do jornal. Então, se o jornal é um 

jornal potiguar, né? Que volta e meia dá uma notícia nacional, não é como O Globo, que 

apesar de ser do Rio é nacional. Eu vou priorizar o daqui. Mas não é regra, não existe regra, 

eu vou priorizar isso, isso e aquilo. Eu que tenho isso como regra minha, pessoal.  

Entrevistador: Você já pincelou, mas só pra ter o fechamento da resposta: qual o objetivo da 

sua produção? 

Entrevistado: É isso, é despertar o pensamento crítico da pessoa, tanto que você vê, é bacana, 

eu acho que eu tô conseguindo isso, que você já é a quarta ou quinta pessoa de universidade 

que vem fazer trabalho em cima disso. Tipo assim, pô, que bacana isso, porque eu acredito 

que o trabalho de uma universidade de doutorado, de mestrado, você não vai pegar um oba 

oba, você não vai pegar um “Ah, um desenho que é bonitinho” não, você vai pegar, tem que 
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ter um, um... certo pensamento por trás daquilo ali, entendeu? Então, o objetivo é esse: é fazer 

as pessoas pensarem, não é agradar ninguém; não tenho interesse nenhum em agradar 

ninguém, nem ao meu editor. Não tenho que agradar ele, tenho que fazer pensar. Claro que a 

gente sabe que todo lugar tem as suas normas, você tem que seguir, é um emprego. Eu não 

sou um artista, porque a pessoa acha: “ah, um artista” eu não sou um artista, eu sou 

profissional. Eu tô ali pra defender o leite da minha filha. Então tem que obedecer como 

cozinheiro, tem que obedecer, como motorista de ônibus, tem que obedecer, tem que obedecer 

certas regrinhas; mas, eu, apesar disso tudo, nunca me impuseram nada. Eu sei o que eu posso 

mexer e o que eu não posso mexer. Se eu não posso mexer com a sua bolsa, pra que que eu 

vou bater de frente? Vou deixar pra outra, sem problema. Agora também nada vai me fazer 

falar bem da sua bolsa. Pelo fato da bolsa ser dona do jornal, ser amigo da dona. Não. 

Ninguém vai me obrigar a isso. Eu vejo outro caminho, sempre com esse objetivo de fazer a 

pessoa pensar, de fazer a pessoa criticar, até as vezes me criticando que é bacana. Eu até 

estranho o dia que eu não recebo xingamento no Facebook, você entendeu? Eu brinco com 

minha esposa “Pô, ninguém me xingou hoje, a charge deu errado!”. [risos] entendeu? Porque 

todo dia tem, ainda mais agora que a gente vive num, que a gente tá numa fase do país muito 

muito burra. Parece que só existem dois partidos, né? Ou você é a favor do PT ou você é 

Aécio. Aécio não é candidato a mais nada. Ninguém é a favor dele, ninguém é contra a Dilma. 

A gente é contra o que tá acontecendo, a gente é contra as merda e as merda não é só PT, as 

merda é um monte de partido, então hoje em dia tá numa fase que se eu boto a Dilma triste 

aparece um monte de gente me chamando “ah, coxinha” “é... reacionário”. As pessoas não 

sabem nem o que é reacionário e usa essa palavra pra xingar os outros. Você bota lá ela alegre 

aparece um monte de gente, “Ah, petista, Ah, sei lá, vai pra Cuba”, tipo assim, pelo menos, o 

cara que me xingou, pegou minha charge e compartilhou, então ali vai ter outra pessoa que 

vai ver e eu vou cumprir o objetivo da charge, entendeu? 

Entrevistador: Que posicionamentos você assume perante o seu trabalho? 

Entrevistado: Como assim? 

Entrevistador: Que posturas...  

Entrevistado: Sim, tá...a primeira é isso que eu te falei. Eu sempre priorizo o local, Rio 

Grande do Norte, Natal. Tá. Segundo eu nunca vou brincar com nada, eu nunca vou ofender 

ninguém nas minhas charges, entendeu? Nunca vou, vamo, tá, um presidente, eu vou citar a 

Dilma, um presidente, por pior que seja aquele presidente, por mais merda que ele tenha feito, 
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aquele presidente, aquele político, aquela pessoa, eu nunca vou botar uma charge 

menosprezando ele, xingando ele. Você pode até, a palavra certa não é ridicularizar, você 

pode até criar um estereótipo em cima, mas eu não vou humilhar ele com a minha charge, eu 

acho que isso não é necessário, assim, outra coisa que eu não brinco é morte. Quando tem 

morte o que eu faço, quando tem morte de alguém famoso eu faço uma homenagem. Você tá 

entendendo? Tipo, Jair Rodrigues morreu, eu botei ele chegando no céu com a Elis Regina 

esperando ele. Morreu Suassuna, eu botei aquela cena do “Auto da Compadecida”. agora, eu 

não vou pegar um criminoso por pior que ele seja, por mais famoso que seja, que morreu e 

vou satirizar isso. Porque o criminoso ele tem mãe, ele pode ter filho, ele pode ter “n” pessoas 

que não têm culpa nenhuma pela atitude dele e que vão sofrer em ver aquilo ali. Eu não vou 

é.... fazer piadinha com a desgraça de ninguém? Entendeu? Teve uma charge minha que foi 

muito mal interpretada que eu recebi muita crítica, a de Mãe Luiza. 

Entrevistador: Que o pessoal colocou até no facebook que você tava rindo da desgraça 

alheia, não foi? 

Entrevistado: E que não foi, que foi na época que todo mundo tava usando o slogan “Não 

vai ter Copa”, “Ah, não vai ter Copa”; aí eu vi os moradores perderam tudo, então eu botei 

um morador falando: “Não vai ter copa, não vai ter cozinha, não vai ter sala”, porque ele 

perdeu a casa toda. Então eu liguei pro lado copa da casa. E, tipo assim, eu não tava 

menosprezando eles, eu tava botando um alerta: “Olha, a galera lá perdeu tudo e vocês 

preocupados com Copa!”; o meu objetivo foi esse, pelo amor de Deus galera, copa o cacete. 

Vamo parar com essa história de obra do Machadão e vamo ver essas famílias. Fui mal 

interpretado. Se foi erro meu, eu não sei. A gente erra também. Vai que botei algum elemento 

ali que induziu a pessoa a pensar... É, não vou criticar quem bateu de frente comigo, porque 

eu não tô no lugar deles, não sou eu quem perdi tudo ali também, mas tipo assim, eu evito 

essas coisas na minha charge, eu não quero passar por isso de novo. Porque mesmo sendo 

interpretado mal, muita gente pode ter ficado magoada por conta daquela charge ali. Como se 

o autor tivesse o objetivo de brincar com a desgraça dos outros. Não foi. É chato, entendeu? 

Tenho isso na cabeça dessa charge porque foi chato. Não que me xingaram, isso é o de 

menos, eu sei o que eu sou. A pessoa me chama: “Ah, seu filho da puta”, eu sei que eu não 

sou. Então você pode me chamar mil vezes que [onomatopeia representando desdém] entra 

pelo ouvido sai pelo outro. Mas o que eu pude causar àquelas pessoas, o sentimento, eu me 

senti mal por isso. Mas em momento nenhum, eu falo com a cabeça tranquila, o meu objetivo 

foi satirizar eles; foi alertar pro problema. Então isso eu procuro não botar na minha charge, 
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entendeu? Esse lance de vamos lá, ver tudo o que você perguntou, é o lance de locais, não 

ridicularizar ninguém, não brincar com morte, com essas coisas, é... procuro, antes, olhar as 

charges dos outros. Não pra copiar, mas pra tentar não fazer uma coisa parecida, um plágio, 

porque as ideias tão aí, os acontecimentos é um só pra todo mundo, é um acontecimento só 

pra todo mundo. Então, a chance de você fazer um negócio igual é muito grande. Eu não 

vou... é chato... entendeu? Tem gente que às vezes, não é que copia, às vezes fez parecido 

com a minha, porque é o mesmo assunto e você pensa: “pô, complicado né?”. Porque o leitor 

que tá vendo não sabe que foi uma coincidência, ele pode achar que foi um que copiou do 

outro e não é.  Tem isso também, tem outro posicionamento de, deixa eu ver o que, do 

pensamento crítico, entendeu? Porque eu procuro ser o mais crítico possível. E é isso, acho 

que os outros posicionamentos é o de qualquer emprego. É de você fazer um negócio bem 

feito, de você procurar não fazer por fazer, você tá entendendo? Às vezes cê tá passando do 

teu horário, mas cê tá lá fazendo. E, em alguns casos, se divertir também. Por que não? Tem 

uma charge que eu fiz com um livro, que saiu um volume só do livro que foi entregue pro 

papa. O cara reuniu uns 100 chargistas, sei lá, num sei quantos chargistas do Brasil, pra fazer 

charge e pegou as charges deles sobre a vida do papa e fez um livro desse tamanho, entendeu? 

E levou pro Vaticano e entregou. Então tem uma foto que é o papa pegando esse livro e rindo 

e encarando; cê também tem esse lado da diversão, e é tanta porrada que a gente lê também 

que um risinho não custa nada. Mas de tudo isso que eu te falei, o principal, é não ofender 

ninguém. Eu posso te criticar, criticar um erro seu, mas sem te ofender. Até porque é um erro. 

Cê pode tá cometendo um erro, mas não quer dizer que você é uma pessoa má, e eu não sei o 

dia de amanhã. 

Entrevistador: Eu queria saber que esferas você trata mais nas suas charges. Por exemplo, é 

política? É educação?  

Entrevistado: Não. Eu confesso que eu nem gosto de política. Eu sou uma pessoa totalmente 

avesso à política. Não contra os políticos, mas contra a politicagem, porque se eles fazem o 

que fazem é porque a política permite eles fazerem.  

Entrevistador: Por que você acha que esse tema é tão recorrente nesse gênero? 

Entrevistado: Porque todo dia tem merda. Todos os dias os caras tão fazendo coisa pra 

afundar a gente. Cê tá entendendo? Eu, por exemplo, procuro fugir de político pelo fato de eu 

não gostar. Se eu pudesse escolher eu só faria charge cotidiana. Por exemplo, sobre o buraco, 

sobre o hospital que não tá atendendo e... mas, sem focar na po-lí-ti-ca... Tudo leva à política.. 
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Tudo leva, tudo leva à política. Ou o cara passando fome leva à política, o hospital leva à 

política, mas, tipo assim, eu procuro não focar tanto no político. 

Entrevistador: Não ser a imagem central da charge, né? 

Entrevistado: Isso, entendeu? Procuro focar mais no povo. Porque tem muita gente que lê, 

não sabe o nome do vice-presidente. Daí eu vou botar lá a cara do Temer e o cara vai olhar: 

“Quem é?”. Então eu tenho, um dos objetivos, voltando a tua pergunta, é fazer com que todo 

mundo entenda minha charge. Do faxineiro ao dono da empresa, então...  Se eu botar, ficar 

focando só em político, tipo o Caruso, que faz muito bem feito. Que ele faz umas caricaturas 

de políticos, mas eu mesmo, tem horas que eu vejo lá e eu não sei quem é. Quem é?  O que 

ele quis falar com isso? Então eu botar a situação que o motorista de ônibus tá passando, que a 

pessoa comum passa, eu acho que ela vai se identificar mais com as minhas charges. Do que 

focar nos políticos, então, o meu foco é mais esse. Mais co...  

Entrevistador: Cotidiano... 

Entrevistado: Mas, como cê falou, tudo tá ligado à política, então, de certa forma, se a pessoa 

for analisar tem um pouquinho de política ali, porque tudo tá na mão desses caras, não 

adianta. Se a gente tá aqui sentado, é porque tem uma lei municipal que permite que tenha 

essa mesa aqui, que cê pode usar um gravador aqui dentro e... porque se eles lá na câmara 

decidir que cê não pode, a gente não pode ouvir. Tudo é decorrente disso.  

Entrevistador: Ok. Queria que você me falasse como é o processo de criação das suas 

charges. 

Entrevistado: Vamo lá. Primeira coisa é o mais demorado que é a ideia. Eu costumo chegar 

no jornal, eu procuro, tem uma escadaria, eu não sei se você já foi na Tribuna. Mas é uma 

escadaria, é... sobe, desce, vai pro lado, parece um labirinto, né? Que falam que é na época da 

Ditadura que eles fizeram pra fugir das... não sei se é verdade, mas a lenda é essa. Então, eu já 

chego, quando eu piso nesse primeiro degrau da escada, eu já procuro deixar tudo do meu dia 

pra fora, né? Eu subo igual a um maluco falando: “Não, deixar tudo pra fora, que se dane não 

sei o quê lá da conta atrasada, minha filha tá com dor de barriga, minha mulher tá de tpm, 

não sei quê lá”, vou esquecendo pra tentar chegar na Tribuna com a cabeça mais limpa.  

Depois eu sento e fico pelo menos uma hora na internet. Mas sem pensar na charge, vendo 

uma notícia aqui, vendo ali, facebook, não sei o que pra eu ver: “Opa, o que é que tá rolando 

hoje, né?”. O que eu já faço de certa forma durante o dia todo. Porque eu trabalho com dois 
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monitores lá em casa, um trabalhando e o outro focado em sites, nesses negócios pra mim... 

porque o chargista ele tem que tá abastecido de notícias. De tudo. Aí depois que a cabeça tá 

relaxada, aí eu foco no jornal, aí é aquilo que eu falei: Pego o Leia, verifico o que tem no 

Leia, “Ah, não saiu nada dali vendo notícia normal”; procuro uma notícia que eu acho que vá 

render charge. Depois é a criação em si, você ter a ideia, botar no papel, vê se vai ter texto, se 

não vai ter, fazer o desenho em si, jogar e mostrar pro editor. Porque antes passa pelo editor. 

