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A análise de discurso não pretende se instituir como 
especialista  da  interpretação,  dominando  “o 
sentido”  dos  textos;  apenas  pretende  construir 
procedimentos que exponha o olhar-leitor a níveis 
opacos à ação estratégia de um sujeito (...) Michel 
Pêcheux (2002).

Introdução

A proposta no presente trabalho diz respeito ao discurso contido nas charges 

dos jornais. Geralmente, as charges são de caráter político, a materialidade verbal dos 

desenhos  são  caricaturas  de  personagens  atuantes  na  área  da  política  do  País.O 

chargista  (posição  sujeito  Pêcheux  1997),  caracteriza  esses  personagens  em 

conformidade com os acontecimentos do cotidiano, na qual, constrói um discurso capaz 

de  expressar  “ideologias”  (Pêcheux  1997),  utiliza  cores  ,  formas,  tempo,  espaço  e 

época, satiriza fatos específicos de conhecimento público. Assim, o chargista (posição 

sujeito)  atinge  um grande  número  de  interlocutores  que  possui  acesso  aos  jornais, 

“pessoas” bem informadas que consideram a charge como uma forma de jornalismo 

opinativo. 

As charges se expressam em uma linguagem não verbal, usando bem pouco a 

linguagem oral ou textual. Existem situações ou condições de produções específicas em 

que a  charge  pode causa reações  negativas  ou positivas   pelo seu efeito  de sentido 

(Pêcheux, 1997) ou outras como por exemplo, partidos políticos, pois os desenhos e 

caricaturas  constituem-se  em discurso  que  denuncia  a  quem ou  ao  que  se  refere  à 

charge, tendo em vista os fatos ou acontecimentos do momento.

Portanto,  esta  forma  de  discurso  contido  nas  charges,  apresenta  corpus 

suficiente  para  uma  análise,  o  qual  procuro  analisar  a  representação  discursiva  das 

ideologias  (Pêcheux  1997)  os  sentidos  das  charges  dos  jornais.  Haja  vista  a 

credibilidade dos chargistas (posição sujeito do discurso) em jornais bem conceituados 

do país.

Nosso objetivo, é analisar os discursos ideológicos implícitos ou explícitos, no 

contexto  sócio-histórico  das  charges.  Tendo  como  objeto  para  o  estudo,  as  charges 



publicadas nos jornais: “A Folha de São Paulo” e “O Diário-MS” de Dourados-MS. 

Como embasamento teórico empregaremos os estudos referentes a Análise do discurso 

à francesa abordadas por: Pêcheux (1997 e 1938-1983) Orlandi (1999) e Maingueneau 

(1993).

Este  estudo  justifica-se  por  buscar  analisar  como  as  charges  dos  jornais  se 

constituem pelo seu efeito de sentido em seu meio, em relação aos discursos que lhes 

são  apresentados  através  da  caracterização  dos  sujeitos  nas  charges.  Os  recursos 

lingüísticos utilizados pelos chargistas, sugerem comportamentos sociais que permitem 

ao leitor aceitar ou rejeitar os discursos propostos nestas charges, ou ainda se posicionar 

de forma indiferente pela demanda de sentidos constituídos nas charges.

Nosso objetivo é analisar os discursos como ‘veiculo’ de informações através 

de diferentes usos da linguagem (verbal e não verbal) como um processo de interação e 

comunicação  próprio  dos  seres  humanos.  Assim  pretendemos  descrever  o 

funcionamento dos discursos contidos nas charges.

A metodologia constitui em:

- Agrupamento das charges por enunciados discursivos; 

- Análise dos sentidos dos discursos;

- Análise de corpus definido;

- Considerações das formações discursivas e ideológicas nos discursos analisados.

1 BREVE ANÁLISE DO DISCURSO A FRANCESA AD

A Análise do Discurso –AD - surgiu na década de 50 e 60, na França, com as 

teorias de Pêcheux e no auge do estruturalismo da lingüística de Saussure.,  a AD é 

herdeira das três áreas do conhecimento das referidas décadas.

Que são: 

- A Psicanálise de Freud, que procurava estudar como se define o homem. 

- A Lingüística de Saussure, que se preocupava em estudar apenas a estrutura da língua.

- E o Marxismo que deu sua contribuição com a teoria daquele que oprime, denuncia as 

camadas  sociais,  exige  um  discurso  diferente  nesses  espaços  sociais  na   história 

considerada sua participação de importância fundamental para análise dos discursos. 

Portanto,  a  Análise  do Discurso é  uma área  da  Lingüística  que  tem como 

objeto de estudo  a língua em movimento, que produz sentido enquanto prática. Procura 

também entender não só a palavra, mas o contexto social, o espaço em que ocorre o 

discurso e seus efeitos de sentidos. Dessa forma, AD nos coloca em estado de reflexão, 



permite-nos sermos capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem. Assim, a 

Análise do Discurso contribui para entendermos o contexto sócio-histórico, e que o uso 

da linguagem é que dá significação às relações sociais.

O instrumental  teórico que a AD proporciona dá um instrumental  para que 

possamos compreender que há modos de interpretação dessa realidade do sujeito e sua 

posição discursiva, onde o sujeito se constitui discursivamente e a fala representa uma 

síntese de todo o discurso.

Segundo Orlandi (1999, p. 10): “Diante de qualquer fato, de qualquer objeto 

simbólico, somos instados a interpretar, havendo uma injunção a interpretar. Ao falar 

interpretamos. Mas, ao mesmo tempo, os sentidos parecem já estar sempre lá. Porém os 

sentidos estão administrados.” 

Concepção de Charge

Para  Holanda,  (2002,  pág.  451),  a  charge  é  uma  representação  própria  da 

pintura pitoresca de caráter burlesco e caricatural, em que se satiriza um fato específico, 

em geral de caráter político e que é do conhecimento público. A charge, é expressão de 

origem francesa que significa carregar ou dar carga.

Temos, então, que a charge carrega um juízo de valor ou opinião sobre um fato 

(na verdade  pode atingir  também entidades  ou pessoas  como no caso de políticos), 

expressa  não  só  em  linguagem  oral  ou  textual,  mas  numa  imagem  ou  desenhos 

(linguagem não verbal).

A charge tem como objetivo afetar seu alvo de forma quase sempre de maneira 

negativa ou, pelo menos,  humorística.  Trata  se daquilo  que a mídia  chama de fazer 

jornalismo opinativo. Por esta razão um dos pioneiros da charge, ou da manifestação 

caricatural, o desenhista francês Honoré Daumier, esteve preso durante seis meses por 

causa de uma gozação que fez com o rei Luis Felipe, em 1832. E que em seguida, foi 

obrigado a abandonar a profissão durante o período autoritário de Napoleão III.

