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Apresentação

A charge no governo Lula: crítica e resistência ao neoliberalismo 
retrata momentos bastante significativos da recente história política brasi-
leira. O aspecto da memória assume aqui um registro pontual e reflexivo, 
de modo que novas gerações de cidadãos(ãs) e estudantes terão a possibi-
lidade de utilizá-lo como uma referência da predominância de determi-
nados elementos bem flagrantes da sociedade em que se vive atualmente: 
o sistema político-econômico neoliberal; a espetacularização da esfera 
pública e a cultura midiática globalizante.

Sob a influência de um estofo teórico-metodológico bem sólido, 
cujos alicerces foram sendo construídos ao longo de alguns anos, o autor 
trabalhou com discursos muito bem recortados no seu viés de jornalista 
que percebe as entrelinhas da prática diária da imprensa local. Na condi-
ção imagética das charges muito bem escolhidas, Adriano Cruz “assume 
uma postura crítica em relação às representações discursivas” para destrin-
char as camadas da construção dos sentidos do discurso do humor. 

A escolha pela Análise de Discurso da linha francesa pecheux-
niana, com o suporte da sua melhor tradutora e divulgadora em língua 
portuguesa, Eni Orlandi, a pesquisa adquiriu instrumentos eficazes de 
exploração e discussão do objeto de estudo, permitindo, ainda, um diá-
logo produtivo e enriquecedor com autores como Foucault, Althusser, 
Certeau, Maldidier e outros. 

A resistência em forma de humor, encontrada na análise das char-
ges, mostra as estratégias linguísticas utilizadas pela observada para que o 
discurso em questão produza os efeitos de sentido, que denotam os para-
doxos e as movências de sentido. 

A arquitetura da comunicação jornalística se constrói por meio de 
paródias, trocadilhos, intertextualidades, ou seja, recursos linguísticos nos 
quais se percebe o “real do discurso” que está sendo produzido. É nesse 
lugar que o discurso hegemônico da economia mundial adotado no país se 



11

Apresentação

confronta com um velado posicionamento crítico da imprensa nordestina 
através das charges. Dessa forma, tem-se uma reflexão bem pertinente 
sobre as representações discursivo-ideológicas aqui analisadas.

Adriano Cruz alcançou os objetivos determinados e deixa ao 
campo acadêmico uma contribuição importante para se pensar na pro-
dução dos discursos jornalísticos como algo que abriga práticas sociais 
complexas que estão no cerne da sociologia do cotidiano. 

Essa pesquisa é de extrema relevância porque mostra um objeto 
de estudo de originalidade gráfico-estética, que merece ter continuidade 
em outros estudos, bem como provoca pesquisadores e estudantes de jor-
nalismo, principalmente, para a observação apurada e instigante das for-
mações discursivo-ideológicas que permeiam o universo comunicacional.

Olga Tavares
Professora-associada DECOM/PPGC – UFPB

Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP, 1999)
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Figura 1 – Foto de Willy Rony

Fonte: GAUTRAND, 2004.

Pode o subalterno falar?
Gayatri Spivak 

Inicio esta escrita evocando as lembranças de três leituras, reali-
zadas ao longo desta pesquisa. São textos distintos, dispersos, entrecor-
tados por fios de uma memória eletrônica que se (en)forma à medida que 
os meus dedos percorrem o teclado do computador.
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Em setembro de 1968, operários trabalham mecanicamente na 
linha de montagem da fábrica de automóvel da Citroën parisiense; pou-
cos meses separavam aquele período das manifestações de maio. Imerso 
no coração da fábrica, o sociólogo comunista, Daniel Linhart, passa-se 
por operário e consegue ser contratado na famosa montadora francesa. 
Assim, “o intelectual engajado” descreve a tentativa do capital de tornar os 
homens em máquinas, dominando seus corpos, mas constata que há algo 
que resiste. Fecho o livro L’Établi.

Cerca de um ano da leitura anterior, encontro em um livro de 
fotografia1 da Alliance Française, em Paris, uma imagem de Willy Rony, 
registro de uma greve na Citroën em 1938, portanto, exatos trinta anos 
distantes do livro de Linhart. A sensação era de que a imagem remontava 
a algo “já dito” ou visto ou imaginado na tessitura palimpsesta da vida. O 
próprio fotógrafo declarou que “esqueceu” a imagem durante anos: “j’avais 
écarté cette photo, trop sombre. Elle est restée inconnue pendant 40 ans, 
et c’était la meilleure de la série […]” (LE MONDE, 2009)2. Redescoberta 
e publicada, a imagem causou-me a estranheza de algo que se mostrava 
antes. Fecho o livro.

Em outro momento, deparei-me com o seguinte fragmento de um 
artigo jornalístico: 

O primeiro ano do governo, como costuma dizer o PT, foi 
para o presidente arrumar a casa. Lula pegou o país em difícil 
situação financeira. Conseguiu estagnar a inflação e melho-
rar a imagem brasileira lá fora. Isso é verdade. O que falta ao 
presidente e ao seu governo é adotar medidas concretas para 
mostrar que suas promessas de campanha vão sair do papel. 
Foi nisso que os brasileiros apostaram. E ainda apostam (O 
NORTE, 2004, p. A-2). 

1 Cf. GAUTRAND, Jean-Claude. Paris mon amour. Cologne: Taschen, 2004. 
2 “Tirei essa foto, muito sombreada. Ela permaneceu desconhecida por 40 anos, e foi a 

melhor da série” (tradução minha). 
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O trecho foi retirado do jornal paraibano O Norte, no Arquivo 
Público de João Pessoa (PB), cujas letras já desbotadas revelam a passagem 
do tempo e um momento de inquietação e incerteza quanto à condução 
política do governo Lula. Fecho o jornal.

Ora, o que essas três imagens podem atestar de minhas reflexões 
sobre a charge? Há alguma unidade nessa dispersão de textos? É o que 
pretendo mostrar ao descrever nas páginas que se seguem uma forma de 
resistência ao sistema econômico neoliberal. Dessa forma, retomo um 
questionamento de Deleuze (1992) à obra de Michel Foucault “embora 
(se) invoquem focos de resistência, de onde vêm tais focos?”.

A premissa de base que enseja minha reflexão defende a predo-
minância das ideias capitalistas neoliberais na “sociedade do espetáculo” 
(DEBORD, 1997). Com a derrocada do comunismo, evidenciados pelo 
fim da URSS e do muro de Berlim, a bipolarização do mundo fora supe-
rada e, em seu lugar, o capitalismo financeiro tornou-se hegemônico. 
Assim, a ideologia neoliberal alcança todos os campos, da política à cul-
tura midiática. 

Esta pesquisa se desenvolve dentro do âmbito da Análise de 
Discurso de linha francesa (AD), fundada por Michel Pêcheux e Jean 
Dubois. Todavia, essa teoria de entremeio sofreu reformulações e trans-
formações no Brasil, as quais estarão refletidas no escopo deste trabalho. 

A escolha por essa teoria implica uma série de pressupostos que 
ora sintetizo: a linguagem é marcada pela ideologia e pela presença da 
alteridade, ou seja, todos os dizeres estão ligados em rede, por uma série 
de “já ditos” ou ditos possíveis de serem aventados. Da mesma maneira, os 
sujeitos discursivos são constituídos na relação com o Outro. Não traba-
lho com conteúdos, mas com discursos, entendidos como práticas sociais, 
que encontro na análise da materialidade linguística e imagética das char-
ges. Nesse sentido, pressuponho teórica e metodologicamente a análise 
linguística (PÊCHEUX, 1998). Assumo uma postura crítica em relação 
às representações discursivas e levo em conta as condições de existência 
sócio-históricas e o quadro institucional como elementos motivadores da 
emergência dos enunciados.



15

Palavras iniciais 

Como disciplina em transformação, a AD dialoga com outras 
teorias desde sua origem. Quando Michel Pêcheux e o seu grupo fun-
daram essa linha de investigação, no final da década de 1960, estavam 
interessados na articulação entre a Linguística, o Materialismo Histórico 
e a Psicanálise. É nesse “entremeio” das Ciências Sociais que se desen-
volve a disciplina: entre diálogos, rupturas, deslocamentos e retomadas. 
Da mesma forma, neste trabalho, o diálogo se dará, sobretudo, com as 
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais; levando-se em conta a relação 
com o campo da Linguística e do Jornalismo. 

Defendo a premissa de que a materialidade imagética das charges 
deve ser levada em consideração para se compreender os discursos produ-
zidos e suas formas de circulação na era da mídia. Nesse sentido, palmi-
lho o caminho traçado por Pêcheux quando se aproxima da Semiologia 
e, desse ponto do seu percurso epistemológico, interroga-nos: “em que 
pé estamos com relação a Barthes?” (PÊCHEUX, 2007, p. 56). A pro-
vocação pecheuxtiana nos instiga a percorrer o espaço das memórias 
imagéticas que, por vezes, se apresenta em gestos contraditórios que os char-
gistas aproveitam para formular certos desdobramentos, réplicas, polêmicas 
e contradiscursos.

Dentro dessa concepção, delineio meu tema de pesquisa: os efei-
tos de sentido produzidos pelas charges jornalísticas em meio ao discurso 
hegemônico neoliberal, na consolidação do primeiro governo Lula, bem 
como as suas filiações a determinadas formações discursivas. 

Os sentidos estão no plural, pois não se acredita num sentido uní-
voco e nem na transparência da língua. Entre os fenômenos da linguagem 
humana, verifica-se a tendência em cristalizar e direcionar, por meio da 
ideologia, um sentido uno, porém, nesse “ritual”, os sentidos são cambian-
tes, moventes e escapam pelas brechas das falhas, abrindo espaço para a 
resistência e para multiplicidade. Na linguagem, conforme a leitura psica-
nalítica lacaniana, há sempre algo que escapa ou falha. 

As charges – o discurso humorístico como um todo – se utilizam 
de recursos linguísticos como a ironia, a paródia, o trocadilho, a inter-
textualidade, entre outros, os quais são pontos onde se observa o “real do 
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discurso” sendo produzido. Ou seja, o equívoco se evidencia. O sujeito-
-chargista, ao brincar com as palavras, produz a movência de sentido. 
Dessa maneira, o discurso de humor se confronta com o desejo do sentido 
unívoco, apontando a opacidade da língua. 

Na parte analítica, mostrarei como essa resistência, provocada no 
jogo da língua e da história, será utilizada como estratégia irônica nas 
charges. Esse discurso produz outros efeitos de sentidos distantes do pro-
duzido em nosso cotidiano, fenômeno que interessa sobremaneira aos 
estudiosos da linguagem.

Se percorrermos a história epistemológica da AD francesa, perce-
beremos que, num primeiro momento, o interesse dos estudiosos estava 
voltado ao universo dos “grandes textos”, com ênfase no discurso político; 
em outro, o que se privilegiará é o estudo das microlutas e das construções 
discursivas da mídia e de outros fenômenos contemporâneos. No início 
dos anos 1980, Pêcheux se dá conta da mutação do discurso político, no 
qual a língua de madeira se torna língua de vento. Nesse sentido, Maldidier 
(2003, p. 75) defende que Pêcheux havia se voltado “[...] para o formiga-
mento dos discursos ordinários, o exame das falas anônimas”.

A doutrina neoliberal é uma das características da recente fase do 
capitalismo monopolista, grosso modo prega a não intervenção do Estado 
na economia e uma maior liberdade para o capital. Segundo Bourdieu 
(1998), o neoliberalismo é uma ideologia dominante em todo o mundo, 
tendo a colaboração dos jornalistas para se manter como hegemônica. 
Nessa mesma perspectiva, Kucinski (2005) afirma que existe uma uni-
formização ideológica na mídia brasileira em torno das ideias neoliberais. 
Em outro momento, Kucinski (2000, p. 148) enfatiza o processo de pri-
vatização, iniciado a partir de 1989 com o governo Collor, denunciando o 
consenso favorável dos jornalistas em relação ao tema, mostrando como a 
polêmica foi apagada: “[...] na implantação do projeto neoliberal, todos os 
meios de comunicação de massa adotaram a mesma posição, apesar de a 
sociedade civil estar dividida”. 

Mas qual é a relação da Imprensa com o neoliberalismo? Para 
responder a essa questão é importante entendermos que, a partir do 
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século XIX e XX, desenvolvem-se as empresas jornalísticas impulsiona-
das pelo paradigma da informação e pela ideologia capitalista. Naquele 
momento, “os jornais são encarados como um negócio que pode render 
lucros, apontando como objetivo fundamental o aumento das tiragens” 
(TRAQUINA, 2005, p. 34). A partir dessa nova configuração, o jorna-
lismo perde sua concepção romântica, caminhando em direção à profis-
sionalização, se construindo como indústria da notícia e intensificando 
sua relação com o sistema econômico-político hegemônico, conforme des-
taca Pereira Júnior (2005, p. 43) “[...] o jornalismo, como conhecemos 
hoje no mundo ocidental, tem suas origens ligadas ao desenvolvimento do 
capitalismo”. Logo, as empresas jornalísticas têm total interesse em uma 
maior liberdade de mercado ante a regulação estatal.

No contexto brasileiro, a concentração dos veículos de comunica-
ção nas mãos de um pequeno número de empresas é uma das maiores do 
mundo. Apenas sete grupos detêm o controle da informação. São as famí-
lias: Marinho, Civita, Abravanel, Saad, Frias e Mesquita, além da Igreja 
Universal do Reino de Deus. Acredito que essa concentração foi responsá-
vel, em parte, pela disseminação do discurso pró-neoliberalismo no país. 
Segundo Christofoletti (2003), “a concentração em poucas mãos dificulta 
a entrada de novas empresas, estilos e conteúdos no mercado. Pior: padro-
niza o noticiário e estandardiza o entretenimento” (CHRISTOFOLETTI, 
2003, p. 3). Kucinski (2005) defende ainda que há menos pluralidade de 
opiniões nos veículos de hoje do que no período de Ditadura Militar:

Não há mercado de ideias no neoliberalismo brasileiro. No 
espaço midiático em que deveria acontecer esse processo de 
intercâmbio de ideias, deu-se no Brasil a uniformização ideoló-
gica. Já não há no Brasil nem mesmo diários mais “católicos”, 
ou mais “laicos”, como havia antigamente, ou mais conser-
vadores e menos conservadores, mais nacionalistas e menos 
nacionalistas (KUCINSKI, 2005, s/p, aspas do autor).

O problema central deste livro pode ser formulado na seguinte 
interrogação: como as charges, em meio à hegemonia neoliberal na 
Imprensa, representam os temas econômicos no início do governo Lula? 
Elegi a economia por ser a área na qual os postulados neoliberais se 
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mostram mais claramente; em outras palavras, haveria uma adesão das 
charges aos pressupostos liberais? 

É preciso destacar que concordo com os autores citados acerca da 
presença da ideias neoliberais na Imprensa, mas verifico que “algo escapa” 
a essa regra. Ou seja, apesar de sua força, a política econômica neolibe-
ral enfrenta um discurso de resistência que circula em diversas esferas da 
sociedade, inclusive, dentro da própria Imprensa. Afinal, ela, apesar de 
todas as críticas, é fundamental na construção democrática, pois a infor-
mação e a pluralidade de opinião favorecem a vida social conforme destaca 
Genro Filho (1987).

Aqui me encontro no primeiro paradoxo que irá marcar esta 
escrita: embora a doutrina neoliberal encontre na Imprensa uma forte 
aliada, defendo a tese de que os próprios jornais, no mínimo os analisados, 
não deixam de veicular um discurso opositor a esse modelo. 

A principal hipótese é de que a charge é um dos gêneros mais 
evidentes de resistência ao discurso neoliberal dentro do jornalismo. 
Meu objetivo principal é mostrar como essa resistência ocorre, durante 
o governo Lula, e quais as condições de produção que possibilitaram essa 
postura dos chargistas.

Pressuponho que o material produzido pelos chargistas recorrerá 
a uma memória – histórica e social. Tenho, portanto, um objetivo espe-
cífico: verificar como ocorre o processo de reconstituição dessa memória 
social nas charges selecionadas. 

Também, interessa-me o seguinte problema: como as charges se 
posicionaram discursivamente perante as medidas econômicas de cunho 
neoliberal3 adotadas por Lula no início de seu governo?

3 Defendo, também, a hipótese de que houve uma ruptura entre o discurso de Lula e do PT e 
o das charges, as quais permaneceriam ancoradas na formação discursiva antineoliberal. Por 
outro lado, ressalte-se que o debate sobre as medidas liberalizantes não escaparam à mediação 
da mídia, logo, o discurso que tivemos acesso foi perpassado pelo imaginário do jornalismo. 
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A hipótese da resistência das charges só é possível porque entendo, 
como Foucault, que há luta em todos os espaços da sociedade, sobretudo, 
as que resistem ao binômio exploração/dominação, foco de nossa con-
cepção teórica. Nas palavras do filósofo: “sem dúvida, os mecanismos de 
sujeição não podem ser estudados fora de sua relação com os mecanismos 
de exploração e dominação” (FOUCAULT, 1995, p. 236).

Apesar de toda ideologia individualista e com a emergência de 
um novo sujeito histórico caracterizado pelo egocentrismo, nomeado por 
Foucault (2008) como homo economicus, há algo no ser humano, enquanto 
membro de uma sociedade, que resiste contra a exploração. Em outro 
momento, Foucault (1995) advoga que “não há relação de poder sem resis-
tência, sem escapatória ou fuga, sem inversão eventual” (FOUCAULT, 
1995, p. 248). 

Pêcheux (2009), em um de seus últimos escritos, deixou-se tocar 
pela obra L’Établi4, sobretudo, na maneira como os trabalhadores da 
fábrica francesa resistem ao sistema exploratório taylorista-fordista que 
desejam tornar os seus corpos dóceis e úteis.

Entretanto, “[...] a vida revolta-se e resiste. O organismo resiste. 
Os músculos resistem. Os nervos resistem. Alguma coisa, no corpo e na 
cabeça, defende-se contra a repetição e o nada” (LINHART, 1986, p. 15). 
Essa imagem do L’Établi, citada literalmente no texto de Pêcheux (1997), 
nos serve como metáfora da resistência ideológica dos chargistas às políti-
cas neoliberais. 

Encontro também a possibilidade de resistência na visão marxista 
de Althusser (1970) e no conceito de hegemonia lido por Williams (1979). 
Ora, se há hegemonia, também, existe um movimento que lhe é contrário: 
“[...] (a hegemonia) também sofre uma resistência continuada, limitada, 
alterada, desafiada por pressões que não são as suas próprias pressões” 
(WILLIAMS, 1979, p. 115-116).

4 Traduzido como no Brasil como Greve na fábrica.
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Há uma série de dificuldades em se afirmar que as charges são 
discursos contra-hegemônicos, pois estão inseridas em veículos tradicio-
nais. Entretanto, defendo que se opera discursivamente uma série de desi-
dentificações da forma-sujeito neoliberal.

Entendo a resistência das charges como uma postura crítica às 
mazelas sociais, uma preocupação com o ser humano e suas necessida-
des vitais e uma reação ao discurso de não intervenção econômica pelo 
Estado. Segundo Hill (2003), as práticas neoliberais resultaram em perdas 
da equidade, da justiça econômica e social, da democracia, da responsa-
bilidade democrática e do pensamento crítico. Em contrapartida, o char-
gista constrói um discurso crítico propício à reflexão e à denúncia social.

A resistência ao discurso neoliberal no jornalismo está dentro de 
um escopo maior de confrontação a esse sistema ideológico hegemônico. 
De Seattle a Porto Alegre5, levantam-se as vozes dos movimentos sociais 
em protesto contra a expropriação e desigualdade, oriundas do modelo 
econômico neoliberal. 

Exemplos desse confronto discursivo podem ser observados, com 
mais evidência, nos meados dos anos 1990 até o momento de escrita deste 
livro, na organização crescente dos movimentos sociais em fóruns e encon-
tros ao redor do mundo. 

As sucessivas crises econômicas mundiais, a destruição do meio 
ambiente, o aumento da concentração de renda e da pobreza, a explora-
ção dos povos africanos e autóctones ampliam a resistência à ideologia 
neoliberal e ao discurso que o mercado pode regular per se as sociedades. 
Todavia, segundo Houtart (2001, p. 90), tais esforços não superaram a 
esfera do micro.

5 Resistências mundiais: de Seattle a Porto Alegre é o título do livro organizado por Emilio Taddei 
e José Seoane que reúne diversas pesquisas apontando o grau de contestação ao sistema neo-
liberal e ao fenômeno da mundialização em nossos dias. Entre essas experiências, os autores 
destacam o zapatismo, o protesto de Seattle (EUA), os acontecimentos contestatórios de 
Praga, a Marcha Mundial das Mulheres e o primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre.
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Neste trabalho, é justamente o olhar para esse espaço das microlu-
tas que me interessa, pois, no cotidiano, segundo Certeau (1994), realizam-
-se as estratégias de resistência do “homem ordinário” – pressuponho que 
há a representação desse sujeito em grande parte das imagens estudadas. 
Dito de melhor maneira: as charges, dentro de sua heterogeneidade pic-
tórica e discursiva, trazem as marcas e os contornos de uma subjetividade 
subalterna, da qual pressuponho ser porta-voz. Com isso, desloco uma 
questão suscitada, há anos, por Spivak6 (1995): “pode o subalterno falar?”. 

Definido tema, problema, hipóteses, objetivos e ferramenta teó-
rico-metodológica, resta-me recortar o corpus. Desejava mostrar como o 
discurso de resistência das charges ao neoliberalismo se dava dentro da 
grande Imprensa. É sabido que as charges dos jornalismos trabalhista, sin-
dical ou alternativo possuem um viés ideológico oposto ao neoliberalismo; 
por essa filiação histórica, já sabia a priori esse posicionamento discursivo. 
Contudo, o que desejo mostrar são as bordas, os pontos de deriva desse dis-
curso tido como homogêneo. Assim, penso a charge jornalística como um 
espaço no qual o controle discursivo existe, mas afrouxado – defendo que 
não apenas as charges conseguiram essa condição, também outros textos 
humorísticos (cartuns, tirinhas, crônicas humorísticas, entre outros), por 
sua natureza carnavalizada, conforme detalharei.

Elegi as charges do conglomerado Diários Associados de três 
capitais nordestinas: Natal7, João Pessoa8 e Recife9. Todas as publicações 
datam do ano de 2004, consolidação do primeiro governo Lula. 

As mudanças do governo Lula no campo econômico se refletiram 
nos dois primeiros anos de governo (2003-2004), entre elas, podemos des-
tacar: a manutenção de quadros técnicos no Banco Central e no Ministério 

6 A partir do campo dos Estudos Pós-coloniais, a autora conclui de forma negativa a interro-
gação de seu famoso artigo: “[...] e a mulher subalterna ficará muda como sempre” (tradução 
minha). 

7 Acesso às charges do Diário de Natal diretamente com o autor, o cartunista Ivan Cabral.  
8 As charges do O Norte foram pesquisadas e fotografadas no Arquivo Público Estadual em 

João Pessoa.
9 As charges do O Diario de Pernambuco estão disponíveis na página do jornal: http://www.

diariodepernambuco.com.br/.
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da Fazenda do governo anterior; a nomeação do ex-banqueiro do Bank 
Boston, Henrique Meirelles, para a presidência do Banco Central; a ênfase 
dada, a exemplo do governo FHC, no superávit primário como condição 
para o equilíbrio da economia; as elevadas taxas de juros com o objetivo 
de controlar a inflação e, ainda, o projeto de implantação de um Banco 
Central independente. 

Por outro lado, os problemas econômicos abundavam no mundo 
em mais uma crise do capitalismo. Essa “turbulência” tornou aquele um 
momento propício para a atividade jornalística e a publicação das charges. 

Se em um momento histórico anterior, o Partido dos Trabalhadores 
e Lula mobilizavam discursos e ações contrárias à condução econômica 
neoliberal e reivindicavam um papel concreto do Estado na solução dos 
problemas sociais, certamente tinham o apoio de muitos chargistas. Eis 
então um acontecimento histórico importante: outrora aliados discursi-
vamente contra o neoliberalismo, Lula, o PT e os chargistas se colocavam 
agora em lugares distintos. 

Reafirmo o meu “lugar de fala”: a teoria que trabalho é aquela 
originária da França no final dos anos 1960 com suas inúmeras confi-
gurações e transformações. Influenciados pelo Estruturalismo e pela lei-
tura marxista de Althusser, Pêcheux e seu grupo construíram uma “teoria 
material dos discursos”. É nessa perspectiva discursiva, em que se deslo-
cam conceitos do Materialismo Histórico, da Linguística e da Psicanálise, 
que me situo. 

As obras de Althusser e de seu discípulo Pêcheux são marcadas 
por reformulações, retificações e reescritas, de acordo com as condições de 
produção, sobretudo, as mutações no interior da práxis política e do debate 
acadêmico. Acrescente-se a isso, as reflexões oriundas de outros campos 
e autores que produziram profundas reflexões no pensamento pecheux-
tiano. Além disso, assumo a influência do filósofo Michel Foucault em 
sua analítica do poder. 

Mover-se em um espaço teórico em construção exige desafios 
e corre-se o risco de criar um simulacro do pensamento desses autores. 
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Ouso, ainda, neste livro, assumir o ônus de uma perspectiva teórica que 
insiste em afirmar a existência da “luta de classes” em tempo de silencia-
mento do tema. 

Conheço a importância de muitos autores que trabalham com a 
temática do humor, trajetória de pesquisa que vai da reflexão filosófica de 
Aristóteles a Henri Bergson, passando por Freud e por inúmeros autores da 
Linguística. Todavia, trabalho a charge no quadro epistemológico da AD 
francesa, aproximando-a do conceito de acontecimento discursivo, como 
propõe Possenti (2010). Por fim, considero as noções de carnavalização de 
Bakhtin (1993) na análise discursiva dos nossos desenhos humorísticos. 

Estruturei este livro em três capítulos:

Em “A charge em análise: construindo o caminho dos sentidos”, 
detalho os fundamentos epistemológicos da Análise de Discurso e expli-
cito como recortei os conceitos e os procedimentos teórico-metodológicos. 

No segundo capítulo, “Marcas da historicidade: da emergência 
das charges à resistência neoliberal”, recorro à descrição da longa histó-
ria do liberalismo da sua emergência como doutrina política e econômica 
liberal à retomada desses pressupostos pelo novo liberalismo, pensados por 
Hayek e Milton Friedman, em meados do século XX. Vemos a expansão 
do modelo neoliberal e as suas consequências no mercado de trabalho bra-
sileiro. Por fim, aponto como a insatisfação social com as políticas neoli-
berais do governo Fernando Henrique culminou com a eleição de Lula em 
2002. Também descrevo as características do gênero charge, as mudanças 
históricas em sua configuração e a sua relação com a Imprensa. Aproveito 
para defender o caráter contradiscursivo da charge, apoiado no conceito 
teórico de carnavalização. 

No último capítulo, “A charge como resistência ao neolibera-
lismo”, analiso o corpus, buscando entender as suas condições de existên-
cia e os discursos que elas retomam, refutam e resistem, além de observar 
algumas das estratégias textuais e icônicas empregadas. 
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[...] um rio precisa de muita água em fios para que todos os 
poços se enfrasem: se reatando, de um para outro poço, em 
frases curtas, então frase e frase, até a sentença-rio do discurso 
único em que se tem voz a seca ele combate.

João Cabral de Melo Neto 

Ao estudarmos uma pintura, consideramos os aspectos internos 
da imagem: a técnica usada, a textura, o desenho da luz, os sombreamen-
tos, as disposições dos pontos, das linhas e das massas. Essa análise interna 
é fundamental para se “interpretar” a obra. Além disso, toda pintura está 
situada em algum lugar no espaço-tempo: em um museu, na Internet, na 
capa do caderno, nas casas antigas... Dessa maneira, ao nos depararmos 
com a tela, consideramos também outros elementos externos: o suporte, a 
relação das pessoas com a imagem, o valor econômico e, claro, sua histó-
ria. Esse pressuposto é válido tanto para grandes obras de arte universais 
(como Las Meninas de Velázquez) quanto para pinturas “menos reconheci-
das” – como seria o caso – das obras naïf dos hippies das praias de Tambaú 
(PB) ou Ponta Negra (RN).

Essa relação com a pintura e o observador, pode ser usada como 
metáfora da relação do analista com seu objeto teórico: o discurso. Ferreira 
(2003, p. 203, grifos da autora) entende essa metáfora como o dentro e 
fora do discurso: a materialidade já dita e as condições de produção. Diz 
ela: “na AD ‘o que está fora’ (o exterior) faz parte integrante do que está 
dentro (o interior). Não há, pois, dicotomia; há tensão, há contradição”.  

Se afirmarmos que o objeto teórico da AD é o discurso, como 
chegaremos a ele? Através da análise de sua superfície, do texto, visto em 
sentido amplo. Dessa forma, o objeto empírico de nossa disciplina é o 
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texto. Neste livro, a charge jornalística é um texto que possui característi-
cas formais próprias, com elementos linguísticos e visuais, escrita por um 
sujeito-chargista, dentro de um contexto histórico-político determinado. 
Por conseguinte, o analista deve partir do texto e ir às suas bordas. Não se 
trata de desvelamento do real, pois tudo que é analisado já está na mate-
rialidade. Portanto, como diz Orlandi (2007, p. 26): “não há uma verdade 
oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e que o 
analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender”. Vejamos o 
texto imagético de Velázquez:

Figura 2 – Las Meninas, Velázquez 

Fonte: FOUCAULT, 1999a.

Nessa famosa pintura a óleo sobre tela, Las Niñas, há uma per-
ceptível contradição: o homem (José Nieto Velázquez, o pintor da pró-
pria tela) que aparece no final do quadro à porta – não se sabe se saindo 
ou entrando - está no exterior/interior do quadro, conforme o referente. 
Velázquez questiona as fronteiras da representação da realidade: interior 
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e exterior no quadro não são verdades absolutas. Em última análise, as 
imagens não são transparentes, os sentidos são plurais, mas limitados: ou 
se está dentro do quadro, tomando como referência o observador, ou fora 
dele, em relação aos demais “assuntos”. 

A metáfora descrita acima pode elucidar o que ocorre no discurso 
e em sua materialidade. Nessa perspectiva, o texto não é visto como uma 
entidade apartada do mundo, mas em abertura ao diálogo, à polêmica ou 
à contradição, com outros dizeres históricos ou ainda possíveis de serem 
ditos. Como afirmava, em 1969, Pêcheux, em sua Análise Automática do 
Discurso: “É impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como 
uma sequência linguística fechada sobre si mesma, mas que é necessário 
referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido 
das condições de produção [...]” (PÊCHEUX, 2001, p. 79). 

Se observarmos, novamente, o quadro de Velázquez e acompa-
nharmos a reflexão de Foucault em As palavras e as coisas, identificaremos 
um conjunto de personagens aristocráticos10, com destaque para Princesa 
María Isabel de Borbón da Espanha, acompanhados por aias, cortesãos e 
anões. No mesmo quadro, tem-se as duas classes sociais, imóveis na repre-
sentação, e o contraste entre o belo estético e o grotesco presentificado nas 
figuras dos anões – apesar de ser uma imagem do Barroco, tem-se ainda a 
estética clássica na forma composicional, na pintura da Infanta Isabel e na 
verossimilhança das personagens. 

Não é à toa que recuperei essa imagem, ela traduz, em meu gesto 
interpretativo, o trabalho dos textos humorísticos ao pôr em tensão as clas-
ses sociais e carnavalizar a política-econômica com elementos grotescos. 
Se, em 1966, os jogos de poder, presentes no quadro, captaram o olhar 
foucaultiano, outros estão presentes nas imagens que analiso. Na esteira 
desse pensamento, considero a relação entre visibilidade e invisibilidade11 
na (des)ordem do olhar chargístico. 

10 “Il suffirait d’ajouter que les deux personnages qui servent de modèles au peintre ne sont pas 
visibles, au moins directement; mais qu’on peut les apercevoir dans une glace; qu’il s’agit à 
n’en pas douter du roi Philippe IV et de son épouse Marianna” (FOUCAULT, 1966, p. 16). 

11 Michel Foucault (1966, p. 11, grifos meus) aponta esse jogo do visível entre o espectador e 
o artista no quadro analisado: “A ce même spectateur, le tableau tourne le dos: on ne peut en 
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Insistir em trabalhar dentro do legado da AD francesa exige reali-
zar escolhas por conceitos e definições, dos quais destaco: discurso, forma-
ção discursiva, memória discursiva, arquivo, intericonicidade e resistência. 
Conheço outras perspectivas, igualmente importantes e produtivas, mas 
me restringirei à vertente francesa.

Da crise do sujeito à noção de formação discursiva 

A AD se desenvolve nos conturbados anos sessenta do século pas-
sado no entrelaçamento da Linguística, da Psicanálise e do Materialismo 
Histórico. No interior da primeira disciplina, já havia um processo de 
questionamento e embates acerca do sujeito a partir da refutada distinção 
entre langue/parole, atribuída a Saussure no Curso de Linguística Geral. 
Nesse esteio de desconstrução e por influência do materialismo histórico, 
Pêcheux defende que é necessário considerar o discurso, entre as duas ins-
tâncias saussurianas, “[...] a possibilidade de definir um nível intermediá-
rio entre a singularidade individual e a universalidade [...]” (PÊCHEUX, 
2001, p. 74), atrelado às condições de produção. Pêcheux (2001) exempli-
fica essa tese com um discurso de um deputado na Câmara e argumenta 
que, pela Linguística, esse pronunciamento será analisado como de ordem 
da fala e, por conseguinte, como manifestação da “individualidade”. Por 
outro lado, o mesmo discurso, retomado por um “sociólogo”, deriva de 
uma “estrutura ideológica, correspondendo a um certo lugar no interior 
da formação social dada” (PÊCHEUX, 2001, p. 77). Assim, o discurso é 
pronunciado a partir de condições de produção dadas: “[...] por exemplo, 
o deputado pertence a um partido político que participa do governo ou a 
um partido de oposição; é porta-voz de tal ou tal grupo que representa tal 
ou tal interesse [...]” (Ibidem). O sujeito pecheuxtiano está situado social-
mente no interior de relações de forças, dentro de uma dada formação ide-
ológica. Em outras palavras, o discurso não se origina de um indivíduo 
produtor, apartado do mundo. O que se tem é um processo complexo que 
envolve os lugares que esses sujeitos ocupam numa dada estrutura social. 
Entende-se por discurso não somente uma troca de informações entre 

percevoir que l’envers, avec l’immense châssis qui le soutient. Le peintre, en revanche, est 
parfaitement visible dans toute sa stature [...]”. 
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indivíduos, mas, segundo Pêcheux (1997), um “efeito de sentidos entre 
interlocutores”. Inseparável do conceito de ideologia, o discurso é um de 
seus aspectos materiais. Em outras palavras, o discurso é o locus onde se 
articula a língua e a ideologia.

Segundo Orlandi (2007), como o próprio nome denuncia, o 
termo discurso traz a ideia de percurso, de curso, de movimento. “O dis-
curso é assim palavra em movimento prática da linguagem: com o estudo 
observa-se o homem falando” (ORLANDI, 2007, p. 15). Porém, não se 
trata do homem enquanto indivíduo, mas de um sujeito, interpelado por 
uma ideologia, situado num momento histórico-geográfico e numa socie-
dade marcada por lutas e contradições. É esse sujeito, ainda não apagado 
pelas “orlas do mar” (FOUCAULT, 1999a), que insiste em produzir e 
reproduzir discursos que interessam à disciplina. 

De fato, a busca pelo sujeito do discurso é premente nessa época 
de descentramentos; outrora, o sujeito consciente, ao duvidar de tudo à 
sua volta, tinha certeza de que pensava e, portanto, existia. Mas como 
disse Chauí (2000), em alusão a Freud, esse homem cartesiano sofreu com 
as grandes “feridas narcísicas”, que culminaram com a proclamação de 
sua morte. Entretanto, ele ainda insiste em viver, apesar de cindido pela 
ideologia e clivado pelo inconsciente.