O editor dando ok, trato dela lá e vai pra internet. Quando eu sei que é um tema muito 

polêmico, que possa dar uma merda, eu antes de desenhar, eu pulo a fase, eu pergunto ao 

editor primeiro antes de desenhar. Mas quando eu sei que é um tema que pode dar uma merda 

grande. Mas eu não gosto de fazer isso porque meio que poda minha ideia, então eu gosto de 

mostrar pra ele já depois de pronto: “Oh, tá pronto!”, eu posso até pedir: “Peixoto, que cê 

acha, eu devo fazer sobre o quê? Tem algum tema?”. Quando eu não acho um tema local, 

antes de ir pro nacional eu pergunto pra ele: “Peixoto, o que que tá acontecendo que não tá 

no Leia? Que que cê acha que eu posso linkar?”. Mas é isso, é relaxar a cabeça, que você tem 

que tá relaxado, pensar na ideia, que é o que toma mais tempo, e o desenho em si, a charge em 

si.  

Entrevistador: Você falou aí da questão, se tem ou não, é... fala.. como é que você trata 

dessa questão da linguagem verbal? ou a charge vai ser só linguagem não verbal ou eu vou 

encaixar linguagem verbal dentro dessa imagem?  

Entrevistado: Entendi, dizem que a boa charge não tem texto, né? Existe essa... regrinha aí. 

Eu procuro não botar texto, procuro. Porém, é... a gente hoje tá vivendo na época da internet e 

a charge que eu boto hoje numa rede social, que o jornal bota hoje numa rede social, daqui a 

seis meses a pessoa pode ver aquela charge, então... eu procuro quando eu sei que é um 

assunto que é daqui a seis meses ninguém vai lembrar, ter uma chamadinha na charge. Cê 

falou, Micarla, “Ah, eu não gosto de Micarla”, sei lá, Micarla... é... “Juiz desconfia que 

Micarla desviou dinheiro da saúde”, eu boto essa chamadinha pra pessoa daqui seis meses 

poder entender aquela charge, porque hoje nada mais é local. Eu me foco no local, sim, mas 

eu sei que minha charge não é local, porque na internet um negócio que você faz hoje aqui é 

visto na Coreia, pô, na Coreia não porque não tem nem internet, [risos], visto no Japão, tá 

entendendo? O cara lá tá de olho no seu trabalho. Então eu procuro botar essa chamadinha por 

conta disso, mas eu não gosto. Se eu pudesse minha charge não teria texto nenhum...  

Entrevistador: Só a imagem... 
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Entrevistado: Isso. Só a imagem mermo, mas como eu falei, eu quero que ela seja entendida 

por todos e às vezes eu boto lá um gesto que eu sei que muita gente não vai entender, então eu 

uso lá a linguagem verbal, boto lá um pedacinho de fala, não porque aquilo vai deixar a 

charge melhor, às vezes deixa até pior. Mas porque eu sei que isso vai facilitar pra pessoa 

entender o que eu quis passar. Pra evitar os... Mãe Luiza da vida entendeu? 

Entrevistador: Certo, compreendo. Quais são seus traços de estilo? 

Entrevistado: Acho que mais cartum. Eu tenho uma formação mais cartum mesmo, 

entendeu? Acho que até mais do que a própria caricatura. Tanto que quando tem caricatura 

pra fazer, se a charge demorava uma hora, vai demorar duas, entendeu? Porque eu também 

sou chato. Se eu não conseguir enxergar a pessoa ali eu desfaço e tal, mas é mais cartum 

mesmo. Tem muita gente que puxa mais pro realismo, e tal.  Mas eu, devido a minha 

formação ser de cartum, querendo ou não, eu acabo indo pra esse lado. Eu sou mais, eu diria 

que eu sou mais um cartunista do que um desenhista em si, do que um ilustrador, entendeu? 

Entrevistador: Quais as regularidades que você acha que estão presentes nas suas charges, 

ou seja, o que sempre está presente e quais são as quebras, aquilo que muda.  

Entrevistado: Então, o que eu sempre procuro tá presente lá é justamente isso ter um 

personagem que represente o cidadão que tá lendo a charge, sempre procuro ter o povão ali. 

Claro que nem sempre dá, mas se tivesse um negócio o que é que tem sempre na sua charge... 

porque eu procuro levar o leitor pra dentro dela. Por aquilo que eu te falei do entendimento. 

Outra coisa, quando não dá certo, é os políticos, infelizmente, os caras tão lá, né? Evito 

cenário. Minhas charges, se você for ver, quase não tem cenário. É uma coisa, é o inverso da 

sua pergunta, o que não tem, né? Eu evito cenário, eu foco mais nos personagens principais da 

charge... pelo fato do meu traço ser mais cartum, eu tô evitando cores berrantes.  

Entrevistador: Esse traço, você poderia explicar esse traço cartum?  

Entrevistado: Traço cartum, é tipo assim, você conhece o Caruso, Chico Caruso? Cê vê que 

o traço dele é um negócio mais realista, o traço cartum, como é que eu vou falar. Deixa eu 

pegar dois exemplos aqui. Tem o desenho de Caruso, que é um traço mais realista e tem o 

desenho do Laerte, Laerte é um cartum. Entendeu? Não é aquele nariz certinho, o olho bem 

feito...  

Entrevistador: O seu é aquele olhão...  
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Entrevistado: Olhão, o meu olho são duas bolas, a não ser que seja caricatura. Mas quando 

não é são duas bolas, aquele nariz pontudo... 

Entrevistador: Compreendo. 

Entrevistado: A boca é o traço, tipo assim, ele às vezes é mais expressivo do que o traço 

realista. Porque eu posso exagerar. Quero botar que a pessoa tá assustada, no traço realista 

você arregala o olho. No meu eu posso botar um olho GIGANTE, saindo da cara dele que eu 

vou conseguir passar melhor a mensagem pro leitor, então, é uma coisa que tem regularidade, 

na minha charge é a ausência de cor forte, justamente pelo fato de ela ser cartum. Então, eu 

tenho medo de botar um vermelhão, botar um amarelão, e o cara olhar e achar que tá infantil. 

Até porque eu já trabalhei muito com livro infantil; então eu tenho, acabo tendo esse vício, 

né? De usar aquela cor muito colorida. E bota uma pessoa, primeira coisa é botar uma camisa 

amarela, daí eu penso: “Não, tira o amarelo daí, ninguém usa uma camisa amarela!”. Mas, 

pelo vício do livro infantil, de ter que se sobressair, então, eu procuro botar a cor, não é que eu 

bote cor fria, eu pinto ela até com cor quente, mas depois antes de liberar eu boto um filtro por 

cima que eu dou uma quebra em todas essas cores, o que é amarelado fica meio amarronzado, 

tanto que o meu editor da MAD briga comigo por conta disso: “Brum você não tá num jornal, 

aqui você pode fazer coloridão porque o nosso público é outro”. É um policiamento que eu 

tenho na minha charge, é isso. Ausência de cor forte. Justamente porque eu tenho isso pelo 

fato do meu traço ser cartum. 

Entrevistador: Aí uma coisa que me remeteu a uma outra pergunta: por que que as charges 

do Tribuna são em preto e branco? É questão do próprio jornal? 

Entrevistado: É, é... do próprio jornal. Questão deles lá, e é muito..  

Entrevistador: Mas na sua produção você não faz... 

Entrevistado: É colorida, a minha é colorida.  No site da Tribuna é colorido. É no jornal... 

Não sei, é linha editorial do jornal, página 2 é pb. Agora o porquê. Eu já cheguei lá, cacique já 

falou, índio obedeceu e... é pb. Queria muito ser que nem o Ivan, tá lá na capinha, invejo ele, 

bonito.  

Entrevistador: Você se considera desenhista, cartunista ou chargista? Há diferenças?  

Entrevistado: Sim, há muitas diferenças, eu, é aquele negócio, eu sou na verdade chargista. 

Me considero mais chargista. Porque mesmo os meus cartuns, ele tem um lado mais crítico, 

entendeu? Mesmo quando a pessoa me encomenda uma caricatura, eu boto um tchan ali, uma 
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brincadeira mais crítica naquilo. Tanto que eu tô evitando, não pego mais caricatura de 

casamento, de aniversário, porque eu sei que a pessoa vai mandar eu refazer. “Ah, porque eu 

não sou assim, porque...”. Ninguém gosta de ver os seus defeitos. Eu alfineto. Eu entro na 

casa de uma pessoa, eu sei que é falta de educação, mas o pensamento charge tá tão 

enraizado, que eu entro na casa da pessoa: “Ah, não repara nada não”, você entra eu já 

reparei tudo. Eu já entro na casa da pessoa, eu sei que tem uma coisa quebrada ali, eu sei que 

ela não varreu o lixo, porque o olho do chargista já tá assim, procurando os defeitinhos, sabe? 

“Ah, ela fez isso”. Mas, é o vício, da profissão, então eu me considero mais chargista, apesar 

de ter o traço cartum, eu me considero mais chargista porque eu agrego... É... Um pensamento 

em tudo o que eu faço. Eu sempre, as minhas, os meus desenhos na MAD, a outra linha, eles 

mudaram até um pouco a linha editorial da MAD, devido ao meu traço. A MAD antes não 

tinha nada de política. Hoje, fazia muita crítica de filme, né? Que é o foco deles lá.  Vai ter 

um filme no cinema, então a gente: “Vamo esculachar esse filme!” na MAD. Hoje não. 

Semana passada mesmo, o editor me ligou: “Não, Brum, cê para com filme. Como todo 

mundo faz. Pega um lado mais politizado. A gente conta com você com isso porque muita 

gente não consegue, então, você pega mais isso”. Então, por isso eu me considero mais 

chargista. E tem diferença, cê perguntou se tem, né? Do ilustrador... 

Entrevistador: Desenhista, cartunista e chargista.  

Entrevistado: É, vamo lá. O desenhista, e tem uma outra categoria aí que você não botou, 

que é o ilustrador... O desenhista é aquele muleque, é aquela pessoa que gosta de desenho. 

Que sabe desenhar, que vai pegar um papel e vai fazer o seu retrato. Bem feito. Isso é um 

desenhista, ele faz o desenho. O ilustrador ele ilustra algo. Como assim? Não necessariamente 

com o detalhe no desenho. Ele não faz o desenho, “Ah, vou fazer o seu retrato!”. Isso não é 

função do ilustrador. O ilustrador ele pega uma notícia, ele pega um texto e faz algo que 

transmita aquele texto numa imagem, coisa que o desenhista não tem esse compromisso. O 

cartunista, é aquilo que a gente falou, o cartunista ele faz cartuns. Ele faz muito quadrinho, 

que eu faço também, mas não me considero tanto isso. Então o cartunista ele não tem essa 

preocupação com o lado pensante, o cartunista ele quer fazer a piada, ele quer fazer o, sei lá se 

for de terror, ele quer assustar. Ele quer fazer uma coisa... ele quer passar a ideia da historinha 

dele ali, ele não quer... não tem um lado crítico por trás. O chargista não; o chargista tem esse 

lado mais crítico. Por isso eu me considero chargista, eu sou um chato. Se você parar comigo 

pra conversar, vamo conversar sobre política, quando eu vejo, eu já tô, o chargista já tá ali 

falando. Vamo conversar sobre comida. Eu sempre tenho um, um chato, sabe o chato que vê 
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um negocinho ali, pronto, sou eu. Eu tô, vou me policiar, mas tá no sangue, entendeu? Virou 

vício isso. Tem isso.   

Entrevistador: Pronto.  

 

Transcrição do Entrevistado 2 – Ivan Cabral 

  

Entrevistador: Só queria que, inicialmente você falasse sobre os aspectos pessoais, assim, 

quem é Ivan Cabral, onde, quando e como tudo começou. 

Entrevistado: Posso falar? 

Entrevistador: Pode.  

Entrevistado: Seguinte, eu desenho como a maioria dos chargistas, dos quadrinistas, desenho 

desde criança. Aquela coisa de quem tem uma habilidade específica e que desenhava nos 

cadernos, nos papéis, capas de disco, levei muitas broncas do meu pai, porque quando eu via 

um daqueles se abrindo, um LP, né? E abria aquele papelzão grandão com um cartãozão 

grande dentro, aí eu virava o bicho pelo contrário e começava a rabiscar ali. Então, era assim. 

Na escola eu desenhava, as professoras pediam pra desenhar, meus colegas pediam pra fazer 

desenhos pros trabalhos deles, fazia cartaz de escola, aquela coisa mesmo de... Isso aí com 9 

anos, 10 anos, 11 anos, e sempre desenhando de forma, como hobby, como brincadeira, né? 