O Brasil também tem forte tradição da arte da charge. Nos anos 50 era editada 

uma revista chamada Caricaturas cujo conteúdo era apenas esse tipo de manifestação de 

jornalismo: ilustrações sobre a situação política nacional. 

A charge de Belmonte (1930), fazia uma critica da política da época com um 

personagem caricatural por nome de “Juca Pato” simbolizando o povo brasileiro, que 

dizia: Vítima de tanto levar na cabeça Juca Pato tinha que conformar-se pois sempre 

podia ser pior. 



Para dar esclarecimento sobre suas charge Belmonte (1930) escreveu:

Um assunto complicado  e difícil  digerí-lo,  simplificá-lo  é  torná-lo  acessível  ao 
grande público . Resumir numa charge, por exemplo, um problema econômico ou 
financeiro, eis o ideal (...) fazer arte para ser entendido por algumas pessoas é criar 
uma aristocracia artística.

Posteriormente, a charge ganhou espaços em revistas de informação geral, em 

jornais. Com  a  TV,  um  novo  tipo  de  charge,  a  eletrônica,  entrou  nos  lares  dos 

brasileiros.  Por  esse  canal,  os  irmãos  gêmeos  Paulo  e  Chico  Caruso  tiveram  sua 

notoriedade  aumentada.  Finalmente,  com  o  advento  da  internet,  os  caricaturistas, 

chargistas  e  ilustradores  ficaram  conhecidos  mais  rapidamente.  Para  desespero 

especificamente dos políticos, mas na verdade para incômodo de todos aqueles que, em 

diferentes profissões, aparecem no noticiário por algum motivo.

O problema é a reação que uma charge pode causar,  seja por parte de um 

indivíduo, ou de um grupo mais amplo. Nem sempre eles estão preparados para encarar 

uma crítica, muito menos quando ela diz respeito a um assunto polêmico.

Um dos principais e mais antigos dos alvos dos chargistas, quer pelo aspecto 

físico, quer pelo papel que representa na política nacional , são os políticos em geral.

Para Pêcheux (1997), 

A análise  do discurso  concebe  a  linguagem como mediação  necessária  entre  o 
homem e  a  realidade  natural  e  social.  Essa  mediação,  que  é  o  discurso,  torna 
possível  tanto  a  permanência  e  a  continuidade,  quanto  o  deslocamento  e  a 
transformação do homem e da realidade em que ele vive .

Partindo desse pressuposto as charges contribui para a formação do discurso e 

a transformação do contexto social histórico, é uma forma de expressão do homem em 

seu meio.

Um breve Histórico sobre o Jornal

A necessidade de comunicar-se, de informar e se informar está presente no ser 

humano, uma manifestação pré-histórica. E esta comunicação em forma de jornalismo 

já era registrada no mundo antigo. Uma dessas antecipações é o Kinf-Pao, de Beijing 

(China), que existiu 1.000 anos antes da nossa era. 

O Egito de l750 aC. também tinha seus “jornais”, sobre tudo satíricos e de 

correspondências. Em Roma, os graffiti publicavam nos muros as vendas e locações, a 

perda de objetos e os espetáculos, os Acta Diurno Populi forneciam informações sobre a 



vida do Estado, os acontecimentos  do dia, as guerras e os jogos. A história da imprensa 

moderna,  no entanto, só começou no século XV, com a invenção da impressão com 

tipos móveis por Gutenberg e o aparecimento posterior de folhas periódicas. A primeira 

iniciativa é do austríaco Miguel Von  Aitzing, que em 1583 lança a Relatio Histórica, 

uma publicação semestral. A partir daí, surgem jornais com periodicidade regular em 

Veneza, Alemanha e Holanda.  

No Brasil a imprensa foi introduzida com a chegada de D.João VI. O material 

gráfico que era pertencente à secretaria dos estrangeiros e da guerra foi colocado no 

porão do navio Medusa pelo conde da Barca e, posteriormente, instalado em sua casa. 

Depois de um ato real, a casa passou a funcionar como Imprensa Régia e de lá saiu, a 10 

de setembro de 1808, o primeiro jornal editado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. 

Depois  de  passar  por  várias  direções  e  denominações,  sempre  com caráter  oficial, 

tornou-se, em 1O de janeiro de 1892, O Diário Oficial,  que se conhece até hoje. As 

exigências  da  vida  moderna  onde  a  disponibilidade  de  tempo  é  cada  vez  menor,  o 

jornalismo e informações rápidas e com humor, as charges tornaram-se cada vez mais 

populares, por trazer os resultados esperados pelos seus assinantes e pelos jornalistas.

A Formação Discursiva do do Discurso Político

Neste capítulo analisaremos as charges que abordam os discursos: político da 

saúde,  da  violência  e  o  discurso  religioso,  portanto,  apresentaremos  os  contextos 

histórico que o chargista utilizou para a construção do sentido

As datas  e os marcadores  lingüísticos  discursivos encontrados  nas  charges, 

propõe que as charges que serão analisadas a seguir tratam do mesmo discurso: que são 

os problemas dos Deputados não reeleitos.  O discurso do chargista (posição sujeito) 

representa as possibilidades dessa classe de Deputados permanecerem de uma forma, ou 

de outra, participando positiva ou negativamente das classes política no País. 

A partir  do contexto  histórico político  do pleito  ocorrido  no ano de 2006, 

encontra-se,  nas  charges  a  seguir,  um  grupo  de  Deputados  envolvidos  na  mesma 

problemática: o discurso sobre reeleição, esses Deputados enfrentaram competições nas 

suas bases eleitorais que não permitiram que fossem reeleitos, não obtiveram sucesso 

em suas tentativas perdendo suas opções de carreira política, ficando a mercê dos que 

conquistaram uma vaga no congresso, podendo ser Partidos Políticos ou Deputados com 

interesses  individuais,  que  oprimem  os  não  reeleitos.  O  aparente  sentido  de 

“fragilidade” dos não reeleitos passa a ser estratégias discursivas para se manterem no 



congresso e fortalecer os partidos políticos, tendo em vista, as constantes mudanças de 

partidos.  Para que seja feita  uma análise  compreensível  agruparemos as charges por 

enunciados discursivos e, de acordo com as datas de publicação para que se localize 

com precisão as charges analisadas:

A charge (1) de 31 de janeiro de 2007. Folha de São Paulo:

“OFERTÃO DEPUTADOS USADOS PAGUE UM LEVE DOIS”.