Do exposto, fica premente o cruzamento entre sujeito e ideolo-
gia na AD, pois o discurso é social; assim, ele estará, necessariamente, 
influenciado pelas condições sócio-históricas que lhe deram origem. O 
discurso não será concebido como uma expressão direta ou instrumento 
do pensamento, mas produzido discursivamente por sujeitos históricos. 
Interessa-me demonstrar como a Análise de Discurso em sua perspectiva 
francesa compreenderá a ideologia, sujeito e resistência.

Acompanhemos a apropriação pela AD da leitura marxista rea-
lizada por Althusser e, em um segundo momento, o deslocamento dessa 
concepção.

Segundo Hall (2005), com a complexificação das sociedades 
durante a modernidade e o processo de industrialização, emergiu uma 
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concepção mais social do indivíduo, uma vez que o sujeito de Descartes 
era de natureza individual, racional e pensante. Hall (2005) aponta ainda 
dois outros importantes acontecimentos que mudaram a concepção do 
sujeito moderno: a biologização do homem, por meio da teoria de Charles 
Darwin, e o surgimento das novas Ciências Sociais. De fato, esses fatores 
foram importantes na mudança paradigmática do sujeito, mas tais aconte-
cimentos foram apenas uma prévia do que aconteceria, posteriormente, na 
chamada pós-modernidade. Para Hall (2005), o marxismo, a psicanálise, 
a linguística, os trabalhos de Foucault e o feminismo foram definitivos 
para as mudanças conceituais do sujeito.

O primeiro grande descentramento na modernidade tardia 
(HALL, 2005) foi realizado pela emergência do marxismo, especialmente 
a leitura feita pelos discípulos de Karl Marx, a partir dos anos de 1960. 
De acordo com Hall (2005), a afirmação marxista de que “os homens 
fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas”, levou 
os seus intérpretes a defenderem a impossibilidade da atuação autônoma 
do homem, pois eles agiriam “[...] apenas com base em condições históri-
cas criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos 
naturais e de cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores” 
(HALL, 2005, p. 38). 

Na visão de Marx, a ideologia estaria associada à ilusão e ao 
engano. Sendo assim, ela seria um elemento da superestrutura, que ser-
viria para mascarar a luta de classe. De maneira simplificada, a ideia do 
marxismo é a de que na prática social existe a relação de exploração social e 
o seu “escamoteamento” por um conjunto de ideias. O sistema capitalista 
é marcado pela concentração de renda e pela expropriação do trabalhador. 
A Figura 3 ilustra essa relação entre expropriados e detentores dos meios 
de produção: 
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Figura 3 – Charge do Latuff

Fonte: http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2009/12/461229.shtml.

Em meados da década de 1960, o filósofo Louis Althusser propõe 
uma nova leitura dos escritos de Marx. Apartar as ideias marxistas das prá-
ticas políticas do stalinismo era um desafio que se colocava no interior da 
Esquerda. Ressalte-se que se vivia a frustração quanto à prática política de 
Stalin na URSS: deportações em massa, assassinatos e prisões eram reve-
lados como ações do ex-líder, morto em 1957. Assim, aparece Althusser 
“[...] aos olhos de muitos, como um salvador supremo do marxismo. Ele 
tenta [...] colocar o marxismo no centro da racionalidade contemporânea 
ao preço de seu desligamento da práxis” (DOSSE, 1993, p. 329). 

Dentro de sua leitura “sintomal” dos escritos marxistas, Althusser 
formulará um conceito bastante caro à AD francesa: o de ideologia, rela-
ção imaginária dos homens com sua relação de produção. Além disso, 
o conceito em tela se encontrará amalgamado ao de sujeito, pois “só há 
ideologia pelo sujeito e para o sujeito”. 

No arcabouço teórico marxista, Althusser (1970) procurou 
entender como os dominados aceitam sua dominação ao descrever as 
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manifestações da ideologia no cotidiano. A leitura do ensaio Aparelhos 
Ideológicos do Estado (1970) permite-me resumir as teses da teoria da ideo-
logia da seguinte forma:

“a Ideologia é uma ‘representação’ da relação imaginária dos indi-
víduos com suas condições reais de existência”;

“a Ideologia tem existência material”;

“a Ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos”.

Detenhamo-nos no primeiro aspecto: a ideologia representaria 
uma relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de exis-
tência. Isso implica afirmar que a ideologia não opera no mundo, mas nos 
sujeitos em sua relação com o mundo. “É nesta relação que está a ‘causa’ 
que deve dar conta da deformação imaginária da representação ideológica 
do mundo real” (ALTHUSSER, 1970, p. 85, aspas do autor). 

Por conseguinte, a ideologia se fará presente nas práticas sociais ou 
nos atos dos indivíduos, assumindo uma existência material. Ao afastar-se 
da concepção de ideologia como deformação da realidade ou de falsa cons-
ciência, o conceito será entendido como uma estrutura inerente a todos e 
que produz duas grandes evidências: a do sujeito e a do sentido. Em outras 
palavras, temos como natural o fato de sermos indivíduos “autônomos” 
e que as palavras proferidas refletem a realidade de forma transparente. 
Acompanhemos a definição althusseriana:

[...] vejamos o que se passa com os indivíduos que vivem na 
ideologia, isto é, numa representação do mundo determinada 
(religiosa, moral etc.) cuja deformação imaginária depende de 
sua relação imaginária com suas condições de existência, ou 
seja, em última instância das relações de produção e de classe 
(ideologia = relação imaginária com as relações reais). Diremos 
que esta relação imaginária é em si mesma dotada de uma exis-
tência material (ALTHUSSER, 1970, p. 89-90, grifos meus).
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Esse mecanismo de produção de evidências nos sujeitos deno-
mina-se “efeito ideológico elementar”. Dessa forma, a ideologia opera na 
representação imaginária dos sujeitos e, também, na produção-recepção 
dos discursos e textos. 

A ação das ideologias dominantes se dá nas práticas sociais, e, 
consequentemente, também discursivas, por meio dos aparelhos ideológi-
cos do Estado (escola, partidos políticos, igrejas etc.), que tornam, através 
do processo de interpelação ideológica, os indivíduos em seres “assujei-
tados”, assim “[...] toda ideologia tem por função ‘constituir’ indivíduos 
concretos em sujeitos [...]” (ALTHUSSER, 1970, p. 93).

Althusser (1970) relaciona oito aparelhos ideológicos do Estado 
(AIE): o AIE Religioso (o sistema das diferentes igrejas); o AIE Escolar (o 
sistema das diferentes escolas públicas e privadas); o AIE Político (o sis-
tema político, os diferentes partidos); o AIE Cultural (Letras, Belas Artes, 
Esportes); o AIE de Informação (a Imprensa, o Rádio e a Televisão); o AIE 
Familiar; o AIE Sindical e o AIE Jurídico.

A ideologia seria uma espécie de “cimento social” que asseguraria 
a coesão na sociedade, ao sujeitar os indivíduos às exigências da produção 
social e de suas relações, fazendo-os crer na naturalidade da existência 
dessas relações, bem como na naturalidade dos indivíduos em ocupar o 
lugar que ocupam. 

A tese da interpelação pode ser explicitada na seguinte passagem 
de Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado: “as ‘ideologias’ operariam 
sobre e dentro dos indivíduos através de e como mecanismos ideológicos 
de sujeição, transformando ‘os indivíduos em sujeitos’” (ALTHUSSER, 
1970, p. 96, aspas do autor). Para se sustentar, supõe a existência de um 
grande Sujeito12 que interpela o indivíduo em sujeito.

12 Pode-se perceber uma influência dos estudos psicanalíticos em Althusser, sobretudo, no para-
lelismo da Ideologia com o Inconsciente. O autor diferencia o “interpelar” do “interpelado”, 
identificando o primeiro com “S” maiúsculo e o outro “s” com minúsculo.
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Herdeiro das ideias althusserianas, Pêcheux começa sua trajetória 
intelectual, sob o pseudônimo de Thomas Herbert, ao discutir uma teoria 
geral das ideologias. Todavia, são os textos datados de 1969 e 1975 que 
interessam sobremaneira à AD; pois o autor e o seu grupo, ao articular os 
conceitos de ideologia e linguagem, concebem o discurso como um lugar 
privilegiado de materialização do primeiro. 

A concepção de ideologia é marcada também pela influência do 
conceito de inconsciente psicanalítico, resultando daí um sujeito partido e 
desejante13. Hall (2005, p. 42) ressalta que, embora o sujeito esteja sempre 
dividido, ele “[...] vivencia sua própria identidade como se ela estivesse reu-
nida e ‘resolvida’, unificada, como resultado da fantasia de si mesmo como 
uma pessoa que ele formou na fase do espelho”. Nesses termos, sempre 
há algo de “imaginário” ou fantasiado na construção desse sujeito clivado 
pelo inconsciente. Para Pêcheux, a maneira em que se articulam as duas teo-
rias (materialismo histórico e psicanálise), no discurso e na concepção de 
sujeito, decorre de dois esquecimentos: no esquecimento no 1, o sujeito tem 
a ilusão de estar na fonte de sentido, já o esquecimento nº 2 leva-o a acre-
ditar que pode dizer o que se quer: para o autor, “[...] aparece claramente, 
no próprio nível da língua, uma nova forma de ilusão segundo a qual o 
sujeito se encontra na fonte do sentido ou identifica-se à fonte de sentido” 
(PÊCHEUX e FUCHS, 2001, p. 174).

Em A Propósito da Análise do Discurso: atualizações e perspectivas14, 
Pêcheux e Fuchs (2001) ratificam as ideias altusserianas e a tese da inter-
pelação ideológica: os sujeitos são levados “sem se dar conta” a ocupar seus 
lugares sociais nas classes antagônicas do modo de produção. Esse posicio-
namento conflituoso dos sujeitos na luta de classes se verifica no conceito 
de formação ideológica:

Falaremos de formação ideológica para caracterizar um ele-
mento (este aspecto na luta dos aparelhos) suscetível de intervir 

13 Peço licença ao poeta gaúcho e à rigidez acadêmica para traduzir essa concepção de subje-
tividade na profundidade dos seguintes versos: “Só o desejo inquieto, que não passa /Faz 
o encanto da coisa desejada… / E terminamos desdenhando a caça/Pela doida aventura da 
caçada” (QUINTANA, 1989). 

14 No Brasil, faz parte de uma coletânea, organizada por Françoise Gadet e Tony Hak. 
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como uma força em confronto com outras forças na conjun-
tura ideológica característica de uma formação social em dado 
momento; desse modo, cada formação ideológica constitui um 
conjunto complexo de atitudes e representações que não são 
nem “individuais” nem “universais” mas se relacionam mais ou 
menos diretamente a posições de classes em conflito umas com as 
outras (PÊCHEUX; FUCHS, 2001, p. 166, aspas dos autores). 

Pêcheux e Fuchs (2001) ancoram a noção de formação ideológica à 
de formação discursiva (FD), apropriada dos escritos foucaultianos.

Para Foucault (2004), a formação discursiva é um conjunto de 
enunciados, no qual ocorre certa regularidade, submetido a regras histó-
ricas para sua emergência. Na Arqueologia do Saber, Foucault (2004) está 
interessado nas relações entre saberes e poder, concebendo a história fora 
da visão dialética-marxista, considerando suas rupturas e descontinuida-
des. O conceito de FD é assim definido:

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhantes sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as esco-
lhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições, funcionamentos, transformações), dire-
mos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva 
(FOUCAULT, 2004, p. 43, grifos meus).

Pêcheux e Fuchs (2001) deslocam o conceito de FD para o campo 
da AD, estabelecendo relações com o conceito de formação ideológica e 
inserido-o na perspectiva da luta de classes, nas lutas contra as formas de 
dominação econômicas. O discurso é entendido como um dos “aspectos 
materiais do que chamamos de materialidade ideológica” (PÊCHEUX; 
FUCHS, 2001, p. 166). São as FDs interligadas que “[...] determinam 
o que pode e deve ser dito [...] a partir de uma posição dada numa con-
juntura, isto é, numa certa relação de lugares no interior de um aparelho 
ideológico, e inscrita numa relação de classes” (Ibidem). Reitero que é no 
interior dessas formações discursivas que a ideologia estará presente, se 
materializando nos textos. 
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A partir dessa transposição, para a Análise do Discurso, FI e FD 
se tornam constitutivas uma da outra. É a partir disso que o sujeito pode 
“tomar posição” no interior de uma dada formação ideológica nos movi-
mentos de (des)identificação com a formação discursiva correspondente.

Pêcheux, em Les Vérités de La Palice15 de 1975, distingue os ter-
mos: Ideologia, ideologia dominante e formação ideológica. Ancorado 
numa leitura psicanalítica, o autor defende que a “Ideologia em geral”, tal 
como o inconsciente freudiano, seria eterna (omni-histórica), pois “permite 
pensar ‘o homem’ como ‘animal ideológico’[...]” (PÊCHEUX, 1997, p. 
152). Isso acontece, porque a história, dentro do pensamento pecheux-
tiano, é a “história da luta de classes”, entendida como a “[...] reprodução/
transformação das relações de classes” (PÊCHEUX, 1997, p. 152). Assim, 
é no interior desse processo, “natural-humano da história que a Ideologia 
é eterna (omni-histórica) e inconsciente” (PÊCHEUX, 1997, p. 152-153). 

Todavia, as “ideologias” ou formações ideológicas têm existência 
histórica e concreta. Dessa forma, todos os homens estão inseridos em 
uma “ideologia”, como diria o poeta, necessária para viver. Essas forma-
ções ideológicas, quando opostas, se digladiam na busca da dominação. 

Da mesma maneira, quando as formações discursivas são anta-
gônicas, a sua convivência tenderá a se tornar difícil, pois para que uma 
se reafirme será necessário que a outra seja diminuída ou renegada, ins-
taurando-se, por conseguinte, o conflito no discurso e sua verbalização, a 
“interincompreensão discursiva”, conforme Maingueneau (2005). 

Na AD, as palavras “ganharão sentidos” diferentes de quando ins-
critas em formações distintas. Poderíamos exemplificar esse ponto com a 
questão agrária no Brasil, também evidenciada na Figura 4. Os termos 
“invasão” e “ocupação” têm efeitos distintos a partir das posições ideo-
lógicas de quem as utilizam, evidenciando um conflito histórico e social 
que se materializa no uso da língua. A imagem exemplifica as relações de 
forças no campo entre latifundiários e movimentos sociais que têm sido 

15 No Brasil, foi editado com o título de “Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do 
óbvio”. 
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propagadas pela mídia, por vezes, num processo de interincompreensão. 
A charge ainda sintetiza os conflitos de classes que são considerados pela 
AD na interpretação dos efeitos de sentidos discursivos. 

Figura 4 – Charge do Latuff

Fonte: http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2009/12/461229.shtml

Pêcheux (1997) defenderá que as palavras mudam de sentido de 
acordo com as posições ocupadas pelos que as empregam, “[...] o que quer 
dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto 
é, em referência às formações ideológicas [...] nas quais essas posições se 
inscrevem” (PÊCHEUX, 1997, p. 160). Dessa maneira, o sentido não 
depende das palavras, mas das combinações entre elas, dentro de um qua-
dro histórico-social. 
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Nessa segunda fase da AD, o conceito de FD permitirá a con-
cepção de heterogeneidade que consolidará os estudos discursivos e abrirá 
espaço para a resistência discursiva. 

A heterogeneidade na AD e as falhas no ritual 

Todo texto por nós produzido retoma outros já escritos ou verba-
lizados anteriormente. Isso também ocorre com as “nossas” ideias, com os 
nossos pontos de vista e com as nossas opiniões, porém, muitas vezes, não 
nos damos conta desse fenômeno, simplesmente, esquecemos que “não 
estamos na origem de nossos discursos” (PÊCHEUX, 2001), não perce-
bendo a ação dos “outros”.

 O nosso mundo é uma imensa “colcha de retalhos”, na qual dis-
cursos diversos estão a todo tempo se entrelaçando, se escondendo, compe-
tindo e reaparecendo, segundo as condições de produção, entendidas por 
Pêcheux como “relações de forças”. Essas outras “vozes” são muito mais 
que a intertextualidade16, corriqueiramente entendida como fragmentos 
explícitos de outros textos, mas estão presentes constituindo nosso dizer e 
a nossa própria vida, uma vez que somos sujeitos históricos e sociais.

Essa concepção de heterogeneidade foi trazida para a Análise de 
Discurso por Authier-Revuz (2004), que introduziu as noções de alteri-
dade e heterogeneidade de Bakhtin e da Psicanálise na disciplina. Nos 
escritos de Bakhtin, pioneiro na descoberta da heterogeneidade, o discurso 
não é monológico, pois o “Outro” sempre está presente no enunciado do 
sujeito, tornando, assim, o discurso complexo e heterogêneo. A partir 
daquele momento, a heterogeneidade se evidenciará, com ênfase, na noção 
de interdiscurso, que se tornará nuclear no desenvolvimento da AD.

Dessa forma, o discurso é constituído de heterogeneidade, ou seja, 
da voz do “Outro”. Inclui-se nesse conceito o de interpelação ideológica e 

16 A noção de intertextualidade de Kristeva (1974) possui um grau de sofisticação que difere do 
conceito usual empregado pelo senso comum e por boa parte dos livros didáticos do Ensino 
Médio. 
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o da clivagem inconsciente, e de outras vozes que atravessam o discurso e 
ajudam a tecê-lo. Não é à toa que o grafamos com a inicial maiúscula para 
marcar o modo inconsciente que o interdiscurso se apresenta ao sujeito. 
Da ordem do não identificável, o “Outro” se distingue da intertextuali-
dade e dos pressupostos que são localizáveis no texto.

Existem duas ordens de heterogeneidade: a constitutiva, da ordem 
do interdiscurso, e a mostrada, da ordem do intradiscurso (outro discurso 
que se lineariza no fio do discurso proferido). Para Orlandi (2007), o inter-
discurso é a memória pensada em sua relação com o discurso:

Este (o interdiscurso) é definido como aquilo que fala antes, 
em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chama-
mos memória discursiva: o saber discursivo que torna possí-
vel todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o 
já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada 
da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam 
o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva 
dada (ORLANDI, 2007, p. 31). 

O interdiscurso é da ordem do esquecimento e da ideologia. 
Pêcheux (1997, p. 162) afirma que a “Ideologia em geral”, como inter-
pelação dos indivíduos em sujeitos, se realiza especificamente através do 
interdiscurso. Logo, todos os sentidos já ditos por alguém num espaço/
tempo, mesmo que ainda distantes, afetam, por exemplo, o discurso dos 
chargistas em 2004. 

Na perspectiva da AD, o discurso é construído em cadeia, nos 
movimentos de esquecimento e memória dos discursos já ditos alhures. 
“As palavras não são nossas. Elas significam pela história e pela língua. 
O que é dito em outro lugar também significa nas ‘nossas’ palavras” 
(ORLANDI, 2007, p. 32). Dessa forma, só compreendemos os efeitos de 
sentidos de resistência e ironia das charges às políticas neoliberais se consi-
derarmos os efeitos negativos dessas práticas na história do país.

Essas outras vozes, que atravessam o discurso e não permitem 
que ele seja homogêneo, são tecidas pelos acontecimentos históricos, 
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determinadas pelas condições gerais de produção. Em outras palavras, os 
discursos só existem porque há condições de produção sócio-históricas 
que permitem o dizer.

Por conseguinte, as condições de produção são o quadro insti-
tucional no qual o enunciado se inscreve. Essas caracterizam os discur-
sos, pois quem fala, o faz de determinados lugar social e época histórica 
que lhe permitem falar. Se fizermos uma analogia com o poema de João 
Cabral de Melo Neto, entenderemos que tal como o rio, precisamos da 
palavra do outro para significar a nossa.

Se “um rio precisa de muita água”, também, para a emergência de 
um discurso são necessários muitos outros que dialoguem com esse. Dessa 
maneira, “frase a frase” se entrecruzam os fios do discurso apoiado na não 
linearidade que a heterogeneidade possibilita. A metáfora foucaultiana 
permite afirmar que esses dizeres são todos “nós em uma rede”.

 A heterogeneidade discursiva pôs em “xeque” a pretensa ideia de 
homogeneidade de uma dada formação discursiva. É válido ressaltar que, 
na análise de discurso de linha francesa, não há sentidos presos às palavras. 
Em razão disso, as palavras significam por relação de transferência na qual 
“o sentido é sempre uma palavra por, uma expressão ou proposição por uma 
outra palavra, expressão ou preposição” (ORLANDI, 2007, p. 44). Pêcheux 
denomina esse processo de efeito metafórico “[...] um fenômeno semântico 
que consiste na substituição contextual de dois elementos que comparti-
lham sentidos um com outro” (PÊCHEUX, 2001, p. 96, grifos do autor).

Orlandi esclarece que o sentido existe “exclusivamente nas rela-
ções de metáfora dos quais uma formação discursiva vem a ser historica-
mente o lugar mais ou menos provisório” (ORLANDI, 2007, p. 44). 

À frente, detalharei como as imagens nas charges atualizam a 
memória de outras produzidas alhures a partir dos trabalhos de Arbex 
(1998; 2000; 2002) e Courtine (2008)17. 

17 Esse dialogismo das imagens fora trabalhado por Arbex (2000), há mais de anos, a partir do 
neologismo “intericonicidade”. Em direção semelhante, Courtine (apud MILANEZ, 2006) 
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Afirmar que formação discursiva é um lugar mais ou menos pro-
visório e que o discurso se constitui com sua exterioridade, remetendo-se a 
uma memória, a um já dito, leva-me a crer que os discursos no jornalismo 
são heterogêneos e até o discurso dominante neoliberal é aberto às contra-
dições. Para Pêcheux, a memória discursiva: 

[...] seria aquilo que, face a um texto que surge como aconteci-
mento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relata-
dos, discursos-transversos etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 
2007, p. 52, aspas do autor e grifos meus). 

Nessa fase epistemológica da AD, o conceito de memória discur-
siva, descrito acima por Pêcheux (2007), se articula com a reflexão fou-
caultiana de arquivo e enunciado. Nesse caminho, Courtine (2009) traz 
contribuições relevantes ao conceito de interdiscurso ao relacioná-lo ao de 
“memória discursiva”. O autor considera que na Arqueologia do Saber já se 
encontravam os fundamentos conceituais desse “domínio associado”.

Em Lecture et Mémoire: projet de recherche (1990b), Pêcheux 
propõe abordar a questão da memória aproximando-se do conceito de 
memória coletiva “[...] telle qu’elle a été développée en particulieur par les 
historiens des mentalités18”, referência à Pierre Norra e a Jacques Le Goff, 
e também das reflexões foucaultianas em sua primeira fase arqueológica:

D’autre part, les nombreux travaux de M. Foucault en arché-
ologie textuelle fournissent bien entendu l’essetiel du cadre 
de référence de la présente problématique, du point de vue 
de l’approche socio-historique. C’est d’ailleurs largement par 
rapport au texte de L’Archéologie du savoir (NRF, 1969), 
proposant une redefinition du document en tant que monu-
ment, et de l’enoncé en tant que noeud dans un réseau, que 

tem mobilizado um conceito homônimo. Consideraremos o retorno dessas imagens, retifica-
das e atualizadas, nos caminhos da memória.

18 “Tal como foi desenvolvido pelos historiadores das mentalidades”. 
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les perspectives de l’analyse de discours telles que’elles sont ici 
engagées, ont trouvé l’occasion de se redéfinir (PÊCHEUX, 
1990b, p. 286-287).19

Ao identificar no enunciado uma dupla articulação entre singula-
ridade e repetição, o filósofo, concebe-o como um gesto que “[...] se liga a 
uma memória, tem uma materialidade: sendo único, também, está aberto 
à repetição e à transformação” (FOUCAULT, 2004, p. 32, grifo meu). 

Foucault (2004) enumera quatro características constitutivas do 
enunciado: a relação dele com o seu “referencial”, isto é, aquilo sobre o que 
o enunciado enuncia; a existência de um domínio, posto que ele está asso-
ciado a uma série ou a um conjunto de enunciados, desempenhando um 
papel no meio dos outros, apoiando-se em outros enunciados e se distin-
guindo deles; o enunciado enquanto objeto; e por último, a que diz respeito 
à relação do enunciado com o seu sujeito. Dessa forma, os enunciados são 
vistos, pois, como um “sistema de dispersão”, a memória se movimenta, 
circula em divisões, deslocamentos e retomadas no espaço-tempo. 

Essas observações são importantes porque derivam delas a possi-
bilidade das fissuras e irrupções na história, bem como o entendimento 
das relações entre os discursos de campos diferentes. Para Foucault, os 
enunciados são transformados e formados em um sistema geral denomi-
nado de “arquivo”: 

Entre a língua que define o sistema de construção de frases 
possíveis e o corpus que recolhe passivamente as palavras pro-
nunciadas, o arquivo define um nível particular: o de uma 
prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados como 
tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas ofereci-
das ao tratamento e à manipulação [...] entre a tradição e o 
esquecimento, ele faz aparecerem as regras de uma prática que 

19  “De outra parte, os numerosos trabalhos de Foucault sobre a arqueologia textual fornecem o 
essencial do quadro de referência do presente problema, do ponto de vista da pesquisa sócio-
histórica. É a partir da Arqueologia do saber (NRF, 1969), que propõe uma redefinição do 
documento enquanto monumento e do enunciado enquanto nó de uma rede, que as perspec-
tivas de análise do discurso aqui desenhadas podem se redefinir” (tradução minha).
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permite aos enunciados subsistir e, ao mesmo tempo, modifi-
carem regularmente. É o sistema geral da formação e da transfor-
mação dos enunciados (FOUCAULT, 2004, p. 149-150, grifos 
do autor). 

No arquivo, os enunciados são agrupados conforme um regime 
preciso de emergência e surgimento. Não se trata de uma acumulação 
estática de fatos passados, mas ele possibilita estabelecer a lei do “que pode 
ser dito”, constituindo-se no sistema que rege os acontecimentos singula-
res. Foucault adverte que não é possível a descrição exaustiva do arquivo 
de uma sociedade, de uma civilização ou mesmo de uma dada época. Ele 
salienta, por outro lado, que:

Não nos é possível descrever nosso próprio arquivo, já que é no 
interior de suas regras que falamos, já que é ele que dá ao que 
podemos dizer seus modos de aparecimento, suas formas de 
existência e de coexistência, seu sistema de acúmulo, de histo-
ricidade e desaparecimento (FOUCAULT, 2004, p. 148).

Esse conceito nos ajuda a entender que as coisas ditas nascem de 
um jogo de relações que caracterizam os discursos e também os processos 
de alteridade que constituem nossas práticas discursivas. Por outro lado, 
o arquivo permite que os já ditos possam retornar em novos aconteci-
mentos discursivos. Nessa concepção, o passado tem uma dimensão dinâ-
mica, pois os dizeres proferidos podem continuar sua existência no hoje 
de nossos discursos. Para Foucault (2004), o arquivo está na exterioridade 
de nossa linguagem atual, às margens de nossas práticas discursivas, no 
“corte” que produz o discurso e suas preexistências. 

Foucault defende que o arquivo é um conjunto de regras que 
caracterizam uma prática discursiva, ou seja, “a lei do que pode ser dito”, 
mas também ressalva que há relações entre “enunciados ou grupos de 
enunciados e acontecimentos de uma ordem inteiramente diferente (téc-
nica, econômica, social, política)” (FOUCAULT, 2004, p. 32). 

O conceito de arquivo é importante, pois permitirá recorrer à 
memória discursiva dos enunciados humorísticos construída, em outros 
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textos e imagens, fora dos três jornais que analiso. Segundo Sargentini 
(2010, s/p), “o corpus de análise passa, então, a ser composto por textos 
variados, de diversos gêneros, que circulam em diferentes suportes, sobre 
um mesmo tema, conceito ou acontecimento”.

Nessa heterogeneidade, o discurso das charges é, ao mesmo tempo, 
construído dentro do jornalismo, com todas as suas especificidades, mas 
também, atravessado por outros campos como o jurídico, o religioso ou 
o pedagógico. Segundo Ringoot e Utard (2005), o texto jornalístico seria 
um lugar de tensão entre ordem e dispersão, circunscrita a esse jogo de 
relações. Esse tensionamento entre poderes/saberes e resistência provoca a 
possibilidade de movimento, o “algo que escapa” nas charges ao discurso 
hegemônico neoliberal. 

Pode-se questionar o fato de que considero a questão da luta de 
classes ao lado da teoria foucaultiana como se fossem inconciliáveis. O 
próprio Pêcheux (1990b) reconhece a importância e a herança do “filósofo 
do poder” no interior da AD francesa. Por outro lado, Foucault não usa os 
termos ideologia – apesar de em toda a sua obra arquegenealógica dedicar-
-se às análises de “discursos” de poder que pretendem ser “verdades” e 
“entidades” universais e atemporais – mas considera que há espaço de luta 
contra a dominação econômica, apesar de não ser objeto de sua análise. 

Em O Sujeito e o Poder, Foucault não nega a força do Estado, 
mas ao contrário, destaca a sua importância: “é certo que o Estado nas 
sociedades contemporâneas não é simplesmente uma das formas ou luga-
res – ainda que seja o mais importante – de exercício do poder, mas que, 
de um certo modo, todos os outros tipo de relação de poder a eles se referem” 
(FOUCAULT, 1995, p. 247, grifos meus). 

Entendo que ao classificar as lutas em níveis, o autor possibilita a 
existência de uma relação de forças sociais no campo do econômico, forma 
primordial de dominação. Para Foucault (1995), há três tipos de lutas: “1. 
contra a as formas de dominação; 2. contra as formas de exploração que 
separam os indivíduos daquilo que eles produzem e 3. contra aquilo que 
liga o indivíduo a si mesmo e o submete, deste modo, aos outros. Nossa 
análise concentra-se no segundo nível” (FOUCAULT, 1995, p. 235). 



44

A charge em análise: construindo o caminho dos sentidos

No pensamento foucaultiano, não há poder sem resistência. 
Dentro da concepção materialista do discurso, esse movimento também 
ocorre, sobretudo, a partir do primado da heterogeneidade. 

Em primeiro lugar o conceito de resistência preexiste no interior 
da visão marxista, quando advoga que o capitalismo já traz em si o gérmen 
de sua destruição, o proletariado. 

No interior dos Aparelhos Ideológicos de Estado, também, há 
espaço para o movimento de resistência ideológica. Conforme afirma, 
literalmente, Althusser:

A classe (ou aliança de classes) no poder não dita tão facil-
mente a lei nos AIE como no aparelho (repressivo) do Estado, 
não somente porque as antigas classes dominantes podem 
conservar durante muito tempo fortes posições naqueles, mas 
porque a resistência das classes exploradas pode encontrar o meio 
e a ocasião de expressar-se neles, utilizando as condições existentes 
ou conquistando pela luta posições de combate (ALTHUSSER, 
1970, p. 71-72, grifos meus).

Na reflexão pecheuxtiana, filiado a essa trajetória epistemoló-
gica marxista, a noção de resistência se acentua na abertura à perspectiva 
da heterogeneidade, em decorrência do conceito de formação discursiva 
“tomado de empréstimo de Foucault20”. Na passagem da “AD-1 para a 
AD-2”, o filósofo atenta para as relações entre as “máquinas” discursivas 
estruturais. Dessa forma, Pêcheux (2001a, p. 313) entende que a FD é 
“constitutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar”. O 
autor detalha essa historicidade: “[...] (isto é, de outras FDs) que se repe-
tem nela, fornecendo-lhes suas evidências discursivas fundamentais (por 
exemplo, sob a forma de ‘pré-construídos’ e de ‘discursos transversos’)” 
(PÊCHEUX, 2001a, p. 314).

20 Apesar de a afirmação ser do próprio Michel Pêcheux, acredito que não se trata de puro 
empréstimo, pois a noção dentro da AD foi reelaborada a partir da concepção da luta de 
classes e do Materialismo Histórico. 
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No texto de 1975, Pêcheux defende que os AIE não operam da 
mesma forma, mas que possuem “propriedades regionais”. Por conse-
guinte, a luta de classes não existe de modo abstrato, mas nas de forma 
concreta na escola, na família, no jornalismo etc.

 Adverte-se que Pêcheux, influenciado pela reflexão psicanalí-
tica, relacionará o funcionamento da Ideologia com o do Inconsciente, 
tornando-a um grande “Outro”. Pêcheux transcreve esse pressuposto laca-
niano, nos seguintes termos: “o sujeito só é sujeito por seu assujeitamento 
ao campo do Outro, o sujeito provém de seu assujeitamento sincrônico a 
esse campo do Outro” (LACAN apud PÊCHEUX, 1997, p. 150). 

Relembro ainda que a noção de Formação Discursiva (FD), atre-
lada à de Formação Ideológica (FI), possibilita um movimento dos sujei-
tos em direção ao que é dito naquele dado sistema. Por consequência, 
o sujeito no discurso pode mais ou menos se identificar com a “forma-
-sujeito” do “Sujeito universal”. Essa relação entre o sujeito e o grande 
Sujeito se dará em diferentes modalidades: identificação, desidentificação 
e contraidentificação.

A primeira modalidade refere-se à superposição entre sujeito e 
Sujeito Universal; trata-se do “bom sujeito”, aquele que reproduz, fielmente, 
os saberes. Na contraidentificação, a relação entre eles é de tensionamento, 
corresponde a uma posição que contesta as evidências ideológicas da for-
mação discursiva à qual ele se encontra assujeitado. Todavia, o sujeito 
da enunciação continua nesse domínio, sendo classificado, por Pêcheux, 
como o “mau sujeito”. Na última modalidade, há a ruptura com o Sujeito 
Universal de um domínio e a migração para outro campo. 

Mais tarde, em 1982, em Delimitações, Inversões e Deslocamentos, 
o conceito de resistência, a partir da análise histórica da língua na época 
das revoluções do século XIX, torna-se ainda mais evidente para Pêcheux 
(1990a). As resistências se colocam contra a dominação ideológica a par-
tir dos lapsos, quebras e atos falhos no ritual ideológico. Pêcheux, assim, 
descreve esse processo:
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As resistências: não entender ou entender errado; não “escutar” 
as ordens; não repetir as litanias ou repeti-las de modo errô-
neo, falar quando se exige silêncio; falar sua língua como uma 
língua estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar 
o sentido das palavras e das frases; tomar enunciados ao pé 
da letra; deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico 
jogando com as palavras (PÊCHEUX, 1990a, p. 17, aspas do 
autor).

A temática da resistência volta à reflexão pecheuxtiana na retifi-
cação de suas teses acerca da interpelação ideológica. No anexo da edição 
inglesa de Les Vérités de la Palice21, Pêcheux faz uma autocrítica às con-
ceituações desse “fantasma de um estranho sujeito materialista”. O autor 
desconstrói a ideia de “apropriação subjetiva do proletariado”, pois, a par-
tir de críticas de aliados e adversários teóricos e políticos, o filósofo toma 
conhecimento da “simetria tendencial” entre o sujeito da prática política 
do proletariado e o sujeito da ideologia dominante. A tese do assujeita-
mento é relativizada e a ideologia é lida como um “ritual com falhas”. 

Em outros termos, significa dizer que o sujeito necessita se situar 
em uma determinada formação ideológica e, consequente formação dis-
cursiva, para se relacionar com o mundo, porém essa filiação não é estan-
que. A própria história e os acontecimentos podem levar o sujeito a rejeitar, 
parcialmente, ou mesmo romper com uma dada concepção de mundo e 
integrar-se a outra. Dessa maneira, o conceito de resistência é ainda mais 
explicitado nas palavras finais do autor: “não há dominação sem resistência: 
primado prático da luta de classes, que significa que é preciso ‘ousar se 
revoltar’” (PÊCHEUX, 1997, p. 281, grifos do autor). 

Do exposto, compreendo que, observadas as diferenças episte-
mológicas e metodológicas, o conceito de resistência encontra ancoragem 
teórica nos dois autores, Pêcheux e Foucault. Neste livro, entendo que a 
resistência se constrói na crítica irônica e derrisória das charges às práticas 
neoliberais do governo Lula, lida sob o conceito teórico de carnavalização. 