Até chegar, aqui por onde fazia uma história em quadrinhos, mas nada muito sério, mais 

brincadeira e tal de criança, né? Quando eu fui chegando aí já no ensino médio, eu estudava 

na saudosa ETFRN, aí eu tive contato com um professor chamado Walfredo Brasil, mas ele…  

Como ele tinha sido religioso, ainda chamavam ele de Dom Lucas, ele tinha sido um padre, 

né? E um amigo meu que estudava com esse professor que era de matemática disse assim: 

“Ivan, tem um professor meu que fala de quadrinhos, que gosta de quadrinhos deixa eu levar 

um desenho teu pra ele?”. Esse meu amigo, Henrique, levou um desenho meu pra ele e esse 

professor quis conversar comigo e com outros colegas lá da escola. Aí já foi 80, não, 79, 79 

pra 80, esse contato pra esse professor. Aí um dia nós fomos conversar com esse professor, eu 

e mais outros colegas, e daí ele nos apresentou um outro grupo chamado GRUPEHQ, que 

ainda existe, não sei se você já ouviu falar mas o GRUPEHQ existe desde a década de 70 e 

alguma coisa e até hoje ainda tá funcionando e aqui aculá publicando. No contato desse 

professor que tinha sido um dos fundadores desse grupo mas que não tava mais atuando junto 
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ao pessoal, até porque o grupo já tava meio esfacelado com cada um seguindo seu rumo e o 

grupo que se encontrava publicava ainda a Revista Maturi, a pequenininha, e aí no contato 

com esse pessoal, é… aquilo que era um hobby, uma brincadeirazinha de desenhos 

engavetados, passou a ter um canal de publicação dos meus desenhos, que era a Revista 

Maturi, que é uma espécie de um fanzine, uma coisa bem simples, uma folha A4 dividida no 

meio, dobrava e fazia uma revistinha; e aí eu fui tendo contato com alguns materiais, 

nanquim, algumas técnicas de desenhar, uns macetes que os desenhistas antigos usavam, o 

GRUPEHQ, antigão, passavam ainda algumas dicas, né? Alcides, Sales, Emanuel Amaral, o 

pessoal que foi precursor dessa onda de quadrinhos e humor é… então, assim a partir dali eu 

fui tendo um pouco mais de desenvoltura técnica, certo? conhecimento técnico na área de 

desenho, de quadrinhos, de humor. E também veiculava algumas histórias nessa Maturi, que 

aquilo dava um certo impulso, um certo [?]. Foi nesse período mais ou menos aí, 83 que, em 

contato com esse pessoal, surgiu uma vaga pra tirar uma licença médica de Edmar Viana, que 

tava de cartão amarelo no Diário de Natal, ele tinha pego acho que pneumonia, alguma coisa, 

e tava afastado e ele passou uns três meses afastado e no começo dessa licença dele alguém 

falou: “Ivan, tu não quer ir lá, vai lá no Diário, Edmar tá afastado, não tem ninguém pra tá 

fazendo”, e meu desenho era, isso é uma coisa interessante, porque meu desenho sempre tinha 

um viés cômico. Toda vida os meus desenhos… apesar de eu fazer histórias, desenho clássico, 

uma coisa mais realista, mas boa parte dos meus desenhos eram cômicos. Eu gostava de fazer 

piada, cartões, histórias engraçadas, sempre puxando pra uma veia cômica. E em função disso 

eu fui lá no jornal e me apresentei, levei uns desenhos e o pessoal gostou dos desenhos e no 

dia seguinte eu comecei a publicar charges no Diário de Natal, 83, tirando as licenças de 

Edmar. Lá era curioso porque como lá era uma dupla que trabalhava, Edmar e Everaldo, então 

Everaldo bola a charge e Edmar desenhava, então eu cheguei lá nessa incumbência, né? Não 

criava nada, pegava, o Everaldo dava o rascunho lá, “Assim, bota isso aqui”, era tudo pronto. 

O trabalhador braçal do desenho. Eu achava isso estranho, hoje eu olho praquilo “Poxa mais 

valeu pela experiência”, porque eu nunca tinha feito charge em jornal, nunca tinha tido uma 

experiência profissional num jornal e você chegar no maior jornal, na época era o jornal de 

maior circulação, e pra fazer os desenhos numa coluna famosíssima chamada Cartão Amarelo 

pra mim era glória, né? e eu comecei então a fazer os desenhos e todo dia tinha um no jornal, 

o Everaldo dava o desenho pronto e eu só fazia botar meu estilo ali, meu desenho, e durou três 

meses, três meses que pra mim foi uma experiência boa, mas que acabou, porque chegou o 

titular da cadeira e eu é lógico que não ia tumar o lugar dele, né? até pela pouca experiência, 

Edvaldo já era um gigante do humor gráfico, era inclusive uma inspiração minha, sempre foi 
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na época da própria escola; olhar aqueles desenhos dele me encantava. Tem uma coisa 

curiosa, ali na ETFRN que tinha um senhor, um servidor da biblioteca, ele colecionava todos 

os cartões e grampeava. Então, todo o dia na biblioteca tinha aqueles bolos de cartões de 

Edmar que ele ficava lendo se deliciando com a turma.  Bom, depois da experiência eu voltei 

a minha insignificância, recolhi-me a minha insignificância e fiquei por ali de novo fazendo o 

hobby, desenho e quadrinho, até que em 87, mais ou menos, final de 87, surgiu a 

possibilidade de eu tirar as férias de outro colega, Cláudio Oliveira, que é um dos maiores 

chargistas que também famoso na Tribuna, hoje tá em São Paulo. Mas é um nome aqui, uma 

referência da área. Então ele me pediu pra tirar as férias dele e eu morrendo de medo porque 

eu nunca tinha a experiência verdadeira de pegar uma coluna de charge e…  

Entrevistador: Você mesmo… 

Entrevistado: É… Eu não tinha experiência, eu não tinha nem sequer maturidade política de 

examinar certas coisas. Então eu fazia aquilo por, meio médio, besteirol, brincadeira, num 

humor meio circense, então não tinha uma abordagem mais profunda do chargista, né? A não 

ser que fosse fazer palhaçada com as coisas na cidade, buraco, chuva essas coisas. Mas assim, 

o Cláudio era um cara muito politizado, ele chegou a ser do diretório do PCdoB, do PCB, né? 

do PCB. Era um cara que tinha uma abordagem muito sofisticada, e eu me pelava de medo e 

dizia: “rapaz, isso não dá pra mim”, aí ele: “não rapaz, venha que eu preciso tirar umas férias 

e não tem ninguém que fique, você já teve outra experiência com o Diário, venha pra cá”; e 

me animou a ir. E eu disse: “rapaz, eu tô com medo porque eu não tenho essa experiência e 

tal, vamos fazer o seguinte, eu disse pra ele, eu vou fazer uns desenhos e te mostrar”. Aí 

comecei a fazer, era época do mandato de cinco anos do Sarney e aquela coisa toda e o Plano 

Cruzado pra lá e pra cá e eu tentando pensar alguma coisa, né? Aí eu fui, fiz uns rascunhos, 

umas ideias sobre as temáticas que tavam acontecendo na semana, levei pra ele e quando eu 

mostrei pra ele, ele disse assim: “rapaz, tá bom demais”; eu acho que era mais a vontade de 

entrar de férias do que propriamente a qualidade da charge, né? Mas, assim foi, então era a 

primeira experiência minha de verdade onde eu tava criando coisas e produzindo né. Tinha o 

professor Emanuel Amaral, que era o diretor da redação, e eu mostrava as charges pra ele, 

mostrava os rascunhos, ele: “não, mas faça essa, faça essa...”. E fui fazendo, uma experiência 

que durou um mês né? Porque foi um mês de férias de Cláudio. Terminadas as férias de 

Cláudio, recomeça a história, volto, recolho-me a minha insignificância e volto pro meu 

cantinho. E aí, é... Isso foi em 87 por aí, eu já tava trabalhando aqui na UFRN como servidor, 

tinha passado num concurso em 84, já tava com minha vida aí se encaminhando, e eram 
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experiências que vinham, né? Foi quando em 88, Edmar e Everaldo brigaram de vez lá com o 

Diário de Natal e saíram e foram pra Tribuna e deixaram o lugar vago. Aí eu peguei minha 

pastinha de desenhos da época dos três meses que eu tirei de Edmar, peguei os desenhos da 

Tribuna que eu tinha passado um mês, eu acho que foi março, abril, de 88, levei pra lá e como 

não tinha ninguém, ninguém apareceu, tipo assim, se candidatando à vaga, o pessoal também 

do GRUPEHQ tinha me indicado: “rapaz vá lá, Edmar saiu da Tribuna e tal, do Diário, vai 

lá”. Aí eu levei minha pastinha de desenhos e quando eu cheguei lá o editor olhou, na época, e 

disse: “rapaz, você começa amanhã pode vir, tá beleza”; aí foi quando eu comecei numa 

carreira que não acabou mais, de ser o chargista do jornal desde 88 até ser demitido do jornal 

por conta daquela crise; o jornal foi fechando e transferindo gente pra Recife, e tal. Eles 

demoraram muito, mas findaram tirando o chargista e passaram a usar o chargista do Recife 

pra atender o jornal do Diário de Natal e também da Paraíba, o jornal do grupo lá. E esses 

anos todos eu passei, todos os dias produzindo uma charge. Até sair do Diário de Natal, por 

conta da crise, mas em 2009, terminou 2009 eu saí, mas em 2009 mesmo já comecei no Novo 

Jornal. Como boa parte, acho que 90% do pessoal do novo jornal era o pessoal que migrou, 

né? Que foram do finado Diário de Natal, então o pessoal me conhecia, eu tinha já uma 

história grande aqui, e fui pra trabalhar no Novo Jornal e tô até agora. Então foi um caminho 

assim que não foi uma carreira construída, buscada, foram oportunidades que surgiram, como 

eu tinha uma veia cômica e uma expressão de comicidade muito forte nas ideias que eu 

bolava, nos cartões e tudo mais, casou dessas oportunidades surgirem, exigiu de mim um 

amadurecimento, uma aprendizado e até mesmo, vou dizer assim, uma formação política no 

sentido geral da palavra, e aos poucos me amadureceu bastante, né? Depois de muitos anos, 

2006, eu cheguei a fazer um mestrado, pesquisando a charge no livro didático, na escola, eu 

via que a charge tava presente no cenário escolar. E aquilo me trouxe uma curiosidade e eu 

queria, gostava de ler um pouco, me interessava por aquilo, apesar de ser uma coisa muito 

engraçada eu ter entrado em geologia aqui na universidade, que eu fazia geologia da ETFRN 

antiga, entrei em Geologia, abandonei, entrei na UFRN como funcionário, entrei pra ciências 

contábeis, consegui terminar, não sei como. Nunca exerci, não penso em exercer, mas aí nesse 

meio tempo todo a minha formação acadêmica não valeu de muita coisa pra minha profissão 

porque Geologia e contabilidade não colaboravam com nada, né? Mas eu tenho uma esposa 

professora, uma filha estudando e eu achava muito bonito a pedagogia, eu achava interessante 

as temáticas, as leituras, alguma coisa que eu conseguia me apropriar. E aí, quando eu vi a 

junção da charge com a escola, então poxa, eu disse: “Aqui eu acho que dá pra construir 

alguma coisa”, aí eu comecei a me aproximar, participei de uma base aqui da professora [?] 



146 

 

Marília, muitos anos, findei concluindo uma pesquisa sobre isso que me amadureceu muito 

mais ainda porque eu passei a ver os mecanismos de produção daquilo, do humor, do riso que 

eu produzia, é... inconscientemente, sem saber estratégias específicas, mas me ajudou muito a 

perceber. As estratégias de produção e também isso foi um diferencial, a leitura que é feita, 

como é que o leitor recebe, quais são os efeitos de um texto na mente de um leitor, o que é o 

processo de leitura, então, isso me ajudou bastante, creio que tem, com o passar dos anos, 

servido pra me aprimorar mais e mais. E é por aí.  

Entrevistador: Pronto, agora eu queria que você me dissesse pra você, o que é a charge?  

Entrevistado: A charge é uma categoria, olho como uma categoria, do humor gráfico, que 

você tem cartões, caricaturas, desenhos de humor, tiras, tantas coisas que abordam o humor, 

mas pra mim é uma categoria mais sofisticada, mais elaborada, mais exigente, certo? Porque 

ela faz uma leitura diferenciada, é uma leitura que de alguma forma, claro, dialoga com os 

textos que o jornal publica, que a mídia publica, pensando em televisão ou mídia impressa, ou 

internet, o que for. De alguma forma é... a produção da charge dialoga, não tem como não 

dialogar, com o noticiário. Então como ela tem um pé na realidade, ela não pode ser feita de 

qualquer maneira, brincar por brincar. Então, de alguma forma, ela dialoga com essa 

realidade. E dialoga fazendo uma leitura diferenciada. A charge aborda os temas que o jornal 

aborda, mas ela aborda de maneira de maneira diferenciada. Eu vou dizer sofisticada, mas não 

é num tom elitista não. Sofisticada porque ela usa recursos interessantes e eu sei também, 

hoje, cada vez mais, eu sei como tem armadilhas nessa produção, armadilhas nesse discurso 

que é feito porque existe uma mídia, é... que não é imparcial, que tem segundas e terceiras 

intenções nas notícias que publica. E muitas vezes o chargista entra ali compondo naquele, 

aquele corpo editorial, é.. Isso eu acho que bem menos hoje, mas muitas vezes aconteceu, 

entra como um pistoleiro pra atacar A ou B. Então entra no jornal perguntando: “Pra qual lado 

que eu atiro aqui?”. “Não vamos atacar político tal!” Então, muitas vezes, o chargista serviu 

pra ser esse pistoleiro, pra fazer esse serviço sujo, né? Porque o chargista diz coisas que o 

jornal não pode dizer, que o jornalista não pode escrever. Mas o chargista pode. Pela 

liberdade poética e pela característica do humor, do exagero, das distorções, e outras coisas. 

