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INTRODUÇÃO

A condição da linguagem é a incompletude. Nem sujeitos nem
sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente.
Constituem-se e funcionam sob o modo do entremeio, da relação, da
falta, do movimento. Essa incompletude atesta a abertura do simbólico,
pois a falta é também o lugar do possível. (Orlandi 2005: 52)

A linguagem se constitui como a essência do ser humano, cuja finalidade primordial, entre
tantas outras, é a interação social. Com ela a mente humana é capaz de criação e recriação de um
número infinitivo de enunciados, embora possua um número limitado de símbolos.

Gestos, sons, desenhos, traços, rabiscos, movimentos, símbolos, sinais, palavras (ou
silêncios), fazem parte do engendrado espaço comunicacional onde se produzem e circulam os
textos. Como se sabe, etimologicamente, a palavra texto relaciona-se ao ato de tecer, entrelaçar,
construir sobrepondo. Isto é, promovendo um encontro de vozes. É isto que fazemos quando nos
comunicamos: mobilizamos os numerosos mecanismos que envolvem a linguagem – desde a
produção elocutiva até a representação simbólica de conceitos na construção dos significados que
os enunciados foram assumindo historicamente – para interagir com o mundo, e, nesse ínterim,
produzimos cultura. Assim, o essencial na tarefa de compreensão desses enunciados não consiste
apenas na decodificação e reconhecimento da forma linguística utilizada, mas, sobretudo, da
contextualização de todos os elementos disponibilizados.

Tendo em vista que o sujeito interage constantemente com o meio social circundante,
visto que viver significa participar de um diálogo, todos nós utilizamos a linguagem em suas mais
variadas formas de apresentação.

A teoria dialógica da enunciação ocupa um lugar de destaque no universo da comunicação
em nosso tempo, pois focaliza a relação entre sujeito, linguagem, história e sociedade, onde o
sujeito assim se constitui a partir de um processo de assimilação do discurso do outro. Bakhtin
(2011b: 294) explica: “[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se
desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais do outro”. A
cada momento estamos produzindo linguagens e reproduzindo discursos, cujo caráter dialógico
não pode ser descartado, tendo em vista que a língua é um fenômeno social, e tudo que a ela se
relaciona tem esse caráter. Assim, nossos discursos são resultado de condições sociais e
históricas, que apontam as formações discursivas por que passamos e que difundimos em
quaisquer de nossas enunciações.

Nesse sentido, o ambiente escolar é um profícuo terreno para as práticas de linguagem,
bem como para estudos linguísticos e discursivos dos textos que lá circulam. Com esse intuito, e
ainda, visando tornar o processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa uma ação mais
democrática e respeitando os princípios de cidadania a que todos têm direito, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN’s) sugerem trabalhar com a linguagem, em suas mais diversas
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formas de apresentação (verbal, não verbal, gestual, imagética, pictórica...) para desmistificar
crenças de que a linguagem escrita deve ser a única que forma estudada na escola, provocando a
negligência das outras formas de uso da linguagem.

As imprescindíveis contribuições dos linguistas e outros estudiosos da linguagem se
fizeram presentes nos documentos oficiais sobre o ensino de Língua Portuguesa, os PCN’s,
promovendo significativas mudanças de enfoque no ensino de língua materna.

Além de reiterarem o caráter interativo do ato de ler (e a importância da figura do leitor
nesse processo), os PCN’s enfatizam a ideia de que a sala de aula deve acolher textos de
diferentes gêneros, para atividades de leitura e de produção textual. Evidenciam, ainda, a
necessidade de olhar o educando como um ser social que precisa saber se expressar de acordo
com a situação comunicacional que vivencia, mostrando a importância do domínio da linguagem,
como atividade discursiva, cognitiva e sociocultural, não apenas como um sistema simbólico
desvinculado de sua realidade social. Dessa forma, torna-se indispensável o respeito pelas
variantes linguísticas não padrão faladas pelos alunos, objetivando eliminar a ideia
preconceituosa de que uma variante é melhor que a outra e tornando o ambiente escolar mais
democrático e receptivo para os alunos.

Nessa perspectiva, entende-se que o aprendizado da língua não se resume ao domínio do
padrão culto, uma vez que circulam na sociedade textos produzidos também em outras variedades
linguísticas, e estas, devem ser respeitadas como parte da identidade cultural dessas comunidades
e entendidas como igualmente ricas e expressivas por atenderem a todas as necessidades dos
grupos sociais que as utilizam.