21 Na edição brasileira, o texto “Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: 
início de uma retificação” integra o último capítulo de “Semântica e discurso”. 
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Além disso, as charges se colocam sob o primado da resistência 
contra o discurso econômico neoliberal, presente em textos do próprio jor-
nal e em outras materialidades (linguísticas ou imagéticas), possibilitadas 
pelos movimentos da memória discursiva. 

Os jogos de memória das imagens

Em suas recentes investigações, Courtine (CORBAIN et al., 
2008) tem se dedicado à história do corpo. Para Gregolin (2008), o pes-
quisador tem proposto investigar a análise da construção de uma visi-
bilidade corporal e suas transformações no interior da cultura visual e 
midiática contemporâneas. “O campo da fala pública está atravessado, 
saturado por imagens nas quais percebemos, ao mesmo tempo, a força 
de seu impacto e a instantaneidade de sua obsolescência” (COURTINE, 
2008, p. 17).

Assim, Courtine (2008) defende a relevância do conceito de memó-
ria, tanto para as imagens quanto para as palavras, indissociável de sua rela-
ção com a história: “é crucial compreender como elas significam, como uma 
memória das imagens as atravessa e as organiza, ou seja, uma intericoni-
cidade que lhes atribui sentidos reconhecidos e partilhados pelos sujeitos 
políticos que vivem na sociedade, no interior da cultura visual” (Ibidem). 

 Nesse campo de investigação, marcado por uma perspectiva 
antropológica do corpo/visualidade, Courtine (2008) propõe o conceito de 
“intericonicidade” para dar conta do movimento de memória das imagens: 

Eu desenvolvi, no curso “Discurso e imagem” que ministro 
na Sorbonne, uma reflexão sobre a memória das imagens, à 
qual chamo, por conveniência, de intericonicidade. Penso em 
publicar brevemente essa reflexão, atendendo ao pedido que 
me foi feito pelo Grupo de Estudos do Discurso de Araraquara 
(COURTINE, 2008, p. 17, nota de rodapé). 

Em entrevista concedida a Milanez (2006), Jean-Jacques Courtine 
detalha esse conceito, ainda em construção: “toda imagem tem um eco. 
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Essa memória das imagens se chama a história das imagens vistas, mas 
isso poderia ser também a memória das imagens sugeridas pela percepção 
exterior de uma imagem” (COURTINE apud MILANEZ, 2006, p. 96).

Nessa perspectiva teórica, as imagens que são evocadas-rememo-
radas-retomadas e/ou esquecidas não são apenas as externas ao sujeito, mas 
as produzidas, internamente, no inconsciente ou nos sonhos. “Portanto, a 
noção de intericonicidade é uma noção complexa, porque ela supõe a rela-
ção de uma imagem externa, mas também interna” (COURTINE apud 
MILANEZ, 2006, p. 96).

Dessa forma, ainda que não explicite a polêmica, o autor se contra-
põe à tese pecheuxtiana de que “[...] diferentemente de um enunciado, uma 
imagem não tem alhures” (PÊCHEUX, 1990a, p. 24). Assim, Courtine 
(apud MILANEZ, 2006), apoiado em uma perspectiva foucaultina, 
defende que, da mesma maneira que os enunciados linguísticos, as imagens 
são postas em cadeia, nos jogos de relações, na genealogia dos discursos:

Portanto, a intericonicidade supõe as relações das imagens exte-
riores ao sujeito como quando uma imagem pode ser inscrita 
em uma série de imagens, uma genealogia como o enunciado 
em uma rede de formulação, segundo Foucault. Mas isso supõe 
também levar em consideração todos os catálogos de memória 
da imagem do indivíduo. De todas as memórias. Podem até ser os 
sonhos, as imagens vistas, esquecidas, ressurgidas e também aquelas 
imaginadas que encontramos no indivíduo (COURTINE apud 
MILANEZ, 2006, p. 96, grifos meus). 

Foi justamente em imagens das fronteiras com o sonho que Arbex 
(1998) desenvolveu estudos sobre intericonicidade na perspectiva de textos 
artísticos sincréticos, reformulando a noção de intertextualidade proposta 
por Kristeva (1974). Em outro momento, a autora parte da constatação de 
que o conceito de “leitura”, ligado ao signo verbal, também, pode ser apli-
cado ao signo plástico, pois, “segundo a posição de Barthes, Michel Butor, 
Greimas, entre outros, os signos não linguísticos necessitam invariavel-
mente da interveniência verbal” (ARBEX, 2000, p. 4). Dessa maneira, 
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entende que nos textos sincréticos, sobretudo no processo de colagem, se 
pode verificar um caráter “intertextual”:

A intertextualidade e a colagem permitem considerar a leitura 
das colagens pictóricas como a leitura de um texto no qual 
vários enunciados, tomados a outros textos, se cruzam. Esse 
cruzamento de “enunciados” encontra-se pois nas colagens pic-
tóricas, que constituem-se da interferência de uma multitude 
de outras imagens, de um mosaico de imagens. Para designar 
o caráter “intertextual” das colagens, sugerimos então o neolo-
gismo “intericonicidade” (ARBEX, 2000, p. 6). 

Ao se debruçarem sobre o artista-poeta Max Ernst, os estudiosos 
da arte viram que o seu processo de “colagem” era um recurso poético 
de produção imagética que construía retomadas de imagens produzidas 
alhures. Dentre essas imagens, estão La Femme 100 Têtes: 

Figuras 5 e 6 – La Femme 100 Têtes (1928) de Max Ernst

Fonte: ERNEST apud SPIES, 1984.

Desde 1910, os pintores realizaram colagens, sobretudo, no inte-
rior do movimento cubista, porém, havia um tom “poético” na tessitura 
palimpsesta das obras de Ernst. De acordo com Arbex (2000), os recur-
sos cubistas não entraram na “ordem poética” que os surrealistas desen-
volveram a posteriori: “[...] uma nova forma de arte que busca chocar e 
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surpreender o espectador”. O próprio Ernest (apud SPIES, 1984), defende 
que a colagem usada tem “une motivation esthétique et architectonique”, 
essa preocupação gera “moyen pour capter et donner forme aux images 
poétiques intérieures22” (ERNEST apud SPIES, 1984, p. 16). 

Em 1919, inicia-se o processo de constituição do grupo surrea-
lista, quando André Breton, Louis Aragon e Philippe Soupault fundam 
a revista Litérature, espaço de divulgação das ideias e teses do movi-
mento. Em 1924, um aglomerado maior de artistas lança o Manifeste du 
Surrealisme, congregando os pintores Max Ernest, Arp, Chirico, Dali, 
Manson, Man Ray, Miró e Tanguy.

Os temas e os materiais do cotidiano (ruas, jornais, bares, edifí-
cios, trânsito entre outros) se tornam elementos poéticos nas construções 
das obras que, muitas vezes, transitam na fronteira da escrita e da imagem, 
fundindo imaginário, sonho e realidade.

Na esteira desse processo imagético, intericônico, Max Ernst 
publica três livros de fotomontagens La Femme 100 Têtes (1928), Revê 
d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930) e Une semaine de 
bonté ou les sept éléments capitaux (1934). Assim, segundo Arbex (1998), 
o pintor incorpora o procedimento imagético da colagem ao domínio da 
escritura, compondo collage de gravuras antigas, acompanhadas de textos; 
esses “romances” transpõem para um suporte textual os temas e reflexões 
pintados, anteriormente, em quadros (tableaux-poèmes), os quais retratam 
o universo do imaginário e do onírico “[...] des compositions insolites 
et dépaysantes, des élémentes iconographiques disparates, des persona-
gens fantastiques, des objets dont les rapports de taille sont décales23  ” 
(ARBEX, 1998, p. 90). 

Segundo Arbex, a memória das imagens de Max Ernst cobre uma 
série de outras, distantes no espaço-tempo, antecipando imagens ainda 
a serem construídas: “Devido à reunião inusitada, absurda de imagens 

22 “Meios para captar e dar forma às imagens poéticas interiores”. 
23 “Composições insólitas e exóticas, elementos iconográficos incomuns, personagens fantásti-

cos e objetos desproporcionais” (tradução nossa).  
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tão distantes umas das outras, suas ‘faculdades visionárias’ encontram-se 
intensificadas” (ARBEX, 2000, p. 2, aspas da autora). 

A partir dessa análise, a autora define intericonicidade “[...] como 
o processo de produtividade de uma imagem que se constrói como absor-
ção ou transformação de outras imagens” (ARBEX, 2000, p. 5). 

Desse modo, a autora reconhece que, no cruzamento de imagens 
e textos, nem sempre é possível encontrar a referência da imagem (hipoi-
magem) geradora desse jogo de memória, diz ela: 

[...] acreditamos, com Genette, que não se trata de revelar um 
hipotexto escondido e sua significação, mas de mostrar a natu-
reza dessa relação e de analisá-la nos seus desdobramentos. 
Com efeito, o essencial não é a proveniência dos materiais de 
uma obra, mas sua construção, que pode dar-lhe um valor e 
significação diferentes (ARBEX, 2000, p. 6). 

Todavia, o reconhecimento da intericonicidade, o diálogo e rup-
tura das imagens é um caminho interessante para se chegar a “significação 
que nos importa assinalar” (ARBEX, 2000, p. 6).

Impressiona-me que, em outra perspectiva teórica e estudando 
corpora artísticos, Arbex tenha destacado a importância de se analisar a 
exterioridade da obra e do processo de intericonicidade, considerando as 
marcas do ideológico na imagem, aproximando-se dos fundamentos de 
uma análise discursiva, uma década antes de Courtine, conforme é pos-
sível inferir no fragmento: “assim como queria Bakhtine [sic] para o texto 
literário, aqui a intericonicidade está ligada ao contexto social no qual ela 
se insere, sendo marca não somente da história e da ideologia, mas tam-
bém da estética” (ARBEX, 2000, p. 6).

Nas charges, esse mecanismo é usado discursivamente no funcio-
namento da imagem como memória, como nas Figuras 7 e 8, na retomada 
da imagem da Pietà de Michelangelo em novas condições de produção:
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Figuras 7 e 8 – Charge de Latuf e Pietá de Michelangelo 

Fonte: http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2009/12/461229.shtml

Ao longo desta pesquisa, identifiquei nítidas referências de ima-
gens arquivadas na memória nas charges jornalísticas. Essa retomada se 
dá, sobretudo, no recurso à paródia e à paráfrase, abundantes, em tex-
tos irônicos. Por conseguinte, recorrendo à memória discursiva, podemos 
recuperar as redes intericônicas, como ocorre na imagem de Michelangelo 
atualizada e transformada em charge por Latuff. Dessa maneira, compre-
enderemos os efeitos de sentidos e as inter-relações das charges. 

A AD entende a existência de dois movimentos de produção de 
sentidos: a “paráfrase” e a “polissemia”. A primeira é da ordem do repe-
tível, pois está ligada ao “já dito”, ou seja, a uma memória. Já o processo 
polissêmico desloca os sentidos, é o espaço da ruptura e da transformação. 
Segundo Orlandi (1988, p. 86), a polissemia é a multiplicidade e a pará-
frase é a permanência do mesmo sentido, sob formas diferentes. Entre a 
regra e a variação, dão-se os efeitos dos sentidos no movimento do discurso 
em sua relação constitutiva com o interdiscurso.

Entretanto, em outros momentos a imagem refere-se a um con-
junto de dizeres enunciados em outros lugares. Por exemplo, na Figura 
9, retoma-se a memória de medos presentes na economia, ou seja, são 



53

A charge em análise: construindo o caminho dos sentidos

evocados discursos ditos e “já vistos” que falam e mostram alhures, mas 
agora de maneira carnavalizada e derrisória. Assim, identificamos toda 
uma historicidade sobre a descrença nos processos eleitorais e reconhece-
mos imagens já construídas sobre os políticos.

Figura 9 – Charge do Diario de Pernambuco, 2004

Arbex (2002, p. 208, grifos meus) defende, também, que a 
intericonicidade recobre “[...] práticas escriturais tão antigas quanto 
fundamentais que consideram que nenhum texto pode se escrever inde-
pendentemente do que já foi escrito e que este texto carrega, de modo mais 
ou menos visível, o rastro e a memória de uma herança e de uma tradição”.

Recordo que, em nossas enunciações, construímos imagens de 
nossos interlocutores e de nós mesmos, antecipando reações e procurando 
limitar os sentidos, evitar o equívoco, o nonsense. Segundo Orlandi, “há 
em toda língua mecanismos de projeção que permitem passar da situação 
sociologicamente descritível para a posição dos sujeitos discursivamente 
significativa” (ORLANDI, 1994, p. 56). 
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Pêcheux defende que os lugares dos sujeitos no discurso são repre-
sentados: por conseguinte, A e B atribuem, a si e ao outro, imagens que 
eles fazem do seu próprio lugar e do Outro (PÊCHEUX, 2001, p. 82). Nas 
relações sociais, realizamos determinados papéis e agimos de acordo com 
eles. Igualmente, acontece no discurso, no qual falamos como políticos, 
mulheres, jornalistas, cozinheiro, médicos etc. Para Orlandi (1994, p. 56, 
grifos meus), são as “formações imaginárias” que “constituem a partir das 
relações sociais que funcionam no discurso: a imagem que se faz de um 
pai, de um operário, de um presidente etc.” 

Dentro da teoria, essas relações imaginárias, jogo de projeções, 
não são apenas fruto do sujeito, mas estão associadas ao interdiscurso. 
Orlandi (1994, p. 57, grifos da autora) recorda-nos que não existe relação 
direta entre linguagem e mundo: “a relação não é direta, mas funciona 
como se, por causa do imaginário”.

A relação entre imagem e texto é indissociável da charge, dessa 
forma, considero a natureza sincrética das charges e a influência do imagi-
nário e da ideologia na constituição dos efeitos de sentidos. 

Se há uma “ordem do discurso que regula o que pode e deve ser 
dito” e as suas interdições inerentes, também, há uma ordem do olhar que 
constrange e proporciona a emergência dessas imagens carnavalizadas. 

Segundo Pêcheux (2007, p. 51), a imagem como operadora da 
memória tem um “efeito de repetição e de reconhecimento” que a torna 
próxima a “recitação de um mito”. Nessa direção, somos devedores do 
legado de Roland Barthes – o que não significa que usarei os seus con-
ceitos neste livro, mas desejo lançar um olhar semiológico ao meu objeto, 
considerando seu aspecto mítico. 

Nesse sentido, algumas imbricações teóricas me são caras, 
aventadas como teses: os efeitos de sentido das charges são realizados 
no imbricamento de suas duas linguagens; os efeitos de memória tam-
bém estarão presentes nas imagens de forma a construir efeitos de sen-
tido; o texto verbal servirá, em muitos casos, como simulador da voz das 
personagens; a imagem caricaturada não tem pretensão de ser cópia da 
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realidade, porém a simula, promovendo efeitos de referencialidade e de 
ironia, logo a análise imagética deve considerar os elementos em relação 
com o quadro composicional.

Analisarei o texto verbo-imagético respeitando suas especificida-
des e pondo em relação, via arquivo, os efeitos de memória das charges. 
Dentre os recursos usados pela representação pictural está a construção de 
um espaço reticular como invólucro das imagens. Essas linhas dividem 
todas as charges que analiso, constituindo um locus específico do discurso 
humorístico, inscrito na página de opinião dos jornais impressos: “durante 
séculos, a moldura dos quadros cumpriu a função de isolá-los do entorno, 
visando a estabelecer com nitidez um campo para o olhar, ou seja, um 
espaço de significação, da mesma forma que os brancos antes e depois de 
um texto verbal” (FIORIN; SAVIOLI, 2006, p. 17). Dessa maneira, as 
charges estão estruturadas em formas de quadros, retangulares ou quadra-
dos, onde se articulam textos verbais e visuais. 

A charge se utiliza de imagens caricaturadas que, por vezes, se 
afastam ou se aproximam dos objetos referenciados. Por vezes, utiliza-se 
de elementos grotescos, associados ou aproximados a elementos cômicos; 
conforme veremos, eles se constroem por hipérboles visuais, distorções 
de traços e por teratologias, formas monstruosas ou ainda na hibridez da 
representação de homens e animais. Dessa forma, o grotesco, como apon-
tam Sodré e Paiva (2002, p. 19-20): “funciona por catástrofe [...]. Trata-se 
da mutação brusca, da quebra insólita de uma forma canônica, de uma 
deformação inesperada”.

Há ainda o uso de policromia ou monocromia a depender das 
escolhas dos sujeitos-chargistas, das condições de impressão ou veiculação. 
Assim, quando assujeitadas às cores, as imagens assumem sentidos estabe-
lecidos pela cultura visual e reconhecidas historicamente:

O jogo de formas, cores, imagens, luz, sombra etc. nos remete, 
à semelhança das vozes no texto, a diferentes perspectivas ins-
tauradas pelo eu na e pela imagem, o que favorece não só a 
percepção dos movimentos no plano sinestésico, bem como a 
apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo-ideológico, 
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quanto se tem a possibilidade de se interpretar uma imagem 
através da outra (SOUZA, 2010, s/p). 

Defendo que as cores, grosso modo, não têm sentidos fixos, mas 
devem ser analisadas a partir das noções de arquivo e memória e “amarra-
das” ao contexto sócio-histórico em que foram geradas. Ainda acredito que, 
por vezes, sentidos de cores já cristalizados podem ser quebrados e recons-
truídos à luz do acontecimento discursivo, de modo análogo às movências 
de sentido dos enunciados verbais. 

Como textos de fronteira, entre ficção e referencialidade, os dese-
nhos de humor podem apresentar personificações de animais e objetos, 
desproporções de formas e hibridez na representação corporal para cons-
truir efeitos de sentido. 

Os discursos das charges são marcados pela paródia, derrisão e 
inversão do real, porém há um desejo de verdade e um ancoramento nos 
enunciados jornalísticos que as tornam práticas sociais que refletem temas 
importantes para a história do país.  

Segundo Bonnafous, a derrisão está ancorada no processo discur-
sivo de desqualificação do “outro” através do que os antigos chamavam 
de zombaria. Dessa forma, ela se constitui numa estratégia discursiva, 
usada, por exemplo, pelos chargistas, que não se limitaria ao riso, mas 
se constituiria, segundo a autora, na “association de l’humour et de 
l’agression qui la caractérise et la distingue en principe de la pure injure”24 
(BONNAFOUS, 2001, p. 53). 

Conforme Mercier (2001, p. 10), a derrisão não pode ser reduzida 
ao simples riso, uma vez que “porte en elle une dimension de contestation, 
de remise en cause de l’ordre établi ou des principes largement acceptés 
dans une société ou dans un groupe”25 . Dessa maneira, notamos que o 

24 “Na combinação do humor e da agressividade que a caracteriza e a distingue, em princípio do 
puro insulto” (tradução nossa). 

25 “A derrisão traz consigo uma dimensão de contestação, desafiar a ordem estabelecida ou os 
princípios amplamente aceitos em uma sociedade ou grupo” (tradução nossa).
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alvo preferencial dos chargistas para a construção dos efeitos derrisórios 
e irônicos são as autoridades e as ordens constituídas historicamente, em 
nosso caso específico, o sujeito Lula e os seus auxiliares. Há autores que 
separam a derrisão da ironia, mas defendemos, em concordância com 
Jeudy (2001), a indissociabilidade dos conceitos em muitas das imagens 
analisadas. 

Essa constituição da charge é fruto de um longo processo his-
tórico. Hoje, o termo charge se refere a um tipo específico de desenho 
humorístico, geralmente de caráter político com o objetivo de criticar 
algum fato atual e específico. A charge se caracteriza, também, por ser um 
gênero discursivo que pretende criticar um fato ou acontecimento atual 
e específico, geralmente, possuindo um caráter político. Utiliza-se aqui 
o conceito de gênero de Bakhtin (2003), formas cristalizadas de dizer, 
construídas segundo regras sócio-históricas: “[...] cada enunciado é parti-
cular, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativa-
mente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” 
(BAKHTIN, 2003, p. 262, grifos do autor). Nessa perspectiva, o gênero 
discursivo se caracteriza por possuir certos aspectos fundamentais que os 
distingue de outros, logo, uma charge, apesar da variação cultural, terá 
traços específicos em sua forma que a identificará. 

Cartografando resistências 

Minha pretensão era entender como se dava a resistência das char-
ges ao neoliberalismo na consolidação do governo Lula dentro de um dos 
mais importantes conglomerados de mídia do país: os Diários Associados, 
que, no ano de 2009, completaram 85 anos de fundação, e contavam, 
durante nossa escrita, com 50 veículos de comunicação, dos quais 14 são 
jornais impressos. 

Muitos trabalhos no meio acadêmico reservam como tema a 
análise de corpora de jornais de grande circulação do eixo São Paulo-Rio 
de Janeiro, porém, volto o olhar para uma localidade às margens desse 
centro político-urbano. Assim, nosso primeiro recorte foi a escolha da 
região Nordeste, uma das mais pobre e desiguais do país; por conseguinte, 
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pressuponho que as críticas à mercantilização da vida, consequência do 
modelo liberal, se evidenciariam. 

No segundo momento, elegi os jornais diários das capitais nor-
destinas por sua importância e abragência. Os Diários Associados estavam 
presentes, em 2004, nas seguintes capitais nordestinas: Natal (Diário de 
Natal), João Pessoa (O Norte), Recife (Diario de Pernambuco) e São Luís 
(O Imparcial). Todos os jornais possuíam públicos semelhantes, segundo 
a empresa “voltados às classes A e B”, conforme determinava a política 
editorial. 

Decidi excluir das análises o jornal de São Luís, pela não proxi-
midade cultural e histórica do Maranhão com os outros nordestinos. O 
estado, localizado no Meio-Norte do Nordeste, é uma zona de transição, 
entre o Sertão e a Amazônia, e tem uma maior proximidade geográfica, 
econômica e cultural com o Norte do país. As outras três capitais do lito-
ral nordestino possuem diversos pontos em comum, desde a geografia 
urbana, passando pelo turismo como grande agenciador econômico, à 
produção agrícola voltada à exportação. 

À época, os três jornais apresentavam charges diárias, com exce-
ção da segunda-feira, quando não circulavam. 

A pesquisa identificou que foi, exatamente, naquele ano de 2004 
que O Norte deixou de publicar esse tipo de texto, mudando sua confi-
guração gráfica, substituindo o espaço da charge pelo do editorial. Essa 
mudança poderia indicar uma forma de silenciamento do discurso humo-
rístico e de valorização do discurso oficial. Atente-se que o editorial é 
um texto jornalístico opinativo que reflete o posicionamento da empresa 
jornalística. “Leia-se: dos donos dos veículos” (MARQUES DE MELO, 
1994). Ressalte-se que já existia o editorial nesse veículo, porém ele passa a 
ter uma disposição gráfica mais visível ao assumir o lugar outrora ocupado 
pela charge.

O ano de 2004 é tido como o período de consolidação do primeiro 
governo Lula (2003-2006). Naquele momento, já se assegurava a condu-
ção da política econômica brasileira em direção a um modelo igualmente 



59

A charge em análise: construindo o caminho dos sentidos

conservador, próximo ao adotado na gestão de Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2003). Durante anos, o Partido dos Trabalhadores, lide-
rado por Lula, criticou as políticas e a ideologia neoliberais, porém havia 
em curso uma série de transformações no discurso e na prática política 
do partido, levados ao debate público pela mídia. Pressuponho que as 
mudanças discursivas operadas no interior do PT, durante a campanha 
eleitoral de 2002 e, sobretudo, na constituição dos primeiros anos do 
mandato do presidente eleito (2003-2004), ocasionaram muitas críticas, 
especialmente, dos seus antigos aliados. Se o “medo” utilizado como dis-
curso antiLula, ainda nas eleições de 2002, permanecia no imaginário 
e no discurso da direita, dois anos depois, perdia sua força com a nova 
configuração política.

Tentei recolher todas as charges publicadas nos jornais naquele 
ano, obtive um número aproximado de 770 textos (302 do Diario de 
Pernambuco, 290 do Diário de Natal e 175 do O Norte). Após esse pri-
meiro levantamento, encontrei 118 charges referentes ao temas. Em 
seguida, categorizei a partir dos aspectos econômicos abordados (desem-
prego, inflação, juros etc.). 

A proposta era analisar essas imagens de acordo com essas cate-
gorias econômicas, porém a empreitada se mostrou infrutífera, apro-
ximando-se de uma análise conteudística. Como pesquisa qualitativa e 
interpretativista, marcados pela concepção teórica da AD, deixei-me afetar 
pelo objeto de análise na construção do corpus a partir dos pressupostos 
teóricos adotados. 

Ressalto que o ato de categorizar não é algo natural, mas um 
trabalho do analista, a partir das questões colocadas pelo problema de 
sua pesquisa, das suas hipóteses, do seu referencial teórico-metodológico 
e, por fim, das suas imbricações enquanto sujeito, circunscrito na his-
tória, limitado pela língua e clivado pelo inconsciente. Nesse sentido, 
parece-me oportuno retomar uma observação de Orlandi (2007, p. 63), 
quando afirma que “a construção do corpus e a análise estão intima-
mente ligadas: decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca de 
propriedades discursivas”. 
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Por conseguinte, elegi enunciados, do primeiro semestre de 2004, 
que traduziam de modo mais significante os movimentos contraditórios 
da memória de Lula e de sua condução econômica. Nesse sentido, busquei, 
nas materialidades imagéticas, aspectos comuns naquele emaranhado de 
textos. Em outro momento, pesquisei as referências intertextuais nos jor-
nais, pois defendo que são integrantes do discurso da charge. Apoiados 
em Orlandi, levei em conta a intertextualidade no processo interpretativo, 
pois entendo que os sentidos dos textos são estabelecidos pelas relações 
com outros textos. Nas palavras da autora, observa-se “o fato de que um 
texto tem relação com outros (suas paráfrases) que poderiam ter sido pro-
duzidos naquelas condições e que não foram” (ORLANDI, 1987, p. 195). 

A partir das regularidades que apareciam, reuni as charges em 
grupos abertos que se interrelacionam e dialogam, por meio de interdis-
curso, evitando, assim, todo fechamento e homogeneidade. Dessa forma, 
privilegiei enunciados que polemizavam com a memória do petista e com 
os acontecimentos político-econômicos. 

No processo analítico, identifiquei as estratégias discursivas 
recorrentes e as semelhanças que aproximavam as charges. Nesse sentido, 
constatei os efeitos de memória das imagens, como no retorno recorrente 
da figura do operário, em alusão a Lula e nos jogos de intericonicidade. 
Ainda observei o uso de formas teratológicas, como recurso expressivo 
do grotesco na crítica dos sujeitos-chargistas. Também enfoquei a análise 
das imagens de Lula e de seus principais auxiliares na condução político-
-econômica. Entendo, como Orlandi, que as escolhas metodológicas não 
são naturais, mas “em grande medida o corpus resulta de uma construção 
do próprio analista” (ORLANDI, 2007, p. 63). 

A análise não se fecha nas charges, mas se abre para a rede inter-
textual que se compõe. Em muitos momentos, o caráter de resistência dos 
textos humorísticos só pode ser bem observado quando o comparamos 
com outros dizeres do jornal. Além disso, esses fragmentos intertextuais 
dão ideia do espaço heterogêneo do jornal, contribuindo na defesa de nos-
sas hipóteses. Dessa forma, o corpus se compõe das charges e das referên-
cias intertextuais.
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A análise da intertextualidade proporciona ainda o conhecimento 
de algumas das condições de produção que geraram os acontecimentos 
humorísticos. Nesse sentido, Flôres defende a necessária articulação da 
charge com outros textos do jornal no trabalho analítico. Segundo a 
autora, “a intervenção da charge no mundo cultural inicia-se pelo reco-
nhecimento de significantes já existentes, após, pelo estabelecimento de 
conexões, que atribuem um sentido determinado à mensagem” (FLÔRES, 
2002, p. 11). 

Na dupla articulação verbovisual, encaminharei a análise dos 
processos de construção de sentidos discursivos. Por conseguinte, olho 
as charges como “nós em uma rede”, pondo-as em relação com outros 
enunciados dos jornais veiculados e, muitas vezes, remetendo-as a discur-
sos silenciados nos não ditos da imagem, mas presentes nos movimentos 
da memória. 
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Pensei em um mundo sem memória, sem tempo; considerei 
a possibilidade de uma linguagem que ignorasse os substan-
tivos, uma linguagem de verbos impessoais ou de indecliná-
veis epítetos.

Jorge Luis Borges 

A charge se constituiu ao longo da história como um gênero no 
qual a inversão da realidade não é apenas permitida como desejada. O 
que não significa dizer que não tenha sofrido interdições e repressões. 
Conforme detalharei, a história comprova as dificuldades que muitos 
chargistas enfrentaram na produção e circulação de seus textos.

Apesar do termo “charge” ser amplamente utilizado, em alguns 
países, como os hispânicos, o termo “caricatura” é o designador desses 
desenhos irônicos. Nos países de língua portuguesa, o termo caricatura 
passou a significar, exclusivamente, as representações cômicas da face 
humana − isso se deve a uma confusão etimológica, pois a palavra cari-
catura deriva do verbo italiano caricare (carregar, acentuar ou exagerar) e 
não da palavra cara (rosto). A propósito, o termo “cara” vem do grego kára, 
que significava cabeça. Entretanto, alguns pesquisadores brasileiros, como 
Lima (1963) utiliza os dois termos como sinônimos. 

De fato, o termo caricatura pode ser compreendido de duas formas: 
uma mais ampla que se refere a toda forma gráfica humorística: charge, 
cartum, Histórias em Quadrinhos e caricaturas pessoais. Dessa maneira, 
os historiadores empregam o termo caricatura no sentido amplo. Na maior 
obra sobre o tema no país, História da Caricatura no Brasil de Herman 
Lima, publicada em quatro volumes, o autor  nomeia como “caricatura” 
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todos os desenhos de humor encontrados nos jornais impressos, e reserva o 
termo francês portarit-charge para as caricaturas faciais. Medida que tam-
bém adotarei ao falar da história da charge/caricatura, uma vez que não 
temos como separar os termos até o século XIX. 

Desejo analisar o gênero charge à luz do conceito de carnavaliza-
ção do russo Mikhail Bakhtin. Pressuponho que a transposição do con-
ceito oriundo do campo literário ao jornalístico auxilia-nos a entender com 
maior profundidade tal gênero e sua ampla aceitação por parte do público-
-leitor. Este capítulo lançará maior fundamentação à tese da charge como 
resistência ao discurso neoliberal. Defendo que a resistência àquilo que vai 
de encontro ao bem-estar social é uma marca das charges nos jornais ana-
lisados, também, suponho que isso tem origem na própria constituição do 
gênero ao longo do tempo. 

As charges na carnavalização do mundo 

As origens remotas da caricatura podem ser encontradas desde a 
pré-história, onde há registros de desenhos com intenção satírica. Segundo 
Fonseca (1999), os egípcios também representavam os homens como ani-
mais e em situações ridículas. Lima (1963, p. 34) é ainda mais enfático: 
“quanto ao seu aparecimento, muito embora o primeiro caricaturista de 
que se conhece o nome fosse o grego Pauson, a caricatura nasceu, efetiva-
mente, no Egito”. Na Grécia, por seu turno, o humor satírico encontrava 
espaço no espírito teatral da época e nas festas dionisíacas. Já os desenhos 
satíricos eram encontrados nos vasos e outros objetos pessoais. Conforme 
Fonseca (1999, p. 44), “os gregos eram apaixonados pelas paródias de todos 
os gêneros na literatura e na pintura”.

Em Roma e Pompeia são famosos os graffiti, rabiscos feitos nas 
paredes dos edifícios públicos e privados com a intenção de criticar, espe-
cialmente, os políticos da época. Entre os romanos também havia o hábito 
de se escrever comentários irônicos em estátuas, a mais famosa delas foi 
Pasquino, datada do século III a.C.: “O povo chamava a estátua de Pasquino 
em homenagem a um alfaiate instalado na vizinhança famoso por sua boca 
ferina. Durante a noite, secretamente, comentários satíricos eram colocados 
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nas estátuas e, no dia seguinte, essas ‘pasquinadas’ espelhavam-se entre o 
povo, pelas sete colinas de Roma” (FONSECA, 1999, p. 45). 

Na Idade Média o gosto pelo grotesco e as festas populares dão 
um tom de humor a uma época de rígido controle da Igreja. Entretanto, 
é somente com a ruptura dos valores medievais que a caricatura conse-
guirá se desenvolver. Acredito, como Fonseca (1999), que foi a partir do 
Renascimento que as caricaturas e as charges atuais tiveram sua origem 
imediata “como um produto da ênfase dada ao indivíduo”.

Conforme adverte Foucault (1999a), a história humana é repleta 
de contradições, rupturas e atualizações, mas, ao que nos parece, há nos 
homens o desejo de completude e acabamento, que os faz “esquecer” esse 
fato, encarando o andamento histórico de forma progressiva e linear. 

Em meados do século XV, inicia-se a Renascença ou Renascimento, 
um período histórico de fundamental importância para a contemporanei-
dade que marca a passagem do feudalismo para o capitalismo. Também se 
constitui em um movimento filosófico e artístico que teve como berço a 
Itália26, espalhando-se pela Inglaterra, Alemanha, Países Baixos, entre outros.

Os renascentistas acreditavam que o Renascimento era um 
momento de ruptura com a “longa noite da humanidade” que fora a Idade 
Média, pois a consideravam como uma era de irracionalidade e ignorância. 
Agora, no amanhecer da razão, outros valores estariam em voga, entre eles, 
destaco: a revalorização do homem; a retomada dos ideais do classicismo 
greco-romano; o fortalecimento do pensamento laico; a construção de 
um saber científico e o consequente enfraquecimento do poder da Igreja. 
Tudo isso se configurou numa nova ordenação do mundo, o “Império da 
Razão”, que se consolidaria ainda mais com a Reforma Protestante, no 
século XVI, e com Iluminismo, no século XVIII. Logo não haveria mais 
espaço para a loucura no mundo, conforme mostra Foucault (1999a) em 
História da Loucura, chegávamos, enfim, ao tempo da produção.

26 Recordo que a Itália ainda não havia realizado a sua unificação, estando dividida em diversas 
cidades independentes como Veneza, Nápoles, Florença, Milão, Roma etc. A relação entre 
elas não era pacífica, pois havia muitas disputas por questões comerciais, sendo os conflitos 
militares bastante comuns.
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Assim, o “homem” que é valorizado nesse momento é o burguês: 
as populações campesinas e os mais pobres não foram contemplados com 
essa mudança paradigmática. Nesse sentido, numa perspectiva grams-
ciana, o Renascimento é visto como “um movimento essencialmente de 
cúpula, como movimento que aprofunda a distância entre intelectual e 
povo” (GRUPPI, 1991, p. 3). 

O Renascimento foi de fato uma erupção histórica, todavia as suas 
bases estão ligadas ao momento anterior, à chamada Baixa Idade Média, 
em virtude da intensificação do comércio e da vida urbana europeia que 
ali se iniciava. A visão positiva desse período como um momento de reflo-
rescimento da cultura e da arte clássica contrasta com os inúmeros con-
flitos, guerras e perseguições religiosas abundantes. Essas contradições, 
conforme nos lembra Costa, se expressam na arte do período, gerando um 
“clima de fim de mundo” na Divina Comédia de Dante Alighieri, no Juízo 
Final de Michelangelo, e em vários quadros de Hieronymus Bosch. “Um 
clima de insegurança e instabilidade perpassa a todos nessa época de pro-
funda transição” (COSTA, 2002, p. 19). Esse cenário pode ser percebido 
nas duas imagens do período:

Figuras 10 e 11 – Juízo Final de Michelangelo e O Juízo Final de Bosch

 
Fonte: BARNES, 1998, p. 72 e HODGE, 2009, p. 39, respectivamente. 