A charge (2) de 05 de fevereiro de 2007, da Folha de São Paulo: 

“ADIVINHA QUANTOS DEPUTADOS EU TENHO NA MÃO”



A charge (3) de 29 de março de 2007, da folha de São Paulo:

“SEGUNDO ESCALÃO’’

A primeira charge (1) dá um sentido de mercado, um mecanismo social para 

troca de bens ou de serviços,  mercadorias  que servem para ser trocadas por alguma 

coisa  em  um  sistema  de  mercado,  encontramos  nas  charges  discursos  que  se 

assemelham  com  uma  comercialização,  como  a  expressão  exagerada  “OFERTÀO” 

(hipérbole) chama a atenção do interlocutor para o ‘produto’ que está disposto na banca. 

Fazendo uma analogia, oferta é algo que está sendo oferecido por um preço bem abaixo 



do valor real, ou seja, ofertar é o mesmo que apresentar um produto por um baixo custo, 

isso ocorre em determinadas épocas consideradas boas para fazer negócios (Natal, Dia 

das Mães etc..), ao colocarem anúncios públicos as lojas não fazem restrições quanto ao 

cliente, ou seja, as ofertas de seus produtos facilitam não só as compras por parte de sua 

clientela, como oferece chances de compras a quem desejar .

A  posição  sujeito  que  constitui  a  charge  de  discursos  sobre  o  qual  se 

constituem os efeitos de sentido, quanto aos deputados que estão sendo oferecidos como 

“produtos”, considerados sobras, não eleito por seu eleitorado, e que por um bom preço 

pode  ser  útil  para  partidos  políticos  ou  interesse  particular  para  algum  Deputado 

interessado em manter  ou aumentar  seu eleitorado;  pois,  mesmo não se  reelegendo, 

esses Deputados não reeleitos mantêm um eleitorado cujo número de votos não foram 

suficientes para que o reelegessem, mas que em próximas eleições podem garantir  o 

voto do seu eleitor, para quem ele estiver “trabalhando”, o que se torna um bom negócio 

para quem conseguiu uma cadeira na Assembléia Legislativa. Ao que Pêcheux (1997) 

chama de luta de classe, os que dominam e os que são dominados.

Porém, há uma diferença de sentido quanto à disposição dos produtos na banca 

dos Deputados e das bancas das lojas. Geralmente, os produtos das lojas, são produtos 

que não tiveram boa aceitação no mercado, produtos fora de moda (para alguns) (efeito 

de sentido), ou produtos que não sejam de boa qualidade, porém, são produtos novos. O 

que não é o caso do enunciado da charge, “OFERTÃO DEPUTADOS USADOS” pelo 

seu efeito de sentido, o enunciado sugere uma ambigüidade. 

O discurso  sobre  os  produtos  usados  possui  o  sentido  de  gastos  pelo  uso, 

desgastados pelo tempo o que desfavorece a compra, nota-se ainda, pela forma em que 

os  ‘produtos’  estão  desorganizado  na  banca,  pois  são  jogados  como  brinquedos, 

descartados e amontoados, essa mistura deixa claro que no momento não importa, nem 

seus partidos políticos, como também o destino político desses Deputados.

Por outro lado, “DEPUTADOS USADOS” denota o sentido de que mesmo 

estando em desvantagens no momento podem ser úteis por suas experiências políticas. 

Pois o chargista ao desenhar os Deputados usa cores manchadas, que para o Dicionário 

de Símbolos (Chevalier e Gheerbrant pág 584) as vestes manchadas de tintas coloridas 

projetam à personalidade um valor extremamente diverso, de acordo com o sujeito, sua 

cultura, sua obsessão, suas deformações, o que para a política atual é lucrativo.

A  interjeição,  “PAGUE  UM  LEVE  DOIS!”  o  chargista  (posição  sujeito) 

constitui o discurso em que o anunciante usa uma  expressão que transmite as vantagens 



de se adquirir dois Deputados pelo preço de um. A subjetividade (Orlandi 1999), do 

anunciante não oferece “pistas” e sentido de quem ele seja, porém, suas vestes (sentido) 

denunciam que pertence ao meio político.

Um outro efeito  de sentido que consideramos importante,  é o espaço onde 

ocorre a comercialização,  um círculo que delimita um lugar, limita o movimento do 

comerciante,  surge  um discurso  no  qual  as  figuras  geométricas  (círculo,  quadrado, 

retângulo) dá o sentido de algo que está preso, restrito, o que poderia ser o fim dos 

Deputados, porém a luta para se manterem, faz com que tenham uma reação; dessa 

forma, ao serem vendidos a outros partidos (efeito de sentido) permanecem na história 

sendo inscritos na memória discursiva, e assim continuam fazendo parte do discurso 

político.  O  Discurso  Autoritário  e  os  Deputados  não  Reeleitos  Presos  na  Mão  de 

Lideranças Políticas (autoritarismo).

Na charge (2), o discurso é o mesmo, porém surge um novo enunciado como 

explica  Cardoso  (l999:  35-36),  cada  vez  que  enunciado  é  repetido  (pelo  mesmo 

indivíduo)  ou  por  indivíduos  diferentes,  trata-se  de uma nova enunciação.  Porém o 

discurso permanece, Deputados não reeleitos preso na mão ou de um líder partidário ou 

preso na mão de alguém da bancada política no Congresso que conseguiu comprá-lo na 

banca  de  ofertas,  pelo  seu  efeito  de  sentido  pressupõe-se  que  seja  os  mesmos 

Deputados. A charge é datada de 05 de fevereiro de 2007, tempo em que os eleitos já 

tomaram posse. O discurso da charge apresenta uma mão forte segurando Deputados, a 

face de quem segura permanece oculta (pelo efeito de sentido), mas a mão denuncia que 

pode ser um líder político maior que os Deputados presos, tendo em vista, que a manga 

do paletó denuncia sua posição (sentido) Para o Sociólogo Johnson (1997), a autoridade 

é sustentada e definida pelas normas do sistema social, e, de modo geral, aceita como 

legítima pelos que dela participam. Como tal, a maioria das formas de autoridade está 

ligada  não  a  indivíduos,  mas  as  posições  que  eles  ocupam  em  sistemas  sociais. 

Indivíduos que exercem autoridades enquanto ocupam cargos aos quais ele está ligado, 

e a amplitudes de suas ações, depende da natureza da posição e do sistema. Se um chefe 

de estado é ou não poderoso, depende menos da característica do sujeito do que da 

autoridade que o sistema social investe nesse cargo .

Ao  analisar  o  enunciado  “ADIVINHA  QUANTOS  DEPUTADOS  EU 

TENHO  NA MÀO?”  dá  um sentido  de  brincadeira  do  “adivinha”  que  as  crianças 

gostam de brincar, geralmente quem adivinha ganha o prêmio (memória discursiva). A 

mão que segura pela sua posição possivelmente é a mão esquerda. Para Pêcheux (1996.) 