Ele se solta mais e diz coisas que o jornalista, escrever aquilo, seria pedir as contas ou ser 

processado mais diretamente. Mas eu creio que é algo assim muito sério. Pra mim a charge é 

um texto precioso, é... rico e que tem implicações seríssimas que eu nem sei se os chargistas 

têm essa consciência, sabe? Eu acho que muitos brincam com assuntos, porque cai às vezes 

em estereótipos, em repetições, e vai repetindo o que a mídia vai repetindo e isso me inquieta 
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bastante, não suporto esse tipo de postura, embora também não ache que o chargista seja dono 

da verdade, tenho medo disso, né? Eu acho que todo mundo tem desconfiar de todo mundo e 

o chargista não é esse dono da verdade, o chargista chega como alguém que você já baixa 

alguém, porque o chargista é um cara inteligente, cheio de perspicácia e habilidades na 

linguagem, então você já olha pra ele assim: “o cara que vai dizer, fazer num desenho e 

retratar a realidade da gente, né?” então eu tenho medo disso, né? Eu acho que é muito maior 

do que um chargista pode dar conta assim de uma hora pra outra como sendo o cara que 

domina a coisa. Então eu olho com muito respeito e com muita reverência o texto de charge, 

porque eu acho que ele é profundo demais, tem implicações, e que precisa se dar, é... um... 

precisa se ter um olhar com a natureza que aquele texto tem, pra mim eu acho que é um texto 

jornalístico, ele compõe um editorial de um jornal, então ele precisa ser visto, apesar do 

humor que ele carrega, dos exageros, das liberdades poéticas; vamos dizer, ainda assim, ele é 

um texto jornalístico. E se ele é jornalístico, ele precisa seguir certos princípios, até éticos, do 

código de ética do jornalista. Mas eu olho com muita reverência a preciosidade de um 

chargista. Sempre separando um pouco a charge, sem querer ser superior, mas do humor 

besteirol, do humor pelo humor, da palhaçada. Eu costumo dizer o seguinte, que existe um 

tipo de humor que funciona, que é legítimo, de maneira nenhuma ele é menor, mas é aquele 

humor circense do pastelão, da palhaçada, do trocadilho gratuito, então, isso é um tipo de 

humor que eu acho que a charge não pode ficar bitolada apenas, ela pode até se apropriar de 

recursos desse tipo de humor, mas ele tem algo mais a dizer do que simplesmente fazer rir 

quando não se sabe nem porque tá rindo, porque alguém levou um tombo, uma torta na cara, 

eu acho que é um texto mais crítico. Eu nem sei se o chargista tem toda essa consciência. 

Muitas vezes pode ter o risco dele entrar numa correnteza e repetir padrões e valores e o que é 

repetido, e ele apenas é só mais um que vai ecoar essas coisas sem questionar sem, sem... é... 

Olhar ângulos diferentes daquela notícia, ângulos que, muitas vezes, ninguém tá vendo, 

muitas vezes.  Mais ou menos assim.  

Entrevistador: Tá. Qual é o objetivo das charges que você produz?  

Entrevistado: Eu vou resumir numa frase, né? É.. olhar ou mostrar o que a maioria não tá 

vendo. Eu tento, e, por exemplo, não é que eu sou, o cara que tá vendo o que ninguém tá 

vendo, não é dessa forma. Mas, assim, de alguma forma, fazer uma leitura diferenciada. Fazer 

uma abordagem onde se diga o que ninguém tá dizendo ou diga de uma forma muito leve. 

Deixa eu dar um exemplo disso, por exemplo, quando a gente aborda a questão da greve de 

professores, [...], todo mundo vai olhar a educação, a falta de recursos, salários dos 
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professores, é verdade, né? As próprias políticas públicas de fomento da leitura, de formação 

do professor, tem muitas coisas sendo ditas nisso. Mas, raramente alguém olha o lado do 

aluno que perde o ano, ou que perde ou que tem uma formação sacrificada, então muitas 

vezes o aluno é o refém. Eu não tô com isso dizendo que a luta do professor é injusta, não tô 

dizendo que o governo é injusto ou justo, não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo assim, quem é 

que tá olhando o dia a dia do aluno que vai pra escola, volta, e termina um ano sem saber ler 

ou escrever ou mais ou menos. Então, eu só tô dando um exemplo. Então, o meu objetivo é 

dizer assim: “Gente, vamos problematizar o assunto”. Problematizar o assunto significa olhar 

os diversos ângulos dele e ver as relações, as possíveis causas, as possíveis soluções. Então, 

eu não abordo a charge com a intenção de dizer assim: “vou dizer o que é, o que tem que ser 

dito”, não, eu vou tentando entender, me esvaziando de qualquer conhecimento que eu possa 

ter de domínio daquela abordagem, até porque a charge ela trata de economia, de política, 

de... do social, de esporte, do clima, de tantas coisas que a charge aborda. Então, não admito 

um chargista expert em tudo. Então, eu chego, humildemente, diante de um assunto que eu 

preciso entender aquele assunto. Então, o assunto é violência, o assunto da maioridade penal, 

o assunto da inflação, do desemprego, então eu tento chegar, tentar olhar isso com cuidado. 

Então, eu não tenho na verdade um objetivo específico, assim, eu vou fazer isso, mas, de um 

modo geral, eu quero entender aquele assunto e tentar olhar por um ângulo, não 

necessariamente tem que ser um ângulo inusitado; eu posso até abordar um ângulo que já tem 

tenha sido abordado nos textos, sem problema, então eu vou enriquecer aquilo com um texto 

que eu vou produzir de humor, mas, se eu puder, tentar ver ângulos que ninguém tá vendo eu 

preferiria, entendeu? Enxergar alguma outra coisa diferente do que tá sendo noticiado, mais 

ou menos assim.  

Entrevistador: Entendi...   

Entrevistado: Tô dizendo mais ou menos assim porque eu não acho que tem nada de 

absoluto, tá? Eu penso que é por aí, não sei... [risos]  

Entrevistador: Mas é o seu pensamento... 

Entrevistado: É, pois é.  

Entrevistador: Que posicionamentos você assume perante seu trabalho? 

Entrevistado: Olha, eu tenho, é interessante falar, né? Porque eu tenho uma consciência que 

antes de ser um chargista eu sou um ser humano, eu sou alguém que tem uma história, é.... 
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independente da charge. Eu acho que a charge é uma expressão, é um aspecto da vida de 

alguém, ou seja, ou chargista, ou seja, um pintor, ou seja, um bailarino, quer dizer, sei lá, um 

engenheiro, sei lá, mas antes de ser qualquer coisa, você é alguém, esse alguém eu penso que 

antecede e que influencia, é.... Esse fazer. Certo? Eu tenho uma abordagem que não sei 

quantos têm ou não têm, mas eu costumo me declarar dessa forma. Eu sou, antes de qualquer 

coisa, eu me considero um discípulo de Jesus. Eu sou alguém, no popular, cristão, mas não é 

cristão no sentido de pertencer a uma religião, a um grupo, não, é algo que eu acho que 

transcende o próprio cristianismo, que é a relação com o próprio cristo, com Jesus, eu me 

considero um discípulo de Jesus. Ou seja, eu sigo princípios e valores que pra mim são 

preciosos e isso não tem a ver com a minha profissão, tem a ver com a minha, com o meu eu, 

com a minha pessoa. Então, eu sou um cristão. Então, isso vai influenciar a minha ação como 

chargista, ou qualquer outra coisa que eu fizer. Então, pensando dessa forma, eu vou sempre 

buscar, é... olhar a dignidade humana, valores que seriam, mesmo que não sejam valores, é... 

Valores de um grupo religioso, eu tô tentando fugir um pouco disso, mas, por exemplo, rapaz, 

eu não admito a mentira. Eu acho que mentira é uma coisa, no linguajar cristão, seria pecado, 

tá? No linguajar mais humano, sem usar o aporte da Bíblia, é inadequado, não é bom mentir, 

não é de bom tom mentir, moralmente eu acho condenável a mentira. Então, não tô olhando 

por esse lado. Então, ao fazer uma charge, aí, vamos chegar no finalmente aqui, ao fazer uma 

charge, eu entendo que não posso mentir. Então, por exemplo, quando surge uma denúncia, 

um assunto, “Ah, dizem que fulano roubou, dizem que fulano...”, eu não posso chegar e botar 

o cara de ladrão, um exemplo concreto, essa história do boneco de Lula que anda pra cima e 

pra baixo vestido de penitenciário, então, assim, Lula, realmente, comprovadamente, roubou? 

Bom, se ele roubou, e é comprovadamente um ladrão, então cabe eu colocar ele com uma 

algema, com bola de ferro no pé, com uma camisa listrada, o que for. Mas, assim, até alguém 

provar que ele roubou eu não posso chegar e dizer que Lula roubou. Não, é porque você votou 

em Lula, não, não tem nada a ver com isso. Podia ser Aécio Neves, que dizem que ele é 

cheirador de cocaína dos mais exímios, mas eu não posso dizer que nunca vi, nem sei, 

embora tenham boatos. Mas eu não dizer assim: “Aécio é um cheirador de cocaína”, eu não 

posso dizer isso; então, porque que eu tô dizendo isso, porque antes de ser chargista eu sou 

um cara que não adota a mentira, então é... Em função disso, eu tô falando de um aspecto mas 

assim, politicamente, poxa, eu vou tentar ver quais são, qual é a abordagem política, qual é o 

posicionamento político que respeite, que seja moralmente correto, que produza benefícios, 

então ao examinar uma notícia tal sob desemprego, ou seja o que for, eu preciso olhar com 

esse olhar humanista, o que que é mais correto disso? O que é que é mais justo disso? Isso 
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aqui que está sendo feito, sei lá, uma desapropriação de uma terra, eu tô pensando de formas 

variadas porque os temas são variados, mas assim, antes de qualquer posicionamento político, 

de ser esquerda, direita, centro, o que for, existe um posicionamento que é, [?] seria mais 

humanista; vamo pensar no bem, ou no correto, no justo, no honesto, essa é o que conduz a 

minha produção, apesar de eu não ser atrelado a um partido ou filiado eu acho que [...] uma  

das coisas interessantes é o chargista ter essa autonomia, dele ter um posicionamento que não 

vai tá atrelado a um grupo ou a uma corrente política, aí pensando já em termos políticos, né? 

Mas o que pesa muito em mim é algo que eu possa fazer uma charge e botar a cabeça no 

travesseiro e saber que eu não menti, que eu não fiz algo que foi, chamei alguém de ladrão 

sem ser, então eu não, é uma coisa que é de mim, né? Por isso que eu digo, antes de ser 

chargista, de ser qualquer coisa, eu sou essa pessoa que tem alguns princípios e que não abre 

mão deles.  

Entrevistador: Tá ok. É, quais esferas você trata mais nas suas produções? Eu queria saber 

mais mesmo por essas questões temáticas, que esfera você trata mais nas suas produções? 

Entrevistado: Como eu trabalho num jornal que tem uma veiculação local, é... eu tenho de 

certa forma uma, eu vou chamar de direcionamento, mas não um direcionamento rígido como 

uma prisão não, mas de abordar temas que o jornal aborda; então, não adianta eu tá falando 

aqui lá da Indonésia e tal, se aqui tá se falando sobre um viaduto que caiu, que tá pra cair ou 

uma inundação que teve num bairro aqui, um desabamento; então eu preciso tá abordando, 

por fazer parte de um corpo de jornalistas, né? Que escreve sobre temas locais, boa parte, 

então há um direcionamento... 

Entrevistador: Então, você pega essa linha local também... 

Entrevistado: É.. isso então assim, então uma greve de ônibus, eu vou falar sobre uma greve 

de ônibus. Tá uma greve... Surgiu um desabamento em tal canto... vou falar sobre o quê? 

Chuvas, inundou em tal canto. Então eu abordo, eu vou seguindo um pouco o noticiário local. 

É... Claro que há também... é.. Temas no noticiário nacional que rola uma cena que precisa de 

uma abordagem um pouco mais centrada, então eu também vou fazendo, eu vou mesclando, 

eu tenho muita liberdade de fazer sobre o que eu quiser, mas eu sei pela experiência que eu 

tenho, que eu tenho que acompanhar um pouco o editorial. 

Entrevistador: Você tem que seguir uma linha editorial? 
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Entrevistado: Eu tenho que seguir uma linha editorial. Então, como eu posso agora, eu vou 

começar a falar de uma favela lá não sei aonde que lá tá tendo não sei quê.. Daí o jornal não tá 

abordando aquilo, mas eu tô falando, aquela favela e tal. Eu preciso seguir o noticiário. Então, 

boa parte do noticiário é política, acho que no final das contas 60, 70% é política. Quando eu 

digo política, é política partidária. De conchavos, de alianças, de eleições e de trocas de 

gestores e o relacionamento com a base política e a quebra com essas alianças e por aí vai. 

Então, boa parte é política. Aqui aculá eu faço uma sobre esporte, que também é uma 

temática que muitas vezes é um certo apelo, né? Campeonato, classificação, rebaixamento de 

um time, né? Também abordo, times locais. É... e muitas coisas também do cotidiano, acho 

que a segunda parte seria do cotidiano. Quando eu falo do cotidiano é chuva, uma greve, uma 

interdição...  Agora tem algo que me dá muito prazer, que você pode até dizer assim, que me 

dá uma satisfação diferenciada. É o seguinte. É que eu acho, aí é que vai um pouco da minha 

compreensão, certo? É que eu acho que a gente muitas vezes foca no gestor específico ou no 

partido específico ou nos personagens específicos temporários, e às vezes esquece que as 

coisas globais, sistêmicas, históricas, que são históricas e que tem um problema muito maior 

por trás de tudo isso. Então, quando eu abordo essas temáticas, por exemplo, a exclusão 

social. Então, a exclusão social não é fruto de um partido, não é fruto de um governo, não é 

fruto de uma pessoa, um gestor. A exclusão social é fruto de uma coisa histórica que é 

construída durante muito tempo, então a exclusão social é um problema global que perdura há 

muito tempo e que tem raízes e ramificações diversas; então, quando eu abordo essas 

temáticas que são mais profundas e mais amplas, eu sinto um prazer diferenciado porque eu 

acho que eu tô mexendo no problema em si e não num personagem passageiro de um 

episódio, certo? Eu não tô falando de um episódio, eu tô falando de um problema maior, então 

quando eu procuro abordar, quando eu consigo fazer nas minhas charges essa abordagem, isso 

me dá um prazer diferenciado, uma satisfação diferenciada. E tem um segundo aspecto acerca 

disso, a charge ela é muito, é.... temporal, muito passageira, certo? Ela é perecível. Ela morre 

no dia seguinte e ninguém lembra mais nem... quem jogou aquilo fora, quem guardou, mas 

ninguém vai guardar jornal, né? Essa charge que é, aborda um tema, um assunto específico, 

uma notícia específica, ela é muito passageira, é muito rápida, é muito, é... Se perde muito 

fácil. Mas, uma charge que eu faço, que engloba algo mais profundo, ela não é passageira. Tá 

entendendo? Se amanhã eu fizer uma charge sobre o prefeito que foi numa favela e disse que 

não tinha dinheiro pra ajudar aquele povo, que se contentasse que é aquilo mesmo, eu acho 

que aquele problema e se amanhã, amanhã que eu digo um tempo depois, ninguém sabe nem 

quem é que era aquele prefeito, nem que favela era aquela, se aquilo ainda existe, mas, a 
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problemática da exclusão social e da divisão da sociedade, de um lado, grande maioria, ou 

boa parte, e uns pouquíssimos abastados do outro, esse é um problema mais universal e mais, 

infelizmente, mas eterno. Mais duradouro. Então, em vez de eu discutir, meter o pau naquele 

prefeito, naquele gestor, eu acho que a gente tá gastando munição na pessoa errada. Não que a 

gente não possa abordar, mas é preciso ter consciência de que existem outros níveis de 

discussão daquele problema ali. Então, embora abordando política, na boa parte, né? Mas eu 

fico tentando não entrar nessa linha de crucificar e de ser apenas um pistoleiro que foi lá e 

matou um gestor. Matou entre aspas, né? Espero que nenhum gestor desses morra e alguém 

escute essa gravação e pensar “tem um cara falando em matar um gestor” [risos]. Mas, é 

mais ou menos isso que eu tô pensando, né? Que a política tem que ser abordada de uma 

forma mais diferenciada, até da política partidária em si, né? Dos personagens específicos, eu 

abordo política, mas tentando abordar, embora seja a maioria das vezes o tema política, mas 

na maioria das vezes tentando fugir um pouco do micro pra ir um pouco pro macro. Não que a 

gente vá ignorar o micro, porque o micro compõe o macro também, né? 