66

Marcas da historicidade: da emergência das charges à resistência neoliberal

Os quadros de Bosch são considerados exemplos mais altos do 
grotesco, elementos que algumas caricaturas utilizarão para satirizar os 
seus objetos, embora, a arte grotesca já existisse desde a Idade Média, ape-
sar de todo o controle da Igreja. Esses desenhos têm a sátira e o humor 
como elementos característicos e prenunciam o advento das caricaturas. 
Outro grande percurso é Brueghel, com representações típicas do gro-
tesco, exemplificado no quadro Luta entre Carnaval e Quaresma:

Figura 12 – Luta entre Carnaval e Quaresma de Pieter Brueghel, o 
velho (1559)

Fonte: CRUZ, 2010, s/p. 

O termo grotesco do italiano La Grottesca ou Grotesco, derivado 
de grotta (gruta), surgiu no século XVI, quando se descobriram, através de 
escavações, pinturas ornamentais até então desconhecidas. Havia nessas 
imagens distorções, figuras humanas mescladas com animais ou plantas 
e, por isso, foram duramente criticadas. Porém, segundo Kayser (1986, p. 
18), a arte grotesca se expandiu alcançando os próprios pintores renascen-
tistas como Rafael Sanzio. 
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Uma das características da “deformação“ grotesca é a relação do 
corpo humano, que muitas vezes, se confunde com os animais (teratolo-
gia). É uma perspectiva artística que não despreza os aspectos considera-
dos fisiológicos do corpo: a excreção, a sexualidade e as eliminações. Essa 
concepção de corpo “aberto e incompleto”, segundo Bakhtin (1993, p. 
24): “alcançou sua perfeição mais completa e genial na obra de Rabelais. A 
mesma concepção preside a arte pictórica de Jerônimo Bosch e Brueghel, 
o velho”. 

De fato, as imagens extravagantes do pintor flamengo Pieter 
Brueghel (conhecido por Pierre le drôle) também indicam um sinal dos 
tempos. Segundo Fonseca (1999, p. 48), os demônios, bastante presen-
tes nas obras do autor, “representam montagens tão heterogêneas quanto 
engraçadas de porções de seres vivos que nada têm em comum umas com 
as outras”. Essas imagens são contemporâneas às obras do francês François 
Rabelais, criador de um universo literário repleto de grotescos gigantes à 
moda do imaginário popular medieval. Segundo Oliveira (2011, s/p): 

As pinturas, por exemplo, de Pieter Bruegel, o Velho, parecem 
cenários de viagem para Gargantua, também para Pantagruel 
e Panurgo, ou o próprio espaço onde eles transitavam constan-
temente. E isso nos ajuda a ampliar ainda mais a visão da obra 
para sua época. 

O mais importante das imagens desses e de outros pintores do 
século XVI é o fato de que eles apontam para a transição histórica que se rea-
lizaria, a partir do século XVII, nas artes e na sociedade, no momento artís-
tico classificado, posteriormente, com a denominação genérica de Barroco. 

Com o passar dos tempos, o termo grotesco foi ampliado e 
mudando de configuração. É nesse percurso que se identificará a presença 
da arte grotesca na literatura, por exemplo, as poesias de Baudelaire e de 
Augusto dos Anjos e os contos de Hoffmann; na pintura, particularmente, 
o surrealismo; no cinema de terror ou no expressionismo alemão, entre 
outros. Os bufões de Callot são ilustrativos do traçado grotesco e do início 
da representação caricatural: 
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Figura 13 – Bufões de Jacques Callo

Fonte: CRUZ, 2010, s/p.

Sodré define grotesco como “o fabuloso, o aberrante, o macabro, 
o demente – enfim, tudo que à primeira vista se localiza numa ordem ina-
cessível à ‘normalidade’ humana” (SODRÉ, 1972, p. 38, grifos do autor). 

Nos desenhos de humor, a noção de grotesco também será polis-
sêmica. Fonseca (1999, p. 55) exemplifica as caricaturas do francês Jacques 
Callot (1592-1635), que inaugura a sátira social, como expoentes históricos 
da estética grotesca cômica. Nesse campo polissêmico, podemos identifi-
car, ainda hoje, outras manifestações dessa estética nas ilustrações humo-
rísticas: representação de formas disformes ou animalescas, representações 
do “baixo corporal” (excreção, cópula, regurgitação), de coisificação ou 
destruição do corpo. Um exemplo é a tirinha abaixo do site Níquel Náusea 
(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/niquel/>):

Figura 14 – Tira de Níquel Náusea

Fonte: FORTUNATO, 2011, s/p.
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O senso comum adjetiva como grotescas as imagens produzidas 
com traçados ligeiros, poucos detalhes e/ou despreocupação com a per-
feição estética. Nessa linha, Cavalcanti (1996, p. 13) emprega o termo 
grotesco às charges do pernambucano Abelardo Pontes de Maia e Silva 
(Crayon): “sem contar com a precisão linear de Cardozo, seus bonecos são 
feitos a princípio com linhas incompletas, mas que trazem em si o grotesco 
e a mordacidade”.

As imagens que vêm a nossa mente quando falamos do 
Renascimento são certamente as obras dos artistas dos Cinquencento, 
tidos como gênios, as Madonas de Rafael e os afrescos da Capela Sistina 
de Michelangelo e, particularmente, a Mona Lisa de Da Vinci, este último 
ainda do século XV. Esses artistas buscaram atingir a todo o custo os ide-
ais do belo clássico: perfeição, harmonia, equilíbrio e beleza. La Gioconda 
é tão representativa desse momento histórico que tem sido retomada nos 
movimentos de intericonicidade em filmes, pinturas e caricaturas: 

Figuras 15 e 16 – Charge de Liberarti e Mona Lisa de Da Vinci

 
Fonte: http://ensinandoartesvisuais.blogspot.com.br/2007/10/
charge-e arte_28.htm.
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A busca pela perfeição das formas e pela reprodução perfeita da 
realidade impulsionou-os a se dedicarem aos estudos da anatomia e da 
fisiologia humana (tanto no plano teórico como na prática, através da inter-
ditada dissecação de cadáveres). Esse trabalho de observação e estudo do 
corpo, ilustrado na Lição de Anatomia do Dr. Tulp de Rembrandt (1632), 
só foi possível pela revalorização do mundo mundano e do antropocen-
trismo. Segundo Foucault (1999a), seria a ocasião da Idade da similitude 
que persistiria até o fim do século XVI, caracterizada por uma semelhança 
entre as palavras e as coisas. 

Figura 17 – A Lição de Anatomia do Dr. Tulp (1632) de Rembrandt 

Fonte: HODGE, 2009, p. 63.

De toda forma, as caricaturas devem o seu surgimento a esse perí-
odo, uma vez que nascem como ruptura do ideal clássico. Conforme des-
taca Fonseca (1999, p. 18), “foram as concepções estéticas e humanísticas 
do Renascimento que permitiram o nascimento da caricatura”, posto que, 
na Idade Média, o ideal de beleza estava associado às virtudes, à pureza, 
já a feiúra era relacionada ao mal e ao pecado. A formação discursiva da 
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Renascença estabelece novas conformações e uma nova maneira de expres-
sar, nas quais “o homem passou a ser a medida de todas as coisas”. 

Esse sistema de ordenação do mundo (episteme) e das práticas 
artísticas será cindido no século XVII, a Era Clássica, conforme a classi-
ficação foucaultiana, na qual as palavras estavam deslocadas das coisas. É 
no final do século XVI que surgem as primeiras caricaturas como reação 
ao naturalismo renascentista. Essas imagens naturalistas, ao longo dos 
anos, são parodiadas nos movimentos da memória como ilustra o quadro 
abaixo numa clara retomada da obra de Rembrandt: 

Figura 18 – The Anatomy Lesson of Dr. Pickled Cabbage de Ju Duoqi

Fonte: CRUZ, 2010, s/p.

O ideal de “belo clássico” da Renascença – com sua reprodução 
fiel da realidade, harmonia das formas, beleza e perfeição dos traçados –  
não interessa às caricaturas; ao invés disso, o que se deseja é acentuar, car-
regar e até mesmo deformar o objeto retratado: “[...] a invenção do retrato 
caricatural pressupõe a descoberta teórica da diferença entre semelhança e 
equivalência” (GOMBRINCHI, 1986, p. 296). 
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A fundação do ateliê da família Carracci em Bolonha no final do 
século XVI é tida como a erupção final da caricatura na história, o seu 
nascedouro: “[...] a caricatura no sentido do retrato satírico de um indi-
víduo é quase impossível de ser identificada antes de Agostino Carracci” 
(FONSECA, 1999, p. 49). Esses italianos eram observadores do cotidiano 
e caricaturavam, a partir desse olhar, os principais acontecimentos e pes-
soas da cidade. 

Segundo Fonseca (1999), a expressão ritrati carichi foi uti-
lizado inicialmente em um tratado sobre arte, publicado em 1645 por 
A. Monsini, no qual se encontram menções aos desenhos dos Carracci. 
Dentre os quais, figura a imagem abaixo: 

Figura 19 – Consequence of the so-called Lascivie (Lot and his daughters) 
de Agostino Carracci

. 
Fonte: CRUZ, 2010, s/p.

Relembro que, até o século XX, não havia divisão entre charge, 
cartum e caricatura, todas elas eram denominadas latu sensu de carica-
turas. Com o surgimento dos colecionadores de artes no século XVII, 
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disseminaram-se as caricaturas e o trabalho dos italianos de Bolonha que 
serviu de inspiração para novos desenhos. Tais imagens possuíam uma 
relação com a sociedade e com o cotidiano dos europeus. Existia nesse 
tipo de riso uma ligação com a realidade que o distinguia do imaginário 
fantástico da Idade Média, repleta de demônios e seres sobrenaturais.  

Se o grotesco medieval era associado ao demoníaco, a caricatura 
se afastará desse enquadramento, conforme ressalta Queluz (2005, p. 240). 
Essa imagem ainda “questiona as normas de representação, satirizando o 
conceito de arte como imitação da natureza, a busca do belo, ampliando 
as fronteiras do real na pintura, na gravura e no desenho, especialmente”. 
Entretanto, para Fonseca (1999), essa associação da caricatura com o mal 
persistirá até o século XIX, quando ela será encarada apenas como uma 
opositora ao realismo na representação. Por outro lado, defendo que a 
caricatura sempre estará se remetendo ao lado caótico da vida e de uma 
ordem que se assemelha ao grotesco. A carnavalização do mundo, conceito 
bakhitiniano que ora detalho, é uma característica marcante das charges. 

Bakhtin (1993) em A Cultura Popular na Idade Média e no 
Renascimento aprofunda o conceito de carnavalização já apontado no capí-
tulo IV da obra Problemas da Poética de Dostoiévski. Para ele, as obras do 
francês François Rabelais, autor de Gargantua e Pantagruel, não foram 
compreendidas pelos críticos literários russos, em razão de eles ignorarem 
a associação dos escritos do autor com as festas populares e carnavalescas 
da Idade Média. 

Essas festas provocavam uma verdadeira desconstrução do 
mundo, onde as classes sociais eram invertidas e aboliam-se as regras 
morais. Machado (1989) defende que o “carnaval” interessa a Bakhtin por 
ser um momento em que os conflitos sociais afloram, permitindo-se ouvir 
a voz do Outro:

Nesse sentido, ele recorre ao carnaval por ser este uma festa 
democrática, cujos ritos são marcados pelo destronamento do 
velho e entronização do novo, o que garante o reinado da cul-
tura marginal às formas de poder. Mas Bakhtin não estuda o 
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carnaval. Ele se ocupa da cosmovisão carnavalesca, da fenome-
nologia de suas formas expressivas (MACHADO, 1989, p. 75). 

Conforme adverte Machado, o carnaval não é o objeto de estudo 
de Bakhtin, mas sim a carnavalização, um princípio estético que se presen-
tificava em diversas manifestações artísticas, com o objetivo de satirizar as 
rígidas estruturas sociais, através da paródia, do trocadilho e da ironia. Stam 
(1992, p. 46) corrobora com essa hipótese: “Para Bakhtin, o carnaval tem 
múltiplas facetas; é ao mesmo tempo textual, intertextual e contextual”. O 
carnaval, ligado ao grotesco, criava também uma nova forma de linguagem, 
mais libertária e vivenciada pelos participantes. Segundo Bakhtin:

[...] essa eliminação provisória, ao mesmo tempo ideal e efe-
tiva, das relações hierárquicas entre os indivíduos, criava na 
praça pública um tipo particular de comunicação, inconcebí-
vel em situações normais. Elaboravam-se formas especiais de 
vocabulário e do gesto da praça pública, francas e sem res-
trições, que aboliam toda a distância entre os indivíduos em 
comunicação, liberados das normas correntes da etiqueta e da 
decência (BAKHTIN, 1993, p. 9).

Foi por meio da observação da sátira menipeia que Bakhtin apro-
fundou o conceito de carnavalização no romance, o nome desse gênero 
é derivado do filósofo Menipo de Gadare (III a.C.) que lhe deu a forma 
clássica. A sátira menipeia se caracteriza por um acentuado grau cômico e 
uma liberdade de invenção temática e se constitui, segundo o autor: “num 
dos principais veículos portadores da cosmovisão carnavalesca na litera-
tura até os nossos dias” (BAKHTIN, 1993, p. 97-98). 

Segundo Bakhtin (1993), o escritor Rabelais (1494-1553) afas-
tava-se dos cânones literários e das regras formais da literatura para beber 
profundamente do espírito popular. As imagens do autor francês possuem 
um caráter não oficial e satírico: “[...] as imagens rabelaisianas são deci-
didamente hostis a toda perfeição definitiva, a toda estabilidade, a toda 
formalidade limitada [...]” (BAKHTIN, 1993, p. 2). 
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O riso carnavalesco se apresentava de três formas: espetáculos e 
rituais cômicos, composições verbais cômicas e vários tipos e gêneros de 
linguagem familiar e grosseira da praça pública. A influência desse espírito 
de carnavalização na literatura e, como pressuponho, na charge, é dada 
pelo uso de recursos estilísticos, dos quais se destacam a ironia, o burlesco, 
o estereótipo e os jogos de palavras. 

A partir da recuperação do conceito de carnavalização, podere-
mos afirmar que as charges provocam essa desconstrução do social, essa 
inversão do mundo. Uma vez que à charge é permitida a opinião e a cons-
trução do cômico e do humor nas páginas “sérias” do jornal (ninguém 
se espanta ao ver numa charge um traçado exagerado representando, por 
exemplo, o nariz de um presidente da república ou de um monarca). Ao 
contrário é justamente isso que se espera de tais textos. É claro que a visão 
de Bakhtin é voltada especificamente à construção literária renascentista e 
a sua ligação com a cultura popular. O próprio autor aponta as evoluções 
históricas do riso, a sua vertente mais ligada ao humor, à ironia e ao sar-
casmo a partir do Romantismo. Todavia, acredito que as charges possuem 
essa relação de carnavalização e defendo as suas “híbridas raízes popula-
res” (CANCLINI, 2000).

Seguindo a afirmação anterior, que há uma liberdade de expressão 
das charges no jornal, seria possível inferir que não há limites ou censura 
a esses desenhos, o que seria equivocado, posto que em todos os períodos 
históricos ocorreram perseguições e proibições aos humoristas e às mani-
festações do humor. 

As reações contrárias ao carnaval medieval apontam para isso: 
a partir de meados do século XVI, pouco tempo antes do ateliê dos 
Carracci, começa-se uma verdadeira perseguição às festas populares, por 
parte da Igreja e dos organismos civis. Esse período coincide ainda com 
a formação dos Estados Nacionais e com a ascensão do “domínio” dos 
monarcas, tendo como ápice o absolutismo do século XVIII. O que leva 
a pressupor que, com a unificação do poder, o controle sobre o humor 
foi intensificado. E o que teria motivado essa perseguição? Responde-nos 
Minois (2003, p. 317): “o riso torna-se suspeito. Se não se pode negar que 
ele seja próprio do homem, então ele é a marca do homem decaído”. 
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No século XVII, inicia-se o império da seriedade. Conforme 
Minois (2003) é necessário colocar ordem em um mundo marcado pelas 
grandes descobertas e pela reestruturação das reformas. É nesse contexto 
também que não há mais espaço para a loucura, conforme nos mostrou 
Foucault (1999a). Acreditava-se que não havia mais espaço para Quijotes 
no mundo marcado pelo racionalismo, nesse sentido, Minois assevera que 
“É tempo de colocar o mundo nos eixos e de eliminar dele a loucura. 
A grande desvalorização da loucura também começa no século XVI, e 
com ela é rejeitada a visão cômica e carnavalesca do mundo invertido [...]” 
(MINOIS, 2003, p. 321). 

Para Bakhtin (1993, p. 30), no século XVII, as festas populares 
realizadas na praça são diminuídas, existe a tentativa de pôr fim ao espí-
rito de carnavalização, o autor acrescenta que a “festa quase deixa de ser a 
segunda vida do povo”. A ênfase no advérbio é explicada pelo autor pelo 
caráter indestrutível do carnaval: “embora reduzido e debilitado, ela [a 
carnavalização] ainda assim continua a fecundar os diversos domínios da 
vida e da cultura” (Ibidem).

Minois (2003) recorda, também, que houve muitas resistências às 
proibições do humor em toda parte da Europa. Apesar de toda persegui-
ção, o riso conseguiu sobreviver e com ele as caricaturas, acompanhando 
o progresso da Imprensa; graças à invenção da linotipia por volta de 1796, 
as charges tiveram a sua circulação aumentada e se tornaram frequentes 
nos jornais impressos de quase todo o mundo, tanto no Velho quanto no 
Novo Continente. 

Para Romualdo (2000), aos poucos as ilustrações, não apenas as 
de caráter humorístico, foram se estabelecendo nos impressos de forma 
esporádica até alcançar a regularidade – o aumento das vendagens dos 
jornais a partir dessas publicações contribui nesse processo. O primeiro 
jornal diário americano a publicar, regularmente, as ilustrações gráficas 
foi o Daily Graphic de Nova York em 1873. “Os outros jornais perce-
beram a tendência do público em consumir os diários ilustrados e, na 
década de 1880, as ilustrações passaram definitivamente a fazer parte dos 
jornais americanos” (ROMUALDO, 2000, p. 11). No contexto europeu, 
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de acordo com Motta, foi a partir do século XVIII, que as caricaturas/
charges adquiririam um caráter político mais acentuado: 

O amadurecimento da caricatura política deu-se na Inglaterra 
do século XVIII, para o que contribuiu o clima de relativa 
liberdade vigente naquela monarquia moderada e as paixões 
despertadas pelas lutas revolucionárias (e contrarrevolucioná-
rias) do período de 1780-1820, igualmente responsável por 
impulsionar a produção caricatural na França (MOTTA, 
2006, p. 16). 

O interesse pelos desenhos de humor foi crescendo com a evo-
lução das técnicas de impressão, alcançando as terras portuguesas e, em 
seguida, a sua mais importante colônia, o Brasil. Segundo Motta, a pro-
cura foi tanta que, a partir do século XIX, surgiram publicações periódicas 
“exclusivamente dedicadas à sátira e, simultaneamente, a incorporação das 
caricaturas aos jornais da nascente grande imprensa” (MOTTA, 2006, p. 
19). O que, segundo o autor, pressupõe uma evidência forte de suas raízes 
populares – o seu espírito de praça pública. 

É nesse momento histórico que a Imprensa inicia suas atividades 
no Brasil com a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro, em 1808. A 
partir desse acontecimento social, as atividades jornalísticas, antes proibi-
das, começaram a ser realizadas com a inauguração da Imprensa Oficial. 
Em seguida, de acordo com Sousa (2004, p. 80), após a abolição da cen-
sura régia em 1821, teremos “uma lenta, mas segura, proliferação dos jor-
nais brasileiros”. Porém, isso não se deu de forma pacífica, ao contrário, 
o jornalismo teve sempre que enfrentar a censura política e econômica, a 
autocensura e as dificuldades materiais e culturais. É nesse contexto que 
os desenhos de humor se desenvolverão. 

O anúncio da chegada das caricaturas no Brasil deve ter provo-
cado a curiosidade dos poucos letrados do século XIX e, também, deve ter 
atraído a atenção daqueles que não sabiam ler. Essa capacidade de aglu-
tinar leitores e a sua importância como documento histórico tornam os 
desenhos de humor reveladores das ideologias e da cultura de uma dada 
época. Segundo o maior pesquisador do humor gráfico no país, Lima 
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(1963), o primeiro desenho humorístico conhecido com a intenção de 
satirizar foi realizado por Manuel Porto-Alegre e publicado no Jornal do 
Commercio do Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1837, com o título A 
Campanha e o Cujo e um texto descrevendo-a: 

Figura 20 – A Campanha e o Cujo, Manuel Porto-Alegre

Fonte: LIMA, 1963.

Saiu à luz o primeiro número de uma NOVA INVENÇÃO 
ARTÍSTICA, gravada sobre o magnífico papel, representando 
uma admirável cena brasileira, e vendida pelo módico preço de 
160 réis cada número, na loja de livros e gravuras de Mongie, 
Rua do Ouvidor n.o 87. A bela invenção de caricaturas tão 
apreciadas na Europa, aparece hoje pela primeira vez em nosso 
país, e sem dúvida receberá do público aqueles sinais de estima 
que ele tributa as coisas úteis, necessárias e agradáveis. Jornal 
do Comercio de 1837 (apud LIMA 1963, p. 71). 

A Figura 20 tinha uma forte influência figurativa, como a maio-
ria dos desenhos de humor publicados no período, lembrava mais um 
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quadro a óleo do que uma charge atual, e mostrava um nobre estendendo 
uma campainha com uma das mãos e com a outra entregando um saco 
de dinheiro a um homem, enquanto outras pessoas fugiam do lugar. A 
caricatura criticava a prática da propina, comum à época, e inaugurava 
uma longa história do humor gráfico, que atingiu momentos marcantes, 
como na luta contra a Ditadura Militar de 1964, tão bem exemplificada 
pelo Pasquim. 

Ressalto que as charges, ao lado das histórias em quadrinhos, se 
desenvolveram, especialmente, nas revistas ilustradas “que tinham a sátira 
como veículo privilegiado de sua comunicação e que inundam, a partir 
da segunda metade do século XIX, a escassa sociedade letrada do país” 
(TEIXEIRA, 2001, p. 4). Dentro desse contexto, Romualdo (2000, p. 
13) aponta a Lanterna Mágica de Manuel de Araújo Porto-Alegre, surgida 
em fins de 1844, como o marco inicial das publicações ilustradas, pondo 
fim à “voga das caricaturas avulsas”. Entre esses impressos, destaco pela 
importância, na história do humor gráfico no país, as revistas: O Malho, 
O Mosquito e Revista Ilustrada:

Figuras 21, 22 e 23 – Capas das publicações ilustradas O Malho (1902), 
O Mosquito (1876) e Revista Ilustrada (1876)

Fonte: LIMA, 1963, p. 73, p. 145, p. 115, respectivamente.
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Silva (1996, p. 7), por sua vez, defende que foi em Recife que 
as caricaturas surgiram, seis anos antes que as do jornal carioca: “[...] o 
Carcudão e o Carapuceiro, que em suas edições de 25 de abril de 1831 e 
sete de julho de 1832, respectivamente, dão à imprensa do Recife o pio-
neirismo do uso de charges no jornalismo brasileiro”. Prefiro não entrar 
nessa polêmica, mas ela aponta a longa tradição das charges e caricaturas 
nos jornais nordestinos.

Se admitirmos que o carnaval “continua a fecundar os diversos 
campos da cultura”, poderemos ver nas charges atuais um resquício desse 
espírito que, ao empregar a dualidade e o riso, atrai os leitores, fazendo-
-os participar ativamente da construção de sentido. Após esse percurso pelo 
gênero humorístico, defendo a tese de que a charge desempenha um lugar de 
memória carnavalizada no jornalismo, ou seja, os acontecimentos históricos 
são atualizados a partir das estratégias discursivas da ironia e da derrisão. 
Além disso, defendo que se constitui em um espaço de “catarse” da crítica 
política aos discursos hegemônicos, muitas vezes se opondo aos textos ofi-
ciais da empresa jornalística. Acompanhando o pensamento pecheuxtiano, 
entendo que “a imagem seria um operador de memória social, comportando 
no interior dela mesma um programa de leitura, um percurso escrito discur-
sivamente em outro lugar” (PÊCHEUX, 2007, p. 51).

Nesse sentido, o conceito de memória não se limita à conservação 
de informações, é ainda o espaço onde essas podem ser ressignificadas.

O liberalismo: fundamentos e primeiras contestações

É nos movimentos do interdiscurso que podemos ler a história 
do liberalismo e neoliberalismo. As contradições políticas possibilitam 
a emergência de imagens, “operadoras de memória”, singulares como na 
união de Lula e Fernando Henrique Cardoso, na mesma cena das Diretas 
Já, pelas lentes do fotojornalismo. 

Por outro lado, a imagem de Lula-operário e sindicalista, captada 
por Cláudio Versiani, será evocada, a partir da intericonicidade, em mui-
tos momentos da história em contradições, polêmicas e ressignificações. 
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Figuras 24 e 25 – Lula na campanha Diretas Já

Fotos: Alex Solleto e Claudio Versiani.

As palavras neoliberalismo, crise, desemprego, globalização, 
intervencionismo pululam nos noticiários político-econômicos nas últi-
mas décadas, contudo isso não significa que sejam compreendidas a con-
tento. Segundo Charaudeau (2006, p. 15), “cada vez que as palavras ficam 
na moda, passam a funcionar como emblema, criando a ilusão de que têm 
um grande poder explicativo, quando na verdade o que domina muitas 
vezes é a confusão”. Esses enunciados só podem ser mais bem compreen-
didos quando analisamos o lento desenvolvimento do capitalismo que, 
vencendo seus adversários, tornou-se um modo de produção hegemônico. 
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De acordo com Macedo, o liberalismo, apesar de remotas raízes 
no pensamento greco-romano, teria surgido, efetivamente, durante o perí-
odo do Renascimento e da Reforma, em decorrência da nova concepção 
de homem, oriunda desses pensamentos. Dessa forma, o liberalismo “tem 
sua base na distinção entre público e privado, moral e direito que se desen-
volveu no tempo” (MACEDO, 1997, p. 10). 

Este capítulo percorre “a longa duração” (BRAUDEL, 1984) 
desse desenvolvimento com o objetivo de recuperar as estruturas do libe-
ralismo e entender os acontecimentos que geram transformações nas prá-
ticas discursivas e não discursivas e nas mentalidades.

 Braudel (1984) entende o tempo de maneira triádica: longue 
durée, conjoncture e évenément. Na primeira, busca as estruturas duradou-
ras, sobretudo, as de caráter econômico e sociais. Adoto essa perspectiva, 
aliada ao olhar para as fissuras dos acontecimentos no território histórico. 
Entre “estrutura e acontecimento” escrevo uma memória da resistência ao 
neoliberalismo a partir das lentes de analista de discurso. 

A pergunta que me guia é a mesma que perpassa a obra foucaul-
tiana: “como nos tornamos o que somos?” Imbuído desse desejo, dessa 
vontade de saber, percorro os caminhos descontínuos da história, bus-
cando os acontecimentos, as irrupções, que produziram os enunciados 
neoliberais na imprensa brasileira. 

Do exposto acima, fica claro o meu percurso pela história: para 
entendermos as práticas econômicas liberais do nosso tempo, precisamos 
nos remeter aos séculos XVII e XVIII, onde surgem, respectivamente, o 
liberalismo político e o liberalismo econômico. Entre o neoliberalismo 
atual e essas duas doutrinas há nítidas divergências, mas predominam os 
pontos em comum. Esse esforço de olhar atrás nos auxilia a entender os 
desafios, as crises e as críticas ao capitalismo atual. Ao trabalharmos com 
um grande período histórico, corremos o risco de sermos superficiais, 
minha intenção não é de fazer uma reconstituição linear, aos moldes da 
historiografia tradicional, mas identificar as contradições e as emergências 
dos discursos liberais e dos que lhes são opositores. 
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A partir da segunda metade do século XVII, com a emergência 
do iluminismo, cindiu-se a concepção do “estado absolutista”, no qual o 
rei tinha um poder quase ilimitado, era necessário renovar as ideias e a 
política, em um tempo marcado por revoluções: “Como limitar o poder 
do príncipe?” era a pergunta central para os pensadores de então. Dentre 
os filósofos que buscaram respondê-la destacam-se: Locke, Montesquieu 
e, em certa medida, Rousseau.

O “Século das Luzes” recebeu esse nome por ter sido considerado 
um momento histórico, no qual as luzes da racionalidade dissipariam de 
todo as trevas da ignorância e da superstição. Assim, os homens seriam 
mais felizes vivendo em mundo melhor e mais livre. “Esse otimismo e essa 
confiança no progresso animavam o pensamento liberal, representado pelos 
filósofos mais avançados da época” (KONDER, 1995, p. 8, grifo do autor).

John Locke (1632-1704) defendia que os homens eram livres e 
racionais e, por isso, criaram o Estado para preservar os seus “direitos 
naturais”. Entre os principais direitos dos homens estavam a vida e a liber-
dade e, ao lado desses, a propriedade privada. Como nos explica Carmo 
(2007, p. 9): “o direito natural é institucionalizado no Estado por obra da 
organização dos indivíduos livres”. 

A teoria dos direitos naturais ou “jusnaturalismo” está represen-
tada na obra de Locke, Hobbes e Rousseau. Conforme Mello (2005), esse 
postulado teórico se opõe à ideia aristotélica da precedência da sociedade 
em relação ao indivíduo. Para Locke é justamente o oposto: o indivíduo 
antecede ao governo e a sociedade em um “estado da natureza” (LOCKE, 
1996). Dessa forma, segundo Mello, Locke defendia que “os homens 
viviam originalmente num estado pré-social e pré-político, caracterizado 
pela mais perfeita liberdade e igualdade” (MELLO, 2005, p. 84). Locke, 
dessa forma, refutava a ideia de “poder” inato e divino dos reis. Na ver-
dade, a origem desse poderio, segundo o filósofo, estaria alicerçada no 
consentimento deliberativo dos seus súditos:

O liberalismo, quando nasce das mãos do arguto, modesto e 
piedoso, segundo seus contemporâneos, Locke está visceral-
mente ligado à filosofia dos direitos naturais, prega a tolerância 
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religiosa, exige o direito de defesa contra o arbítrio e mostra-se 
coerente com a visão de mundo que advoga, que os homens 
nascem livres, tanto quanto nascem racionais (PAULANI, 
1999, p. 116). 

Segundo Paulani (1999, p. 116), o francês Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) defendia que a liberdade era um direito inalienável do 
homem e que “recusá-la seria recusar a própria qualidade de ser humano”. 
Entretanto, para assegurar a liberdade civil, seria necessário um mínimo 
de igualdade social. 

Já Montesquieu (1689-1775), em O Espírito das Leis, defende a 
tripartição dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um deles 
seria independente e deveria fiscalizar um ao outro. Segundo Bonavides 
(1980, p. 15), “Montesquieu foi incontestavelmente um clássico do libe-
ralismo burguês”. A sua doutrina da divisão de poderes, continua o autor, 
“corresponde a uma distribuição efetiva e prática do poder entre os titula-
res que se não confundem”.

É importante destacar que as ideias liberais foram aderidas pelas 
camadas médias da sociedade, dos camponeses e dos trabalhadores que 
desejavam sair do jugo da aristocracia fundiária e de suas práticas feudais, 
conforme defende Couri (2001, p. 21): “[...] o liberalismo surgiu, portanto, 
como a ideologia de estratos médios ascedentes, ainda em competição com 
o sistema feudal”.

O liberalismo, até o período estudado, apresenta-se, essencial-
mente, como uma doutrina político-filosófica. Para Couri (2001), o 
“núcleo político” do liberalismo trouxe benefícios para a sociedade, pois 
promoveu o crescimento, o acúmulo de riquezas, o desenvolvimento tec-
nológico e das comunicações. Porém o autor aponta as contradições entre 
o núcleo econômico, fundamentado na ideia da acumulação de riquezas, 
com o núcleo político, que defendia as liberdades individuais perante o 
Estado: 

[...] o núcleo econômico, já seguindo uma lógica própria, a 
da acumulação de capital, introduziu alterações de substância 
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no núcleo moral, que abandonou suas bases filosóficas origi-
nais, de inspiração humanista e kantiana, para reger-se pela 
filosofia utilitarista, de Jeremy Bentham e outros, e pela ética 
individualista, de que é apanágio o evolucionismo spenceriano 
(COURI, 2001, p. 23). 

Essa contradição gerou inúmeros movimentos contestadores ao 
sistema capitalista ao longo do século XIX. Esclareço mais adiante essa 
resistência, por ora, descreverei a configuração econômica do liberalismo 
ocorrida, também, no século XVIII com os escritos de Adam Smith. 

O escocês Adam Smith nasceu em 1723 e faleceu em 1790, nos 
67 anos de sua vida, ele pôde presenciar grandes erupções históricas: em 
1776, ele escreveu a obra: An Inquiry in to the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations – conhecida apenas como: A Riqueza das Nações – no 
mesmo ano, os Estados Unidos da América conseguiram a sua indepen-
dência (Revolução Americana). Já, em 1789, um ano antes de sua morte, 
Adam Smith tomaria conhecimento da Revolução Francesa e, um ano 
mais tarde, em 1790, seria anunciada, nas terras francesas, a Proclamação 
dos Direitos dos Homens. O pensamento econômico do autor fora influen-
ciado pela industrialização que despontava na Europa, sobretudo, nas ter-
ras inglesas. A partir daquele momento, “o modo de produção capitalista, 
após ter, afinal, quebrado os grilhões do feudalismo e superado o período 
transitório do mercantilismo, atingiu o seu clímax” (HUNT, 1982, p. 34). 

Em A Riqueza das Nações, Adam Smith defende que a fonte gera-
dora de riquezas são o trabalho e a contínua acumulação de capital. Ao 
analisar essa obra, Foucault (2008) mostra que Smith defende uma espon-
taneidade dos processos econômicos a partir da “invisibilidade dos atores 
políticos”. Nesse sentido, Smith ficou conhecido por acreditar que, apesar 
de os homens possuírem interesses egoístas – aspirando apenas à felicidade 
pessoal – as leis da natureza ou a “mão da Providência” agiria, tornando 
a vida civil mais harmoniosa. Da mesma maneira aconteceria com o mer-
cado, o qual deveria estar livre da intervenção estatal, pois ele mesmo se 
autorregularia graças à lei natural da oferta e da procura. A partir dessa 
perspectiva, segundo Hunt:
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Smith concluiu que as intervenções, as regulamentações, as 
concessões de monopólio e os subsídios especiais do Governo 
– tudo isso tendia a alocar mal o capital e a diminuir sua con-
tribuição para o bem-estar econômico (HUNT, 1982, p. 81).

O século XIX assistirá, definitivamente, à vitória do liberalismo 
e de sua vertente econômica, o capitalismo, mas também testemunhará a 
gênese de suas muitas crises. Novos acontecimentos romperão com a visão 
de mundo hegemônica do capital, da Alemanha surgirá a mais contun-
dente crítica ao status quo, personificada na obra de Karl Marx.

As cruéis condições de trabalho nas fábricas do século XIX, a 
miséria e as desigualdades despertaram enormes críticas de outros inte-
lectuais ao capitalismo, como aponta Paulani: “[...] O século XIX assiste à 
primeira onda de grandes crises experimentadas pelo sistema capitalista” 
(PAULANI, 1999, p. 117). 

Com efeito, muitos pensadores desejaram um sistema socialista 
que garantisse a justiça e a equidade a todos, mas como não tinham emba-
samento científico ou um programa de medidas práticas para implantar 
tal ideal ficaram conhecidos como “socialistas utópicos”. 

Nesse contexto, a grande desconstrução teórica e a elaboração 
de uma efetiva política alternativa ao capitalismo foram realizadas por 
Karl Marx (1818-1883) e, em parte, por Friedrich Engels (1820-1895). 
Em O Manifesto Comunista, os autores convocaram todos os proletaria-
dos do mundo para se unirem contra o sistema capitalista. Já na Primeira 
Internacional Socialista (1864), associação que reunia trabalhadores, sin-
dicalistas e pensadores, apesar de congregar diversas correntes divergen-
tes27, as ideias de Marx se tornavam hegemônicas. 