“é um efeito de sentido, o menor lugar (ocupado) entre o pensamento e a palavra” sendo 

assim podemos dizer que o opressor pode ser o partido de esquerda, quem adivinhar 

sobre os Deputados presos pode tê-lo como aliado. A pergunta “QUANTOS? sugere 

que a quantidade de Deputados presos é bem maior do que supunha os adversários, 

chama  a  atenção  dos  interlocutores  para  a  situação  da  política,  metaforicamente  a 

liderança concentrada na mão de um só sistema político ou partidos considerados fortes 

(efeito  de  sentido),  visto  a  quantidade  de  Deputados  sem voz  no  Congresso.  E  dá 

origem a um novo discurso o “Autoritarismo”.

Essa concentração de poder, vai de encontro com a democracia, pois esta é um 

sistema  social  no  qual  todos  dispõem de  parcela  igual  de  poder.  Sentido  que  está 

evidenciado no discurso pelo enunciado “EU TENHO”. Pela constituição elaborada por 

parlamentares que compunham esse Congresso diz: que todo cidadão tem direito de ir e 

vir (sentido, liberdade democrática). Há um desacordo no que diz respeito à liberdade e 

o “EU” que oprime;  o pronome,  eu,  na primeira  pessoa do singular  deixa oculto  o 

sujeito  que  oprime.  Ao  que  Pêcheux  (1997)  afirma:  “os  indivíduos  se  reconhecem 

enquanto sujeitos por ser interpelados em sujeitos de seu discurso, o que se efetua pela 

identificação com a formação discursiva que o domina e, que representa “na linguagem” 

as formações ideológicas que lhes são correspondentes”.

Portanto, ao analisar o discurso da charge (2) nota-se, que no contexto sócio-

histórico, permanece o sentido de poder, visto que o noticiário apresenta com freqüência 

informações quanto às crises na política do país, e uma dessas crises é quanto a troca 

constante  de  partidos,  o  que  causa  transtornos  políticos,  pois,  ora  a  esquerda  se 

enfraquece, ora a direita se fortalece e vice x versa, tornando o sistema social político 

numa constante luta de classes.

Deputados do Segundo Escalão (não reeleitos)

Na charge (3), passado a suposta crise de quem vende (charge 1), de quem 

compra  (charge  2)  a  charge  (3)  datada  de  29  de  março  de  2007,  apresenta  os  que 

conseguiram continuar mamando na “teta” do governo. De acordo com Dicionário da 

Língua  Portuguesa  (Houaiss  1999),  A  expressão  verbal  “teta”  em  seu  significado 

semântico é o mesmo que seio ou úbere um ponto de onde brota em abundância, fonte 

ou manancial, é também um sinônimo de “mama” que nas fêmeas é capaz de secretar 

leite.  Sugado pelas  crianças  durante  o período de amamentação,  a  mamadeira  é um 

recipiente  que  se  usa  para  alimentar  uma  criança  artificialmente.  Porém  o  ato  de 



“mamar” é o mesmo que apropriar-se de (algo) de modo indevido ou abusivo, obter, 

alcançar  (benefícios  financeiros  ilícitos)  de administração  pública,  que dá ensejo de 

vantagens a políticos e funcionários desonestos, obtida através de operação ou transação 

de órgão público arranjos ou negociata. O chargista (posição sujeito) explora a metáfora 

para dar sentido ao enunciado, visto que “teta, mama e mamadeira” é uma expressão do 

gênero feminino,  o que poderíamos  dizer que em seu sentido,  somente  uma mulher 

amamenta por um certo período, ou seja, num discurso metafórico é o mesmo que dizer 

que:  Brasília  alimenta  por  um  período  determinado  os  deputados  eleitos  (sentido 

atribuído na pasta que despenca) e os não reeleitos aos quais o chargista atribui um 

sentido discursivo em uma  linguagem específica,  determinada por sua profissão, ou 

seja as caricaturas.

Portanto, nas charges (1), (2) e (3), apresenta uma sucessão de discursos cujos 

enunciados possuem o mesmo sentido. “Quem fica e quem sai”. Mas, as vantagens para 

os não reeleitos é se venderem para tornarem-se aliados e permanecerem fazendo parte 

juntamente com os que ficam e se complementarem.

O enunciado da charge (3) “SEGUNDO ESCALÃO”, o discurso sugere que 

esses  que  estão  “mamando”  e  que  foram comprados  (charge  2),  (efeito  de  sentido) 

“Escalão” é o mesmo que categoria,  ou seja, a categoria dos que não se reelegeram 

apresentados na (ou até mesmo os que reelegeram-se, e que são considerados deputados 

de segunda categoria) charge (1) mas que não importa como, o importante é permanecer 

e lutar por um pouco “do leite” que a mamadeira oferece charge (3). Normalmente, 

alguém deveria segurar a mamadeira, porém está suspensa em uma mesa, uma metáfora, 

visto  que  a  mesa  é  um móvel  sobre  a  qual  se  come,  mas  que  também compõe  o 

ambiente de um escritório, ( efeito de sentido), assim como nas charges anteriores mais 

uma vez  o  chargista  (posição  sujeito),  oculta  o  sujeito,  ou  sujeitos  do  discurso,  na 

charge (1) não esclarece quem é o enunciador, na charge (2) a mão que segura deixa 

oculta a face do opressor, e na charge (3) a mamadeira  está  sobre a mesa,  assim o 

chargista  isenta  sua  responsabilidade  quanto  a  informação  passada  através  dos 

desenhos,  a  interpretação  fica  por  conta  do  conhecimento  sócio-histórico  do 

interlocutor. De acordo com Pêcheux (1997), as lutas de classes estão presente em todo 

discurso. Para (Johnson 1997) existem grupos de interesse (ou de pressão) que tem por 

finalidade influenciar a distribuição e o uso de poder político na sociedade. Isso é feito 

principalmente  influenciando-se  representantes  eleitos,  mediante  fornecimento  de 



informações  que  promovem  um  dado  ponto  de  vista,  oferecimento  de  apoio  para 

reeleição ou ameaça de combater a reeleição do candidato (efeito de sentido).

Para concluir a análise destas três charges entendemos a relação propostas por 

Maingueneau (2002) que diz que o conjunto de discursos do mesmo campo que mantêm 

relações de delimitações recíproca uns com os outros (interdiscurso) com um sentido 

amplo (conjunto das unidades discursivas com as quais um discurso entra em relação 

explicita ou implícita).

Embora  as  charges  (4)  e  (5)  apresentam  enunciados  diferentes  (recesso  e 

aumento),  o  sentido  do discurso é  o  mesmo,  o  interesse  dos  sujeitos  das  charges  é 

“ganhar  dinheiro”  (efeito  de  sentido).  As  Charges  tem como  cenário  o  Palácio  do 

Planalto, este é o espaço desenhado pelo chargista (posição sujeito), um discurso do 

espaço  onde  se  discutem  possibilidades  de  melhorar  a  economia  do  país. 