Entrevistador: Ok. Agora eu queria que você me dissesse como é o processo de criação das 

suas charges.  

Entrevistado: A principal dificuldade é aquela que eu tive quando comecei, é... o que dizer? 

O que falar, né? Como é que eu vou abordar um tema tal, então, pra mim o coração de uma 

charge, a essência da charge é a ideia daquela charge, é a abordagem daquela charge... é... a 

leitura que é feita, porque o chargista, ao publicar uma charge, ele tá fazendo uma leitura, de 

outros textos que ele leu, né? Sejam textos escritos ou textos de fatos. Então, essa leitura, 

como fazer essa leitura, como interpretar aquilo, como elaborar uma problemática em cima 

daquilo, essa é a parte mais difícil. A parte mais fácil é o desenho. Embora, claro, que se 

alguém tiver mais habilidade no desenho e tiver, há um aspecto artístico, como você fala, no 

campo artístico, que eu acho que é importante, pra mim uma charge boa não é a que tem o 

desenho mais bonito, mas é a que tem uma abordagem mais diferenciada, mais interessante, 

mais problematizante; então o processo de produzir a charge começa com isso, com se 

apropriar dos fator, fazer a leitura dos fatos ou a releitura, porque eu já tô lendo o que o outros 

escreveram ou falaram, então essa minha leitura é a parte mais difícil né? Que significa 

justamente a alma da charge, né? É.. Tirou isso aí, você tira a charge. É só um desenho. Uma 

charge não é só um desenho. Uma charge é um desenho que traz algo em si, traz uma 

discussão em si. Então, pra mim, essa é a parte mais difícil. Então, eu leio as matérias, eu 

acompanho, de certa forma, o que se abre lá acompanho. Vejo outras fontes, internet, rádio, 
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blogs, e fico me enchendo e de certa forma eu começo elegendo um tema; então, por exemplo, 

eu vou falar sobre a Lava Jato. O tema é Lava Jato. O que está sendo dito sobre a Lava Jato, 

quais são as novidades, o que é que não foi dito ainda, o que é que o povo tá dizendo, o que 

que os jornais tão dizendo. Essa parte de elaborar isso, é a parte trabalhosa, é a parte de leitura 

intelectual. E essa é a parte mais importante da charge, a ideia. Depois de ter a concepção do 

tema, aí eu vou pensar como apresentar esse tema, tá, como é que eu vou agora. é.. Aí vou 

buscar, na minha, no meu armário de recursos, eu vou buscar imagens, letras de músicas, 

ditados populares, ou falas de alguém, trocadilhos, é... Contos de fadas, imagens que possa 

fazer uma, uma parábola, uma, uma... analogia com alguma coisa. Então, essa parte de 

elaboração eu já tô pensando no produto que eu vou fazer. No assunto eu já tenho, e a maneira 

que eu vou abordar eu já sei; então tá bom, o que é que que eu vou usar pra... aí essa é a parte 

da criatividade, que pra muita gente talvez fosse uma parte difícil, né? Alguém pergunta 

assim: “você tem que fazer uma charge todo dia? Todo dia você faz uma charge?” Eu faço 

todo dia uma charge e já tive de participar de programas aqui na TVU que teve uma época 

que a gente fazia aqui há uns sei lá, dois anos atrás, quando a gente fazia programa que tem de 

grandes temas de debate, durante o debate eu fazia as charges, né? Foi um tempo, um ano 

mais ou menos, mas é interessante porque tem aquela discutida e eu fazia três charges durante 

o debate. Era o cara falando e eu pensando, aí era uma loucura porque era algo assim, um 

ritmo acelerado. Então, tem uma hora de programa e eu tinha que fazer três charges ou duas 

ou três claro; então o cara tá falando e eu tô pensando tal tal tal e quando eu conseguia 

elaborar, tá, agora eu vou desenhar, o que é que eu desenho? Aí o assunto vai rolando, aí eu 

tenho que rapidamente fazer um desenho e eu tenho esses desenhos que eram feitos de forma 

rápida porque não dá pra fazer com pincel, caneta giz de será e tal, terminava eu tava aqui 

pintando tal tal tal, o programa tá rolando e a fala dele se descobrindo e eu tô tentando 

desenhar e escutar um pouco; terminou o desenho aí mostrava o desenho, aí a câmera pegava, 

aí entrava noutro aspecto do programa, “Ah, mas tem isso tem isso tem aquilo”, outra ideia 

aqui; então, essa parte que é, talvez, pra muita gente um terror e um pânico de como fazer 

isso, pra mim é a coisa melhor do mundo porque eu me acostumei a vivenciar essa urgência 

da criação, então de alguma forma meu cérebro... eu acho que tem a ver um pouco com cada 

um tá com a vivência, e a experiência de cada um, eu consigo fazer uma charge em cinco 

minutos, se for me dado o desafio, faço uma charge sobre greve dos ônibus, em cinco 

minutos? cinco minutos. Aí eu começo a pensar e faço. Aí parte de uma habilidade, pra mim é 

excitante, é uma adrenalina envolvida com medo, mas que sai... que sai. Não posso imaginar 

um dia que o jornal não teve charge porque o chargista não conseguiu, coitado, se inspirar, 
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não tem isso, né? Então, é a parte que, é a parte mais fácil pra mim é chegar e desenhar, 

pronto... essa é a parte menor, menos custosa pra mim; a parte mais custosa é a elaboração, a 

abordagem, a ideia, como é que eu... o que é que eu vou dizer, [...] o que é que eu vou botar, 

essa é a parte trabalhosa. Do processo...  

Entrevistador: Como você se definiria nas charges? Que traços de estilo as suas produções 

trazem? 

Entrevistado: Todo mundo começa sempre imitando alguém, né? Então não tem como negar 

que eu tive influência de [?] de Disney, mas, é... os brasileiros não tem como fugir Ziraldo, 

né? Chico Caruso, são todos artistas que tem por aí pelo meio do mundo. Mas, com o passar 

do tempo, você vai construindo um estilo próprio seu, então, é... eu tenho um estilo, meu 

estilo de desenho, eu tento não ser tão perfeccionista Disneyano, aquela coisinha redondinha, 

com tracinho, tanto é que se você olhar pros meus rascunhos, você olha pra eles, você diz: 

“Não, isso aqui não pode ter gerado aquilo”, então... eu faço uns rabiscos mais loucos assim, 

eu faço assim, é uma coisa bem louca, bem doida, então, aqui... era uma ideia de uma charge, 

aí eu risco a charge pra desenhar, nem que eu faça um rascunho no papel pra fazer um 

definitivo, eu não vou seguindo aquela coisa bem Disneyana, que eu digo Disneyana é porque 

é uma coisa certinha redondinha, não. Também não é Henfil. Henfil é aquela coisa caligráfica, 

parecia que ele tá psicografando um negócio, né? Mas, é, também não é tanto assim.... então, 

é um meio termo. Entre algo um pouco solto, né? Aquele desenho um pouco solto com 

expressão, com movimento, com traços diferenciados, não é uma coisa bem linearzinha, 

certinha, então, quando alguém olha meu desenho reconhece. “Rapaz, esse desenho é de 

Ivan”, mesmo que não tenha assinatura, vai ver, esse desenho é de Ivan. Com o passar do 

tempo, aí já se vão, se juntar desenho vai dar... eu comecei com uns sete anos e perto de dez 

anos já tava desenhando; então, tem 40 anos por aí, que eu tô com 52, né? [o telefone toca] 

Deixa eu só ver se é alguma coisa urgente. É... Com o passar do tempo você aprimora o seu 

traço, e é como que caligrafia, você começa aprendendo a copiar a letra, mas depois você tem 

o seu estilo de letra. Então, eu hoje depois de algum tempo, já não é de hoje, mas em algum 

tempo eu consegui criar um estilo próprio onde as pessoas vão identificar, mas eu que sei as 

fontes que eu bebi, eu sei mais ou menos de quem eu peguei aquele estilo de mão, aquele 

estilo de olho, aquele estilo de pé, de proporção, entendeu? Eu sei porque eu sei as fontes que 

eu bebi. Mas aí eu consigo pegar essas fontes e esses lugares que eu me inspirei e fazer um 

traço de elementos e formas de construir, né? Que há uma diferença entre você inspirar, se 

inspirar em alguém, você copiar o traço. E não, não é copiar o traço, né? Mas, as influências 
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são inevitáveis, você percebe que você tá... poxa, isso aqui ficou parecido com fulano, isso 

aqui ficou parecido com sicrano; não tem como fugir totalmente, né?  

Entrevistador: Como é que você trabalha com a questão das cores? Porque, por exemplo, 

tem jornais, né, que o chargista produz as charges coloridas, mas lá na edição impressa sai 

preto e branco. Como é que você trata [...] com a questão das cores?  

Entrevistado: Eu tive eu acho que três ou quatro fases da minha produção, a primeira quando 

eu comecei era preto e branco. Era tinta nanquim, no papel branco. Então, preto e branco, com 

muita sombra, muito chapada, né? E tal. Com o passar do tempo, eu comecei a usar uma 

espécie de um esfumaçado, um grafite aqui aculá, mas era ainda preto e branco. Depois aí, 

nessa época também que eu comecei, não havia cor no jornal, ou... acho que não havia, nem 

lembro agora, mas acho que eram raríssimas. Aí quando entrou cor no jornal, é... eu 

comecei... aqui aculá surgiam uma ilustração ou então, uma vez que a charge saía alguma 

coisa colorida ou... vamos dizer assim... nem era charge, era uma ilustração mesmo. Que saía 

numa página da coluna, então eu comecei a experimentar o uso da cor. Mas ainda, é... 

manualmente, né? Usando aquarela... aí não saía, porque também aconteceu o seguinte: nessa 

época aí já foi perto, perto do final dos anos... perto do ano 2000, já quase na virada do século, 

começou a ter cor no jornal e começou também a internet; então eu fazia as minhas charges 

coloridas, escaneava, o jornal publicava preto e branco, mas no meu site saía colorido. Então, 

eu disse, “Não, um dia vai chegar cor em algum lugar que ele saia colorido e até lá eu fico 

botando no meu blog colorido, eu faço e cor e boto no meu blog”. Então, o blog foi virando 

meio que um outro canal de veiculação para além do jornal, mas com esse diferencial da cor, 

é... o que aconteceu na sequência, quando eu fazia algo colorido e o jornal escaneava e 

publicava, certas nuances da cor se perdiam. Então se eu botava um céu com umas 

nuvenzinhas clarinhas, aquela nuvenzinha sumia totalmente, porque na hora que ele regulava 

tal tal. Eu digo: “rapaz, sumiu a nuvem, sumiu essa cor, isso aqui ficou branco, tal”. Porque 

como ia sair preto e branco então, quando vinha cinza, muita coisa perdia. Aí eu disse: 

“rapaz, sabe de uma coisa?”, Aí eu comecei a ver que eu podia, eu já mexia com programas 

gráficos, e, não, eu acho que eu vou fazer o seguinte, se eu fizer a cor digital e deportar o 

arquivo digital, ele não vai apagar o que eu já fiz, então eu comecei a fazer isso. A fazer 

desenhos num papel preto, né? Eu fazia muito desenho preto. E depois pintava no Photoshop, 

no computador, e com isso eu tinha uma menor perda das cores. Na sequência isso se manteve 

por muitos anos e o jornal continuava publicando em preto e branco. Foi só em 2009 quando 

eu fui pra outro jornal que eles publicam a charge colorida na primeira página, então claro que 
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tem um diferencial muito grande, mas isso eu já fazia com a cor  [...]. E hoje o diferencial é 

porque eu uso muito o Ipad pra fazer, né? Então eu desenho, eu não tenho mais rascunho. 