Segundo o pensamento marxista, o capitalismo carregava em si o 
gérmen de sua destruição: o proletariado que deveria fazer a Revolução e 

27 Para se ter uma ideia da diversidade das propostas socialistas, a reunião abarcava desde os 
anarquistas aos socialistas cristãos. 
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implantar o Comunismo. Dessa forma, o discurso socialista rompe com 
a “transparência da produção social” (PÊCHEUX, 1990a, p. 12), denun-
ciando as condições sociais de exploração humana e “politizando o prole-
tariado”, nas palavras de Michel Pêcheux: 

A revolução socialista aparece como inexistente específico do 
mundo burguês, cujo advento é o único que pode realizar “a 
transparência da produção social” para os próprios produtores 
e por eles; o discurso socialista se constrói em torno da bar-
reira política invisível que protege o Estado: ele consiste em 
denunciar a sociedade, tornando visível o seu “irrealizado”; 
ele se encarrega de reunir, convencer, organizar e politizar o 
proletariado, tornando-o visível para si mesmo, de sorte que, 
novo sujeito da História, este se lance à luta final: o mundo 
vai mudar de base (PÊCHEUX, 1990a, p. 12, grifos e aspas 
do autor). 

Marx defendia que o homem e suas atividades são reflexos das 
condições materiais que o cercam. A História é quem determinaria tais 
condições, a partir da luta de classes, o “motor da história”. Dentro dessa 
perspectiva, os homens viviam em intensa disputa que só terminaria com 
a implantação da sociedade comunista, sem exploração do trabalho e sem 
divisão de classes. “O movimento iria se alargar rapidamente e mudar as 
bases do mundo” (PÊCHEUX, 1990a, p. 14). 

A doutrina marxista geraria a Revolução Russa (1917), cons-
tituindo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), “lugar 
do socialismo em realização, onde as quimeras se tornam realidade” 
(PÊCHEUX, 1990a, p. 23). A Revolução Chinesa (1949) e a Revolução 
Cubana (1959) também. Ao mesmo tempo, o discurso socialista inspirou 
as democracias ocidentais que sentiam a necessidade de fazer reformas. 

A Segunda Internacional Socialista, fundada em 1889, congregou 
diversos partidos operários da Europa que estavam saindo de uma onda 
de perseguição. Esses partidos deixavam a clandestinidade aos poucos e 
começariam a crescer em número e a alcançar grandes vitórias eleitorais. 
Esse fortalecimento provocou um clima de otimismo, pensava-se, então, 
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que a revolução socialista poderia ser alcançada por uma via democrática 
e, apesar de lento, o processo seria mais seguro. Naquele momento, surgia 
a social-democracia. 

Estado de Bem-estar Social: surgimento e declínio 

O pensamento social-democrata, conhecido também como revi-
sionismo, defendia reformas graduais no sistema político as quais garan-
tissem maior igualdade e justiça social, inspirada nas ideias de Friedrich 
Engels e Karl Kautsky. Diferente dos liberais, eles reivindicavam uma efe-
tiva intervenção econômica estatal e a adoção de políticas públicas (com-
bate à miséria, distribuição de terras improdutivas, sistema previdenciário 
etc.) para garantir um Estado de Bem-estar Social a todos. Acreditavam 
que o conceito de liberdade deveria ser encarado de forma mais ampla, não 
se limitando às liberdades individuais. O direito de não ser discriminado, 
de não ser submisso aos proprietários e detentores dos meios de produção 
eram características dessa nova concepção de liberdade. Logo, a igualdade 
não se restringiria às leis, mas deveria abranger os aspectos econômicos e 
socioculturais. Os sociais-democratas eram adeptos do altruísmo e da soli-
dariedade para com as vítimas das injustiças e das desigualdades sociais. 

Entretanto, o clima tornou-se “cinza” numa Europa que mar-
chava para as Grandes Guerras, provocando uma divisão entre os socia-
listas. Em 1929, aconteceu a maior crise do capitalismo: com a quebra da 
bolsa de Nova Iorque, diversas empresas, bancos e pessoas físicas foram à 
falência e a crise tornou-se mundial. A Grande Depressão ocasionou mais 
misérias em um mundo já vitimado por uma Guerra Mundial (1914-1918) 
e apontou para a insustentabilidade das políticas liberais.

Entre 1933 e 1937, o presidente americano Franklin Delano 
Roosevelt desenvolveu um plano de medidas contra a crise, denominado 
New Deal, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-
-americana e assistir os prejudicados pela depressão. O plano incluía 
grandes investimentos em obras públicas para garantir o emprego; inde-
nização e política de créditos aos agricultores; limites à produção indus-
trial, a fim de evitar uma crise de “superprodução”; além de programas 
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de assistência social. Todas essas medidas foram embasadas no pensa-
mento econômico keynesiano. 

John Maynard Keynes escreveu, em 1936, a Teoria Geral do 
Emprego e do Juro. Nessa obra, o autor se opunha às teorias neoclássicas, 
afirmando que o nível dos empregos não depende dos salários baixos, mas 
da junção das variáveis consumo e investimento. Sendo assim, Keynes 
propunha que os governos ampliassem os seus investimentos, fazendo com 
que o dinheiro circulasse, aumentando a capacidade de compra dos traba-
lhadores. As ideias keynesianas se alinharam à social-democracia e foram 
adotadas, após a Segunda Grande Guerra, em boa parte da Europa. 

Em 1947, Friedrich A. Hayek publica O Caminho da Servidão 
que se constituiu no texto fundante do novo liberalismo. Nele, o autor 
se opõe ao socialismo e a todo intervencionismo que levaria as pessoas à 
opressão. A obra foi publicada em uma Europa devastada pela Segunda 
Guerra e, ainda, atônita com os estragos ocasionados pelas consequências 
do nazismo e do fascismo.

Na Europa do pós-guerra, começava-se um redirecionamento polí-
tico à democracia e à reconstrução econômica (uma vez que o continente 
fora dividido pelas ideias totalitárias e antidemocráticas do nazifascismo). 
Naquele momento, as questões sociais – pobreza, desemprego, educação 
etc. – estavam presentes na pauta de ação dos governantes e, também, nas 
propostas eleitorais dos candidatos. Em especial, na Inglaterra, tínhamos 
o fortalecimento das ideias sociodemocráticas, dando um caráter mais 
“social” ao capitalismo. A social-democracia era representada, particular-
mente, pelo Partido Trabalhista inglês que ganhou a eleição presidencial 
em 1945. 

A doutrina neoliberal de Hayek se opunha a uma série de políti-
cas implantadas na Inglaterra, desde 1942, em decorrência da publicação 
do Relatório Benveridge. Esse documento indicava que, após a guerra, a 
Inglaterra deveria realizar ações no sentido de redistribuir a renda, alicer-
çada no tripé: Lei da Educação, Lei do Seguro Nacional e a Lei do Serviço 
Nacional de Saúde. Fiori (2009) detalha mais ações do relatório: 



90

Marcas da historicidade: da emergência das charges à resistência neoliberal

[...] o plano Benveridge ao legitimar o National Health Service 
Act, que em 1946 criou um sistema nacional, universal e gra-
tuito de assistência médica, financiado pelo orçamento fiscal e 
assim desvinculado da relação contratual que havia caracteri-
zado até então a essência das políticas sociais governamentais. 
Nascia ali um novo paradigma e só ele poderia ser chamado 
corretamente de welfare (FIORI, 2009, p. 3).

Foi contra essa política que Friedrich A. Hayek se opôs, segundo 
ele, aos poucos, a Europa se afastara dos ideais de liberdade pregados por 
autores como Adam Smith, Hume e De Tocqueville, se aproximando 
das ideias autoritárias e socialistas. A crítica de Hayek se dirigia, ainda, 
à Alemanha, considerada como o “berço intelectual” das teorias socialis-
tas: “[...] o fato é que por toda a parte as ideias alemãs eram prontamente 
importadas e as instituições alemãs imitadas” (HAYEK, 1987, p. 21).

Hayek convocou as pessoas que compartilhavam suas ideias para 
um encontro na Suíça em 1947, onde “entre os célebres participantes esta-
vam não somente adversários firmes do Estado de Bem-Estar europeu, mas 
também, inimigos férreos do New Deal norte-americano” (ANDERSON, 
1998, p. 9). Ainda, de acordo com Anderson, nesse encontro, se fundou a 
Sociedade de Mont Pèlerin organizada e estruturada em reuniões bianuais, 
congregando representantes de diversos países, que tinham como meta a 
luta contra o intervencionismo e a construção de um novo capitalismo, 
livre das regras e de qualquer controle externo. 

Outra vertente do novo liberalismo foi desenvolvida nos Estados 
Unidos, especialmente, na Escola de Chicago por Milton Friedman. 
Contrário a todo intervencionismo estatal que inibisse as empresas, 
Friedman não concordava com as políticas de New Deal do presidente 
Roosevelt e a ação dos sindicatos, que poderiam alterar os preços dos pro-
dutos e, por conseguinte, elevar a inflação. 

Foucault, em Nascimento da Biopolítica, aprofunda a análise dos 
tipos de práticas liberais: o alemão (ordoliberalismo) e o americano (anar-
coneoliberalismo). O pensamento econômico do liberalismo no contexto 
alemão (1948-1962) defende a criação de uma ordem para atenuar as falhas 
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dos mercados, logo mantém ainda certa preocupação social. Já o neoli-
beralismo da Escola de Chicago, disseminado pelo mundo, preocupa-se 
apenas com a expansão de sua influência a outras esferas que não as exclu-
sivamente econômicas. Acompanhemos as constatações de Foucault:

Mas o que chamou a atenção nesse neoliberalismo americano 
foi o movimento completamente oposto ao que encontramos 
na economia social de mercado da Alemanha: enquanto esta 
considera que a regulação dos preços no mercado – único fun-
damento de uma economia racional – é, de per si, tão frágil 
que precisa sustentada, arranjada, “ordenada” por uma política 
interna e vigilante de intervenções sociais que implicam auxí-
lio aos desempregados, coberturas de necessidades a saúde, 
uma política de habitação etc.), esse neoliberalismo americano 
procura, em vez disso, ampliar a racionalidade de mercado, os 
esquemas de análise que ela propõe e os critérios de decisão que 
sugere a campos não exclusivamente ou não prioritariamente 
econômicos. É o caso da família e da natalidade; é o caso da 
delinquência e da política penal (FOUCAULT, 2008, p. 438, 
grifos do autor). 

É importante ressaltar que as ideias de Hayek, e também as de 
Friedman, eram desprezadas em sua época, somente anos depois, seriam 
resgatadas pelos políticos neoliberais: “[...] é preciso enfatizar a distinção 
entre ideologia e Estado neoliberal. A ideologia neoliberal surge no pós-
-guerra e não teve ressonância [...]” (VIANNA, 2006, p. 16). 

De fato, até o fim dos anos de 1970, houve um crescimento geral 
da economia e da produção em quase todo o planeta, ficando conhecido 
como o boom do capitalismo. Aliado a isso, houve um processo de indus-
trialização e urbanização jamais visto. A Europa se recuperava das con-
sequências do pós-guerra, em virtude dos investimentos americanos e de 
um esforço interno de reestruturação. Por sua vez, os EUA alavancavam o 
crescimento e se dedicavam ao desenvolvimento de novas tecnologias. Por 
outro lado, o crescimento econômico do bloco socialista era sustentado 
pela URSS. Nos EUA e na Europa, os trabalhadores tiveram um cresci-
mento real dos salários e receberam inúmeros benefícios como assistência 
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à saúde e um sistema previdenciário – o que aumentou o consumo, aque-
cendo a produção econômica. 

Nos anos de 1950 a 1970, diversos governos socialdemocratas 
surgiram na Europa; como na França, Bélgica, Itália e na ex-Alemanha 
Ocidental. Os investimentos públicos em gastos sociais eram elevados, 
mas sustentados pela prosperidade do período. No entanto, esse quadro 
seria alterado com a crise econômica dos anos de 1970.

As ideias neoliberais começaram a ser postas em prática com as 
crises do petróleo de 1970, com o esgotamento dos modelos de produção 
taylorista e fordista e com o advento das novas interações globais. 

O sistema taylorista buscava a racionalização científica do tra-
balho, objetivando evitar esforços e movimentos inúteis, garantindo um 
maior aumento do processo produtivo. Já o termo fordista é utilizado para 
definir o sistema produtivo empregado por Henry Ford em sua fábrica. Em 
linhas gerais, ele se caracterizou pela rígida divisão entre a concepção e a 
fabricação dos produtos na linha de montagem e por uma severa disciplina 
e vigilância dos operários. Apesar disso, o sistema garantia a compensação 
salarial do trabalhador e uma elevada taxa de empregos.

Conforme vimos, antes desses acontecimentos, a ideologia libe-
ral ficara relegada a um segundo plano, sob o reinado do modelo eco-
nômico social-democrata. Então, quais foram as condições de produção 
que reverteram esse quadro tão desfavorável à implantação das práticas 
neoliberais? A emergência do neoliberalismo se deu motivada por diversos 
fatores, entre os quais destaco: a) o período da Grande Depressão veio de 
encontro ao aumento dos salários dos trabalhadores e, por isso, a demanda 
efetiva do consumo ficou reduzida; b) muitos governos aumentavam a 
impressão de moedas na tentativa de conseguir estabilizar a economia, 
mas isso aumentou, consideravelmente, a inflação; c) a Organização dos 
Países Exportadores do Petróleo (OPEP) decidiu aumentar os preços do 
petróleo, provocando uma elevação generalizada nos custos de produção 
industrial e d) os gastos dos governos com as políticas sociais não foram 
acompanhados da arrecadação de tributos gerando déficits e apontando 
para a crise do Estado de Bem-estar Social. 
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Essas imbricações históricas apontaram para uma necessidade de 
reformulação econômica, posto que o modelo fordista-keynesiano não 
teria conseguido conter as contradições do capitalismo. Associado a esse 
contexto, tivemos a derrocada do socialismo real com o fim da União 
das Repúblicas Socialistas Soviética. Por conseguinte, estava preparada a 
entrada triunfal do neoliberalismo que foi adotado primeiro na Inglaterra 
e nos EUA.

De 1979 a 1990, a presidente Margareth Thatcher governou a 
Inglaterra com “mãos de ferro”, promovendo uma política anticomunista e 
neoliberal. Entre as medidas adotadas estavam a privatização das empresas 
estatais e o combate à força sindical. Além disso, ela provocou uma valori-
zação da moeda inglesa, a redução da inflação e o incentivo ao consumo e 
à produção. Como consequência negativa, houve um aumento do número 
de desempregados, intensificado pelos cortes no setor público. Da mesma 
maneira, nos EUA, o governo Ronald Reagan assumiu uma postura neo-
liberal e intensificou o conflito com a URSS (Guerra Fria). 

As principais medidas neoliberais se espalharam pelo mundo; por 
onde o neoliberalismo se instalava aconteciam privatizações em massa, 
gradativa diminuição do controle financeiro, aumento do nível de desem-
prego e corte nos gastos sociais. De acordo com Passet (2002, p. 185), 
essas medidas elevaram o aumento das disparidades sociais: “[...] por toda 
a parte agravam-se as desigualdades: desigualdades entre rendimento do 
trabalho e rendimento do patrimônio, entre mão de obra qualificada e não 
qualificada, desigualdade entre gerações”. 

Com a crise do Welfare-state e o surgimento do novo paradigma, 
entrávamos na era do “pós-fordismo” (também denominada de era “pós-
-industrial” ou de “acumulação flexível”). O modelo fordista, marcado pela 
divisão do trabalho, foi substituído ou associado a novos modelos produti-
vos; como no caso do “toyotismo”, que gerava uma melhor otimização do 
trabalho ao fazer uso da microeletrônica e da informática – essa mudança 
ficou denominada como “reestruturação produtiva”. 

Para serem efetivadas, essas transformações exigiram uma dis-
solução dos direitos trabalhistas, como aponta Vianna (2006, p. 19): “a 
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subcontratação e outras medidas complementares requerem alterações na 
legislação trabalhista e o aumento do lucro exige perda de direitos nesta 
área”. Nesse sentido, os governos promoveram reformas políticas e consti-
tucionais28 que asseguram essa flexibilização. 

Dentro desse quadro, as empresas transnacionais cresceram 
em número e importância, ao lado de organismos internacionais, como 
o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização 
Mundial do Comércio. Interferindo inclusive na agenda política dos paí-
ses, particularmente, na dos periféricos. A partir dessa nova configuração, 
a economia não se assenta em único lugar, mas se encontra espalhada num 
sistema financeiro altamente especulativo e instável. Vejamos as conside-
rações de Enriquez (2005, p. 23): 

O capitalismo, que, até então, alimentava-se da criação de 
riquezas, encontra seu novo caminho na morte rápida dos 
objetos e na retirada dos homens do processo produtivo. O 
importante não é mais criar mercadorias com as quais se possa 
ganhar dinheiro, mas a criação de dinheiro pelo dinheiro, 
donde o surgimento do capitalismo financeiro em substituição 
ao capitalismo industrial. 

De acordo com Vianna (2006), apesar das diferenças entre os 
governos e práticas neoliberais, as principais consequências desse modelo 
foram o aumento da pobreza e da desigualdade, o aumento da exploração 
dos trabalhadores, por meio da flexibilização dos direitos trabalhistas, e a 
redução dos investimentos públicos nas áreas sociais. 

As resistências ao neoliberalismo na história

A data que marca a resistência internacional ao neoliberalismo é 
apontada, por Seoane e Taddei (2001), como o dia 27 de julho de 1996, 

28 No Brasil, diversas emendas constitucionais e projetos de leis foram realizados no governo 
FHC, a fim de garantir a abertura comercial aos mercados internacionais e a privatização (Cf. 
o Decreto No 1.481 de maio de 1995 e a Lei No 9.295). 
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quando aconteceu a abertura do Primeiro Encontro Intercontinental pela 
Humanidade contra o Neoliberalismo, realizado em Chiapas no México. 

Dois anos antes, cerca de 4.500 combatentes, predominante-
mente de mestiços, do Exército Zapatista de Libertação Nacional ocupa-
ram sete municípios do estado de Chiapas, no México. Os manifestantes 
reivindicavam direitos fundamentais como trabalho, terra, moradia, ali-
mentação, saúde e educação. Defendiam também o respeito e autonomia 
aos povos autóctones e a garantia de eleições democráticas. O levante 
ocorre durante o lançamento Tratado de Livre Comércio da América do 
Norte (Nafta), que integraria as economias dos EUA, Canadá e México. 
Chiapas, no sul do México, sofreu profundas consequências com a 
implantação da política liberal: 

Seguindo a receita do Fundo Monetário Internacional e do 
Banco Mundial, a produção agrícola foi substituída pela agro-
exportação e pelas pastagens, beneficiando a agroindústria, 
os consumidores estrangeiros e os setores afluentes do país, 
enquanto a desnutrição veio a se tornar um dos principais pro-
blemas de saúde, o emprego agrícola declinou, as terras produti-
vas foram abandonadas e o México passou a importar enormes 
quantidades de alimentos (CHOMSKY, 2002, p. 133).

Diante do quadro de pobreza e opressão os zapatistas decidiram 
lutar, por isso, foram bombardeados pelo governo mexicano, o que pro-
vocou uma onda de protestos mundiais, com o surgimento de uma rede 
internacional de apoio à luta dos indígenas. Após quase duas semanas de 
ataques, o governo decidiu, sob forte pressão internacional, recuar no uso 
da na violência e começar o processo de negociação. 

Segundo Ortiz (2006, p. 43), no dia 12 de janeiro, cerca de 150 
mil pessoas participaram de uma passeata nas ruas centrais da Cidade do 
México em protesto às ações do governo, o qual teve que declarar cessar-
-fogo unilateral. 

A luta dos zapatistas chamou a atenção dos movimentos sociais em 
todo o mundo. Assim, em 1996, cerca de 3.000 participantes de 42 países 
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participam do Primeiro Encontro Intercontinental pela Humanidade con-
tra o Neoliberalismo na Selva Lacandona, onde se encontravam as comu-
nidades indígenas zapatistas, promotoras do evento. 

No segundo Encontro Intergaláctico, realizado em 1997, dessa 
vez em Barcelona, na Espanha, é produzido o Manifesto da Ação Global 
dos Povos (AGP), no qual se propõe a construção de um espaço político 
internacional de encontro entre vários movimentos sociais com o objetivo 
de lutar contra a “destruição da humanidade e do planeta, a exploração e 
alienação do homem pelo sistema de produção (e consumo) de mercado-
rias”. A juventude tem sido atraída por esses eventos com caráter heterogê-
neo e suprapartidário, conforme aponta Sousa (2004a, p. 456):

São jovens que atendem ao chamado de grupos de ação direta; 
grupos independentes ligados a entidades estudantis; coleti-
vos anarquistas, socialistas, marxistas que acreditam numa 
sociedade sem classes, mas num socialismo não ditatorial, 
autonomista de várias tendências; estudantes geralmente não 
vinculados a siglas partidárias. Ambientalistas, sindicalistas, 
religiosos progressistas, cada qual com seu motivo de protesto; 
ecologistas radicais que aderem em grupo ou individualmente à 
ação direta como simpatizantes de causas específicas e que não 
pretendem se identificar com nenhuma tendência política, mas 
estão presentes em manifestações coletivas de caráter ideológico 
contra a ordem social.

O encontro ocorre anualmente e concentra um grande número de 
pessoas que utilizam a mídia e as novas ferramentas digitais na propagação 
e veiculação da luta contra o neoliberalismo e contra o capitalismo. Nas 
palavras de Sousa (2004a, p. 458): 

Os jovens desses movimentos utilizam recursos da indústria 
cultural e tecnológica para articularem uma rede movimen-
talista. Comunicam-se e coordenam-se, via Internet, con-
solidando laços, conhecimentos entre si e recrutando novos 
adeptos. As listas de discussão dimensionam a informação, a 



97

Marcas da historicidade: da emergência das charges à resistência neoliberal

organização, o esclarecimento das ações e, principalmente, o 
debate dos diferentes pontos entre os membros da rede.

Bringel e Muñoz (2010) reafirmam o caráter heterogêneo dos 
movimentos antineoliberais, os quais congregam perspectivas políticas as 
mais variadas, porém, identificam duas possíveis linhas de atuação: refor-
mista e revolucionária. Na primeira, o caráter propositivo se evidencia de 
forma mais clara com a participação de ONGs e movimentos sociais, cujo 
evento ápice é o Fórum Social Mundial. Na segunda linha de ação, predo-
mina a participação de movimentos de base, e o grande momento de luta 
é na Ação Global dos Povos, conforme asseveram Bringel e Muñoz: 

Obviamente, não está divorciado de um marco propositivo, 
mas está mais centrado no protesto e pode ser considerado 
mais rupturista, ao se posicionar abertamente contra o capita-
lismo e com uma atitude de enfrentamento diante das estrutu-
ras de poder dominantes (BRINGEL; MUÑOZ, 2010, p. 31). 

Esses acontecimentos históricos alavancaram o movimento e 
impulsionaram outras marchas, encontros e simpósios. Dentre esses, desta-
cam-se os protestos de Seatle e o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre.

Em 30 de novembro de 1999, uma multidão de mais de 40.000 
pessoas protestou contra a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
na cidade de Seattle, no Estado de Washington. Ativistas ligados a dis-
tintas áreas da sociedade lutavam contra a mercatilização da vida, contra 
a globalização econômica e contra o neoliberalismo e suas perversas con-
sequências. O movimento não apenas paralisou a reunião da cúpula da 
OMC como marcou a irrupção midiática do movimento antiglobalização, 
segundo Bringel e Muñoz (2010). 

A partir desses acontecimentos, os movimentos sociais amplia-
ram suas estratégias de organização das lutas. O campo da comunicação, 
sobretudo por meio das novas tecnologias, se transformou em uma arena 
de debates e mobilização dos ativistas. A ampliação das redes sociais cola-
borativas e de solidariedade internacional redesenhou a maneira de fazer 
política e intensificou o movimento por “um outro mundo”. 
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Bringel e Muñoz entendem o movimento antiglobalização em 
uma perspectiva ampla que congrega redes e movimentos sociais diversos 
(ambientalistas, feministas, sindicais, de defesa dos direitos humanos, entre 
outros). Apesar da heterogeneidade, há convergência na luta contra o sis-
tema político neoliberal, a partir da construção de “identidades coletivas 
multirreferenciais que superam o Estado-nação e uma luta comum contra a 
globalização neoliberal, a quem responsabilizam as múltiplas problemáticas 
contra as que se mobilizam” (BRINGEL; MUÑOZ, 2010, p. 29). 

É importante ressaltar que nem todos os movimentos visam à dis-
solução do capitalismo, há outras reivindicações na pauta desses agrupa-
mentos, que remontam a relações pré-capitalistas “tais como as castas, as 
etnias, as estruturas patriarcais” (HOURTART, 2001, p. 96). Entretanto, 
há um sentimento de frustração com o mundo contemporâneo, com as 
desigualdades e com todo sofrimento associado, é preciso construir um 
outro mundo, uma outra globalização. 

No Brasil, de 25 a 30 de janeiro de 2001, realizou-se o I Fórum 
Social Mundial, em Porto Alegre, com o lema: “um outro mundo é pos-
sível”. O evento congregou mais de 20 mil pessoas que procuravam se 
contrapor ao Fórum Econômico Mundial realizado, todos os anos, em 
Davos, na Suíça. 

Aquele momento, ao lado dos eventos assinalados, marcava a his-
tória da resistência ao neoliberalismo no país e no mundo e na construção 
de uma utopia internacional. “A tomada do poder? Não, apenas algo mais 
difícil: um mundo novo”, nas palavras do líder zapatista, Subcomandante 
Insurgente Marcos (apud CECEÑA, 2001, p. 191). 

Em 2010, época da escrita deste trabalho, o evento foi descentrali-
zado em cerca de 27 outros ao redor do mundo. Nesse mesmo ano, ocorreu 
na capital gaúcha e, em outros municípios do Rio Grande do Sul: Canoas, 
Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia 
do Sul, um balanço geral das atividades dos movimentos contrários ao 
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neoliberalismo e à mundialização29, intitulado: “Fórum Social 10 Anos: 
Grande Porto Alegre”. 

Apesar de todo o panorama de luta e resistência ao sistema neo-
liberal, do qual apontei apenas um fragmento, tem se colocado de forma 
reacionária a esses acontecimentos. A literatura acadêmica30 tem apontado 
um processo de silenciamento ou de “satanização” dos movimentos sociais 
por grande parte do jornalismo brasileiro. 

Embora exista essa posição, as ideias antineoliberais circulam em 
todos os campos, possibilitando uma série de retomadas e contradiscursos. 
Desse modo, serão utilizadas pelos chargistas, ainda que de forma indi-
reta, como elementos para a construção da crítica e da ironia no discurso 
humorístico.

O neoliberalismo e a resistência no Brasil

O neoliberalismo foi implantado no Brasil, a partir de 1990, 
pelo governo do presidente Fernando Collor de Mello. Esse promoveu 
a abertura comercial e financeira do país ao mercado externo e iniciou 
o processo de privatização das empresas estatais, mas o ápice das políti-
cas neoliberais se deu nos oito anos de mandato de Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002). 

O Brasil foi o último país da América Latina a implantar gover-
nos neoliberais, pois, na década de 1980, os outros grandes países da 
região: Chile, Bolívia, México e Argentina já haviam aderido ao modelo. 

29 Os intelectuais de “esquerda” preferem o termo mundialização à globalização. 
Harvey (2004) questiona o conceito, pois o considera limitante e tende a restringir 
as críticas. Na mesma linha, Bauman, defende que o termo cria “uma naturalização 
sui generis do curso que os acontecimentos e os assuntos do mundo estão tomando” 
(BAUMAN, 2000, p. 193, grifos do autor).

30 A esse respeito conferir, dentre outros, os trabalhos de Arbex Júnior (2006) e 
Guareschi (2000). 
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Essa resistência brasileira se justifica, segundo Alves (1998), pelas fortes 
pressões sociais das organizações civis, sobretudo, dos sindicatos. Aponto, 
também, a desconfiança de boa parte da burguesia nacional ante as pro-
postas globalizantes. Entretanto, a história imporia uma crise econômica 
grave e profunda nas estruturas do país que fragilizaria os sindicatos e 
geraria uma insustentável situação política. 

Para entender as razões e as consequências das práticas neolibe-
rais, precisamos recuar aos anos de 1980, período marcado pela estagna-
ção econômica e, especialmente, pela elevação geral dos preços. Para se 
ter uma idéia da insustentável situação da economia brasileira, a inflação 
atingiu o assombroso patamar de 1.782.9% por ano, em 1989, chegando a 
2.596% no ano seguinte, segundo dados da Revista Conjuntura Econômica 
da Fundação Getúlio Vargas (apud EQUIPE DE PROFESSORES DA 
USP, 2004). 

De acordo com Caldas (2003), o problema da elevação de preços 
aprofundou-se com o déficit das contas públicas, ou seja, os governos em 
todos os níveis (municipal, estadual e federal) gastavam mais do que arre-
cadavam e, quando não havia mais dinheiro, era necessária a emissão de 
novas moedas e a utilização de empréstimos, gerando, por conseguinte, 
um indesejável ciclo vicioso.  Segundo Caldas “foi essa ciranda de gastos e 
dívidas a razão maior para o descontrole de preços e pela inflação de mais 
de 5.000% em 1989” (CALDAS, 2003, p. 70). Dessa forma, durante o 
seu curto período de governo, Fernando Collor (1990-1992) tentou con-
trolar a inflação, por meio do Plano Collor “que conduziu o país a uma 
das maiores recessões da história econômica (a de 1991/93)” (ALVES, 
1998, p. 132). 

Somente em 1994, no último ano do mandato do presidente 
Itamar Franco foi implantado o Plano Real que conseguiu controlar a 
elevação dos preços. O então ministro da Fazenda, Fernando Henrique 
Cardoso,31 conseguiu a sua eleição contra o candidato do PT, Luiz Inácio 
Lula da Silva, utilizando-se da estabilidade de preços como trunfo eleitoral. 

31 Apesar da evidente condução econômica do seu governo, Fernando Henrique Cardoso não se 
considerava um político neoliberal. Por ironia histórica, ele ganhou a eleição e governou o país 
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Essa medida econômica servirá de argumento para o avanço 
neoliberal, conforme defende Araújo, “com o grande apoio popular que 
conseguiram num primeiro momento, os neoliberais criaram uma âncora 
política fortíssima para implementar as contrarreformas no Estado” 
(ARAÚJO, 1998, p. 5). Nesse sentido, a maioria das medidas econômicas 
do governo Fernando Henrique era justificada pelo controle inflacionário.  

De acordo com Filgueiras (2000), diversos países da América 
Latina passaram por experiências de planos de combate à inflação, evi-
denciando uma estratégia de abertura ao mercado externo. Se no pri-
meiro momento, houve uma valorização da moeda nacional  – o real, 
no caso do Brasil – na etapa final, o processo culminaria com dívidas 
públicas, desaceleração do crescimento, elevação do desemprego e con-
centração de renda. 

Fernando Henrique Cardoso ampliou as vendas das empresas 
estatais realizadas, inicialmente, no governo Collor: em seu mandato 
foram vendidas vinte grandes empresas, entre elas, a Companhia Vale do 
Rio Doce, a maior do Brasil. A quebra do monopólio estatal das teleco-
municações e a liberação da pesquisa e lavra dos minérios do país foram 
outros feitos realizados pelo governo do “tucano”, graças às mudanças na 
Constituição Federal de 1988. Isso gerou intensas polêmicas com a opo-
sição e setores ligados aos movimentos sociais, sobretudo, com o Partido 
dos Trabalhadores. 

De acordo com Singer (2001), as práticas neoliberalizantes de 
Fernando Henrique provocaram uma crise industrial e agrícola de caráter 
estrutural e o desemprego em massa, além da vulnerabilidade do Brasil às 
crises financeiras internacionais. 

Boito Júnior (2003) ressalta que se criou no país uma grande con-
centração de empresas que oferecem serviços de saúde e educação, uma 
vez que o Estado tem enfraquecido os seus investimentos nessas áreas, o 

por oito anos consecutivos pelo Partido Socialista Democrático Brasileiro (PSDB) apoiado 
pelo Partido da Frente Liberal (PFL).
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que intensificaria a desvalorização do público, aumentaria as disparidades 
sociais e favoreceria o individualismo. 

O agravamento do desemprego e suas consequências ocasionaram 
o surgimento de uma série de discursos questionando a situação socioeco-
nômica do país, o que culminaria com um acontecimento histórico-dis-
cursivo: as eleições presidenciais de 2002. Naquele momento, tínhamos 
associado ao governo, o candidato do Partido Socialista Democrático 
Brasileiro (PSDB), José Serra, disputando a presidência com o candidato 
do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva. A insatisfa-
ção com os oito anos do governo FHC foi um dos motivos que levaram o 
presidente Lula ao Palácio do Planalto, conforme Giambiagi: 

Uma das razões pela qual o candidato do governo FHC à pre-
sidência acabou sendo derrotado nas eleições de 2002 foi, cer-
tamente, a avaliação de que a política econômica tinha deixado 
a desejar em termos de seus efeitos sobre a renda e o desem-
prego (GIAMBIAGI, 2004, p. 193).

Segundo dados do Estudo Eleitoral Brasileiro na Pesquisa Nacional 
de Opinião Pública, realizada entre 2001 e 2002, a grande preocupação dos 
eleitores brasileiros estava relacionada à questão do desemprego. Conforme 
aponta Almeida (2006, p. 25), coordenador da pesquisa: “o eleitor brasi-
leiro em 2002 era um desempregado ou um subempregado ou, na melhor 
das hipóteses, tinha medo – e de fato corria o risco – de perder o emprego”. 

Apesar desse percurso histórico, as mudanças políticas em dire-
ção ao modelo político-econômico liberal sempre sofreram resistências, 
especialmente da classe trabalhadora, uma vez que provocaram maiores 
dificuldades para ela – voltarei a essa questão mais adiante. 

Além das crises econômicas e da influência do capitalismo inter-
nacional, o neoliberalismo contou com a intensa participação da mídia. 
Em todo o mundo, a grande Imprensa foi decisiva para o sucesso da for-
mação discursiva neoliberal. Essa hegemonia foi alcançada pela atuação 
do campo comunicativo:
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Na contemporaneidade, as corporações de mídia e entreteni-
mento exercem um papel estratégico. Atuam como agentes 
operacionais da globalização, do ponto de vista da enuncia-
ção discursiva. Não apenas legitimam o ideário global, mas o 
transforma no discurso social hegemônico, propagando visões 
de mundo de vida que transferem para o mercado a regulação 
das demandas coletivas (LENE, 2011). 

A vitória da ideologia neoliberal influenciou a construção do dis-
curso midiático no Brasil. Sobre esse aspecto, Kucinski (2000, p. 148) 
enfatiza o processo de privatização, denunciando o consenso favorável dos 
jornalistas em relação ao tema, mostrando como a polêmica foi apagada: 
“[...] na implantação do projeto neoliberal, todos os meios de comunicação de 
massa adotaram a mesma posição, apesar de a sociedade civil estar dividida”. 

Essa observação de Kucinski é importante por revelar que existiam 
opiniões divergentes sobre o processo de privatização, mas que não lhes era 
dado o mesmo espaço nos veículos. Por conseguinte, o discurso antineoli-
beral era ocultado ou desfavorecido pelos grandes veículos de comunicação. 

Esse silenciamento discursivo é um mecanismo comum da 
Imprensa, pois nem todos os discursos podem ser disseminados e pro-
pagados numa sociedade marcada pela divisão social, como esclarece 
Indursky: “a tecnologia da informação tem sido fortemente apropriada 
por algumas poucas empresas que, em nome da liberdade de expressão, 
entendida como liberdade de imprensa, têm usado os meios de comunica-
ção para defender os interesses de sua própria classe” (INDURSKY, 2011, 
p. 2, grifos da autora). 