Apresentaremos a seguir os enunciado das charges (4) e (5).

Charge (4) datada em 06 de janeiro de 2007:

“NÃO Ë PORQUE O CONGRESSO ESTA EM RECESSO QUE NÖS SUPLENTES 

NÃO VAMOS SUAR PARA GANHAR OS 46 MIL”.

Charge (5):



“AUMENTO” “NÃO QUERO NEM VER A REPERCURSÃO LÁ FORA” “NEM 

EU”. Datada em 24 de março de 2007.

O discurso da charge (4) de acordo com o contexto histórico, o Congresso fica 

em recesso (férias dos parlamentares) em janeiro de 2007, os suplentes de deputados 

tomam posse para reclamar o direito de gastar cerca de R$ 86 mil até 31 de janeiro, 

quando acaba a  legislatura do ano anterior. Mesmo sem trabalhar, os 513 deputados 

têm direito aos benefícios mensais que ganham durante o ano, e que serão estendidos 

aos suplentes que tomam posse em substituição a deputados que venceram as eleições 

em seus Estados.

Nesta  charge,  os  enunciados  explora  a  posição  sujeito  dos  deputados 

requerendo direitos iguais  mesmo que não há sessão no congresso. Na entrevista  os 

deputados começam explicando um fato, “o Congresso está em recesso” isto quer dizer 

que  não  tem nada  para  fazer,  ou  seja,  todos  os  parlamentares  estão  de  férias.  No 

contexto histórico do Brasil  todos sabemos que o mês de janeiro é considerado por 

muitos  brasileiros um período de férias,  inclusive para os Parlamentares,  como para 

vários  setores  no  país.  Para  Foucault  (1971),  diz  respeito  à  existência  histórica  do 

enunciado  no  interior  de  práticas  discursivas  reguladas  por  aparelhos  ideológicos. 

(memória discursiva) O discurso proposto, no enunciado da charge (4) apresenta uma 

formação discursiva  adotada pelos deputados suplentes.



O cenário  possui  um sentido  cômico  que  compõe  a  charge,  indica  que  os 

problemas  financeiros  começam  em Brasília,  visto  que,  no  desenho  da  charge,  (4) 

aparece os monumentos do Palácio do Planalto, de um lado os deputados se justificando 

porque estavam no Congresso, e do outro lado os Titulares “curtindo as férias” , então 

não há necessidade de trabalhar, pois o que é fato dispensa a explicação ou justificativa, 

“contra  fatos  não há argumentos”.  A charge  apresenta  dois  contextos  diferentes:  os 

suplentes marcando presença no Congresso para terem direitos de receber: “os suplentes 

na Câmara são os deputados que estão na fila da classificação da votação nas eleições. 

Ao todo, os benefícios são R$ 12.847,00 de salário, R$ 15 mil de verba indenizatória 

(para  pagar  combustível,  jantares,  aluguéis  de  escritório  político),  R$  50.815,62  de 

verba de gabinete (para pagar funcionários), R$ 3 mil de auxilio-moradia e R$ 4.268 

para telefones e correios”. 

Um total deR$ 85.930,62” tudo isso para ser gasto em 30 dias de mandato. 

Diante deste contexto político, passa-se a entender o discurso dos suplentes, ”NÃO É 

PORQUE O CONGRESSO ESTA EM RECESSO” charge (4) o enunciado começa 

com uma negação, como se o fato de estarem nessa época no Congresso fosse uma ação 

incorreta. 

Para Pêcheux (1997), o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma 

proposição, etc., não existe “em si mesmo” ( isto é, em sua relação transparente com 

literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas 

que  estão  em  jogo  no  processo  sócio-histórico  no  qual  as  palavras,  expressões  e 

proposições são produzidas ( isto é, reproduzidas).

Em outras palavras, ideologicamente os direitos são iguais não importa quem 

fica mais tempo, todos são deputados. Então, todos os deputados têm direito em receber 

as verbas destinadas a eles, mas o enunciados vindos dos suplentes mudam o sentido do 

discurso, fazendo com que eles justifiquem-se,  e apresentam publicamente o motivo 

pelo  qual  estão  “trabalhando”  em  época  de  recesso,  lançam  dúvida  sobre  o  que 

reclamam por direito ou para confirmar que realmente receberão (efeito de sentido). 

Neste enunciado o conectivo “que” estabelece uma relação entre sentidos no 

verbo “suar” “NÖS SUPLENTES NÃO VAMOS SUAR PRA GANHAR OS 46 MIL” 

logo abaixo na mesma charge (4) o chargista (posição sujeito) propõe uma relação entre 

os deputados eleitos por quantidade de votos já empossados “suando” e os deputados 

suplentes aguardando para tomarem posse e fazer jus aos benefícios, ou seja “suar” o 

verbo  no  infinitivo  indica  que  os  suplentes  praticarão  a  mesma  ação  dos  outros 



deputados  que  a  charge  (4)  apresenta  todos  deitados,  tomando  limonada  e  suando, 

tomando sol curtindo o recesso no Congresso e com direito aos salários e a todos os 

benefícios. 

O chargista  (posição  sujeito)  faz  uma  critica  quanto  a  todos  os  benefícios 

destinados  aos  Deputados  Federais,  e  ainda  as  atividades  realizadas  por  esses 

parlamentares que são um tanto duvidosa (sentido).

O AUMENTO SALARIAL E OS DEPUTADOS

O Aumento Salarial e os Deputados

A charge (5) trata do mesmo discurso (dinheiro), os salários vantajosos dos 

Deputados. O chargista (posição sujeito), apresenta os deputados no Congresso, após a 

aprovação do aumento salarial de 28,53% (índice de inflação dos últimos quatro anos), 

355 foram favoráveis, 85 contra e sete deputados se abstiveram.

Os deputados também aprovaram nesta sessão a proposta que prevê o mesmo 

índice  de  reajuste  para  o  salário  do  presidente  Lula,  do  vice,  José  Alencar  e  dos 

ministros  (contexto  histórico).  Motivo  que  a  charge  apresenta  os  enunciados:  NÃO 

QUERO NEM VER A REPERCUSSÃO LÁ FORA

- NÃO QUERO NEM VER A REPERCUSSÃO LÁ FORA.

- NEM EU.