A produção de nossos discursos não acontece no vazio. Ao contrário, o discurso resgata
outros que já foram produzidos. Desse modo, a escola não pode apresentar aos alunos palavras
soltas, como elementos vazios de sentido, descontextualizadas, uma vez que suas possibilidades
de significação são infinitas e se relacionam com as vivências sociais e culturais a que o
estudante tem sido exposto ao longo de sua vida. Nesse sentido, os textos, como produtos da
atividade discursiva, estão em constante e contínua relação uns com os outros. A esta relação
dialógica entre o texto produzido e os outros textos já existentes é que se tem chamado
intertextualidade, elemento imprescindível na compreensão dos enunciados construídos em
nossas interações sociais.

Nos dias de hoje, em que assistimos à ascensão da linguagem imagética a um patamar
historicamente monopolizado pelo texto verbal, os quadrinhos, como tiras, charges e cartuns,
ganham grande alcance em sua circulação, além de arrebatar públicos de todas as idades, por seu
caráter crítico-humorístico que desperta o interesse por problemas sociais sérios e promove
discussões a respeito deles, de forma perspicaz. Faz-se, então, necessária a investigação sobre a
produção dos significados e dos efeitos de sentido atribuídos a esses produtos enunciativos, pois
interpretar enunciados humorísticos não é uma atividade mental simples, mais ainda quando se
trata da charge, ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais personagens e é
feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento da atualidade. Geralmente aborda temas de
natureza política e envolve conhecimentos prévios sobre o recorte apresentado.

Quando se pensa em processos cognitivos relacionados à interpretação de textos
humorísticos em quadrinhos, deve-se observar que, além da mensagem explícita, aquela provida
pelo texto verbal, há outra, ou outras, de caráter implícito, envolvidas e indispensáveis no
processo interpretativo que, se não forem depreendidas pelo leitor, podem anular a intenção
comunicativa proposta pelo autor, isto é, a compreensão esperada não será realizada, visto a falta
de elementos importantes para a interpretação dos enunciados. Conforme Bakhtin (2009a: 122-
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123), “pode-se dizer que não é tanto a expressão que se adapta ao nosso mundo interior, mas o
nosso mundo interior que se adapta às possibilidades de nossa expressão, aos seus caminhos e
orientações possíveis”. Ou seja, para que haja humor em um texto, é necessário que a intenção do
autor seja compreendida pelo leitor, e isso só se torna possível se o leitor estiver sintonizado com
as pistas deixadas para que ele depreenda o sentido pretendido com o enunciado.

Como corpus desse estudo, escolhemos o gênero charge, a fim de investigar, à luz da
visão bakthiniana de sujeito e da teoria dialógica da enunciação, como são produzidos os efeitos
de sentido nesse texto verbo-visual, bem como os mecanismos extratextuais que o leitor precisa
mobilizar para depreender este conhecimento. Essa escolha deveu-se à grande profusão desse
gênero discursivo em nossa sociedade, por sua popularidade e acessibilidade em veículos
impressos, como revistas, jornais e livros, e, sobretudo, em sites eletrônicos na internet.

A presente proposta objetiva investigar o uso do recurso da intertextualidade (relação em
que um texto cita outro) e interdiscursividade (relação em que um discurso cita outro) na tessitura
dos significados das charges, explicitando os mecanismos que movem o leitor na direção da
compreensão do todo enunciativo. Propomos, também, examinar a situação de produção (quem
faz, para quem faz, em que momento histórico...) para identificar as ideologias subjacentes aos
enunciados produzidos nesses textos, apontando possíveis significados que os enunciados podem
vir a assumir ao longo do tempo. Com base na visão bakhtiniana de linguagem, investigaremos o
humor e a ironia como recursos de intertextualidade e interdiscursividade na produção do gênero
discursivo charge.

Como qualquer outro gênero discursivo, a análise da charge requer consideração – dentre
outros aspectos – à sua estrutura composicional, ao suporte em que é publicado e à função a que
se destina, nesse caso, o humor e a ironia, sendo a materialidade textual o agente mediador entre
autor e leitor.

Nos dias de hoje, as charges circulam pelos mais diversos tipos de mídia – revistas,
jornais, outdoors, sites eletrônicos, livros – e são consumidas por um público igualmente variado,
com representantes de todas as classes sociais e níveis de educação formal. A simbiose entre a
linguagem verbal e o texto imagético provoca efeitos de sentido diferenciados dos que são
encontrados em outros quadrinhos. Também é grande a quantidade de temas que circundam esse
gênero e provocam o riso, a revolta, a indignação, a reflexão de seus leitores: política, economia,
relacionamentos, dieta, beleza, entre tantos outros. Acreditamos que a análise desse gênero nas
salas de aula da Educação Básica, tanto no nível linguístico como no discursivo, pode se
constituir como importante instrumento de reflexão e desenvolvimento do senso crítico dos
educandos, possibilitando a eles ampliar sua visão sobre os fatos e acontecimentos de sua época,
dos quais eles fazem parte como sujeitos sociais que são.