Para Fonseca, a hegemonia do modelo “ultraliberal”32 foi alcan-
çada pela apropriação das instituições que funcionam como aparelhos pri-
vados de hegemonia, destacando a Grande Imprensa. Diante das propostas 

32 O autor prefere utilizar o termo ultraliberal, em vez de neoliberal, por considerar o último 
vulgarizado, o que acarretaria, para ele, mais confusão do que esclarecimento. “Como a 
própria grande imprensa se refere ao liberalismo de forma pouco criteriosa, a idéia de ultra-
liberalismo revela-nos a radicalidade com que os liberais do século XX atuaram com vistas à 
obtenção da hegemonia” (FONSECA, 2011). 
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neoliberais de desestatização econômica, de privatização, de precedência 
do privado ao público, de desmontagem do Estado de Bem-estar Social 
(considerado como ineficiente), de desregulamentação da produção, entre 
outros, exigia-se da Imprensa uma tomada de posição. Em seu trabalho, o 
autor comprova, através das análises dos editoriais dos maiores jornais do 
Brasil, do final da década de 1980, como as ideias neoliberais foram, ardu-
amente, defendidas. Ele acredita que subjaz aos textos um discurso orga-
nizado “com objetivos muito bem definidos enquanto atores políticos, 
aparelhos privados de hegemonia, partidos políticos (em certos momen-
tos) e empresas capitalistas” (FONSECA, 2011). 

Em 2002, a situação da sociedade brasileira apontava para um 
desgaste das políticas neoliberais que não teriam garantido melhorias nas 
condições da população. O agravamento do desemprego, o aumento da 
violência urbana e a crise generalizada enfraqueceram o modelo neolibe-
ral, favorecendo a voz daqueles que defendiam mudanças no campo social. 
Conforme aponta Fausto Neto (2003, p. 87):

Dizem os cientistas políticos que “ao fracassar na sua tentativa 
de impor a estabilidade monetária como chave para o futuro, 
(o Brasil) abriu caminho para uma solução popular para a crise 
brasileira”, através de um projeto que não vai “evitar o neo-
liberalismo, mas sair dele, com todas as armadilhas que ele 
deixa pelo caminho, de que a financeirização da economia é a 
expressa mais aguda”. O projeto de Lula é o de uma transição 
do modelo econômico atual – centrado na hegemonia do capi-
tal financeiro, para outro centrado no capital produtivo.

Em 2003, Boito Júnior (2003, p. 18), em um seminário reali-
zado na Universidade de São Paulo, lançou uma pergunta inquietante: “o 
governo do PT colocará um ponto final na hegemonia neoliberal, ou essa 
hegemonia sobreviverá à alternância do poder?”. 

Com efeito, o Partido dos Trabalhadores criticou, durante os oito 
anos da “era FHC”, a condução econômica do governo, especialmente, a 
maneira como as questões sociais eram negligenciadas. Igualmente, o PT 
era contrário aos acordos realizados com o Fundo Monetário Internacional, 
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basta recordarmos o slogan: “Fora FHC e o FMI”. Em 1999, ao lado da 
CNBB, da CUT, do MST e de outros partidos da oposição, o PT lançou 
o primeiro “Grito dos Excluídos”, evento que passou a acontecer, anual-
mente, no dia 7 de setembro, se contrapondo às comemorações oficiais da 
Independência e reivindicando mais justiça social. 

O último governo FHC foi marcado por fortes crises econômi-
cas internas e no exterior, aliada à crise energética que reduziu o nível de 
consumo da eletricidade, provocando uma diminuição no crescimento da 
economia. Uma das crises externas mais marcantes foi a da Argentina, 
iniciada em janeiro de 2002, que repercutiu bastante na mídia brasileira 
e foi usada pela campanha de Serra como arma eleitoral contra Lula. O 
candidato tucano defendia que somente ele seria capaz de evitar que a crise 
chegasse ao Brasil. Nessa perspectiva, conforme Almeida: “a associação 
entre a crise da Argentina e a oposição tentava chacoalhar a acomodação 
definitiva do eleitor à candidatura Lula” (ALMEIDA, 2006, p. 197). 

Os altos níveis de desemprego marcaram época. Nesse contexto, 
em 2002, Lula se apresentara como candidato à presidência da República 
pela quarta vez.

Assessorado pelo marqueteiro Duda Mendonça, Lula apresentava 
um discurso político diferente dos adotados nas três campanhas ante-
riores, nas quais se candidatou à presidência: procurou se aproximar de 
outros partidos como o PMDB; aliou-se ao Partido Liberal do empresário 
José Alencar33, futuro Vice-presidente; acenou para uma manutenção dos 
compromissos internacionais e da estabilidade econômica. A mudança 
discursiva também foi operada na imagem do candidato: da contenção 
dos seus gestos ao figurino utilizado. Sob o holofote da mídia:

33 A aliança PL/PT apresentava resistência dentro do último partido, mas fora, arduamente, 
defendida por Lula. Em março de 2002, o diretório nacional do Partido dos Trabalhadores 
aprovou por 38 votos contra 29 o processo de aliança entre os dois partidos. O maior prob-
lema da aliança estava em Alagoas, onde o PL estava associado ao grupo do ex-presidente 
Fernando Collor. A senadora Heloisa Helena, que há tempos protestava contra a união dos 
dois partidos, teve que renunciar a sua candidatura ao governo daquele Estado. Em discurso 
no Senado Federal do dia 03 de junho de 2002, a então senadora do PT declarou: “O PL em 
Alagoas é formado por ‘colloridos’, moleques de usineiros e indiciados da CPI do narcotrá-
fico. É demais uma coisa dessas” (REVISTA ÉPOCA, 2002, p. 38). 
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O sindicalista é apagado e, em seu lugar, aparece um novo 
herói dos anseios populares, ícone da esperança de resolução 
do caos social que se instala progressivamente no país: é pre-
ciso dizer que os anos de FHC não representaram investimen-
tos maciços nas áreas de saúde, educação, reforma agrária, 
geração de emprego e moradia. O ex-metalúrgico sobe não 
como representante dos sindicalistas, mas como unanimidade 
nacional e como líder de todos os brasileiros. Colocado no 
lugar de representante de todos, Lula deixa parte de sua raiz 
de sindicalista esmorecer e passa a ser falado (e a falar) como 
Presidente com letra maiúscula (PACÍFICO; ROMÃO, 2010).

No primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras de 
2002 disputaram seis candidatos: Luiz Inácio Lula da Silva do Partido 
dos Trabalhadores (PT), José Serra do Partido da Social-Democracia 
Brasileira (PSDB), Anthony Garotinho do Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), Ciro Gomes do Partido Popular Socialista (PPS), José Maria do 
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e Rui Pimenta 
do Partido da Causa Operária (PCO). Nenhum candidato obteve maioria 
absoluta dos votos válidos, passando ao segundo turno Lula (46% dos 
votos válidos) e Serra (23% dos votos válidos). No segundo turno, Lula 
ganhou o apoio de Garotinho e de Ciro e dos partidos aliados: PSB, PDT 
e PTB. Serra obteve o apoio de boa parte do PFL. Como vimos, Lula com 
61% dos votos válidos venceu Serra com 39%, mas não venceu sozinho, 
naquele momento, o campo da comunicação ganhou enorme destaque, 
com ênfase nas ferramentas de marketing e publicidade, amplamente, uti-
lizadas pelos candidatos. Nesse sentido, é interessante a análise de Gomes 
sobre a primeira eleição de Lula e as estratégias cênico-teatrais utilizadas:

[...] show de profissionalização de campanha onde o público 
frequentemente teve dificuldade para distinguir se se tratava 
de uma competição cujo resultado decidia quem era o can-
didato preferido pela esfera civil ou se, diversamente, o que o 
resultado permitia mesmo era aferir qual teria sido o melhor 
consultor político. A construção de personagens de ganhos elei-
torais controladas por sondagens de opinião, o controle sobre 
os textos e sobre os modos de sua recitação, a programação e 
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a administração das emoções do público [...] tudo isso consti-
tuiu o último ato (o mais recente, não o derradeiro) da drama-
turgia política brasileira (GOMES, 2004, p. 292-293).

Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, a vitória de Lula 
não foi, apenas, uma estratégia de marketing eleitoral. Dentro do Partido 
dos Trabalhadores, já havia uma transformação interna, um deslocamento 
das posições mais radicais, por grande parte do heterogêneo PT. Conforme 
Rubim (2003), a construção da nova imagem de Lula não teria sido apenas 
operada pelo marketing:

O próprio Duda Mendonça, em entrevista, reconheceu: “Na 
verdade, o Lula mudou, porque o PT mudou”. A conversão da 
política do Partido dos Trabalhadores e da imagem de Lula 
foi, em verdade, um processo longamente vivenciado, formu-
lado e construído, em termos políticos e de mídia, nos últimos 
anos pelas experiências políticas e administrativas do partido 
e pela liderança do grupo hegemônico no PT. (RUBIM, 
2003, p. 54). 

As mudanças de Lula no campo da economia se refletiram nos 
dois primeiros anos de governo (2003-2004); entre elas, podemos des-
tacar: a manutenção de quadros técnicos do governo anterior no Banco 
Central e no Ministério da Fazenda; a nomeação do ex-banqueiro do Bank 
Boston, Henrique Meirelles, para a presidência do Banco Central; a exem-
plo do governo FHC, a ênfase dada ao superávit primário – o dinheiro 
que o governo economiza para pagar os juros de sua dívida – como condi-
ção para o equilíbrio financeiro do país; as elevadas taxas de juros com o 
objetivo de controlar a inflação e, ainda, o projeto de implantação de um 
Banco Central independente.

Esse último ponto revela uma profunda mudança no discurso 
petista, o que faz Benjamin e Ribeiro cogitarem uma adesão do governo 
ao neoliberalismo:

Entre as diversas manifestações de que a adesão do PT ao neo-
liberalismo é doutrinária, e não circunstancial, destaca-se a 
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promessa de que o governo encaminhará em 2004 ao Congresso 
o projeto que prevê a concessão de autonomia legal ao Banco 
Central (BC). Em carta ao FMI, datada de 21 de novembro 
de 2003, o ministro Antônio Palocci afirma que “o governo 
continua empenhado em que seja aprovada uma lei para dar 
autonomia ao Banco Central, assim que haja espaço na agenda 
do Congresso” (BENJAMIN; RIBEIRO, 2004). 

O fato é que a memória desses acontecimentos estará presente 
no discurso das charges, às vezes, explicitamente, outras vezes, de forma 
velada. O conhecimento desses dados históricos ajuda a responder uma 
questão que interessa à Análise de Discurso: “[...] como apareceu um 
determinado enunciado, e não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 2004, 
p. 30). Recorro a essa citação clássica de Foucault para reforçar que a nossa 
interpretação das charges exige o conhecimento dessas transformações 
históricas – condições de existência desse discurso. 
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ao neoliberalismo

[...] resposta do pequeno alfaiate judeu a seu cliente descon-
tente por ter esperado durante seis anos a entrega de uma calça 
e observado que Deus só havia levado seis dias para criar o 
mundo: “sim, mas veja a calça e veja o mundo [...]”.

Michel Pêcheux

As discursividades instauradas pelos enunciados das charges cul-
minam com a emergência de um acontecimento discursivo: a “quebra do 
ritual” neoliberal, arraigado no discurso jornalístico. O discurso de resis-
tência se costura no cruzamento dos fios da atualidade e do passado, evo-
cado pela memória discursiva. Os sujeitos-chargistas ecoam a voz social 
daqueles que resistem, permitido que o subalterno não permaneça conti-
nuamente silenciado nos vãos da história.

Na dispersão dos enunciados, reuni em movimentos, os quais 
detalho nas próximas páginas, o discurso de resistência das charges a par-
tir de seu caráter derrisório e interdiscursivo. A memória discursiva é a 
linha que costura esses agrupamentos e promove a crítica, por vez, des-
construtora de imagens, dizeres e silêncios.

As contradições da memória do sujeito Lula 

Ex-sindicalista e defensor da classe operária, em 2004, na con-
solidação do seu primeiro governo (2003-2006), Lula caminhava para 
uma condução político-econômica conservadora com nítido viés neoli-
beral. Naquelas condições de produção, o passado de Lula seria cobrado 
como num jogo comparativo de imagens do antes e do depois da eleição. 
Algumas charges evidenciam, claramente, as contradições do Presidente, 
como as que se seguem: 
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Figura 26 – Charge DP, Lailson, 27/04/04

A charge publicada está ancorada em um gênero no qual a crítica 
política é permitida e esperada. É, exatamente, isso que a imagem busca 
fazer ao apresentar a imagem de Lula mais velho (o agora, Presidente da 
República), comparando-o ao jovem sindicalista do ABC Paulista como 
uma imagem refletida em um espelho. Na materialidade linguística, a 
equivocidade da língua e a ambiguidade do termo “mínimo” permitem a 
produção de um jogo irônico ao justapô-lo ao oposto “máximo”.

Lula parece surpreso com essa imagem esquecida. Dessa forma, a 
charge denuncia a mudança da formação ideológica do então Presidente ao 
assumir a nova posição social. No funcionamento interdiscursivo, pode-
mos identificar um discurso que associa o “poder” político a algo negativo 
ou enganador: ao se chegar aos cargos de governo, esquece-se do lugar dos 
trabalhadores e da luta contra a dominação de classe. A presença do Lula 
em miniatura, metonímia do trabalhador e sindicalista, carrega efeitos 
de sentidos que materializa a denúncia de que, no lugar da Presidência, 
ao contrário de seu passado, Lula não vê os pequenos, os trabalhadores 
(agora, reduzidos de tamanho). 

Ao ocupar a presidência da República, o antigo Lula – no retorno 
de sua imagem de operário – penetra no campo da invisibilidade. O 
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enunciado “queremos o máximo do mínimo” ecoa a voz do Lula sindi-
calista do ABC Paulista, do torneiro-mecânico que, outrora, reivindicava 
aumento e salários justos para a classe trabalhadora. 

A imagem espantada e surpresa do Presidente retrata o esque-
cimento do passado do Lula-trabalhador. De fato, o chargista retoma a 
declaração de Luiz Inácio Lula da Silva na época em que ele era sindica-
lista e, promovia, ao lado do Partido dos Trabalhadores, as históricas gre-
ves na indústria de São Paulo, reivindicando melhor remuneração para os 
funcionários e pressionando os governos pelo aumento do salário mínimo. 

Não é sem propósito que o Lula-operário está usando um cha-
péu vermelho, pois essa cor sempre esteve associada aos movimentos de 
esquerda, de orientação socialista ou comunista; por conseguinte, o uso 
desse adereço reforça a construção da imagem de radical do sindicalista. 
Além do enunciado em análise trazer a posição discursiva de uma classe 
que reivindicava melhores salários. Já os elementos gráficos proferidos pelo 
Lula-trabalhador são xingamentos, segundo codificação da linguagem 
específica do humor gráfico. 

A partir dessas constatações verbo-visuais e graças ao princípio da 
intericonicidade, vemos nesses recursos a construção do estereótipo dos 
militantes de esquerdas, classificados como radicais. 

A charge critica a mudança discursiva operada por Lula, nos últi-
mos tempos, cobrando-lhe atitudes coerentes com sua história política - o 
PT e Lula, durante os governos anteriores, reivindicaram reajustes maiores 
no salário mínimo do que os que eram realizados. Como em um jogo de 
espelhos, o chargista aponta as transformações históricas do Presidente, 
colocando em confronto duas formações discursivas antagônicas. 

O PT e Lula sempre se colocaram a favor do aumento do salário 
mínimo, uma das mais nítidas atitudes antineoliberais, mas o governo 
apresentou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº. 182/ 2004 
que dispunha sobre o mínimo, a partir de 1º de maio de 2004, reajus-
tando-o em 20 reais. Dessa maneira, o salário passaria de R$ 240 para 
R$ 260. Por outro lado, a oposição defendia a proposta do deputado 
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Rodrigo Maia (PFL-RJ), que propunha um salário maior de R$ 275. 
Estava travada a disputa entre governistas e oposição. A polêmica se acen-
tuou, ainda mais, com as declarações de descontentamento por parte de 
alguns congressistas do PT – o caso mais emblemático foi o do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que votou contra a proposta oficial do governo e, 
ainda, ameaçou sair do Partido caso fosse punido. Como podemos cons-
tatar, todo esse conflito está permeando a charge analisada e construindo 
efeitos de sentidos.

Naquela edição, o Diario de Pernambuco trazia um artigo inti-
tulado “Homicídio legal” da crítica de economia, Miriam leitão, contrá-
rio ao governo Lula e aos movimentos sociais. A posição discursiva desse 
artigo, ancorada em outra FD, vai de encontro ao da charge, mostrando a 
heterogeneidade discursiva dos jornais, arena de embates discursivos. No 
texto, a autora critica o apoio do governo ao MST: “depois da ameaça e 
das invasões, até em empresas produtivas” (LEITÃO, 2004, grifos meus), e 
relata o caso de assassinato de 29 garimpeiros por índios “que andam em 
pick-ups Mitsubishi, falam em celulares e fretam aviões”. A adjetivação 
negativa dos movimentos sociais aparece em outros momentos do texto 
da autora que finaliza o artigo com um discurso também contrário ao 
governo Lula:

O Governo erra diariamente. Por atos, palavras e omissões. É 
isso que está por trás da sua perda de popularidade e não um 
suposto erro de estratégia na comunicação. Não adianta pôr 
na berlinda o ministro Luiz Gushiken. Não adianta convocar 
os dudas, anti-dudas e druidas (LEITÃO apud DIARIO DE 
PERNAMBUCO, 2004). 

A manchete do dia apresenta o seguinte texto: “Lula anuncia cor-
reção na tabela do imposto de renda” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 
2004, grifos do autor). O acontecimento gerador da matéria foi um pro-
nunciamento do Presidente aos metalúrgicos, no dia anterior, em São 
Bernardo do Campo, se comprometendo em diminuir o valor do imposto 
de renda dos trabalhadores. A notícia poderia ser um ponto positivo para 
o governo, mas foi retrabalhada em termos negativos, ampliando os movi-
mentos de crítica já existentes na charge, conforme o fragmento do Diário: 
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“o presidente quase foi vaiado pelos metalúrgicos quando classificou como 
privilegiados os que pagam Imposto de Renda no Brasil” (DIARIO DE 
PERNAMBUCO, 2004). 

O que essas relações textuais marcam é o espaço privilegiado do 
campo econômico e as posições críticas que, por vezes, são divergentes em 
relação ao posicionamento adotado nas charges. Vejamos outra imagem:

Figura 27 – Charge DP, Lailson, 01/04/04

A postura corporal e a composição cenográfica remetem a ima-
gens já vistas do discurso político, mas atualizadas nos balanços da memó-
ria pelo viés da ironia. 

Historicamente, o primeiro de abril é considerado como o “dia da 
mentira”, o que é dito nesse dia não deve ser levado a sério. Por meio dessa 
construção discursiva, o chargista provoca o efeito de sentido humorístico. 
Na charge, Lula é destronado – de Presidente a mentiroso – e, também, 
caricaturado com feições grotescas que remetem à animalidade: nariz e 
orelhas desproporcionais e mãos disformes.
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 Mais uma vez, temos, como pano de fundo, uma crítica às ele-
vadas taxas de desemprego e a fome no país. Há uma retomada explícita 
do discurso eleitoral em uma movência de sentido, ou seja, a enunciação 
é deslocada do dia da posse presidencial para o Dia da Mentira. Por con-
sequência, as declarações oficiais se tornam enganos eleitoreiros. Cria-se 
uma relação polêmica discursiva, na qual a charge “intericompreende” o 
discurso do petista, inscrevendo-o num tensionamento inconciliável entre 
a postura desejada de um estadista e as “mentiras” permitidas pela tradi-
ção histórica da data.

A charge marca seu efeito irônico, nos efeitos de memória, entre o 
ritual “dos jogos de mentira” e o já dito alhures. Sabemos que, nessa data, 
podemos “brincar” com os acontecimentos do cotidiano, porém é inter-
ditado ao presidente da república, e a qualquer outro ocupante de cargo 
público, mentir publicamente, sobretudo, com problemas persistentes na 
sociedade brasileira, que requerem seriedade.

No primeiro dia de janeiro de 2003, muitos jornalistas dos 
maiores veículos do país estavam atentos aos acontecimentos em Brasília, 
pela primeira vez no país, um presidente de “esquerda” tomava posse. 
Câmeras e microfones posicionados para que, “ao vivo”, grande parte 
da população ouvisse o primeiro discurso do seu Presidente que enfati-
zava a necessidade de um pacto social contra a fome e as desigualdades 
sociais. Em um tom irônico e denunciante, retomando pelo intertexto 
o discurso de posse, o chargista está cobrando essas promessas não con-
cretizadas por Lula e, também, criticando sua consequente desidentifi-
cação com a formação discursiva progressista do passado, refletida nas 
inverdades em relação ao desemprego e à fome. Na representação ima-
ginária e ideológica da charge, há uma voz silenciada que, pela memória 
discursiva, podemos pôr em evidência: o discurso de que todo político 
é mentiroso e da consequente desilusão com a política partidária nas 
sociedades ocidentais. 

Com frequência, vemos na mídia o tema do desemprego e suas 
consequências nefastas; apesar de bastante conhecido, os economistas o 
consideram um fenômeno complexo e diversificado. Segundo informações 
coletadas pelo DIEESE e pela fundação SEADE, a taxa de desemprego da 
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Região Metropolitana do Recife aumentou no período de publicação da 
charge, de março a abril de 2004, passando de 24,2% para 24,7% da 
população economicamente ativa. O contingente de desempregados foi 
estimado em 380.000 pessoas na região. Vejamos agora uma charge do 
jornal natalense:

Figura 28 – Charge DN, Ivan Cabral, 10/04/04

O sujeito tem um papel ativo na imagem ao se indignar e ao con-
testar aquilo que é dito na TV. O olhar de espanto e a boca entreaberta do 
pedinte reforçam o seu desacordo com aquilo que é dito por Lula. 

O chargista explora a equivocidade da língua por meio ambigui-
dade do verbo “viajar”, que pode ser tomado em seu sentido dicionarizado 
mais comum (deslocar-se de um lugar) ou como imagem da alienação e 
da fuga da realidade. 

Em seu primeiro governo, o Presidente Lula fora bastante criti-
cado por suas intensas viagens ao exterior. No movimento interdiscursivo, 
há um discurso não dito que defende a permanência dos governantes no 
seu lugar de governo. Assim, o bom gestor será aquele que conhece in 
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loco os problemas do seu país. No arquivo, também circula o discurso 
do “mau político”, sobretudo dos que possuem cargos federais, porém 
somem durante o mandato, reaparecendo em suas comunidades apenas 
no período eleitoral. Sob a alegação da necessidade de viajar para estar 
próximo aos centros decisórios, leia-se Brasília, esses políticos, ironizados 
pela alcunha de “copa do mundo”, estão distantes e desconhecem os pro-
blemas sociais. Por outro lado, o enunciado “tá viajando demais” denuncia 
uma indiferença e um distanciamento de Lula da realidade de pobreza dos 
brasileiros – observe-se que, na charge, os dois ocupam lugares distintos: 
enquanto Lula dá entrevista na TV, o homem assiste à imagem na rua. 
Logo, o sujeito chargista constrói a derrisão do governo Lula a partir desse 
movimento interdiscursivo e da polissemia permitida pela língua. 

O discurso positivo de Lula acerca da economia e o contraste com 
a pobreza do idoso geram crítica ao caráter demagógico dessas palavras. 
Dessa forma, o Presidente estaria ludibriando os brasileiros a considerar 
que a pobreza será diminuída com a melhoria dos indicativos econômicos 
citados. Por conseguinte, o chargista coloca Lula novamente em oposição 
ao povo no conflito de classes, o qual se materializa nesse discurso. 

Por outro lado, no movimento da memória discursiva, percebe-
mos que esse discurso já fora proferido alhures na perspectiva econômica 
do ministro Delfim Neto em sua “metáfora do bolo”. Na sua premissa de 
base, há o efeito do pré-construído de que o crescimento é uma precondi-
ção para o combate às desigualdades sociais.

Há referências intertextuais ao tema, na página seguinte à charge, 
temos o texto: “Programas sociais serão ampliados” o qual forma um qua-
dro antagônico ao compará-lo com o discurso do chargista. Na matéria, 
três dias após o governo ter anunciado um contingenciamento de R$ 6 
bilhões no orçamento de 2004, Lula “afirmou que irá ampliar os progra-
mas sociais neste ano. Ele vinculou o aumento do número de assistidos a 
uma retomada do crescimento econômico, prometida desde o início do 
seu governo” (DIÁRIO DE NATAL, 2004, p. 3). 

Dessa forma, a disposição da charge próxima ao texto provoca um 
efeito de contradição discursiva e ideológica. Ao mesmo tempo, o discurso 
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de Lula na representação da charge (“a retomada do crescimento econô-
mico e a geração de emprego vão impulsionar o combate à pobreza”) se 
aproxima dos argumentos defendidos pelo Presidente na matéria jornalís-
tica do Diário de Natal, conforme o seguinte fragmento da entrevista: “o 
governo vai ampliar cada vez mais o número de beneficiados pela trans-
ferência de renda do Bolsa Família e continuar executando programas 
e ações para combater as causas da fome e da pobreza no nosso país” 
(DIÁRIO DE NATAL, 2004, p. 3). 

Na matéria jornalística, o tom otimista do Presidente se contrapõe 
ao ceticismo do personagem da charge, conforme observamos no trecho: 
“neste ano, a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos 
vão impulsionar e muito esse trabalho” (DIÁRIO DE NATAL, 2004, p. 3).

Há no posicionamento de Lula, no texto jornalístico, uma cor-
relação necessária entre crescimento econômico, o aumento do PIB, e o 
combate à pobreza, a qual não emerge no discurso humorístico. Sendo 
assim, há um processo polêmico entre a FD humorística e a FD da 
político-econômica do governo Lula. Em outras palavras: a preponde-
rância pelo campo econômico se torna evidente no discurso econômico, 
enquanto a charge põe em evidência as contradições sociais no Brasil. 

Nas duas últimas charges, verifiquei que os enunciados verbais do 
sujeito Lula (“vou criar dez milhões de emprego, acabar com a fome no 
Brasil, agilizar o Estado e a retomada do crescimento econômico e a geração 
de emprego vão impulsionar o combate à pobreza”) fazem parte de uma 
mesma filiação parafrástica, uma vez que retomam, interdiscursivamente, o 
discurso do político demagogo, cujas promessas eleitorais jamais são cum-
pridas. A resistência discursiva da charge se assenta na desconstrução irônica 
do discurso presidencial ante as suas contradições políticas. 

As marcas interdiscursivas do operário 

Nos movimentos históricos e ao evidenciar as contradições 
do PT e de Lula, conforme veiculação da mídia, os sujeitos chargistas 
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proporcionam a emergência de um acontecimento específico: o retorno da 
imagem do operário como efeito de memória discursiva. 

Essa imagem intericônica remete às décadas passadas, aos tempos de 
militância do petista em favor dos operários do ABC Paulista, mas, em 2004, os 
espelhos se quebraram e o passado de Lula vem à tona na crítica dos chargistas.

O desemprego entre os trabalhadores permaneceu elevado nos pri-
meiros anos do governo Lula. A esperança de que um Presidente-operário 
pudesse transformar a situação social do país parecia tornar-se em mais uma 
decepção histórica. O número daqueles que estavam fora do mercado do 
trabalho crescia e, também, o medo de se incluir nessa estatística. Essa pre-
ocupação social era forte bandeira de luta dos movimentos sociais da época, 
a charge abaixo se coloca nessa mesma perspectiva como uma resistência à 
mercatilização da vida presente na formação ideológica neoliberal: 

Figura 29 – Charge ON, Tadeu, 21/04/04

As marcas das solas nos macacões podem ser interpretadas com 
metonímias do desemprego. Há um funcionamento interdiscursivo no 
não dito da charge: no uso cotidiano é comum a expressão “levar um 
chute na bunda” para se refererir ao término de alguma relação, seja amo-
rosa ou profissional. O entreolhar do personagem auxilia a construir o 



119

A charge como resistência ao neoliberalismo

efeito de sentido de ameaça dialogando com enunciado “empregos” estam-
pado no jornal.

O chargista utilizou as marcas das solas de sapato expressando a 
exclusão do mercado de trabalho. Sabemos os efeitos perversos físicos e 
psicológicos oriundos da falta de estabilidade profissional e ausência de 
trabalho na sociedade pós-fordista. Nessa perspectiva, as marcas podem 
ser entendidas, também, como metáfora da situação psicológica do estar 
desempregado, ou seja, chutado, ferido e humilhado. 

Esse processo de exclusão do homem tem origens na decompo-
sição do Estado de Bem-estar Social, acentuado pelas práticas capitalis-
tas neoliberais, e geram profundas transformações no sujeito. O próprio 
prefixo “des” implica um desvio da norma da regra, “des-empregado” é 
alguém que é recusado para o emprego. 

Dessa forma, o operário é marcado como supérfluo, ele se torna 
descartável no sistema capitalista, ou seja, mais um elemento do exército 
de reserva que sustenta o sistema de dominação e exploração. Nesse jogo 
interdiscursivo, o personagem da charge traduz as incertezas e medos do 
homem contemporâneo destituído do fazer produtivo. 

Apesar de não encontrar referências intertextuais claras entre as 
matérias jornalísticas e os jornais, constatei que a charge carrega a memó-
ria de outros “já ditos” e “já vistos” alhures nos arquivos da memória. O 
chargista desconstrói a imagem de Lula e do PT como alternativas de 
resistência ao neoliberalismo e às consequências dessa prática econômica. 
Ao contrário do prometido e esperado, permanecem os históricos proble-
mas que afetam, sobretudo, a classe trabalhadora, não detentora dos meios 
econômicos de produção. Por conseguinte, reforça-se a crítica ao elevado 
índice de desemprego que assolava o país em 2004.

O retorno da figura do operário é um movimento de memória 
histórica. Lula era, outrora, da classe social trabalhadora, mas agora, ade-
riu a uma nova posição nas “relações de força social”. Essa posição discur-
siva é ainda mais evidente na charge a seguir: 



120

A charge como resistência ao neoliberalismo

Figura 30 – Charge ON, Tadeu, 07/04/04

O constrate entre as duas expressões chama a atenção para uma 
incongruência irônica em tela: quem estaria feliz com um aumento de 
apenas vinte reais no salário mínimo? Somente um palhaço. Ao usar o 
nariz, o operário é deslocado do seu universo social (o espaço da fábrica, 
da indústria ou do comércio) para se tornar também um sujeito-palhaço. 

No arquivo, há enunciados negativos sobre o papel social do 
palhaço, por exemplo, em: “isso é uma palhaçada!”; por conseguinte, 
podemos, por efeitos metafóricos, traduzir o discurso da charge, nos 
seguintes termos: “esse aumento, proposto pelo governo Lula, é coisa de 
palhaço!”. No jogo contrastante das expressões faciais das duas caricatu-
ras, a ironia do texto se estabelece e encaminha a reflexão à situação dos 
trabalhadores-operários.

O termo “palhaço” se insere numa rede de significação hetero-
gênea. Nos movimentos interdicursivos, identifiquei a construção ima-
ginária e ideológica do palhaço prenhe de contradições: se por um lado 
é símbolo da infância e do humor, também, possui conotações negativas, 
posto que o palhaço “rouba a mulher do outro” e, por vezes, é incoveniente 
e extrapola os limites sociais. 
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Esse discurso sobre o palhaço se cruza, no domínio da memória, 
com o discurso da carnavalização, da deconstrução social, operado pelos 
humorístas na história. O sujeito chargista representa um “palhaço feliz”, 
evocando o papel discursivo, presente no imaginário, do seu antecessor 
direto, o “bobo da corte”, aquele que é capaz de rir e de se regozijar até nas 
desgraças e nos sofrimentos.

No arquivo, também, existem memórias antigas sobre o palhaço 
e sobre o bobo da corte funcionando como “desmascadores” de enganos, 
capazes de denunciar e carnavalizar os próprios “reis”. Recorde-se que na 
época do carnaval medieval, analisado na obra bakhtiniana, era esse o per-
sonagem que assumia o trono, lugar de poder soberano, desconstruindo 
a ordem estabelecida. Essa historicidade é retomada na representação 
do palhaço, mas o operário resiste e permanece sério, incapaz de rir da 
“palhaçada” do irrisório aumento. 

Por vias interdiscursivas, sabemos que o uso do nariz de palhaço 
é recorrente estratégia de protesto político dos movimentos sociais e dos 
trabalhadores. Dessa forma, o operário está investido em uma posição 
discursiva de resistência ao baixo salário. 

A interpretação dessa imagem dialoga com a situação contraditó-
ria do Presidente à época cujas referências intertextuais permitem entrever. 
A charge dialoga com a matéria publicada, “salário mínimo ainda não é 
consenso entre as bancadas” (O NORTE, 2004, p. A3), e, também, com 
diversos outros textos que circulavam à época sobre o tema. A polêmica, 
levada à esfera da visibilidade midiática, sobre o aumento do mínimo é a 
tônica do texto, que aponta a articulação de líderes das bases aliadas e da 
oposição para a votação da medida provisória presidencial que fixava o 
mínimo em R$ 260. 

É preciso observar que a charge se colocava, na mesma página, ao 
lado do editorial, esse último inscrito em uma formação discursiva oposta, 
pois representa a “voz” oficial da empresa jornalística. O tema desse outro 
texto era “inclusão social”. À primeira vista parecia que, assim como a 
charge, o editorial defenderia temas sociopolíticos relevantes para os tra-
balhadores como distribuição de renda e diminuição das desigualdades 
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sociais. Todavia, a “inclusão” a que se refere o título era o reforço das 
exportações brasileiras nos mercados externos tradicionais, Estados 
Unidos e União Europeia. 

De início, o texto elogia a política econômica exportadora do 
governo Lula e a abertura de novos mercados (Rússia, Oriente Médio, 
África do Sul), mas defende a inserção do Brasil nos já tradicionais, como 
condição para a “inclusão social”. Essa medida é vista como benéfica às 
empresas nacionais que deveriam planejar, estrategicamente, seus negócios 
para enfrentar os desafios da exportação:

Resumindo. O interesse do Brasil em novos mercados se justi-
fica, sob todos os títulos, porque criará condições para a reto-
mada do desenvolvimento econômico, única forma do país 
conseguir o crescimento sustentável. Para tanto é fundamental 
a promoção dos produtos em mercados tradicionais (O NORTE, 
2004a, A2, grifos meus). 

Dessa forma, a charge se afasta do posicionamento discursivo ofi-
cial do jornal, abrindo espaço para a crítica e para a heterogeneidade dis-
cursiva – o que serve de indicativo para evitarmos classificações estanques 
do discurso jornalístico. 

Nesse sentido, quando consideramos a expressão “inclusão 
social” ficam evidentes duas formações discursivas antagônicas (uma da 
charge e outra do viés oficial do jornal). Na charge, a “inclusão” seria 
materializada, por exemplo, em um aumento justo para os trabalhadores/
operários. Dessa forma, evidencia-se o caráter de resistência ao discurso 
neoliberal, centrado em interesses puramente mercantis. Vejamos outra 
charge a seguir: 
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Figura 31 – Charge ON, Tadeu, 27/04/04

A materialidade imagética direciona o olhar ao enunciado 1 
“NÃO HÁ VAGAS”, o qual ocupa posição de destaque no quadro, refor-
çado pelo estilo e pelo tamanho da fonte empregada. Por sua vez, esse 
enunciado é recorrente nas empresas e outras instituições como forma de 
se antecipar ao sujeito que deseja emprego. Ela serve como uma barreira 
que divide os empregadores e os desempregados. Sendo assim, esse qua-
dro com a referida inscrição tem a função de evitar incômodos aos donos 
do capital: o aviso “não há vagas” tem o objetivo de manter à distância 
os sujeitos desempregados que, de longe, já sabem que não há oportuni-
dade de emprego no estabelecimento. O retorno desse enunciado expressa 
uma violência simbólica, os sujeitos são marcados pela impossibilidade de 
sequer entrar no espaço do emprego pretendido. 