O discurso entre os deputados dá um sentido de preocupação, “não quero nem 

ver, nem eu” exprime uma negação, como se os deputados sentissem medo por suas 

ações (efeito de sentido), quando na verdade é uma metáfora, na realidade aparentam 

uma inocência mas como representante do povo eles conhecem a reação do público bem 

antes de votarem pelo aumento, porém isso não teria muita importância, visto que a 

posição que ocupam lhes dá o “direito” de ganharem bem, (efeito de sentido ideológico) 

e  o  povo  já  se  acostumara  com essas  ações  no  Congresso  (memória  discursiva),  a 

“REPERCUSSÃO LÄ FORA” ou seja, fazer sentir indiretamente as suas ações fora do 

Congresso (semântica). Esse enunciado esclarece a relação entre os deputados e o povo, 

tendo em vista, que a função dos mesmos, seja defender os interesses do povo que o 

elegeram, diante disso, é o mesmo que mostrar que estão defendendo os seus direitos e 

não o direito do povo. 



A charge (5) mostra como os deputados deixam o Congresso, com passadas 

largas,  sem olhar dos lados,  como se quisessem evitar  comentários  (sentido),  porém 

com o “cifrão” nos olhos, deixando claro que nada fariam mudar seus planos, que seus 

interesses são o aumento.

Portanto, o confronto com o sujeito, o sentido e a história tornou possível fazer 

esta análise. 

O Discurso sobre a Saúde e a Religião

Charge (6), datada de 10 de março de 2007, Jornal O Diário-MS de Dourados.

A DENGUE MATA

Mesmo que não encontramos na charge (6) nenhum enunciado que especifique 

que esta charge pertença à Dengue, o contexto histórico pressupõe o discurso sobre a 

saúde,  usando  figuras  de  sentido  icnográficas,  que  também  propõe  um  discurso 

religioso. Faremos a seguir um esclarecimento a respeito dessa doença que assola boa 

parte dos país na estação das águas:

A dengue é uma doença causada por um vírus e transmitida pela picada do 

mosquito,  o  Aedes  Aegjpti.  O  mosquito  pica  uma  pessoa  com dengue.  O  vírus  se 

desenvolve dentro do mosquito que, depois de 8 a 12 dias, passa a ser transmissor da 

doença. O mosquito é de origem africana, é escuro e rajado de branco. É menor que um 



mosquito comum e pica durante o dia, se desenvolve em água parada e limpa. Quem 

contamina é a fêmea, pois o macho se alimenta de seivas de plantas. O mosquito apenas 

transmite a doença, mas não sofre seus efeitos.

O  vírus  instala-se  nos  tecidos  que  envolvem  os  vasos,  o  que  causa  um 

consumo exagerado de plaquetas, pequenos soldados que trabalham contra as doenças. 

A  falta  de  plaquetas  interfere  na  homeostase  do  corpo,  capacidade  de  controlar 

espontaneamente  o  fluxo  de  sangue.  O  organismo  passa  a  apresentar  uma  forte 

tendência a ter hemorragias. 

Sintomas da doença: 

- Dor de cabeça; 

- Dor nos olhos;

- Febre alta muitas vezes passando dos 40 graus;

- Manchas avermelhadas por todo corpo;

- falta de apetite;

- fraqueza; 

- Em alguns casos sangramento de gengivas e nariz.

Diante da gravidade da doença Dengue, levou o chargista (posição sujeito) a 

criar uma charge que representasse (sentido) o perigo de se contrair a dengue (discurso), 

pois é uma doença que pode levar o ser humano à morte. 

Abriremos  um parenteses  para  buscar  na  história  (memória  discursiva)  os 

símbolos que designa a morte. A imagem simbólica do Ciclo da Vida sempre esteve 

relacionada  com  a  dos  Ciclos  Agrícolas  –  razão  pela  qual  a  imagem  da  morte  é 

representada com foice. Esse instrumento iguala, no momento do corte, a erva boa e a 

má, não discrimina na ceifa o bom e o mau, tal como a morte que vem para todos. A 

representação  iconográfica  da  foice  da  morte,  nos  séculos  anteriores  encontrou  no 

Antigo  Testamento,  no  texto  do  Profeta  Amós,  a  imagem  (esqueleto)  da  morte 

segurando em uma mão o alfanje (foice), discurso bíblico. 

A morte designa o fim absoluto de qualquer coisa de positivo: um ser humano, 

um animal,  uma planta,  uma amizade,  uma aliança,  a paz,  uma época.  A morte  é o 

aspecto destrutível da existência, ela indica aquilo que desaparece. Considerada a filha 

da noite  e  irmã  do sono (Olimpio,  2001 pág 621).  Nessas  figuras  encontramos  um 

discurso religioso em que o homem criou mitos em torno de uma fatalidade que faz 

parte do ser humano, viver, crescer e morrer (ideologias do discurso cristão).



Na charge não encontramos elementos lingüísticos que indica que a charge 

refere-se a Dengue, mas o sentido do discurso proposto é sobre a doença e a transmissão 

desta  doença,  é  o  contexto  histórico,  ou  seja,  o  sócio-histórico  vivido  pelos  seres 

humanos em épocas da estação da chuva (o mosquito bota em águas paradas), que por 

descuido da maioria permite que o mosquito prolifere e a doença fica sem controle, 

tornando-se perigosa a ponto de levar ao óbito quem a contrai.

A morte, na charge é a própria caricatura mortal, esquelética vestida de preto 

(o preto designa luto, cor da escuridão, fim da vida) com a foice na mão, fugindo do 

mosquito, assustada e suando de medo, no enunciado, é como se ela estivesse gritando: 

“SAI  PRA  LÄ  INSETO  MEDONHO!!!”  .  A  charge  se  torna  cômica,  devido  a 

proporção do tamanho do “INSETO” em relação à morte, carregado de sentido, quanto 

ao mal que o mosquito pode causar. Interpelando o sujeito ideologicamente (Pêcheux 

1997)  quanto  aos  discursos  sobre  a  doença.  Um discurso  inconsciente  implícito  no 

desenho do chargista, pois se a morte é tão poderosa, o que a leva a ter medo de um 

inseto  tão  pequeno?  Implicitamente,  indagando  o  interlocutor   sobre  o  perigo  do 

mosquito, visto que a morte quer o mosquito bem longe dela, quando o “inseto” voa 

para seu lado pronto para a picada ela diz: “SAI PRA LÁ”, uma interjeição que indica 

distância, convencendo o interlocutor de que a doença é mais séria do que ele pensa 

(efeito de sentido).

Optamos para essa inversão das datas das charges para explicar sobre como se 

contrai  a  doença  Dengue,  na seqüência  o  discurso de  que a  Dengue causa  a  morte 

daqueles que se encaixam nessa problemática:

Charge (7) de 07 de março de 2007, do Jornal O Diário MS de Dourados.