Faço ainda mais, cada vez mais eu tô migrando pra fazer digitalmente, pra não ter mais papel 

pra demonstrar, assim, é tudo digital. Mas eu acho que é uma evolução da tecnologia e a 

questão da cor então ficou bem melhor tratar a cor digitalmente. Uma coisa curiosa é que essa 

mudança do digital pra o que eu fazia antigamente, né? As aguadas que eu fazia, houve um 

certo, como é que eu diria assim, uma espécie de um, uma expressão, depressão artística, 

porque eu não tinha mais um original pra mostrar, entendeu? Então eu fazia o meu desenho, 

tava no computador, se faltar energia não tem como eu lhe mostrar. E cadê teu desenho? Tá lá 

no computador, virou um bucado de bits e bytes e que eu não tinha mais... aí eu podia... mas 

aí eu podia imprimir, sim eu podia imprimir mas, a impressão geralmente não tem a mesma 

qualidade. E aí ficou um drama assim, “rapaz, eu não tenho mais um original...”, 

antigamente eu tinha, “tá aqui meus originais”, hoje eu não tenho, tenho que imprimir, tentar 

imprimir com qualidade, claro que isso com o tempo mudou [...] tem impressões muito boas 

que se fazem hoje, mas teve um tempo que isso gerou um certo sentimento de perda desse 

original na mão que eu tinha, sabe?  

Entrevistador: Quais as regularidades, ou seja, quais são aqueles pontos que sempre estão 

presentes? E quais são as quebras que existem nas suas charges?  

Entrevistado: Você tá falando de temáticas que eu abordo de... o que seria? 

Entrevistador: Tanto pode ser nas temáticas como aquilo que você coloca de técnicas, de 

utilização, o que é que você segue e o que é que quebra?  

Entrevistado: Certo, é... eu acho que é.. Existe primeiro algo bem comum, que é o cotidiano 

mesmo, o dia a dia, durante parte da produção existe uma certa regularidade técnica, quando 

de abordagens certo? De produções específicas daquilo, mas aqui, aculá, me cabe 

experimentos. Então, eu fiz alguns experimentos que eu nem sei se deram certo porque eu 

também não tenho muito um feedback do que os leitores tão vendo. Aqui aculá alguém 

manda um e-mail ou comenta no blog, ou comenta no facebook alguma coisa. Mas aqui aculá 

eu tento fazer alguns experimentos; então, artisticamente falando, as variações são poucas, 

mas eu já tive de fazer desenhos mesmo com giz de cera, pincel, tinta, já teve deu fazer é... 

alguma colagem com alguma coisa que eu uso. Aqui aculá colagem. Em relação a recursos 

técnicos, né? Em relação a recursos de produção daquele conteúdo, é... é mais raro, mas vez 

por outra eu tento fazer algo diferenciado, aí eu tento, vamos dizer assim, é explorar um 
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pouco as potencialidades do leitor, certo? Então assim, eu não dou tudo pronto, eu percebo 

que eu vou tirar essa informação, eu vou colocar essa informação, então já teve charges que 

eu fiz onde eu fazia alguém; é interessante isso, porque eu fazia alguém fazer uma pergunta e 

alguém dando uma resposta, só que na resposta eu deixava o balão em branco. Então, isso é 

curioso, eu digo: “rapaz, isso aqui é uma loucura porque muita gente vai dizer assim: ‘isso é 

doido!’. mas é o seguinte, é... por exemplo, que é interessante [risos] porque eu me lembro 

dessa, era um político e ele tava discutindo a questão da fidelidade partidária, né? Fidelidade 

aos princípios do partido pelo qual ele foi eleito, porque o cara é de um partido, troca pra 

outro, então... o programa do partido não tem nada a ver mais com ele, então eu botei uma 

cena onde um político tava louco, tresloucadamente procurando uns papéis na estante, 

procurando documentos, e diz assim é: “Amor, onde diabo foi, onde raios foi que eu coloquei 

aquele programa do meu partido, meu programa partidário?”, entendeu? Aí a mulher 

respondia com um balão branco. Eu acho que aquilo é inusitado, aquilo quebra um pouco a 

expectativa normal dos outros acharem, porque é como se eu dissesse assim: “Gente, eu tô 

dizendo assim que esse infeliz aqui ele é um traidor do partido dele, ele não tem filiação a 

coisa nenhuma, ele não ama coisa nenhuma, então pra ele o programa partidário, ele coloca 

qualquer um, ele faz qualquer programa no sentido mais sacana da palavra, ele faz qualquer 

programa. É um político de programa. De qualquer programa”. Então ele tá perguntando 

onde é que ele botou o programa do partido dele, aí a resposta são várias respostas. Eu podia 

dizer uma minha, mas aí eu disse: “rapaz, eu vou deixar o povo falar”, então parece que é 

como se eu tivesse aberto um microfone pra o leitor dizer assim: “eu sei lá onde esse infeliz 

botou esse programa”, “ele botou no outro partido que ele abandonou”, sei lá... qualquer 

coisa. Então, pra mim é um experimento, mas isso é raro, isso não é muito comum não, até 

porque eu não posso ficar levando o leitor a achar que eu tô ficando pinel, né? Mas isso eu 

diria que é uma abordagem diferenciada quando, é... Quando eu lido com essa economia de o 

que dizer o que não dizer. E esse é o grande jogo da produção do sentido, você vai dar pistas 

para o leitor entender, mas você não precisa dar todas as pistas porque você tá subestimando 

ele; também você não pode dar mínimas pistas porque o cara não vai entender nada. Tem que 

adivinhar o que você quis dizer, então esse equilíbrio é muito interessante, isso eu desenvolvi 

bastante no mestrado, as leituras e tantas coisas que eu me debrucei pra... Isso aperfeiçoa esse 

meu trabalho, essas experiências só foram possíveis por conta dessas discussões, dessa 

formação, desse aperfeiçoamento que mudou o meu próprio fazer, fazer charge, então, tem 

experimentos, mas são experimentos que eu faço, às vezes eu faço até pra mim mesmo, 

entendeu? Eu vou brincar com isso aqui, aí jogo um negócio ali e tal. Já teve de eu tentar fazer 
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um personagem, embora não seja muito fora, mas existe um personagem que eu uso bastante 

que é um negrinho de calção amarelo que já gerou uma polêmica gigantesca, foi chamado de 

racista e tal, porque eu usei o personagem numa certa charge gerou uma polêmica grande, e 

aquele personagem numa charge, como a charge ela trabalha com personagens reais, né? 

Embora sejam bem representados, assim, o personagem entrando numa charge é meio 

estranho, tem que ser uma coisa que você consiga, com o passar do tempo, estabelecer esse 

personagem. Então, aqui aculá eu ousei criar um personagem algo assim, mas são 

experimentos que eu acho que quebrariam um pouco essa minha produção, mas de um modo 

geral ela é mais ou menos homogênea e regular.  

Entrevistador: Pronto, agora só pra finalizar, a última pergunta. Você se considera 

desenhista, cartunista ou chargista? E há diferenças? 

Entrevistado: Há diferenças, né? Acho que eu me considero chargista, porque há uma 

diferença da charge pro cartum, né? O cartum é aquele humor mais universal [...]. Mais... 

acessível a qualquer época, qualquer data, todo mundo vai entender aquele cartum. A charge 

ela é mais temporal, mais ancorada no tempo e no espaço, então como eu faço mais charges 

em jornais, né, em que publica notícias, e eu gosto, então eu sou chargista em primeira 

instância [...]. Agora aqui aculá é... é isso que eu digo, existem certas charges que são charges 

cartunescas, que são charges mais permanentes, entendeu? Então, quando eu faço uma charge 

que eu tô falando da poluição, de repente aquela poluição faz tantos anos que roda que aquela 

charge pode ser entendida em qualquer lugar, em qualquer situação; sei lá um peixe com uma 

lata de sardinha dentro dele. Então... um peixe comendo lata. Então, aquilo ali em qualquer 

lugar você vai ver poluição dos rios e tal. Mas boa parte das minhas charges, do meu trabalho 

é charge. Embora me aproprie também, porque tem isso também, você se apropria de certas 

coisas do mundo do cartum que vão meio que ganhando ares dentro de charge, ou então a 

charge tá ganhando ares de cartum, mas boa parte é charge. Desenhista é geral, todo chargista 

é um desenhista, então o desenhista, é... eu também sou e eu também tento, é... arranjar 

brechas no meu tempo pra criar coisas que não necessariamente são charges, são ilustrações 

são leituras de mundo. Então eu sou um chargista, também faço quadrinhos, também faço 

cartuns e também faço desenhos, mas, prioritariamente chargista, desenhista no sentido mais 

geral da palavra, eu sou um desenhista. Mas... especificamente boa parte da minha produção é 

charge, charge jornalística.  

Entrevistador: Pronto. 



159 

 

 

 

Transcrição do entrevistado 3 – Eliabe Alves 

 

Entrevistador: Queria que inicialmente você falasse sobre os aspectos pessoais, assim, quem 

é Eliabe Alves, onde, quando e como tudo começou. 

Entrevistado: Ok. Bem, é.... eu sou natural de Lagoa Nova, aqui vizinho a Serra de Santana, 

Seridó. É... Desde criança desenho, assim como outros artistas de grande expressão, como 

Ziraldo, né? Que começou desde criança, Maurício de Souza, e nunca mais parou. É.... no 

meu caso, é... Quando criança eu, diferentemente de outras crianças da minha geração, da 

minha idade, que é as crianças do final dos anos 80 até metade dos anos 90 é.... as crianças, 

enquanto elas desenhavam muitos personagens de desenho animado, de TV ou de gibis, eu 

fazia a transcrição imagética, dos desenhos, das paisagens e situações do meu dia a dia, 

entendeu? Como o meu município é um município agrícola, no interior, eu desenhava muito 

cenas do cotidiano, é.... carroças de boi, muitos sítios, é.... fazendas. Esse é o universo que 

estava em meus cadernos de desenhos ainda preservados, graças a Deus, que minha mãe 

guardou... Sim, agora quanto à charge, é.... Eu comecei a desenhar charge no ensino médio, 

né? No primeiro ano do ensino médio eu comecei a fazer charge política, mas só que era 

charge pra os meus amigos verem, os meus colegas verem, mas assim, um ponto que eu 

queria frisar é que desde a infância eu sempre, um detalhe que chamava atenção dos 

professores, e também dos colegas de classe, era exatamente o talento do desenho, eu sempre 

tive esse pendor. Inclusive tinha aquelas feiras culturais, concursos de desenho, e eu sempre 

me destacava, também acontecia de as professoras passarem atividades pra, tipo, viagens, o 

pessoal ia conhecer o campo de futebol ou conhecer um ponto turístico da cidade e quando 

chegava na classe o pessoal tinha que descrever o que viu, né? Aquele que tinha dificuldade, 

[...] me procurava transcrever, né? O engraçado é que por exemplo eu já tinha uma noção 

mercadológica da coisa, né? Eu digo bem, eu posso até fazer, agora pelo lápis grafite ou por 

uma borracha, entendeu? Por um caderninho daqueles pequenos que o governo dava; pronto, 

essa foi a minha trajetória até, por exemplo, a minha adolescência que eu comecei já digamos 

comprar, é.... uma coleção de revista da Editora Escala, que na verdade é um curso, um curso 

livre de desenho, entendeu? Isso aí fez com que eu aprimorasse meu traço. Mas a essa altura 

eu já havia feito várias exposições de trabalhos em escolas, na biblioteca municipal, inclusive; 
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na galeria de escritores brasileiros produzida por mim, são 24 obras, 24 quadros. Agora assim, 

a publicação em si da charge aconteceu naquele tipo fanzine, tipo informativo curto de uma 

lauda fechada, né? Na igreja que eu frequentava eles produziam esse informativo e eu 

comecei a fazer umas caricaturas e publicar lá dos pastores, das pessoas da igreja evangélica, 

né? E agora assim, propriamente imprensa mesmo, jornal, foi a partir de 2009, é recente. 

Agora se você me perguntar: qual foi o primeiro contato que você teve com ilustração de 

charge? Por incrível que pareça, foi exatamente através das caricaturas, charges e ilustrações 

de Emanuel Amaral, é.... na terceira série no livro didático do governo do estado. O governo 

do estado, na década de 90, produziu um livro didático, uma série de livros didáticos que o 

título era assim: Estudos Sociais, era de primeira à quarta série; então ele todo era ilustrado 

por Emanuel Amaral, A História do Estado Ilustrada Não sei se você conhece esse livro. 

Entrevistador: Não. 

Entrevistado: Pois é. Então, existe esse livro. E também o meu pai, outro ponto interessante 

para ressaltar, é que o meu pai trabalhava num supermercado e os patrões dele eram 

assinantes do jornal Diário de Natal, e eu que já desenhava nesse mesmo supermercado nas 

costas daqueles maços de cigarro que vêm com várias carteiras; se dobrar essa folha ao 

contrário, fica como se fosse uma folha de ofício, e eu sempre desenhava ali, mas, assim, bois, 

entendeu? Figura humana não, eram mais animais, que eu tinha também fascinação por bichos 

quando era criança, né? Aí nessa época eu desenhava muito isso e na cidade tinha um senhor 

lá que era desenhista e ele tinha que fazer um desenho pra mim na época, [...] se ele não 

fizesse daí eu começava a chorar; daí quando ele chegava assim em uma mercearia, em um 

bar, o pessoal mesmo pra não ficar abusado com aquele chororô, o pessoal dizia: “desenha 

logo esse desenho pra esse menino ir embora logo”. Então, nessa época, eu já exercia uma 

fascinação incomum, diferente das outras crianças; então eu nunca parei de desenhar. Assim, 

a minha paixão pelo desenho nunca parou e nessa fase depois que já tava maiorzinho.... no 

Diário de Natal já havia as charges de Ivan Cabral, né? Ivan já era Chargista do Diário de 

Natal. E pronto. E chegou aquele um ponto que meus pais não tinham dinheiro pra assinar 

jornal, nem revista, o senhor de um açougue no centro da cidade, eu quase que ia diariamente 

lá só pra ler jornal. Na câmara municipal também eles assinavam jornal e antes de findar o 

expediente é... o primeiro expediente eu ia lá ler o jornal quase que diariamente, quer dizer, 

não só a charge, a arte em si provocava em mim encantamento, fascinação, não só a arte em 

si, mas o jornalismo mesmo, a notícia, os acontecimentos, o jornal em si o campo 

jornalístico... É, o campo jornalístico sempre me impressionou bastante e sempre exerceu em 
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mim uma fascinação diferente das pessoas da minha idade entendeu? Eu não fui criado vendo 

o meu pai lendo jornal, lendo livro, em data de meu aniversário eu não recebi livro de 

presente, entendeu? Eu não, tipo assim, como hoje um grande centro, né? Os pais levam os 

filhos pras feiras literárias, encontram com autores em noites de autógrafos, é.... isso aí não foi 

uma realidade na minha vida. Agora assim, com exceção de que, por exemplo, meus avós 

eram evangélicos e meu tio eu cresci vendo eles ler a bíblia agora, assim, a bíblia era a única 

leitura, a única ação letrada que eu via assim dos familiares assumir e praticarem durante 

minha infância adolescência. 