O que se configura como recurso irônico é o processo de ante-
cipação duplo, dentro do tradicional quadro de avisos, encontra-se entre 
parêntesis o enunciado 2: “vá se queixar com o Lula!”. Se recorrermos à 
conhecida teoria pecheuxtiana das formações imaginárias, a qual advoga 
que todo processo discursivo implica a existência de relações de força ima-
ginária, representações subjetivas das designações das posições dos sujei-
tos, perceberemos que o sujeito-chargista posiciona-se discursivamente, 
por meio da ironia, marcando sua presença no texto em tela. Dessa forma, 



124

A charge como resistência ao neoliberalismo

se o sujeito desempregado, nas situações concretas, ao ler uma sequência 
discursiva semelhante ao enunciado 1, construiria uma imagem negativa 
do empregador (“não há vagas”, você está me excluindo, logo você é cul-
pado) seria surpreendido com a sequência discursiva 2 (“não há vagas, mas 
a culpa é do Lula”). O enunciado “vá se queixar com o Lula!” denuncia 
ironicamente a continuidade das políticas neoliberais à época. 

Temos a memória trazida pelos “já ditos” acerca do Lula-
trabalhador, aquele que estava ao lado das classes operárias na luta por mais 
emprego, salário, menos juros e contra os organismos internacionais, mas 
que, ao assumir o cargo, se reveste também do mesmo posicionamento e 
das estratégias ideológicas dos tradicionais governantes que criticava. 

A expressão de tristeza do personagem pode ser interpretada 
como a dupla frustração de não conseguir trabalho e, por isso, ser “culpa” 
do seu antigo “companheiro Lula”. Novamente, desconstrói-se a imagem 
do Presidente como parceiro dos trabalhadores, a perspectiva política é 
desalentadora: eles estão em lados opostos na luta de classe. Segundo o 
enunciado 2, o problema do desemprego não seria do capitalista, mas do 
governo. Dessa forma, haveria uma adesão de Lula às práticas neolibe-
rais, colocando-se em oposição aos anseios dos subalternos. O movimento 
interdiscursivo da charge com essa crítica é o de exigir uma participação 
ativa do governo na economia, resistindo ao receituário neoliberal. 

Se compararmos esse enunciado ao editorial do mesmo dia e, 
portanto, na mesma página, teremos um contradiscurso significativo: o 
texto “medida imprescindível” reflete a preocupação do setor empresarial 
com o crescimento econômico e com medidas políticas que garantam a 
redução de impostos e outros benefícios e incentivo às indústrias. O edito-
rial elogia a condução econômica do governo e cobra maior estímulo dos 
financiamentos “através do mercado de capitais” e dá voz ao presidente 
da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Brasileira e da Associação 
Brasileira das Companhias Abertas que defende esse posicionamento 
político: “os fatos mostram a disposição da empresa privada brasileira 
em colaborar com o governo Lula para a retomada do crescimento. Mas, 
para tanto, o financiamento da produção é imprescindível” (O NORTE, 
2004b, p. A2). 
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Na mesma direção temos o texto “Cássio cobra compromisso de 
Lula e defende diálogo” (O NORTE, 2004c, p. B2), publicado na edição 
em análise, traz informações acerca de uma reunião entre governadores e 
o Presidente, na qual o gestor paraibano teria exigido liberação de recursos 
orçamentários para o estado e maior atenção ao crescimento econômico. 
Essa tônica do discurso econômico – valorização do PIB – se coloca em 
tensionamento ao evidente discurso antineoliberal da charge.

Nessa categoria, observei um movimento do retorno da memó-
ria na crítica dos chargistas. Essa atualização, no interior de uma mesma 
família parafrástica do sujeito-operário, utilizou-se, por vezes, da paródia 
como estratégia derrisória e denunciadora, deslizando sentidos de crítica 
e ironia, possibilitados pelas condições de produção históricas, das quais 
se sobressaltam as contradições discursivas de Luiz Inácio Lula da Silva. 

A intericonicidade e a paródia imagética como 
acontecimento discursivo 

O princípio da intericonicidade, conforme Arbex (2000), está 
presente em todas as imagens, construídas na absorção de traços de outras 
“já vistas”, ainda que esses traços estejam apagados ou esquecidos. 

Todavia, existem imagens que possuem tão nítidas referências a 
outras que se tornam um amálgama imagético, inscrito numa tessitura 
palimpsesta, que facilitam a identificação da imagem evocada nos jogos 
de memória. Algumas dessas recorrem a imagens conhecidas nas artes 
plásticas, na literatura e na mídia. 

Os enunciados humorísticos quando submetidos a relações para-
frásticas e polissêmicas, produzem paródias como principal recurso na 
carnavalização dos atores e dos acontecimentos políticos e econômicos. 
Esse movimento humorístico permite que os sentidos sejam moventes, 
atualizados no retorno de enunciados polissêmicos. Assim, imagens clássi-
cas ou veiculadas pela mídia são retomadas em novas condições de produ-
ção e, por isso, produzem novos efeitos de sentidos. É o caso das imagens 
que ora apresento:
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Figuras 32 e 33 – Charge DP, Lailson, 21/04/04 e Martírio de 
Tiradentes (1893) de Aurélio de Figueiredo e Melo

 

A data em que a charge foi publicada é fundamental no gesto 
interpretativo desse enunciado. Não é possível identificarmos a cabeça do 
personagem que pula, proferindo gritos de ordem contra os organismos 
econômicos, entretanto, a posição das mãos às costas, a barba e a túnica 
já nos dão pistas da retomada intericônica do “herói” da independência 
brasileira. Se recorrermos aos arquivos de imagens na memória discur-
siva, atentaremos para relação dialógica da charge com a iconografia de 
Tiradentes.

Por outro lado, o Presidente e o ministro ocupam o lugar de crí-
ticos a esse “radical”. O chargista ao colocar na fala de Lula o enunciado 
“esses radicais não conseguem modernizar o discurso” provoca efeitos de 
contradição entre o dito em 2004 e o alhures, presentes na memória dis-
cursiva. No passado, Lula e o Partido dos Trabalhadores ocupavam outro 
lugar na luta de classes: o do protesto, o da reivindicação e o das lutas em 
favor dos subalternos. 

Desde os tempos de metalúrgico do ABC, Lula era tido como 
um homem de “esquerda”, compartilhando ideias tidas como “radicais”, 
mas desde a campanha eleitoral de 2002, havia se encaminhado para o 
centro, se desidentificando com aquela formação discursiva. A entrada de 
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Lula no “poder estatal” provocou uma ruptura discursiva, mas a memória 
dos seus já ditos continuava a circular na mídia, como provas da dina-
micidade do passado. Temos o efeito de pré-construído no “não dito” 
da charge que, parafrasticamente, enunciamos: “eu modernizei o meu 
discurso”. Dessa forma, o discurso do “outro” é classificado como antigo 
ou fora de moda.

Analisemos essa imagem de Tiradentes recorrendo aos dizeres no 
arquivo. Segundo a historiografia tradicional, em 1978, Tiradentes, ao 
lado de membros da aristocracia mineira, planejou “libertar” o Brasil do 
domínio português, em uma luta, acima de tudo, econômica34. Nesse sen-
tido, o herói é o libertador da dominação econômica, mas os seus adver-
sários serão descritos de maneira negativa. A história tradicional defende, 
também, que, em março de 1789, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, 
amigo e companheiro dos inconfidentes, traiu-os, denunciando o movi-
mento ao governador. 

Nessa linha interpretativa, lembro que a reivindicação dos “incon-
fidentes” nasceu da carga tributária abusiva de Portugal pela mineração no 
Brasil. Naquele ano, o então governador de Minas Gerais, Visconde de 
Barbacena, resolveu lançar a “derrama”, nome que se dava à cobrança dos 
impostos. Por isso, os conspiradores combinaram que a revolução deveria 
irromper no dia em que fosse cobrado o imposto. Com o insucesso da 
revolução, Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792. 

Dessa forma, o herói nacional, que tentou libertar o país do 
julgo e da dependência externa econômica, foi traído por um compa-
nheiro. Esse mesmo enunciado é retomado na construção discursiva da 
charge, Lula ocupa o lugar do anti-herói, outrora o de Joaquim Silvério 
dos Reis. 

Ao proferir o enunciado número dois, verificamos uma 
mudança discursiva de Lula-presidente, soando como “traição” dos 

34 Recordemos que o “quinto” era a retenção de 20% do ouro, nas casas de fundição, a serem 
encaminhados a Lisboa. 



128

A charge como resistência ao neoliberalismo

valores antigos. Dessa maneira, esse inesperado reconhecimento oca-
siona o efeito irônico. 

Em 2004, havia a emergência de “novos radicais”, ex-petistas, 
que se opunham ao novo governo, entre eles: a senadora Heloisa Helena 
(AL) e os deputados federais Luciana Genro (RS), Babá (PA) e João 
Fontes (SE), todos expulsos do partido no final de 2003. Também existe 
uma relação intertextual com uma matéria publicada um dia antes, 
a qual trazia o posicionamento Presidente Lula condenando algumas 
ações dos movimentos sociais, igualmente, tidos como “radicais” por 
parte da mídia: 

Se quiserem radicalizar, as pessoas sabem que isso não as 
ajuda. Eu já fui dirigente sindical, já radicalizei muitas vezes, 
e já tive bom senso em outras vezes. E toda vez que prevale-
ceu o bom senso, eu ganhei. Toda vez que prevaleceu o radi-
calismo, eu perdi (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004m, 
grifos meus).

Segundo a matéria “Lula reage à pressão da sociedade civil”, a 
crítica era destinada aos movimentos sociais: sindicalistas, servidores 
públicos e lideranças do Movimento dos Sem-Terra (MST). O tom 
da matéria intensifica, sobretudo, as críticas ao último, conforme se 
observa no texto: “Prometendo ‘infernizar’ e ‘azucrinar’ o Governo, 
o MST também aumentou o número de invasões em março e abril. 
No mês passado, foram 40 invasões contra oito em fevereiro e oito 
em janeiro” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004m). Registre-se, 
ainda, que todos os anos os integrantes do MST realizam o abril ver-
melho, em uma série de protestos nacionais pela democratização das 
terras no país. Ressalte-se que a postura “antirradical” é assumida pelo 
Presidente no fragmento da matéria: “toda vez que prevaleceu o radi-
calismo, eu perdi”. 

Já o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, era criticado por sua 
postura conservadora em relação à gestão econômica, especialmente, no 
que se refere ao cumprimento das metas estabelecidas pelo FMI. Assim, 
no jogo de memória, o chargista associa a postura de submissão do país 
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aos organismos internacionais, em 2004, à situação de subserviência do 
Brasil Colônia, do século XVIII. 

Vejamos a retomada de uma imagem bastante divulgada no 
cinema e nas outras manifestações da indústria cultural: 

Figuras 34 e 35 – Charge DP, Lailson, 07/06/04 e frame do filme 
Harry Potter 2

 

Os movimentos da intericonicidade são evidentes na paródia de 
Harry Potter, personagem da escritora inglesa Joanne Kathleen Rowling, 
tanto pela associação direta com o nome, quanto à linguagem utilizada, 
pois o latim é a língua preferida pelos magos dessa ficção para lançar os 
feitiços. A exemplo do que ocorre em contos de fada, em Harry Potter, 
a “varinha” é o principal meio dos feiticeiros criarem magia; por meio 
desse objeto, os bruxos podem realizar vários tipos de feitiços, benéficos 
ou malignos.

Se recorrermos aos jogos intertextuais da obra, perceberemos que 
Potter, protagonista da história, apesar de sua enorme importância na nar-
rativa, é ainda um aprendiz e, por isso, nem sempre consegue acertar os 
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seus feitiços. Em inúmeras passagens dos livros, as mágicas do garoto se 
revelam inócuas e, por vezes, realizam o oposto do pretendido.

Associando Lula a Potter, a charge mostra a sua natureza polê-
mica e irônica, pois o Presidente parece estar confuso nos feitiços que 
usará para fazer crescer a economia. Dessa forma, a condução econômica 
do governo para o crescimento, também, corre o risco de não dar certo. 

No arquivo, o enunciado “usar de expedientes mágicos” é uma 
metáfora para definir uma ação sem racionalidade. Nesse efeito de pré-
-construído, se assenta a voz crítica à gestão econômica. O chargista iro-
niza essa falta de consistência do crescimento que deveria se assentar em 
bases sólidas e não em “feitos milagrosos ou mágicos” – note-se que os 
dois termos se assemelham, pois atribuem uma perspectiva de acaso ou 
sobrenaturalidade aos acontecimentos históricos. 

Ao observarmos o movimento da memória discursiva nos contos 
de fada, vemos que a mutação do sapo alude ao apagamento da ação da 
história nas transformações sociais, pois o sapo se transforma em prín-
cipe, o feio em belo e o mau em bom com apenas um “passe de mágica”. 

Por conseguinte, o discurso não dito, silenciado, mas presente nos 
vãos da memória, é o de resistência ao “milagre do crescimento”, período 
negativo da história brasileira, cuja política se assentava em bases inconsis-
tentes, tornando o país mais susceptível às intempéries históricas. 

Essa forma de conduzir a gestão econômica também sofreu inú-
meras críticas dos petistas. A própria concepção do aumento do PIB como 
primazia econômica era rejeitada por Lula, que defendia os investimen-
tos sociais como mais relevantes e prioritários. O chargista destrona o 
Presidente e o insere na posição daqueles que criticava outrora. 

O sujeito-chargista denuncia o possível retorno a um crescimento 
“mágico” ou “espetacular” na condução econômica do governo Lula. O 
enunciado “espetáculo do crescimento” produz o efeito de sentido de algo 
superficial e artificial, o desenvolvimento da economia brasileira surgiria 
de forma instantânea, despossuído de raízes sólidas. 
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Ao mesmo tempo, ao associar as práticas mágicas a Lula, o char-
gista indica uma certa ilusão e imaturidade do petista, o qual desconhece 
como as coisas acontecem efetivamente no “mundo real”, sujeito às con-
dições sócio-históricas. Assim, instaura-se um discurso negativo: o sapo 
não se transformará em príncipe e o crescimento econômico não ocorrerá, 
segundo os pressupostos da charge.

Essa crítica da charge contrasta com a posição discursiva do 
texto “O outro caminho”, da economista Miriam Leitão. A pergunta 
que enseja a reflexão da autora é se Lula deve mudar a política econô-
mica, mas os argumentos apresentados corroboram com o governo, ou 
seja, ela defende a manutenção do quadro econômico, apesar das difi-
culdades políticas que se formarão, nas palavras da articulista: “depois 
do difícil ano de ajuste em 2003, o País estaria, agora, no começo do 
período de colher os frutos da transição. O crescimento foi retomado, as 
taxas de desemprego devem cair e o emprego formal está se ampliando” 
(DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004j). Essa posição discursiva é dia-
metralmente oposta à crítica da charge. 

A autora acredita que Lula terá dificuldades políticas no futuro 
pela não alteração da política econômica brasileira, desejo dos seus elei-
tores: “mas, se tudo acontecer como prevê este melhor cenário, ainda 
faltará ao governo PT uma boa explicação aos seus eleitores em 2006 
sobre as razões de terem mudado tão pouco a política econômica com 
a qual prometeram romper” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004). 
No fragmento, identifiquei a circulação interdiscursiva da crítica ao 
Presidente e às suas transformações na prática política. Por conseguinte, 
fica evidente o conflito discursivo da época e o caráter denunciador do 
sujeito-chargista. Se os eleitores cobrarão as mudanças não realizadas 
pelo Presidente nas eleições de 2006, a charge já antecipa, interdiscursi-
vamente, essa reivindicação no movimento de resistência discursiva que 
opera no interior do jornal. 
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Figuras 36 e 37 – Charge DP, Lailson, 30/04/04 e A Criação do 
Homem, de Michelangelo 

 

A charge traz novamente uma crítica ao aumento do salário 
mínimo. Para isso, utiliza-se da intericonicidade com uma imagem bas-
tante divulgada. Há na disposição composicional dos elementos e no figu-
rino usado por Lula e sua equipe um diálogo com o quadro A Criação do 
Homem, de Michelangelo (1511-1512), pintado na Capela Sistina, e pre-
sente na memória visual coletiva. As duas imagens trazem o “poder” de 
criação: no texto chárgico, temos a ironia sobre o sujeito presidente-Lula 
que, por ocupar essa elevada posição social, poderia “criar” um aumento 
salarial para os trabalhadores, todavia, pelo irrisório aumento essa ação é 
ridicularizada. A crítica é intensificada pela historicidade do sujeito Lula, 
posto que, em outro momento, já ocupara o lugar social e a mesma forma-
ção discursiva do trabalhador-operário. 

O texto denuncia a situação do trabalhador que recebe apenas 
uma insignificante reposição, por vias parafrásticas, poderíamos usar o 
termo “esmola de aumento” para caracterizá-la. Lula estaria ao lado de sua 
equipe econômica zombando do trabalhador em uma situação desigual no 
quadro de forças, o homem versus o Criador. 

No quadro original, há a representação de Deus criando Adão 
– considerado o primeiro homem, segundo o intertexto bíblico. Se 
recorrermos ao princípio da intericonicidade, perceberemos que os ges-
tores da economia ocupam um lugar privilegiado (o mesmo do “Deus 
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criador” e dos anjos, na imagem de Michelangelo) e, por isso, não valo-
rizam o salário do trabalhador (no lugar da criatura). A paródia tam-
bém é reforçada pelo texto “A criação do novo aumento do mínimo”. Se 
no quadro renascentista, Deus está rodeado de anjos, no acontecimento 
discursivo da charge são os atores da política econômica que ocupam 
esse espaço. Por outro lado, verificamos um contraste entre as expres-
sões faciais dos personagens, que revelam sentimentos díspares em rela-
ção à medida econômica. 

Em termos plásticos, a cor rosa dos figurinos dos personagens 
é uma derivação do vermelho, a qual pode ser conseguida pela diluição 
da cor primária. Esse recurso imagético gera efeitos de sentido: se par-
tirmos para a análise da memória da cor vermelha, em sua associação 
com o Partido dos Trabalhadores no Brasil e com os outros represen-
tantes da “esquerda”, ao longo da história, perceberemos que algo está 
diferente. Havia na memória o discurso que o governo Lula tinha se 
tornado light e o PT “cor de rosa”. Discurso este divulgado pela mídia, 
especificamente pela Revista Veja, na edição de 11 de outubro de 2000, 
que trazia uma nova concepção do partido, um PT desbotado, porque 
perdera seus valores ideológicos em prol das candidaturas majoritárias. 
Na matéria de capa, o título era emblemático: “Com vocês, o PT cor-
-de-rosa: com discurso social-democrata, o PT agiganta-se nas urnas e 
entra no clube dos grandes”. O chargista recupera esse discurso presente 
no arquivo e o traz para essa nova cena enunciativa, a partir da reto-
mada do efeito cromático. 

A paródia carnavaliza a própria imagem divina no processo de 
rebaixamento ao misturar elementos profanos a divinos. Essa irreve-
rência ante a sacralização da obra de arte, é uma estratégia discursiva 
utilizada para gerar a crítica ao aumento do mínimo concedido por Lula-
presidente. Se considerarmos que o quadro de Michelangelo recriava a 
constituição mítica da humanidade, recorrendo intertextualmente à 
narrativa do Gênesis – portanto, numa representação séria e solene – o 
chargista compara essa ação ao salário mínimo, desconstruindo o prin-
cípio sacro da obra. 
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A charge comenta a própria manchete de capa do jornal: 
“Salário mínimo fica em R$ 260” e, logo abaixo, tem-se: “Salário-
família passa de R$ 13,48 para R$ 20 para trabalhador que recebe até 
1,5 salário mínimo” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004a). A maté-
ria trazia os valores propostos e as críticas e defesas do novo mínimo. 
Dessa maneira, há uma referência às propostas de campanha, conforme 
o seguinte trecho: “o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu, 
na campanha eleitoral, dobrar o valor real do mínimo ao longo de seu 
mandato” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004a). Na matéria, são 
mobilizados diversos atores que comentam a medida governamental, 
ainda que, em muitos casos, a fala se encontre apagada pelo jornal. 
Por ordem de aparecimento, há o posicionamento discursivo do minis-
tro Ricardo Berzoini, da CUT, da Força Sindical, da Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas, da CNBB e da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Entretanto, apenas o ministro e o pre-
sidente da CNI apoiavam a medida: “Na contramão das críticas, o 
presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando 
Monteiro Neto, classificou de ‘uma decisão responsável do Governo’ 
o aumento do salário mínimo de R$ 240 para R$ 260” (DIARIO DE 
PERNAMBUCO, 2004a).

Há ainda outra referência ao tema mostrando o aspecto “negativo” 
do aumento do mínimo para os municípios: “Impacto para prefeituras é 
de R$ 12,8 mil”, que traz a voz da presidente da Associação Municipalista 
de Pernambuco (Amupe), Rosa Barros, cujo posicionamento se contrapõe 
à crítica da charge: “O aumento do mínimo vai anular todo o ganho que 
os municípios teriam este ano com o repasse de recursos da Cide (imposto 
federal sobre os combustíveis), além de ampliar o número de prefeituras 
em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)” (DIARIO DE 
PERNAMBUCO, 2004b). 

Essa rede intertextual complexa mostra as inúmeras polêmicas e 
contradições acerca do salário mínimo, demonstrando as posições-sujeito 
distintas em sua luta pela hegemonia discursiva. 
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Já na charge do DN, o discurso se constrói a partir do movimento 
parafrástico de retorno da personagem famosa dos contos de Perrault e dos 
Irmãos Grimm:

Figuras 38 e 39 – Charge DN, Ivan Cabral, 18/06/04 e ilustração de 
Jessie Willcox Smith

   

A charge usa o conto de fadas para dar o lugar de vilão ao sujeito 
Lula-Presidente no contexto sócio-histórico de 2004. Ao recorrermos a 
memória dessa imagem, vemos que o lobo é aquele que mente, trapas-
seia, ataca os mais fracos e tenta devorá-los. Dessa forma, a imagem do 
Presidente é desconstruída pelo rebaixamento e pela carnavalização. 

No caso específico dessa representação grotesca se soma o efeito da 
teratologia, na forma monstruosa e híbrida do Lula-lobo. Para completar 
essa caracterização negativa, o personagem, ainda, se encontra taciturno. 

A paródia de Chapeuzinho Vermelho é usada para levar o 
riso e a crítica ao salário mínimo que, de tão pequeno, não permite a 
compra dos itens da cesta básica; observe-se que ela se encontra vazia. 
Nas pequenas notas e na paródia intertextual da clássica pergunta de 
Chapeuzinho Vermelho, tem-se a crítica ao descaso do governo ao salá-
rio e seu irrisório aumento.
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O operário fabril, com seu típico traje, assume a posição-sujeito 
da inocente menina que procura levar alimentos à avó doente, mas se 
encontra com a maldade do monstro no meio do caminho. O retorno 
interdiscursivo da imagem do operário, recolhido do arquivo, é mais uma 
maneira de questionar as posturas do Presidente em 2004, que, conforme 
a história, fora seu companheiro, como sindicalista e defensor das causas 
sociais, sobretudo, na luta por um aumento justo aos trabalhadores. Dessa 
forma, a charge opõe novamente o trabalhador-operário e Lula na luta de 
classes: antigos aliados, eles surgem, nesse novo momento, em formações 
ideológicas e discursivas distintas. 

Os jogos intertextuais e intericônicos metaforizam um embate 
entre os personagens: o lobo, no conto infantil, é o assassino, o destruidor, 
e se coloca no caminho da indefesa Chapeuzinho Vermelho numa relação 
assimétrica de dominação; esses sentidos são retomados no movimento da 
paráfrase. A imagem é recriada nos “não ditos” do enunciado, o petista e o 
trabalhador ocupam essas posições, mas o “poder” do monstro, incluindo 
a possibilidade de morte e vida, supera o do outro personagem. Dessa 
forma, o trabalhador é oprimido e ludibriado por Lula, que se engajava 
pessoalmente para convecer o legislativo a aumentar em apenas 20 reais o 
salário mínimo. 

De acordo com os acontecimentos históricos, recontados pela 
mídia, a luta contrária ao aumento do governo, se intensificou com a cola-
boração dos liberais do PFL que, ironicamente, rejeitaram a proposta do 
governo “progressista” de Lula. Na edição do jornal, o diálogo se dá com 
o texto “Destaque do PFL eleva mínimo para R$ 275”, em que se evi-
dencia a pressão da oposição por um aumento maior do mínimo contra-
riando a proposta governamental: “apesar do esforço pessoal do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o governo sofreu a maior derrota no Senado, 
com a provação do destaque do PFL, por 44 a 31, que aumenta o salário 
mínimo para R$ 275” (DIÁRIO DE NATAL, 2004 e, p. 3). Observe-se 
que Lula desempenhou um papel estratégico na história dessa polêmica. 
Com efeito, a disputa política no Senado chega ao jornal natalense mos-
trando a vitória dos oposicionistas e proporcionando a crítica do chargista 
ao Lula-presidente.
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As duas últimas charges dessa categoria trazem o novo salário 
mínimo à discussão utilizando discursos outros, presentes na memória, 
para realizar a crítica à ação do governo. As representações negativas do 
presidente também ganham destaque no processo de resistência à con-
dução econômica. Também, há imagem de trabalhadores/operários nas 
duas imagens como vítimas do baixo aumento salarial. Nesse sentido, as 
representações imagéticas se colocam em oposições nos dois quadros: de 
um lado está Lula e do outro os trabalhadores.

Já a imagem do “lobo-monstro” oportuniza a análise de como a 
teratologia é um recurso discursivo no processo de carnavalização da rea-
lidade e de resistência às medidas neoliberais. 

No império da anormalidade e do grotesco: um discurso 
antineoliberal 

Entre as características da estética grotesca está o uso de imagens 
risíveis de monstros, hibridez e deformações. Essa é uma das formas de 
ruptura da realidade, possibilitando o rebaixamento dos personagens e dos 
acontecimentos “sérios” da política brasileira. 

Dispus algumas charges que possuem esse recurso estético, de 
forma mais acentuada, pontuando como foi usado na posição antineoli-
beral das charges. Em algumas imagens, esses monstros se colocam como 
adversários e maléficos. Em outro momento, o próprio país é representado 
como traços anormais. Vejamos a imagem do dragão inflacionário:



138

A charge como resistência ao neoliberalismo

Figura 40 – Charge DP, Lailson, 11/06/04

O enunciado “mudei de marca, mas o sabor continua o mesmo!!!” 
retoma, por meio da paráfrase, um bordão popular bastante conhecido no 
qual destacamos a ilusão do discurso publicitário, emoldurando o discurso 
da mudança. Isso se revela especialmente na idéia de marca – caráter sim-
bólico e superficial – em contraposição à de sabor – essência.

Existe uma denúncia de que o modo de governar se mantém, ape-
sar da mudança presidencial. O texto usa do discurso humorístico para 
mostrar que o presidente Lula não muda de prática e atitude, nessa pers-
pectiva, o governo pauta-se no “mesmo”. As práticas econômicas, como 
a sustentação do processo inflacionário, seriam iguais às de Fernando 
Henrique. Observe-se que o dragão se alimenta daquilo que lhe é ofere-
cido pelos governantes: FHC, no passado, e Lula, no presente, o nutrem. 

Recorrendo ao arquivo, que permite a emergência dessa charge, 
vemos como o dragão funciona discursivamente ao resgatar os sentidos de 
medo e apreensão quanto ao aumento dos preços. Figura mitológica e pre-
sente na memória visual de diversas sociedades, o monstro destrói todas as 
coisas através de suas poderosas labaredas. 
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No Brasil, essa imagem surge na década de 1980, quando se apre-
sentavam elevados patamares inflacionários. Controlada pelo Plano Real, 
a alta generalizada de preços permaneceu na memória social dos brasilei-
ros como um espectro. O dragão era o ícone da alta de preços, que corroia 
a economia. 

Tal metáfora é historicamente datada emergindo nos jornais bra-
sileiros a partir da implantação do Plano Cruzado, em fevereiro de 198635. 
Naquela época, o então ministro da Fazenda, Dilson Funaro, era apresen-
tado como o cavaleiro andante das Cruzadas que iria combater o monstro, 
mas, com o fracasso do plano, a ameaça persistiu no imaginário dos brasi-
leiros e outros heróis deveriam se mobilizar para debelá-lo. 

A charge pretende alertar contra o perigo do processo inflacio-
nário, criticando os dois governos: Lula e Fernando Henrique Cardoso, 
que não teriam conseguido derrotar o inimigo, conforme a construção 
discursiva. Ao comparar os dois governos, o chargista critica Lula, que se 
dizia diferente e se opunha ao governo anterior, mas que estaria adotando 
as mesmas medidas às quais se opunha no passado. 

A esse respeito, ressalto que o uso das metáforas, frequentes nas 
charges, como a do “dragão da inflação”, é muito recorrente no discurso 
econômico. Conforme destaca Blikstein (2003), ela serve para atingir um 
maior número de pessoas, uma vez que auxilia no processo de compreen-
são dos acontecimentos. 

Ao contrário de outras charges do Diario de Pernambuco, que se 
remetem intertextualmente a matérias publicadas na edição do mesmo 
dia, essa se liga a uma notícia publicada na data anterior (10/07/04) inti-
tulada “Gasolina e alimentos puxam inflação”, que trazia dados negativos 
de uma pesquisa do IBGE sobre o tema: “o Recife foi a terceira capital 
brasileira a apresentar a maior variação inflacionária no mês de junho, 
ficando atrás de Belém (0,11%), e Fortaleza (0,29%)” (DIARIO DE 
PERNAMBUCO, 2004e). 

35 Cf. Gurgel e Vereza (1996).
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A charge enfoca o aumento geral dos preços por meio da grotesca 
metáfora do monstro, capaz de gerar efeitos de medo, presentes na memó-
ria dos brasileiros. 

O texto, além de sua opacidade, denota a posição em defesa da 
intervenção do governo na economia, ao culpar os dois últimos presiden-
tes da República pela incapacidade de debelar tal monstro, confirmando 
um posicionamento discursivo contrário às premissas neoliberais. 

O monstro dragão reaparece em outra imagem parafrástica: 

Figura 41 – Charge DP, Lailson, 02/10/04 

Na materialidade imagética, podemos observar o sorriso de ale-
gria e expectativa do monstro em ganhar a eleição. O discurso esportivo 
atravessa o campo político-econômico na formulação do texto: a aproxi-
mação temporal das eleições equivale a da largada de uma corrida, onde se 
encontra apenas um monstro. O discurso provoca efeitos de pessimismo 
na condução econômica: atente-se que, não há outros competidores, o 
dragão encontra-se só e, por consequência, será o único vencedor do pleito 
de 2004. 
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A imagem do dragão é grotesca, adquirindo grandes proporções 
no quadro e, ao contrário da charge anterior, o personagem está pres-
tes a entrar em movimento, a agir e, dessa forma, dominar a situação no 
pós-pleito.

Por vias interdiscursivas, na escrita do sujeito-chargista emerge o 
discurso de descrença política que permeia a sociedade contemporânea. 
Há a denúncia do descaso dos políticos, os quais serão eleitos em breve, em 
relação aos antigos problemas econômicos como o aumento generalizado 
de preços, ainda insolúvel.

Para isso, recorre-se novamente à imagem arquivada do dragão 
da inflação, produzindo efeitos de medo nos movimento da memória 
discursiva. A materialização desse receio se dá na construção grotesca do 
monstro, em sua capacidade de atuação (o dragão é um atleta, esportivo, 
competidor), na proximidade do período eleitoral e na ausência de quem 
o possa detê-lo. O efeito humorístico constrói uma denúncia à forma de 
governo que permite que esse “atleta” sempre vença a corrida. 

No dia da publicação da charge, o Diario de Pernambuco publica o 
texto “Alimentos ficam mais caros”, com dados do aumento dos preços dos 
alimentos em Pernambuco. Segundo o texto, a Associação Pernambucana 
de Supermercados registrou alta de 1,48%, em setembro. Ainda naquele 
dia, tinha-se outro texto mostrando que a cotação do petróleo, negociado 
em Nova York, ultrapassava a marca dos US$ 50 pela primeira vez no ano. 
Ainda, segundo a matéria, “no mesmo dia, o grupo dos sete países mais 
industrializados (G7) destacou o ‘risco’ que representa esta nova escalada 
do preço do petróleo” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004f). É nesse 
quadro de dificuldade econômica que a charge constrói sentidos. Todavia, 
o “novo” se encontra na articulação interdiscursiva entre o campo político 
e o econômico, pois, em 03 de outubro de 2004, aconteceu, em todos os 
municípios brasileiros, o primeiro turno das eleições municipais, nas quais 
foram escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 

Nesse contexto, retoma-se o “já dito” acerca da descrença política 
e o medo persistente da inflação no governo Lula. Esse discurso, atuali-
zado pela memória discursiva, também circulou nas eleições presidenciais 
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e foi usado, inclusive, como arma contra a campanha de Lula, por seus 
adversários, em 2002. A desconfiança em relação ao Presidente e ao PT 
ainda estava presente na memória e retorna, interdiscursivamente, no 
espaço da formulação dessa imagem. 

 O discurso do medo e a metáfora dragão-inflação são pontos 
que aproximam as charges analisadas. É possível perceber uma descrença 
na capacidade dos governantes eleitos, ou nos que ainda irão se eleger, em 
conseguir acabar com o problema da alta de preços. Logo, é perceptível 
certo pessimismo nas charges em tela. 

Ainda na perspectiva do grotesco, vejamos a Figura 42: 

Figura 42 – Charge DP, Lailson, 24/02/04

A charge recupera a imagem do presidente americano, George 
Washington, presente nas cédulas do dólar, mas a usa sob a estética da 
carnavalização, destronando-o de sua posição solene. No quadro, George 
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Washington toca pandeiro, canta música de axé baiano e corre para “devo-
rar” um segundo personagem. 

Por seu turno, a representação do Brasil é monstruosa: quatro per-
nas, cabeleira em formato do mapa, olhos esbugalhados e expressão de 
medo. O sujeito-chargista personifica o país, imageticamente, tornando-
-o um ser híbrido, com aspectos semi-humanos. Ao contrário da ima-
gem figurativista, próxima ao real, do presidente americano, o segundo é 
retratado como o “outro”, o diferente, ou seja, aquele que é anormal. Esse 
discurso, também, encontrado no arquivo, circula na sociedade brasileira 
e fora dela, sendo retomado para a construção carnavalizada da charge. 

Na representação híbrida Brasil-homem-monstro, observamos 
alguns traços fisionômicos que remetem a características étnicas e mes-
tiça dos brasileiros, sobretudo nos cabelos e no nariz do personagem. Já 
os EUA são representados na figura de um presidente branco, com rou-
pas de época e certa expressão de serenidade, a depreender pelo traçado 
fisionômico. O Brasil está desesperado, traja-se de forma estereotipada, 
ostentando os traços da bandeira e as cores do nacionalismo (verde, ama-
relo, azul e branco). As quatro pernas vêm completar a rede significativa 
da necessidade de se ter “muitos pés” para fugir do poder dominante dos 
EUA. No movimento da memória discursiva, há o retorno do sentido de 
submissão e inferioridade do Brasil frente aos americanos. 

Toda essa interdiscursividade imagética constrói o discurso do 
brasileiro como o completamente “outro”. Esses sentidos, presentes na 
história, desde a colonização às relações internacionais contemporâneas, 
são mobilizados na produção do efeito de sentido de estranhamento e 
monstruosidade. 