“MORTE NO TRÂNSITO DIMINUEM...     ...MAS EM COMPENSAÇÃO...”



De acordo com as estatísticas o trànsito brasileiro está cada vez mais perigoso, 

uma porcentagem bem grande de pessoas são mortas por acidentes no trânsito todos os 

dias, geralmente causada por descuido dos condutores de veículos. O chargista (posição 

sujeito) fazendo uso das reticências, indica que foi interrompida estas informações para 

mostrar que uma nova informação merece atenção, não que o trânsito deixou de matar, 

mas que a Dengue no momento requer uma atenção especial (sentido). O desenho em 

preto  sem  colorido,  dá  um  sentido  sombrio,  estático  do  paciente  deitado  na  cama 

imóvel. O enxame de mosquito deixa claro que eles estão presente em cada lar, tendo 

que todos ter o mesmo cuidado e assim como no trànsito não importa a classe social, 

todos podem ou não contrair a doença. O chargista (posição sujeito) exige uma reação 

dos  interlocutores,  ao  mesmo  tempo  que  critica,  que  torna  cômica  a  charge,  pede 

mudança  de  comportamento  (efeito  de  sentido).  No  enunciado  ...  MAS  EM 

COMPENSAÇÃO... é mesmo que reparar algo, compensar pelo seu efeito de sentido 

seria como se os moradores não cuidarem dos seus quintais a recompensa é a morte, se 

não dirigir com cuidado, a recompensa é a morte. Tudo depende do comportamento, ou 

atitude de cada um, mas dependendo da escolha poderá afetar outras pessoas também. A 

charge (6) apresenta um discurso apelativo implícito.

Discurso sobre a Violência



A charge (7) de 04 de Janeiro de 2007, do Jornal a Folha de São Paulo:

“RIO 40 GRAUS”

Semanticamente,  violência,  de modo geral,  define-se como sendo o uso de 

palavras ou ações que machucam as pessoas. Ë violência também o uso abusivo ou 

injusto do poder que resulta em ferimentos, sofrimento, tortura ou morte. Nas charges 

que  analisaremos  a  seguir  procuraremos  confrontar  as  duas  opiniões  dos  chargistas 

(posição sujeito), sendo que um é do Rio (charge 7) e o outro de São Paulo (charge 8), 

tendo em vista, o espaço sócio-histórico e as características das charges que determinam 

o  conflito  de  classes  ideológicas  propostas  por  Pêcheux  (1997).  De  acordo  com o 

conceito histórico, “RIO 40 GRAUS” se refere ao Rio de Janeiro - charge (7). 

O desenho mostra uma família carioca desfrutando da praia, protegidas por 

tanques de guerra, a charge retrata a violência e a suposta defesa da família (os tanques). 

Porém  o  enunciado  muda  o  sentido  do  discurso:  “NÃO  VAI  NO  FUNDÃO 

ASTOLFO”. De repente o “fundão” tornou-se mais perigoso que os supostos bandidos 

do Rio, essa expressão exagerada exprime um cuidado excessivo. 

Ao  buscarmos  o  significado  do  nome  “ASTOLFO”  diz  respeito,  lobo 

combatente, ou, aquele que combate como lobo, o sentido do discurso muda de indefeso 

para aquele que combate, uma metáfora, pois o lobo animal é um predador perigoso, 



gerando um efeito de sentido, a inocente família carioca na praia, já não aparenta tão 

inocente  assim.  Ao  que  Pêcheux  (1997:160)  diz:  “as  palavras,  expressões 

proposições,etc., mudam de sentido segundo as proposições sustentadas por aqueles 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. 

O  sujeito  do  discurso  torna-se  polissêmico  podendo  ser:  militar,  político, 

empresário ou um chefe do comando do crime. O chargista faz uma crítica, e chama a 

atenção do interlocutor para o problema da violência no Rio. 

A Charge (8), 16 de março de 2007, do Jornal a Folha de São Paulo:

“O MAPA DA CIDADE”

Entretanto o cenário da charge (8), crê-se que é o Estado de São Paulo, onde a 

maioria dos crimes diz respeito a seqüestros, homicídios, estupros ou pelo menos é o 



que os noticiários comentam (formação discursiva) o que não deixa de ser violência 

tanto  quanto  ao  Rio  onde  os  problemas  maiores  são:  Os  comandos  do  tráfico  em 

confronto com a policia etc., e o Rio tem como referência as praias. O que não é o caso 

da charge (8) “O MAPA DA CIDADE” entre os grandes edifícios e avenidas de São 

Paulo, um casal de idosos, verificam qual o “melhor” caminho para chegarem em casa 

vítimas  de  uma  “violência  mais  amena”,   um assalto,  dando o  sentido  de  que  não 

importa para onde vão, ou qual caminho tomar sempre serão vitimas de violência. O 

casal de idosos em sua fragilidade é o oposto da família da charge (7), no discurso da 

charge (8), eles não têm quem os proteja, tendo somente um ao outro para se cuidarem, 

como diz o enunciado: “VAI POR MIM: SEGUINDO POR AQUI, CHEGAREMOS 

EM  CASA  VITIMAS  DE  ASSALTO,  NO  ENTANTO  EVITAREMOS  TODOS 

ESSES SEQUETROS, ESTUPROS, HOMICIDIOS E ARRASTÕES!”. 

O  discurso  diz  que  não  importa  a  idade,  todos  se  tornaram  vitimas  da 

violência. O sentido que o sujeito atribui a charge, seria de que os idosos devem ser 

respeitados.  Porém o  discurso  trabalha  a  inversão  de  valores,  tanto  na  charge  (7), 

quando a esposa está preocupada com o “ASTOLFO” em ir para o  “FUNDÃO”, e não 

o que os filhos pudessem pensar, em ter que ir para a praia protegidos por tanques de 

guerra. No entanto os idosos da charge (8) estão totalmente desprotegidos, tendo que se 

virarem sozinhos. Para Bakhtin (apud  Cardoso 1999), a palavra é a revelação de um 

espaço  no  qual  os  valores  fundamentais  de  uma  dada  sociedade  explicitam  e  se 

confrontam.

Como observamos nos enunciados das charges analisadas, de acordo com as 

idéias  de  Pêcheux  (1997),  quanto  aos  sujeitos  interpelados  ideologicamente.  Sendo 

assim,  outro  discurso  surgiria  ao  analisar  as  causas  da  violência  em geral,  pois  os 

problemas da violência não diz respeito somente às grandes Metrópoles do Brasil. Visto 

que as ideologias fazem parte do contexto social.

Um Discurso Religioso nos Sistema Aéreo Brasileiro

Charge (9) de 03 de abril de 2007, jornal a Folha de São Paulo:

“ALO, TORRE ? ALGUEM AÍ FALA A MINHA LINGUA?