Entrevistador: Certo. Agora eu queria que você me dissesse, pra você, o que é a charge?  

Entrevistado: A charge... olhe, é.... só pra complementar aqui a primeira pergunta: eu 

comecei a publicar em jornal em 2009, aqui em Currais Novos mesmo, no Jornal Expresso, a 

convite de Jean Souza e [inaudível] que estavam pensando em fundar um jornal que já vinha 

de outras publicações, né? Eu apresentei esse pessoalmente alguns trabalhos e eles se 

interessaram e aí me convidaram e eu fiquei produzindo, né? E daí ficou pedindo pra fazer 

outros e mais outros e na época, foi numa época recente até, na época da gripe suína, dos 

porcos. Agora, assim, a definição de charge pra mim o que que é?  

Entrevistador: É, o que é a charge pra você?  

Entrevistado: A charge pra mim é muitas coisas. É várias coisas reunidas, é o mesmo 

espaço, é o mesmo trabalho, é a mesma produção, né? A charge em si é, além de ser um 

desenho, de ser arte, né, é também textual. A charge é versátil, por isso ela é imagética, mas 

também é textual; e o desafio grande para o chargista produzir charge é exatamente a questão 

pra produzir um desenho que ao mesmo tempo seja sátiro, crítico, mas que também tenha a 

suavidade do humor, se não tiver esses dois elementos não pode ser caracterizado como 

charge. Na charge a piada é mais importante até do que o traço. Se o chargista tiver uma boa 

sacada, sabe? Do que tá acontecendo, e tiver um desenho tosco, tá valendo. Agora se puder 

alinhar o traço refinado com a sacada boa ou uma jogada boa, aí é perfeito. 

Entrevistador: Então complementando isso, qual é o objetivo das suas produções 

chargísticas?  

Entrevistado: Objetivo?  

Entrevistador: Sim, qual o seu objetivo com a sua produção? 
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Entrevistado: É... o meu objetivo é o seguinte: eu não intenciono digamos assim, salvar a  

humanidade, nem revolucionar o mundo através de uma charge, mas, objetivo contribuir para 

que... digamos assim, em termos de cidadania, dar minha colaboração no sentido de o leitor 

que está vendo a notícia tenha uma formação crítica do que está acontecendo, veja o que está 

por trás nas entrelinhas, ou seja, é contribuir nesse sentido, de colaborar, tipo provocar nas 

pessoas que elas tornem-se mais, é.... mais críticas, né? desconfiem sempre do que está vendo, 

desconfiem sempre do que está acontecendo com eles; eu acho que a minha maior 

contribuição é essa aí, entendeu? É uma contribuição no sentido de o leitor no caso do jornal 

fique uma pessoa mais, como eu posso dizer, mais esclarecida ou até nem tanto esclarecida, 

mas fique sempre com aquela dúvida, uma pulga atrás da orelha; eu quero provocar isso aí nas 

pessoas, entendeu?  

Entrevistador: Ok... que posicionamentos você assume perante seu trabalho? Como é que 

você se posiciona enquanto chargista?  

Entrevistado: Como assim? Não entendi a pergunta. 

Entrevistador: Que posicionamentos você assume perante o seu trabalho, que pontos você 

assume a partir da publicação de uma charge? que posturas você assume a partir da produção 

da sua charge? 

Entrevistado: Bem, é o seguinte... como chargista autor e produtor da charge em si né, que é 

textual e imagética eu, a minha posição, digamos é ali no jornal entendeu? É produzir aquilo 

dali digamos, sem esperar muito assim, reação, do que aquilo vai gerar, entendeu? Isso aí é 

tipo fazer cobrança da pessoa que tá vendo no sentido de querer que elas interpretem de uma 

forma que eu desejaria. É porque é assim, a arte é livre, a arte é democrática, ela não tem 

fronteira, ela não tem parâmetros, ela não tem barreiras, entendeu? Eu produzo uma charge 

ali, mas cada qual entende do seu modo porque isso tem muito a ver com as leituras que as 

pessoas têm de mundo né? se o sujeito leitor não foi alguém bem informado, que saiba o que 

tá acontecendo naquele contexto, ele dificilmente vai entender o sentido comunicacional da 

charge, né? É isso aí.  

Entrevistador: Quais esferas você trata mais na sua charge? Quais são os temas mais 

recorrentes? 

Entrevista: O tema mais recorrente é o político mesmo. O tema recorrente é o político, 

geralmente nos jornais é chamado chargista político. Apesar de que o chargista pode abordar 
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assuntos relacionados a esporte, a pintura, a meio ambiente, a saúde, a educação, mas só que, 

assim, por trás de tudo, isso é o fator político... 

Entrevistador: Era o que eu ia perguntar, por que você acha que existe essa predominância 

da temática política nesse gênero humorístico?  

Entrevistado: É porque a política é o, como eu posso dizer, o epicentro de tudo isso, sabe? 

Por exemplo, é ninguém é pobre porque Deus quis que ele fosse pobre, né? ninguém é rico 

porque deus quis que ele fosse rico. Ninguém é excluído porque Deus quis que ele fosse 

excluído. Então, isso aí acaba sendo um, é.... assim um processo político de explorados e 

exploradores, entendeu? Então, aqueles sujeitos que estão na bonança e outros que estão na 

margem da pobreza, quer dizer, isso tudo é política, isso tudo é, digamos, o ator político é que 

está por trás de tudo isso, entendeu?  

Entrevistador: Das outras temáticas, né? 

Entrevistado: É. 

Entrevistador: Agora eu queria que você me explicasse como é o processo de criação das 

suas charges. Como é que funciona pra você chegar até a publicação do jornal? Como é que 

você faz esse processo de criação? Como funciona?  

Entrevistado: O processo de fazer uma charge começa a partir de um chargista, começa a 

partir da seguinte questão: ele primeiro tem que entender o que são símbolos e signos na 

charge, ou seja, existem coisas simbólicas na charge. Por exemplo, o dragão sempre é a 

inflação; o leão o imposto de renda; a morte é aquela caveira; então, primeiro ele tem que, pra 

comunicar bem, ele tem que saber os símbolos e as características desse gênero que ele está 

produzindo, né? depois muita leitura, é, não só de, por exemplo, informações jornalísticas 

vinculadas em TV’s em programas que a charge tá sendo vinculada, revistas, internet, ou até 

mesmo é, e sobretudo, né? o chargista para criar ele recorre a bagagem de conhecimentos e 

leituras que ele tem, né? o... 

Entrevistador: Tudo isso acontece com você, no seu processo de criação? 

Entrevistado: É, aí pronto, aí o meu processo de criação também envolve no processo de 

leitura do trabalho de outros autores porque, é... na formação do artista ninguém surge do 

nada, né? então todo artista, todo chargista possui influência de outros autores que ele leu, que 

ele viu ao longo da sua vida, né? Então, eu não sou diferente, né? na minha formação 

enquanto chargista eu tenho a influência de vários autores porque eu tenho medo de ficar 
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enferrujado, então eu sempre procuro ler, procuro pesquisar constantemente, quase 

diariamente, por exemplo, eu leio, é... trabalhos de, sobre alguém, sobre algum chargista, que 

eu leio na internet ou até livro impresso.. E também procuro não ficar isolado no interior, 

entendeu? Qualquer evento que tem de quadrinho que tenha a ver com charge, com 

chargistas, lançamento de livros, feira de livros que eles estão presentes, eu procuro participar 

sempre pra não ficar ilhado, pra revigorar as coisas e não ficar enferrujado, não ficar retrô, 

não é mesmo, nessa questão de charge... 

Entrevistador: Aí depois da leitura, vem que passo? 

Entrevistado: Sim, o próximo passo é o rabisco, né? digamos, eu vou rabiscando aqui 

pensando de como representar aquilo graficamente entendeu? Como representar graficamente 

e como representar ao mesmo tempo de uma forma crítica e bem-humorada, não é? Naquela 

hora eu tenho que pensar as três coisas ao mesmo tempo, né? eu vou fazendo combinações 

exatamente com aquelas leituras que eu tenho de mundo com a minha bagagem cultural de 

formação de conhecimento e aí a charge vai fluindo, né? a princípio a charge vai sendo 

rabiscada com lápis grafite mesmo e borracha, depois eu passo nanquim, chega a parte de 

nanquim, contorno todo o desenho, faço o balão também com nanquim e a edição, a arte final, 

eu faço no computador, no photoshop eu faço a coloração e insiro o texto com a fonte que eu 

sempre produzo, né? todo chargista ele sempre tem uma fonte a mesma pra ficar diferenciada 

e a assinatura dele sempre é a mesma. Quando se produz charge, é.... diária, semanal ou 

mensal, se produz a charge assinada com o nome do chargista, mas apenas só o ano lá 

embaixo pra não ficar, digamos, a charge é usada em jornal em primeiro lugar, em primeira 

mão, mas depois ela pode ser usada em exposições, pode ser publicada em livros, né? tanto e-

book, como livro impresso, então essa coisa de colocar data e repetir o mês não é rentável, 

não é uma coisa vantajosa não, o interessante é colocar só a data mesmo. Aí depois de ter 

produzido a charge né, quando eu produzia charge para o jornal aqui de Currais Novos e 

Caicó ao mesmo tempo, o de Caicó era semanal e o de Currais Novos quinzenal, depois ele 

passou a ser mensal. Eu fazia a charge e aqui em Currais Novos eu comecei fazendo na 

própria redação do jornal, né? fazendo na redação e já deixava o original mesmo. E lá eles 

faziam aquele processo de escaneamento e editoração do espaço destinado pra onde ia ficar a 

charge que geralmente é na página de opinião, né? Ou na capa. Depois eu fundei meu próprio 

jornal que é mensal e circula em sete cidades vizinhas a minha: Currais Novos, Lagoa Nova, 

Serra Corá, Bodó, [inaudível], Florânia e São Vicente. Aí esse jornal é mensal, eu produzo ela 

pra ficar em outro espaço, mais visível e colorido que é a capa. Antes no jornal daqui de 
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Currais Novos, o editor, o proprietário do jornal fazia com que as charges saíssem num espaço 

preto e branco dentro da página de opinião, que também é muito comum até em jornais 

diários. 

 Entrevistador: O que acontece na Tribuna do Norte...  

Entrevistado: É no Diário de Natal, né? é, no meu é na capa, no jornal de Potiguar Notícias 

também é na capa, o Novo Jornal também, que Ivan Cabral trabalha é na capa. Na capa é mais 

interessante porque prioriza as cores, né? a charge fica mais visível.  

Entrevistador: Você acha que essa questão das cores é interessante? É mais importante do 

que ela sair em preto e branco? 

Entrevistado: É, eu acho que as cores é importante. Porque, por exemplo, é... interfere na 

interpretação assim de determinadas coisas, porque é o seguinte, se você quer fazer uma 

charge política com as cores partidárias, né? por exemplo, os partidos de esquerda usam mais 

a vermelha, né? por exemplo, aqui o PMDB em outros lugares do Brasil são branco e preto, 

aqui no estado eles escolheram, Aluízio Alves, Garibaldi e outros para representar o PMDB, o 

verde. Então os caciques, esses cabeças políticos com a cor do partido no paletó deles, 

entendeu? O paletó sempre verde, o Garibaldi o de Henrique sempre verde. Então eu acho que 

a cor interfere na interpretação. Agora, se não for possível publicar num espaço colorido, o 

chargista tem que usar de outros atributos, né? pra representar além da cor, né? então ele tem 

que ser mais sintético em como conseguir passar aquela mensagem da melhor forma possível 

e nas condições que é oferecida, né? Sim, e outro ponto que é interessante também ressaltar é 

que, por exemplo, jornal é empresa, né? e o chargista tem patrão, e todo jornal ele tem as 

linhas editoriais, né? é, por exemplo, embora a gente viva em um país democrático, a gente 

é... Em jornais quando eu trabalhei, né? agora não, porque o jornal é meu, é, eu posso ter mais 

liberdade; mas assim, em outros jornais eu tinha que desenhar conforme a aprovação da linha 

editorial do jornal... Sempre o editor manda o jornal aprovar pra poder o jornal sair, pra poder 

a charge sair, só saía se ele aprovasse, se não, ele faz modificações, pode desistir daquela e 

elaborar outra, entendeu? Pra sobreviver o chargista tem que ter jogo de cintura.  