Na materialidade linguística, tem-se uma citação intertextual da 
música É o Bicho, do cantor e compositor Ricardo Chaves. Entretanto, limi-
tada ao fragmento: “É o bicho, é o bicho vou te devorar...!”. A música car-
navaliza a situação econômica, pois se trata de um hit típico do axé baiano, 
deslocado a uma nova cena enunciativa, na qual o discurso econômico se 
entrecruza com os discursos amorosos-musicais do carnaval contemporâneo. 
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No arquivo, a figura do bicho pode ser encontrada como aquele 
que é capaz de devorar o “outro”, de destruí-lo, de “acabar com a raça 
dele”. Esse enunciado produz um efeito de medo, via memória discursiva, 
pois são inúmeras as referências sobre o “poder” maléfico do “bicho” no 
cotidiano: desde o enunciado parafrástico “se correr o bicho pega” às can-
ções de ninar, usadas para educar os pequenos. Dessa forma, constrói-se 
um discurso crítico à hegemonia do poderio americano sobre o Brasil. 

Na análise da construção de sentidos, verificamos as contradições 
entre as duas imagens: há alegria na do Presidente e aflição na do brasi-
leiro. Tem-se também a utilização do recurso metonímico e metáforico: 
George Washington representa o dólar, já o homem-Brasil representaria o 
país e a moeda nacional. 

Apesar do esforço do Brasil, o ato de fugir é inócuo, em razão da 
onipotência do adversário, como na letra de Chaves o “crocodilo vai te 
devorar”. Defendo que os sentidos do provérbio popular “se correr o bicho 
pega, se ficar o bicho come” estão presentes, interdiscursivamente, no “não 
dito” da charge, reforçando o poderio da moeda americana. 

Recuperamos também o discurso do Brasil como um país sem 
pró-atividade que, somente, reage às intempéries econômicas. Dessa 
forma, diante da ameaça, o país apenas corre, escapa, pois não tem capa-
cidade real de enfrentamento, por isso, necessita de muitas pernas para 
agilizar a sua fuga. 

O enunciado emergiu pelas circuntâncias políticas e econômicas 
nos dias anteriores à sua publicação, quando fora divulgada uma série de 
denúncias de corrupção envolvendo o ex-assessor do ministro José Dirceu, 
Waldomiro Diniz. A crise política teve repercussões no campo econômico, 
conforme aponta a notícia: “Wall Street prevê turbulências”, publicada 
no jornal pernambucano, na edição do dia 24: “entre outros indicado-
res, a Bolsa acumulou queda no período e o dólar subiu” (DIARIO DE 
PERNAMBUCO, 2004g).

Além desse, foi publicado o texto “Bolsa permanece volátil até 
crise ser contornada”, na editoria de economia, o qual retoma o discurso 
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negativo em relação à crise política. A expectativa dos analistas se voltava 
para a ata do Comitê de Política Monetária (Copom): “que deve ser divul-
gada na próxima quinta-feira, e monopoliza as atenções do mercado nesta 
semana” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004h). É nesse quadro histó-
rico e político instável que se tornou possível a publicação e a produção do 
discurso irônico e ameaçador da charge sobre a questão cambial. 

Assim, os sentidos de medo são instaurados nas charges dessa 
categoria, a crise do discurso político parece produzir uma desconfiança 
na capacidade do novo governo em resolver as demandas históricas do 
país. Em relação ao imposto de renda, vejamos a charge seguinte: 

Figura 43 – Charge DP, Lailson, 03/06/04

Sabemos, por meio da memória discursiva, que o enunciado 
“pronto, pronto, passou é só um dodoizinho...!” é uma forma cristalizada, 
pela paráfrase, de se tranquilizar crianças com pequenos ferimentos, por 
essa razão, dá-se o uso do carinhoso diminutivo da dor. 
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Esse inconciliável jogo entre o dito e a evidência da amputação de 
um membro serve como recurso enunciativo para provocar o humor: há 
uma quebra de expectativa, entre o enunciado paródico e a dimensão do 
ferimento. Logo, temos uma enorme contradição: o leitor sabe que não se 
trata de um “dodoizinho”, mas de uma dor lancinante. Em outras pala-
vras, o retorno intertextual desse enunciado provoca um efeito de estra-
nhamento e quebra da expectativa, típico dos mecanismos de humor, pois 
se esperaria uma reação de cuidado proporcional ao trauma do paciente.  

Por outro lado, o enunciado “passou, é só um dodoizinho...!” nem 
sempre reflete a realidade dos ferimentos, pois, em alguns momentos, os 
adultos até reconhecem a gravidade dos machucados, mas assim mesmo, o 
retomam para conseguir acalmar, evitando o desespero das crianças. 

Nos jogos interdiscursivos dessa imagem, operadora da memó-
ria social brasileira, o personagem-homem pode ser compreendido como 
metonímia dos brasileiros e contribuintes. A camisa amarela evoca senti-
dos de brasilidade presente no arquivo, já o leão é uma metáfora cristali-
zada do imposto de renda no Brasil. 

Na construção imaginária e ideológica, o leão é o devorador, sua 
mordida é capaz de trucidar até os seres humanos. Por meio dos efeitos da 
memória, sabemos que ele é o “rei da floresta”, o soberano-mor, detentor 
de um poder sobre a vida e a morte dos demais animais. 

Na charge, o leão e Palocci estão satisfeitos e sorridentes, pois 
cooperam na destruição do contribuinte. Tem-se assim um efeito de car-
navalização e a construção de uma imagem negativa do médico-ministro, 
que tranquiliza o “paciente”, evitando o desespero ou outros movimentos 
contestatórios e, quiçá, de revolta. 

Dessa forma, os dois personagens se colocam como adversários do 
contribuinte no interior das relações de força econômica: nessa perspec-
tiva, um age como destruidor e o outro como falsário. 

Nesse jogo de “não ditos”, mas da ordem da visibilidade, se ins-
taura a crítica à condução econômica de governo Lula, cujo ministro da 
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Fazenda não percebe as dimensões das dificuldades oriundas do imposto 
de renda. O texto denuncia o problema do imposto: a “mordida do leão” 
é um enunciado parafrástico que se constituiu historicamente, no Brasil, 
como metáfora da redução salarial. Por outro lado, há a passividade do 
contribuinte que tem sua perna devorada pelo governo. 

Em última análise, o operário, metonímia da classe dos trabalha-
dores contribuintes, se coloca em oposição assimétrica nas correlações de 
força com o leão e Palocci, metonímia da política governamental Lula.

Por fim, a charge dialoga com a matéria do Caderno de Economia 
da mesma data: “Receita recorde irá compensar perdas com IR” (DIARIO 
DE PERNAMBUCO, 2004i). 

A charge seguinte também se apresenta como metáfora do quadro 
econômico de 2004:

Figura 44 – Charge DP , Lailson, 28/09/04

O Fundo Monetário Internacional (FMI), materializado por um 
cão gigantesco, está sendo bem alimentado pelo ministro Palocci, o qual é 
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destronado de sua posição política, tornando-se um cuidador de animais, 
no movimento satírico e derrisório. Observe-se, ainda, a desproporção 
monstruosa do cão, recurso presente na estética grotesca, na qual o minis-
tro torna-se apenas uma miniatura. 

Nessa construção discursiva, tem-se uma metáfora da impotência 
da política econômica, personificada no ministro, diante do organismo 
internacional. Isso fica ainda mais evidente quando evocamos as imagens 
do FMI, presentes no arquivo, via memória discursiva, com os sentidos 
de dominação e “poder” econômico que circulam na sociedade brasileira. 
Por conseguinte, existem os fortes movimentos discursivos e sociais de 
resistência, dos quais o PT e Lula fizeram coro no passado. A propósito, o 
grito de ordem “Fora ALCA e FMI” foi utilizado, exaustivamente, pelos 
petistas em outros momentos históricos e, por isso, são retomados no pro-
cesso de carnavalização das charges. 

O alimento que o cão ingere são moedas douradas, que represen-
tam o capital financeiro. Uma das imagens mais recorrentes na memória 
discursiva acerca do Fundo Monetário Internacional é o de ícone do sis-
tema capitalista internacional, pois é um “monstro que engole” a econo-
mia dos países, no caso específico, o dinheiro dos brasileiros. 

Observe-se que um dos elementos do discurso do medo contra o 
governo Lula que circulava na mídia, durante a campanha eleitoral, era 
justamente o não pagamento de dívidas ao FMI, a chamada moratória 
internacional. Ao contrário, ao assumir a presidência procurou-se seguir, 
exatamente, as determinações acordadas ainda no governo neoliberal de 
Fernando Henrique Cardoso. Dessa forma, o sujeito-chargista denuncia 
esse posicionamento de subserviência dos gestores da época. 

Não identifiquei relações intertextuais nos dias próximos à publi-
cação da imagem. As raízes dessa crítica se encontram no acordo estabele-
cido na transição do governo FHC ao de Lula, quando o último assumiu 
o compromisso de manter elevadas as taxas do superávit primário. Em 
entrevista à Revista Veja em 2004, Antonio Palocci defendeu a necessidade 
da medida, também adotada no último governo de Fernando Henrique, 
pois seria “mais segura” para o país.
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O acordo com o FMI previa a elevação do superávit primário, que 
pode ser compreendido como o quanto de receita o governo federal, os 
estados, os municípios e as empresas estatais conseguem economizar, após 
o pagamento de suas despesas. Essa economia pode ser alcançada de duas 
formas: aumentando a arrecadação de impostos ou realizando cortes nos 
gastos previstos no orçamento. É nesse ponto que a polêmica se estabelece, 
pois os investimentos sociais são inibidos ou cancelados para se alcançar 
as tais metas. Ao colocar o homem e as questões sociais como prioritárias, 
a charge irá se confrontar com essa última medida.

Nessas duas últimas charges, vemos o papel prepoderante do 
ministro da Fazenda Antonio Palocci, apresentado como principal arti-
culador das políticas neoliberais, no governo Lula, as quais estavam 
ancoradas nos organismos econômicos, sobretudo, no Fundo Monetário 
Internacional.

Esse papel preponderante do ministro será percebido em outras 
charges, nas quais ele e os outros auxiliares serão alvos das críticas dos 
sujeitos-chargistas. 

As imagens dos monstros podem ser agrupadas na mesma família 
parafrástica, pois evocam, interdicursivamente, sentidos cristalizados na 
história da economia brasileira. Essas tradicionais “ameaças” fazem parte 
da formação imaginária dos brasileiros e são frutos do sistema econômico 
capitalista liberal que produz constantemente diferenças de classe. É con-
tra esse mecanismo econômico e ideológico que se constrói a resistência 
do discurso humorístico. 

A hora e a vez da equipe econômica 

A imagem de Palocci é rebaixada e desconstruída em diversos 
enunciados analisados e outros integrantes da equipe do governo, embora 
com menor frequência, também serão evocados como parceiros de uma 
política liberal e contrária aos trabalhadores. 
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Figura 45 – Charge DP, Lailson, 02/05/04

A charge ganha sentido de crítica e ironia na caricatura do minis-
tro Delfim Neto, com roupas de cozinheiro, preparando um “bolo”. O 
vocábulo é polissêmico, pode se referir diretamente ao produto da culiná-
ria, ou ainda, ao ajuntamento confuso de gente, à desordem, ao logro, à 
burla, ao engano, entre outros.

O nome Delicatessen Delfim, paródia de Delfim Neto, refere-se 
também às refinadas lojas de comidas francesas. Além disso, as referências 
podem ainda ser encontradas, nos vãos dos arquivos do cinema, no filme 
Delicatessen, de 1991, dirigido por Marc Caro e Jean-Pierre Jeunet, que 
retrata um futuro onde a comida é tão escassa que fora usada como prin-
cipal moeda de troca além da prática do canibalismo para saciar a fome. 
Nessas condições de produção, o enunciado bolo da Delicatessen carrega 
toda uma historicidade, possibilitadora da ironia. 
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O enunciado “Primeiro aumentar o bolo pra depois divi-
dir???!!!” retoma, intertextualmente, uma citação do ex-ministro da 
Fazenda do governo Costa e Silva (1967-1969), Delfim Neto, ao defen-
der o crescimento econômico como mais relevante que a diminuição 
das desigualdades sociais, pois essa poderia ser realizada a posteriori. 
Dessa maneira, subjacente a esse diálogo e possibilitado pela memória 
discursiva, há a voz da crítica a essa prática política, que prioriza o 
aumento do Produto Interno Bruto. É preciso, ainda, perceber que, nos 
movimentos da história econômica, o “milagre econômico” da época 
dos militares esteve alicerçado em um modelo que incentivava o con-
sumo de bens duráveis, pelas classes mais favorecidas, aumentando o 
fosso entre ricos e pobres. 

A charge critica a justificativa do Ministério do Trabalho, 
Ricardo Berzoine, para o não aumento do salário, naquele período, 
relegando essa medida a um futuro indeterminado (ou seja, quando o 
bolo aumentar). 

Reafirmo a polissemia do termo “bolo”, que pode ser lido como 
um “engano”, uma falsa promessa, que não será cumprida como também 
não fora na época governo Costa e Silva. “Levar um bolo” é um enunciado 
parafrástico que remete a essa falta de comprometimento e honestidade 
que a charge associa ao dirigente econômico, construindo seu efeito derri-
sório e denunciador. 

Nessa edição, a referência da charge é direta à manchete de capa: 
“salário mínimo chega valendo 218,8% menos que há 64 anos”. O subtítulo 
da manchete, em seguida, aprofunda o enunciado anterior: “Piso salarial 
criado em 1940 corresponderia hoje a R$ 828,02, valor 3 vezes maior que 
os R$ 260 em vigor”. A matéria apresenta o relato de dois moradores de 
Pernambuco que ganham um salário mínimo e as dificuldades do poder 
de compra, como no fragmento: “Na casa de José Mário Araújo as perdas 
enfrentadas pelo salário mínimo são sentidas diariamente” (DIARIO DE 
PERNAMBUCO, 2004c). Em seguida, mobiliza o depoimento do mora-
dor para dar veracidade à afirmativa: “cada dia é uma luta. A sorte é que 
recebo por quinzena e meu patrão não desconta o INSS. Se não, nem sei 
como a minha família estaria” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004c).
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Por conseguinte, a relação intertextual com a charge é a do 
reforço do discurso contrário ao aumento do mínimo na propor-
ção fixada. Em seguida, na matéria “NE tem maior impacto”, logo 
abaixo da anterior, há uma avaliação do DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) sobre o cres-
cimento econômico, em consonância com o sentido de resistência do 
discurso humorístico: 

O departamento comparou a trajetória do Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita do Brasil com a do salário mínimo. 
O resultado revelou o sentido inverso do crescimento. 
Enquanto o PIB per capita cresceu cinco vezes entre 1940 
e 2003, o salário mínimo real registrou queda, chegando 
a menos de 1/3 de seu valor inicial nesse mesmo período. 
No estudo, o Dieese aponta como fundamental a implan-
tação de políticas comprometidas com a incorporação de 
milhões de excluídos para mudar o quadro atual (DIARIO 
DE PERNAMBUCO, 2004c). 

Os elementos analisados demonstram o caráter crítico da charge 
perante a postura econômica do ministro Berzoine. O “não dito” é que a 
medida não deveria ser implementada, pois não obteve êxito na história 
e que a preocupação com o aumento do salário deveria ser uma medida 
primordial do governo – especialmente, a de um presidente cuja histó-
ria política fora marcada pela defesa das necessidades dos trabalhadores. 
Nesse sentido, a charge constrói um discurso de resistência às políticas 
de desvalorização dos trabalhadores, advogadas pelas práticas do capita-
lismo neoliberal. 

O ministro Palocci também ganha destaque na charge da Figura 46:
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Figura 46 – Charge DP, Lailson, 28/02/04

O efeito humorístico se dá pelo “destronamento” – típico da car-
navalização – do papel presidencial: a imagem de Lula é construída por 
um personagem que não fala a verdade ou possui um demasiado otimismo 
que o impede de ver a “realidade”, o decrescimento notório do PIB na 
tabela presa à maca. Por outro lado, a disposição dos personagens remete 
ao papel mais preponderante do ministro, nomeado de “Dr. Palocci”, con-
vocado para confirmar o diagnóstico de Lula. Evidencia-se um papel de 
rebaixamento da função presidencial, construído discursivamente como 
um auxiliar do médico-chefe. Há um efeito de pré-construído, observa-se 
que o título de doutor é usado, cotidianamente, apenas nas funções de 
médico e advogados e gera efeitos de empoderamento dessas profissões no 
Brasil. Nesse sentido, o “doutor” é aquele que detém o poder-saber sobre a 
vida, a liberdade e a saúde das pessoas. 

Por outro lado, o silêncio e a expressão séria de Palloci constroem 
a contradição entre os dois, ou seja, o ministro parece não comungar do 
otimismo de Lula. Da mesma maneira, o paciente se mantém em um 
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papel passivo perante a ação do político. Essa passividade representa a 
morte do PIB 2003, personificada na imagem do enfermo, dialogando 
com a placa do prontuário, que “some” pelas mãos forçosas do médico-
-auxiliar. O Presidente tenta disfarçar a situação do PIB agonizante com 
o gesto mecânico de um sorriso, realizado sob o efeito da pressão de suas 
mãos. Além disso, a imagem constrói efeitos de sentido também pela 
representação grotesca do moribundo, com sua boca descomunal e sem 
dentes, e pela fragilidade do corpo doente. 

Além do exposto, identifico o atravessamento do discurso econô-
mico pelo campo da saúde, promovendo uma tessitura entrecruzada de “já 
ditos” em um novo espaço da formulação. O discurso da saúde opera um 
deslocamento metafórico da situação econômica brasileira, emergindo em 
imagens já presentes na memória discursiva. Sabe-se que enunciados como 
“o PIB vai mal” são recorrentes nas formulações do discurso jornalístico-
-econômico, aproximando os leitores desses temas. 

A intertextualidade se assenta na referência à matéria “PIB tem o 
pior resultado desde 1992” publicada, no caderno Economia, naquela edi-
ção. O texto traz os dados da redução do crescimento aferidos pelo IBGE. 
Segundo as informações, o Produto Interno Bruto teria encolhido 0,2%, 
no primeiro ano do governo Lula: “o pior desempenho desde 1992 (-0,5%), 
ano conturbado pelo processo de impeachment do ex-presidente Fernando 
Collor de Mello” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004d, grifos meus). 
O Diario de Pernambuco também publica a matéria “Presidente Lula 
minimiza retração”, também, no caderno Economia, na qual há a visão 
do governo em relação à pesquisa. “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
minimizou a queda de 0,2% do PIB no ano passado e preferiu destacar 
a retomada do crescimento econômico no último trimestre de 2003 em 
relação ao trimestre anterior (julho a setembro)”. Ressalte-se que o outro 
personagem da charge, Antonio Palocci, também se manifesta na mesma 
linha argumentativa do Presidente, como no fragmento: “2004 será um 
ano de crescimento e será um ano de preparação de um período longo de 
crescimento” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2004d). 

Essas são as linhas intertextuais que favorecem a crítica do 
chargista e reafirma a contradição entre os enunciados do governo e os 
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indicadores econômicos. Além disso, faz-se necessário percorrer os cami-
nhos da história brasileira para se compreender mais a fundo como irrom-
pem esses enunciados: verificamos, nas seis últimas décadas, uma forte 
oscilação no crescimento do PIB. Conforme Troster e Mochón (2002), 
por volta de 1970, o país viveu o período do milagre econômico com eleva-
das taxas de crescimento, porém esse quadro se modificou graças às crises 
internacionais e às dificuldades internas na capacidade produtiva brasi-
leira. Os governos do período recorreram a empréstimos externos para 
garantir a continuidade do crescimento econômico, entre eles estava o do 
FMI, causador de inúmeras polêmicas apresentadas na mídia brasileira. 

Na chamada “década perdida” (1980), o Brasil teve um baixo 
desempenho em seu crescimento, desde então, a preocupação com esse 
indicador econômico tem atraído a atenção dos economistas, empresá-
rios e, particularmente, dos jornalistas. Por meio do humor, o chargista 
defende uma política de crescimento econômico, livre do espetáculo, ou 
seja, alicerçada em bases sólidas. 

Entretanto, apesar de necessário, esse indicador econômico é ape-
nas um dos aspectos do desenvolvimento do país, posto que uma alta taxa 
do PIB não garante, necessariamente, a melhoria das condições de vida da 
população, podendo até mesmo gerar malefícios, se não for acompanhado 
de uma redistribuição de renda. 

O aumento incessante do PIB é umas das metas dos detentores 
dos meios de produção, a classe econômica dominante. Todavia, em tese, 
no discurso liberal o governo não deveria intervir no mercado. Dessa 
maneira, podemos concluir que, nessa charge, ecoa a voz do empresariado, 
sobretudo, o nacional, que reclama da necessidade do crescimento eco-
nômico (PIB), mas, ao atribuir essa tarefa ao governo Lula e às políticas 
econômicas, esse discurso mostra sua postura favorável à intervenção eco-
nômica, afastando-se da premissa de base neoliberal. Essa contraposição 
entre FDs distintas se encontra amalgamadas no interior do enunciado e 
na movimentação do interdiscurso. 

Na próxima charge, a imagem de Palocci é retomada de forma 
satírica e a associada à função maternal:
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Figura 46 – Charge DP, Lailson, 09/05/04

Na formação imaginária, recorrente no Brasil, a mãe corresponde 
à figura social da cuidadora, a provedora das necessidades dos filhos. A 
imagem da “boa mãe” é construída por filiações a sentimentos nobres 
(amor, carinho, atenção etc.). É nessa posição discursiva que o chargista 
coloca o Palocci-mãe. Dessa forma, ele se torna responsável pelo cresci-
mento e pela existência do FMI.

Em muitos casos, a mãe é aquela que gera a vida: as mães bioló-
gicas são, em última análise, a origem dos filhos. Investido dessa função, 
o ministro torna-se responsável pela “vida” do organismo internacional. 
Há um discurso silenciado que atravessa, interdiscursivamente, o enun-
ciado chárgico: o da responsabilidade pelas ações, pois, na voz não dita na 
charge, circula o sentido da expressão popular, que por vias parafrásticas, 
ponho em evidência: “toma, o filho é seu!”. 

O recurso ao travestimento, forma típica da carnavalização, con-
tribui na produção dos efeitos de sentido; observe-se que o FMI veste as 
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roupas dos gângsteres americanos. Logo, investido e travestido dessa posi-
ção, o chargista o coloca no lugar do bandido, daquele que mente, rouba 
e mata. 

Há um nítido contraste nas expressões dos dois personagens, 
Palocci parece não gostar do abraço e da proximidade do FMI. O cons-
trangimento pode ser lido de duas formas: por uma questão de gênero – 
afinal ele só poderia ser o pai – e no campo da esfera pública. 

No último caso, se recorrermos ao arquivo, veremos que o FMI tem 
uma imagem negativa, sobretudo na formação discursiva de “esquerda”. 
Logo, atrelar-se a ele provoca efeitos negativos na imagem pública do 
ministro. O sujeito-chargista destrona o ministro de seu status e lhe incube 
de uma nova relação de parentesco: os dois têm o mesmo pertencimento, 
estão interligados, em última instância, são da mesma família. 

A ironia indica que a gestão econômica do governo Lula se esta-
belece numa relação estreita com o Fundo Monetário Internacional, ao 
contrário do que se defendia no passado. Os gritos de fora FMI foram 
apagados e, em 2004, se ouviria, apenas, o enunciado carinhoso “mamãe”. 

O jornal traz inúmeros intertextos, uma vez que, no dia ante-
rior, foi a comemoração dos “dia das mães”. Além disso, o Diario de 
Pernambuco, no texto “FMI diz que confia no Brasil”, descreve a visita 
de representantes do fundo à Brasília. A equipe internacional veio ao país 
para avaliar e discutir os empréstimos, os investimentos e as condições de 
manutenção do apoio às políticas liberais do governo. 

Na charge, o filho acredita e se sente seguro no abraço da mãe-
-Palocci. Na voz do representante do FMI, no Brasil, esse discurso é reto-
mado, parafrasticamente, no fragmento da matéria jornalística: “num 
dia de muita expectativa e nervosismo no mercado financeiro, o chefe da 
missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), Phil Gerson, manifes-
tou confiança na capacidade da economia brasileira de enfrentar choques 
externos” (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2011e).
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A charge resiste ao envolvimento do governo Lula com um dos 
principais pilares do capitalismo internacional, marcando sua posição dis-
cursiva e sua ancoragem numa formação discursiva progressista. 

Nas duas últimas charges, as expressões fisionômicas do ministro 
Palocci revelam constrangimento perante a ação de Lula e da personifica-
ção do FMI. Em outro momento, a fala do então ministro do Trabalho, 
Ricardo Berzoine, não ficou incólume à crítica humorística. 

Se a história impôs a Lula uma mudança necessária na nova 
“ordem do discurso” que se estabeleceu, as resistências a essa postura 
ficam evidentes no material coletado. Dessa forma, a imagem presidencial 
e de seus principais articuladores foram construídas de forma negativa no 
corpus analisado. Com efeito, a partir das condições de produção estabele-
cidas em 2004, emergiu uma prática discursiva de resistência às medidas 
político-econômicas do primeiro governo Lula, apoiadas nas contradições 
da memória sócio-histórica de Lula e do PT. 
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Ah, tem uma repetição, que sempre outras vezes em minha 
vida acontece. Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia 
não vejo! – só estava era entretido na idéia dos lugares de saída 
e de chegada. 

Guimarães Rosa

Não queria começar, mas era preciso. Necessitava encarar o desa-
fio de entender como no discurso econômico, repleto de cifrões, de desejos 
e de poderes se materializava um antidiscurso. Teria que buscar na história 
os quadros de forças em conflito que permitiram esse dizer e não outro.

Haveria no trabalho caricatural, no meio da sociedade neolibe-
ral direcionada ao governo de nossas subjetividades, um movimento de 
resistência? Haveria a possibilidade de dar voz ao silêncio dos assujeitados 
ao contrário do que concluía Spivak? Era preciso enfrentar esse começo e 
entender como esse saber humorístico, surgido antes dos Carraci e perme-
ando os jornais, poderia ainda hoje construir subjetividades resistentes. 

Ademais, era preciso colocar essa microrrelação em discussão com 
os modelos macro de interpretação histórica, reafirmando a luta de classes. 
Essa história pendulava entre continuidades e descontinuidades no longo 
período de surgimento da doutrina liberal e nas contestações inerentes. 
Nesse tempo em que ecoavam ainda as vozes de Porto Alegre, Chiapas e 
Seattle, tentava, de alguma forma, cartografar espaços de tensões refletidas 
nos jornais. 

Nesse sentido, esses questionamentos desafiaram-me a construir 
uma argumentação que evidenciasse as contradições do campo jornalís-
tico. Era preciso olhar além de todo aparente fechamento homogêneo 
(maquinário) do discurso midiático: “burguês, neoliberal, mentiroso, 
opressivo, silenciador”. Seria preciso avaliar as brechas, desdobramentos e 
réplicas, os espaços que se deslocavam e se deixar ver uma outra formação 
discursiva que se desidentificava com a forma-sujeito liberal. 
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Era necessário olhar com lupas essas charges e todos os efeitos 
que produziam. Desafiava-me, ainda, o nosso presente: como nos torna-
mos o que somos? E como poderíamos apontar outra estética da existência. 
Acreditava que o princípio da carnavalização permeava as charges provo-
cando uma memória carnavalizada dos acontecimentos. 

Entre as estruturas da longa duração, semi-imóveis, e os aconte-
cimentos que provocavam desestabilização do solo econômico, moldava-
-se o discurso chargístico. Nas charges vimos o movimento dos efeitos 
de memória, algumas tão evidentes que chamaram a atenção de nossas 
análises. Entre os ditos e já ditos, estou ainda no começo, na incerteza das 
fronteiras, nas errâncias do humor. 

Nas charges, ao lado de Lula e dos ministros, identifiquei a pre-
sença de homens ordinários inscritos em línguas de madeira. Acredito que 
se desfaçam silêncios e invisibilidades do subalterno. 

Entretido nos pontos de saída, aventei a possibilidade de enxer-
garmos uma resistência à mercantilização da vida e ao discurso lasser faire 
econômico. Enxergar a mídia como monolítica, dominadora e máquina 
cerrada em si, parece uma tese comum, sobretudo, dentro da concepção 
marxista da luta de classes. 

Recordo que, ainda na escrita deste trabalho, na longa duração 
desses dias, em uma manifestação em favor da democratização das terras 
em Brasília (DF), ouvi gritos de ordem em favor da liberdade dos movi-
mentos sociais e contra a “perseguição” da mídia ao longo da história bra-
sileira. Àqueles dias, lembrei do Michel Pêcheux de 1969, das reflexões 
sobre a maquinaria discursiva, da homogeneidade do discurso político em 
suas duras línguas de madeiras. 

Não nego o discurso reacionário do jornalismo brasileiro nos rin-
cões nordestinos. Nas páginas desses veículos, percebi, inúmeras vezes, 
que se deslocavam necessidades e se construía uma ordem de importância 
preponderando o campo econômico ao social. Por outro lado, a litera-
tura acadêmica tem oferecido reflexões fulcrais na crítica à Imprensa bra-
sileira. Desde os estudos da recepção e das mediações dos anos de 1960, 
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compreendemos a capacidade de questionamento das pessoas às veicula-
ções midiáticas, nesse sentido, os sujeitos ouvintes-leitores-expectadores 
têm a capacidade de questionar, polemizar e desacreditar daquilo que é 
veiculado. Entretanto, a mídia tem o atributo de selecionar os temas noti-
ciados. Afinal, o que é notícia e, por conseguinte, o que poderá ser discu-
tido pelo público é, em parte, realizado pelo jornalismo.

 Mas a resistência caminha ao lado do poder fazendo com que 
o movimento de silêncios e ausências seja questionando. “O humor é 
leve, torna a vida mais alegre”, pensariam alguns ingênuos. Na brecha do 
humor, lugar que se pode dizer o “não dito”, opera-se um movimento de 
contestação à política econômica. 

Após o percurso que fiz nas páginas anteriores, retomo a ques-
tão inicial: em que medida as charges teriam aderido à ideologia neolibe-
ral? Se entendermos que o neoliberalismo privilegia o campo econômico, 
tornando-o um elemento central de suas práticas, desprivilegiando as 
questões sociais e defende a não intervenção do Estado na economia, per-
ceberemos que as charges além de não compactuarem com essa concepção 
a criticam. Dessa maneira, as charges analisadas se afastam de textos vei-
culadores da ideologia neoliberal, são enunciados que produzem efeitos de 
sentidos de crítica e resistência. 

Há inúmeras representações imagéticas que apontam um conflito 
entre operários, trabalhadores, classe média e representante do Estado no 
corpus deste trabalho. Essas oposições trazem em seu âmago um processo 
de insatisfação maior com a condução econômica que, em última análise, 
reflete o conflito de classes, característico da gestão econômica liberal. 
Imagens antes esquecidas ou relegadas ao jornalismo sindical aparecem 
no interior dos Diários e Associados, indicando que o conflito capital e 
trabalho se mantém, porém, reconfigurado em mundo do capitalismo 
financeiro e virtual. 

As medidas de contenção de controle dos gastos públicos, da 
inflação, da manutenção do superávit primário, entre outras, presentes 
no receituário dos organismos internacionais, foram justificativas para se 
reproduzir a ideologia neoliberal e a consequente redução dos investimentos 
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sociais no país. Todavia, as condições de produção já garantiam, no inte-
rior da sociedade brasileira, movimentos históricos de resistência, os quais 
serão retomados nos ecos interdiscursivos das materialidades linguísticas 
e imagéticas das charges. 

Da mesma forma que nos desenhos expostos, durante anos, o 
Partido dos Trabalhadores, liderado por Lula, também, criticou as políti-
cas e a ideologia neoliberais, contudo as mudanças discursivas operadas no 
interior do PT, durante a campanha eleitoral de 2002 e, sobretudo, na cons-
tituição dos primeiros anos do mandato do Presidente eleito (2003-2004), 
ocasionaram muitas críticas, especialmente, dos seus antigos aliados. 

Nesse contexto, o caráter crítico das charges em relação ao neo-
liberalismo pode ser interpretado de duas formas: a primeira como uma 
característica do gênero em si, o qual busca desconstruir o discurso hege-
mônico, do estabelecido; e a segunda como uma maneira de criticar o PT 
e a condução política de Lula. 

Outrosssim, ao longo de nossas análises, percebo imagens recor-
rentes, nas quais o Presidente é representado como um mentiroso, incoe-
rente ou ingênuo. Às vezes, são outros personagens e atores do governo que 
são criticados por meio da ironia e da carnavalização. 

A partir do que foi dito, levanto uma questão: se as charges iro-
nizam um governo de esquerda elas estariam cumprindo seu caráter de 
crítica, de resistência ou estariam sendo reacionárias? 

Acredito que o deslocamento do governo do Partido dos 
Trabalhadores para o “centro”, tornando-se, em certa medida, conserva-
dor, foi o propulsor do contradiscurso das charges, que permaneceram 
ancoradas na FD antineoliberal. 

Defendo que não há um caráter reacionário das charges em rela-
ção a um governo de esquerda. Se observarmos o corpus, o discurso crítico 
a Lula se assenta na relação da política econômica governamental e as 
necessidades do operário. Ao contrário do que vemos em outras caricatu-
ras ou charges, nas quais o discurso da esquerda é colocado sob suspeição 
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e as medidas desses governos ironizadas, como “populistas”, por exemplo, 
as analisadas neste livro propõe uma perspectiva à crítica pró-trabalhador.

Por outro lado, é preciso entender que, apesar de todas as imper-
feições e críticas, o Brasil vive um momento histórico democrático, no 
qual a liberdade de expressão e a de Imprensa são constitutivas. Os jor-
nais, apesar da postura oficial de seus empresários, tendem a exibir outros 
discursos que não o hegemônico. Esse é o caso da charge, um gênero opi-
nativo, no qual existe a marca da autoria do sujeito-autor e, por isso, nem 
sempre, estará vinculada à formação ideológica do jornal.

Ao término deste trabalho, apenas o jornal pernambucano manti-
nha sua seção diária de charges; nos outros, o espaço fora suprimido, o que 
poderia indicar uma forma de interdição desse discurso. 

Reafirmo que a charge é efetivamente um espaço de resistência 
ao discurso neoliberal, em decorrência de sua função de carnavalização da 
realidade. A partir da leitura do corpus, podemos perceber essa resistência, 
por meio da defesa de uma participação ativa do Estado ou do governo na 
economia, na cobrança das propostas e das antigas posturas progressistas 
de Lula e do PT, nas denúncias dos problemas sociais e do baixo salário. 

A visão econômica das charges está alicerçada na defesa da inter-
venção econômica e do papel estatal, contrariando as posições liberais 
no governo Lula. Entretanto, essa oposição ao neoliberalismo no jornal 
acontece, porque, também, existem, no interior da sociedade, de Seattle à 
Paraíba, reações a esse sistema político. 

O foco deste livro recai sobre a charge como elemento de resistên-
cia ao neoliberalismo. Essa análise se limitou ao início do governo Lula, 
dessa maneira, outros pesquisadores poderão constatar se, em outros perí-
odos subsequentes ou em governos passados, as charges construíram tam-
bém esse movimento contradiscursivo. 

Se esta pesquisa provocou inquietações, reflexões e dúvidas sobre 
o funcionamento do humor no jornalismo, ou ainda, se levantou suspeita 
sobre a pretensa homogeneidade ideológica da “imprensa tradicional”, 



164

Considerações finais

defendida por inúmeros pesquisadores, cumpri o meu objetivo ao mostrar 
uma forma de resistência no interior de um grande conglomerado midiá-
tico, os Diários e Associados. 

Chego ao final desta travessia, constatando que não há nas char-
ges analisadas um discurso neoliberal, mas ao contrário, há uma atividade 
incessante de crítica às mazelas da vida cotidiana e um discurso reformista 
que defende a participação do Estado como articulador de políticas públi-
cas e sociais.

Entendo os discursos e as sociedades como nós em rede, ainda 
que se afrouxem, outros são puxados. É nesse atravessamento infindo do 
discurso que pus minha proa ao rio, mirando os horizontes de um novo 
tempo que sempre outras vezes na vida acontece. 
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