Segundo  o  discurso  Bíblico,  no  livro  de  Gênesis  (antigo  testamento),  do 

capítulo 11 versos 1 ao 8, lemos a História da Torre de Babel. Segundo Moisés, o autor 

do livro, havia somente uma língua, um só modo de falar. Mas, os homens disseram: 

“vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus.  Assim nosso 
nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra”. Porém o Senhor 
disse: “Eles são um só povo e falam uma só língua, e começam a construir isso. Em 
breve  nada  poderá  impedir  o  que  planejam  fazer.  Venham,  desçamos  e 
confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros...” 
(Gêneses: capitulo 11 versos 1 ao 8)

Na charge (9) o ícone traz um grupo de informações que o interlocutor  ao 

visualizá-lo,  conscientemente  é  levado ao contexto  bíblico,  ou seja,  pela  história  da 

Torre de Babel (discurso religioso) e faz uma relação com o problema atual do Sistema 

Aéreo Brasileiro. A crise aérea diz respeito aos controladores de vôo (efeito de sentido). 

Pois de acordo com as informações dos noticiários, a falta de entendimento por parte 

dos pilotos e os controladores, foi a causa dos acidentes aéreos do LEGASSI com o 

avião da GOL. Como observamos no enunciado: 

-ALO, TORRE ? ALGUEM AI FALA A MINHA LINGUA?



Este discurso surge do piloto para a torre. É um discurso direto, exige uma 

resposta direta, pelo fato de não haver entendimento entre o locutor e o interlocutor, 

“Alguém fala a minha língua?” dá um sentido de que é o “LEGASSI” que se chocou 

com o avião da Gol, em abril de 2007. Um outro fator que indica o sujeito do discurso, é 

a Torre com o lado direito coberto por uma nuvem escura remete o interlocutor ao fato 

histórico  de  11  de  setembro  dizendo em seu  efeito  de  sentido  que  é  um problema 

quando não há entendimentos de idiomas. Esse “alguém” solicitado pelo piloto, não diz 

respeito apenas aos controladores de vôos, poderia ser qualquer pessoa que fale a língua 

do piloto, pois este é de origem estrangeira, portanto que pudesse ajudar no momento 

solicitado.  Indica num sentido de que os  profissionais  do Sistema Aéreo Brasileiro, 

necessitam de funcionários qualificados que saibam falar outros idiomas. 

Considerações Finais

Ao  analisar  as  charges  dos  jornais  concluímos  que  os  discursos  propostos 

intensificam a concepção de sentido “inconsciente” que não controla o sentido do que 

diz.  A  representação  e  a  reflexão  do  chargista  estabelecem entre  os  locutores  e  os 

interlocutores uma comunicação graças aos recursos de linguagem verbal e não verbal, 

que de acordo com o acontecimento social “codifica” e transmite a informação de forma 

cômica, fornece detalhes suficientes possibilitando a compreensão e a assimilação dos 

acontecimentos, aos quais estão familiarizados. Diante deste fato, surge uma pergunta: 

as charges atingem todas as camadas da sociedade? Será que o interlocutor não corre o 

risco  de  fazer  uma  interpretação  errada  das  caricaturas  nas  charges?.  Portanto, 

percebemos que as charges possuem pontos negativos e positivos. 

Considerando os pontos negativos percebe-se que o chargista das charges dos 

discursos políticos apresenta criticas sérias aos políticos nas caricaturas de séries em 

seqüência,  generalizando  todos  os  representantes  do  congresso,  quando  na  verdade 

sabemos de políticos que contribuíram para a melhoria em vários setores no país. Outro 

ponto também importante é quanto às possíveis soluções para uma questão, espera-se de 

alguém que aponta um problema, que este apresente possíveis idéias que ajudarão no 

que  está  sendo proposto.  O discurso  dá  um sentido  de  que  tudo está  perdido,  uma 

descrença na política, ou nos políticos, é o homem desacreditando no próprio homem, o 

discurso das charges pode propor mudanças, melhoras no sistema criticado, assim como 

a arte cômica critica, também pode comicamente ajudar a construir, mesmo porque o 

contexto social não é formado apenas de pontos negativos.



Todavia, como dissemos, nem tudo existe somente pontos negativos, veremos 

em que o discurso das charges pode contribuir positivamente com as caricaturas nas 

charges. É o caso do discurso da saúde. Interpretar um discurso de que é possível uma 

solução, numa charge onde a morte põe fim a todas as coisas, é possível entender a 

mensagem do chargista. A informação sobre a Dengue leva o interlocutor a fazer uma 

reflexão  sobre  o  perigo  da  doença  e  conseqüentemente  levá-los  a  mudar  seu 

comportamento . Uma charge critica, porém reflexiva. 

Com este parecer não estamos dizendo que este tipo de informação é o pior, e 

nem que é o melhor, mas que uma charge reflexiva informativa é capaz de colaborar 

para a mudança de um dado contexto social. Ao que os pressupostos teóricos estudados 

enfatizam a conjuntura discursiva, de que as palavras mudam de sentido à medida que a 

empregamos. Ela depende do sentido para formar o discurso. Entendemos que, ao saciar 

a curiosidade do leitor, a charge crítica provoca risos e logo são apagados da história. 

Enquanto que um discurso que favorece mudanças no comportamento, pode provocar 

risos, porém se inscreve na história por mais tempo. Tendo em vista que, o efeito de 

sentido  do  discurso  torna-o  verdadeiro  para  quem  vivência.  E  ao  generalizar  uma 

problemática sem analisar os prós e os contras, corremos o risco de não ser imparcial, 

deixar transparecer as próprias ideologias em uma informação. A charge é chamada de 

Jornalismo Opinativo. Mas, para quem ? Opinião de quem ? 

Do que estudamos foi possível entender que o Homem utiliza recursos para se 

inscrever na história, utiliza-se de discursos variados, e variáveis discursos, os quais, o 

sentido é material, é concreto, é um acordo social histórico. 
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	Introdução
	A proposta no presente trabalho diz respeito ao discurso contido nas charges dos jornais. Geralmente, as charges são de caráter político, a materialidade verbal dos desenhos são caricaturas de personagens atuantes na área da política do País.O chargista (posição sujeito Pêcheux 1997), caracteriza esses personagens em conformidade com os acontecimentos do cotidiano, na qual, constrói um discurso capaz de expressar “ideologias” (Pêcheux 1997), utiliza cores , formas, tempo, espaço e época, satiriza fatos específicos de conhecimento público. Assim, o chargista (posição sujeito) atinge um grande número de interlocutores que possui acesso aos jornais, “pessoas” bem informadas que consideram a charge como uma forma de jornalismo opinativo. 