Entrevistador: Então, desse processo de criação que você narrou das suas charges, né, da 

questão das leituras, depois vai pros rabiscos, depois vai pros desenhos em si no 

computador... desse processo, desse espaço, pra você, digamos assim, qual é o mais 

trabalhoso? O que lhe demanda mais tempo e esforço? Qual a parte que você acha que é a que 

tem que ser mais elaborada?  
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Entrevistado: É.... eu acho que o que demanda mais tempo e o que é o desafio maior é a ideia 

ser gerada, entendeu? Depois que a ideia é gerada, depois que isso é gestado, entendeu? Na 

cabeça do chargista, digamos, o chargista fica grávido com aquela ideia; então, para o parto 

acontecer, criacional, é até mais fácil. A dificuldade, o desafio, é quando essa ideia foi 

gerada... então, geralmente, no meu caso a inspiração pra fazer uma charge ela vem completa, 

não por pedaços. Quando surge a ideia da piada, eu já sei o que eu vou fazer pra representar 

graficamente. O que demora mais é surgir a ideia da piada. Entendeu? É gerar isso aí. 

Entrevistador: Entendi. A outra pergunta, como você se definiria nas suas charges? A charge 

de Eliabe? Os traços de estilo?  

Entrevistado: Você se refere como assim? Em termos ideológicos? 

Entrevistador: Em termos autorais mesmo, de dizer ó isso aqui é de Eliabe... 

Entrevistado: Sim, tá. Bem, todos os chargistas têm um traço diferenciado. E até a forma de 

fazer piada é diferenciada. No meu caso, a minha charge é fácil de ser diferenciada, 

principalmente se for com personagens, digamos, de composição. Personagem de composição 

ele não é um personagem que tem nome, digamos assim, como um político. Como um... Ele 

não é um personagem central, é um personagem, digamos, é.... como é que se diz quando 

personagem é principal, que tem o secundário? Protagonista? Protagonista! Então, os 

protagonistas, nem tanto, mas os quando vai se tratar de personagens secundários, né? que são 

anônimos, né? por exemplo, o povo aí fica bem mais fácil de identificar minha charge. Meu 

traço é um traço fino, é um traço, é.... bem trabalhado, entendeu? Eu me preocupo com a parte 

gráfica mesmo, entendeu? Não é só a piada, não eu me preocupo em produzir um bom 

desenho. E, por exemplo, a característica que se destaca são os olhos dos personagens. Eu 

sempre faço os personagens com os olhos gigantescos saindo da caixa, entendeu? O olho dele 

é quase que praticamente saindo fora do corpo, tá entendendo? Eu acho que essa é a 

característica maior. Outro chargista faz os personagens narigudos, os meus também são 

narigudos, mas nem tanto; eu acho que o que se destaca mais são os olhos.  [Inaudível] os 

traços dele era uma coisa bem mais desarticulada, por exemplo; os traços não 

necessariamente precisavam ser iguais com o outro, assim com Glauco, que é da geração de 

Laerte, de Angeli, Glauco Vilas-Boas, né? Em Henfil o traço dele era desconexo, não 

precisava ter ligação um com o outro. O meu é um traço diferente. Embora seja um traço de 

desenho animado, de desenho pictórico, de representação de charge, eu me preocupo com a 

elaboração do desenho.  
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Entrevistador: Ok. Então, nas charges que você produz, eu queria que você me dissesse 

quais são as regularidades, ou seja, aquilo que sempre está presente nas charges, e, por outro 

lado, quais são as quebras, também presentes, ou seja, o que é que é regular e o que é que é 

quebra... 

Entrevistado: O tema? Sobre o tema?  

Entrevistador: Englobando todos os aspectos, o aspecto geral. O que é regular e o que é 

quebra nas suas charges. 

Entrevistado: Certo, primeiro eu vou falar sobre a questão da regularidade em termos de 

tempo de publicação, né? Houve uma época em que eu mantive um blog chamado Boca 

Livre, nesse blog, eu publicava charges diariamente. Quando não fosse charge para ser 

publicada no jornal diariamente, eu publiquei diariamente. É.. E para os jornais é semanal, eu 

fazia mais uma semanal, mais outra mensal. Só pra aquela mídia ali, pra aquela plataforma de 

notícias, né? Agora, assim, se você me perguntar qual é o tema mais recorrente é sempre o 

tema político mesmo. Então a política é o tema recorrente em charges de jornal meu.  

Entrevistador: Com relação a traços de estilo, os seus traços de estilo, quais são aqueles que 

sempre estão presentes? Os seus traços de estilo mesmo, o seu aspecto autoral, o que é que tá 

sempre presente na produção das suas charges, por exemplo, com relação ao desenho, qual é 

uma característica além do tema, da política, o que é uma regularidade na sua charge?  

Entrevistado: É, eu posso dizer que existe uma uniformidade, né? uma uniformidade de 

textos e, também, a parte visual, que é a parte imagética de representação gráfica do desenho 

em si. Agora, que naturalmente existem temas, por exemplo, que exigem menos texto, né? 

para passar a mensagem, né? e outros precisam de um texto maiorzinho um pouco, né? Mas, 

assim, no geral, tem que ter pouco texto mesmo porque o espaço é pequeno e porque se não 

fica uma coisa meio sem graça e tipo meio cansativo; então eu acho que tem que ser bem 

sintético mesmo, mais básico mesmo, assim. 

Entrevistador: Então, isso é uma regularidade das suas charges, a sinteticidade, né?  

Entrevistado: É. Mas, assim, já houve época que eu era mais textual, entendeu? Hoje menos.  

Entrevistador: Aí o que é que você acha que você já produziu que foi uma inovação? Dentro 

das suas produções, que foi diferente daquilo que você já tinha produzido? Ou você ainda não 

teve esse momento?  
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Entrevistado: Eu tenho um estilo próprio, né? o meu estilo exatamente é como eu disse, são 

os olhos do personagem que não é igual a ninguém. Entendeu?  

Entrevistador: Então, mas isso, eu entendo como esses olhos seus que estão presentes em 

todos os seus personagens como uma regularidade da sua charge, então os olhos seriam uma 

regularidade? É uma característica principal e regular da sua charge. Então, qual foi uma 

charge que você já produziu que você viu uma quebra, eu não produzi essa charge como eu 

produzi as charges anteriores. Houve alguma inovação ou ainda não houve esse momento? 

Você acha que você teve uma quebra na sua rotina? Tá entendendo?  

Entrevistado: Eu acho que aconteceu a quebra antes que eu desenvolvesse esse, essa 

característica, esse estilo, entendeu? Digamos, eu fazia charge, por exemplo, no estilo de 

outros chargistas, entendeu, que eu era acostumado a ler. Até eu desenvolver o meu próprio, 

entendeu? Com essa diferenciação, entendeu? Por exemplo, qual é a quebra, digamos, em 

uma semana eu estava fazendo uma charge no estilo de outro chargista que eu tinha visto, ou 

que tinha lido, né? na outra era no estilo de outro, mesmo sem ter digamos, mesmo sem 

perceber, mesmo sem ter noção de que aquilo estava acontecendo porque tinha ficado no meu 

subconsciente. Até o ponto de, por exemplo, eu definir que meu estilo era aquele mesmo, até 

o ponto também de escolher a fonte da letra que ia publicar, até o ponto de escolher também a 

minha assinatura que eu ia assinar todas as charges definitivamente daquela forma, entendeu? 

Aí pronto, pra isso eu deixei salvo no computador a fonte da letra que ia sempre usar, deixei 

também salvo fiz uma assinatura manual mesmo, entendeu? Aí joguei pro computador e 

deixei salvo ela pra alterar só apenas o ano, entendeu? Aí toda charge eu coloco ela, entende? 

Isso demorou a ser gestado, isso demorou, digamos, é... nascer entendeu, esse estilo...  

Entrevistador: Ok, entendi... bom, a última pergunta pra finalizar, eu queria que você me 

dissesse se você se considera desenhista, cartunista ou chargista; e você acha que há diferença 

entre esses três?  

Entrevistado: Ó, eu já fui mais desenhista, entendeu, já produzi também cartuns, agora me 

considero mais chargista porque é um tipo de gênero, de produção mais recorrente hoje na 

minha vida. Desde que eu comecei a publicar em jornal, em 99, quer dizer em 2009, quer 

dizer, a charge ela é mais recorrente ela hoje; é que existe diferença. Por exemplo, vamo 

primeiro pro desenho, né? é, o desenho, em si, ele obedece a regras também. A partir do 

conceito do belo, do que é belo na arte, né? do conceito estético, né? e depois, como 

representar aquilo graficamente, aí sobre a questão da representação e composição de 
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imagem, existem estudos, né? Estudos, por exemplo, de medidas, proporções, distribuição e 

composição... é.... Deixa eu ver, dimensões, uma imagem primeiro, segundo e terceiro plano, 

entendeu? É, isso tudo exige muito estudo, né? o cartum em si, o cartum é um desenho de 

traço, de linha única, não necessariamente igual desenho, porque o desenho existe vários tipos 

de etilo, né? no cartum ele é um desenho mais simplificado, em linha única, não precisa ter 

necessariamente essa questão de degradação de cores, tipo escuridade, claridade, entendeu? 

É.. Se quiser colocar pode colocar, mas não é característica, não é regra... não é necessário. 

Agora, assim, ele é um tipo de desenho atemporal, e, por exemplo, ele pode abordar um tema, 

um assunto tipo, o cartum, ele diferentemente da charge, que a charge, como ela é algo que 

está ligado aos acontecimentos diários, ela está também sujeita a ficar obsoleta por causa da 

fugacidade dos acontecimentos. O cartum, não, o cartum ele é atemporal e mais 

transcendental, ele é mais subjetivo de que a charge comum, né? mas também a charge pega 

muita coisa do desenho clássico, na charge também há, por exemplo, a questão caricatural, 

né? a caricatura, por exemplo, já é outro gênero. Na caricatura, o artista está preocupado em, 

por exemplo, representar a pessoa com as características mais marcantes da pessoa, né? ou 

mais marcantes da personalidade. Por exemplo, pessoas que possuem assim a orelha grande, 

então o caricaturista tende a aumentar mais ainda, nariz queixo; se a pessoa é gorda, magra, 

ou a profissão da pessoa, ou o caráter da pessoa também é apresentado aí, mas não precisa de 

texto. Assim, o cartum também não precisa de texto e não precisa estar ligado a 

acontecimento nenhum não. É.... são temas mais genéricos, por exemplo, na questão do 

cartum, né? o cartum pra salão de humor existe, com premiações e troféus e tudo mais, eles 

sugerem o tema, né? por exemplo, ecologia... ou até uma pessoa, o salão de humor esse ano 

vai ser Roberto Carlos, né? então aquela caricatura ali, as caricaturas vão ser sempre em cima 

de Roberto Carlos, todas... e, por exemplo. Mas isso aí é caricatura. Caricatura geralmente 

eles fazem em cima de pessoa, é sempre de uma pessoa. Recentemente, eu participei de uma 

Caratinga cujo tema era Rui Castro, jornalista de Caratinga de grande expressão nacional. 

Então, aí eu participei antes, poucos anos atrás, de um salão de humor na Amazônia cujo tema 

dos cartuns era relacionado à ecologia. Não existe assim uma constância, é variável, e, por 

exemplo, são temas sugeridos, né? o desafio é esse. A pessoa tem que se virar nos 30 pra 

produzir trabalhos que tenham a ver com aquele tema que é sugerido, e é muito difícil 

também conseguir êxito devido à concorrência e o vigor na avaliação. Agora, assim, a charge, 

pra concluir, ela é, ela tem esses elementos [...] pega esses elementos do desenho, a 

característica do desenho assim, conceitual né? e sobretudo essa parte caricatural, porque, 

assim, pra ela representar personagens principais, personagens que têm nomes, né políticos, 
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artistas, economistas, ministros, escritores etc. [...], então o chargista tem que recorrer, no meu 

caso, aos arquivos mentais que ele tem sobre, é... o conceito do desenho e sobre o que é uma 

caricatura, pra produzir também aquela parte caricatural, pra representar bem a pessoa; a 

charge também é caricatural, agora só que tem essas características, né? resumir num desenho 

de poucos traços um desenho que é uma interpretação de uma notícia de um acontecimento, 

né? e isso aí tem que ser representado de uma forma bem dosada, nem tão crítica demais nem 

também tão satírica que ultrapasse esse limite da do humor, né? tem que ter essas duas 

vertentes bem dosadas, né? então, essas são as diferenças básicas do desenho comum, da 

caricatura, do cartum e da charge que, ao meu ver, a charge, ela é a mais difícil de todas 

porque, digamos, é um desafio que você tem sempre, é constante, né? você tem que fazer 

aquela charge que você tem pouco tempo pra elaborar, né? por exemplo, no caso do chargista 

diário, o meu blog, eu criei exatamente pra ser um, um teste, um autoteste que eu fiz pra saber 

se [...]  

Entrevistador: Já que você não publicava diariamente nos jornais, era semanal... 

Entrevistado: Eu queria saber se eu teria pique pra produzir uma charge por dia, pra produzir 

uma charge por dia em jornais diários. Então, eu criei o blog com essa finalidade, pensando 

no impresso, pensando no jornal diário, né? é que às vezes o seguinte, é.... existem os 

chargistas titulares, né? em todos os jornais, mas eles, por exemplo, entram de férias... aí, por 

exemplo, vai um chargista substituindo, né? Aí aquele substituto vai empregar lá o seu estilo, 

entendeu? O seu estilo, os seus traços, o que é mais recorrente, as características do, digamos, 

do traço do desenho que ele desenvolveu, né? não é obrigado você, porque tá substituindo 

outro chargista, desenhar igual a ele não. Não desenhar da forma que a pessoa é, mesmo 

preservando o estilo agora tem que corresponder com esse desafio que eu acabei de falar, 

acabei de citar. Tem que ter humor e crítica bem dosado, né? e no meu caso, tem que ter o 

traço bem elaborado, bem feito, bem definido, né?  

Entrevistador: Então, só pra fechar, entre desenhista, cartunista e chargista, você é chargista?  

Entrevistado: É. Hoje eu... hoje o chargismo é mais recorrente na minha produção, assim, de 

artes plásticas, de artes visuais.  

Entrevistador: Ok.  