A percepção da grande receptividade desse gênero textual na contemporaneidade motiva
este trabalho, que teve como metodologia, a pesquisa bibliográfica e documental, apresentando
como corpus, charges recolhidas de um jornal e de sites eletrônicos da internet.

1. O gênero charge: a imagem e o (con)texto

A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer
se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo
contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de
uma determinada comunidade linguística (Bakhtin 2009a: 126).
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O jornalismo é caracterizado pela dinâmica da rapidez e da atualidade. Nesse sentido, a
charge se torna um terreno muito profícuo para a análise de questões sérias sobre os assuntos e
problemas recorrentes na sociedade, em especial, no âmbito da política, pois esse gênero, além de
explorar a linguagem verbal em suas múltiplas possibilidades de significar-se e provocar
diferentes reações nos leitores – riso, indignação, revolta, compaixão, entre outras – une a ela a
linguagem imagética, produzindo uma simbiose no todo enunciativo, em que está implícita a
intertextualidade, que necessita de contextualização e correlacionamento de conhecimentos
prévios acerca do tema abordado para a depreensão do todo significativo do enunciado crítico-
humorístico.

Com a popularização desse gênero, não apenas publicado em jornais, mas também em
revistas, sites da internet – em especial nas mídias sociais (Facebook, WhatsApp) – e nos livros
didáticos, os leitores são levados a refletir acerca das situações cotidianas que perturbam a
sociedade.

As palavras apresentam duas faces: um “eu” produz um texto que se dirige a um “outro”.
Essa interação que os participantes da situação comunicacional compartilham, vincula a produção
a um determinado contexto, tornando-os solidários e levando-os a apoiar a intersubjetividade
verbal em um “nós” discursivo.

Os sujeitos, ao absorver as vozes de outros, traduzem suas avaliações sociais, ideologias e
valores disseminados culturalmente, uma vez que a enunciação é de natureza social.

Pelo seu caráter contemporâneo e diversificado, que vai da denúncia ao entretenimento, as
charges, muitas vezes, podem parecer textos complexos, pois são recortes de fatos evidenciados
na sociedade atual, que exigem conhecimento do recorte que está sendo abordado,
impossibilitando, assim, a análise desse gênero em época remota, da qual não conhecemos o
contexto de produção. Assim, nos livros didáticos, as charges vêm acompanhadas de textos
explicativos ou notícias relacionadas ao fato que deram origem a elas. Sem essas especificação do
momento histórico em que foram produzidas, as charges correm o risco de não serem
compreendidas, e se tornarem vazias de sentido. Desse modo, seus atravessamentos verbais e
visuais, bem como históricos e sociais, denunciam o seu engenhoso processo significativo, assim
como sua manifestação comunicativa condensada de múltiplas informações, visto que o texto
verbal é relativamente pequeno, embora demasiadamente expressivo e decisivo na construção dos
sentidos, imbricado na relação com as imagens que explicitam o tema abordado
contextualizando-os e convidando o leitor à reflexão.

A criatividade linguística, da mesma maneira que a estilização imagética nesse gênero,
não podem ser compreendidas sem levar em consideração os conteúdos e valores ideológicos que
a ela se ligam, pois o indivíduo faz parte da sociedade, em determinados espaços e tempos na
história, e, por isso, é necessário considerar os processos e as condições de produção da
linguagem, como afirma Orlandi (2006: 25), “a linguagem é linguagem porque faz sentido. E a
linguagem só faz sentido porque se inscreve na história”. As palavras não significam por si
mesmas, senão em uma situação determinada, num espaço temporalmente situado.

Destarte, a palavra sem significado, isto é, fora de um contexto determinado no espaço e
no tempo, não é efetivamente uma palavra, mas um item vazio, deixando de pertencer ao
universo da linguagem, e passando a integrar o limbo do mero sistema simbólico. Indo além de o
que nos afirma Vygotsky (1995: 21), que o significado da palavra é a unidade de ambas as
funções da linguagem (comunicação e pensamento) na mesma medida que é a unidade do
pensamento, vemos a linguagem como forma de interação entre os indivíduos. Ao fazer uso da
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linguagem, não apenas expressamos nossos pensamentos, ou transmitimos informações aos
outros, mas sobretudo, interagimos com o outro. Os interlocutores interagem enquanto sujeitos
que ocupam lugares sociais e produzem seus enunciados (textos) de acordo com suas formações
discursivas.

Na tentativa de explicar estes complexos fenômenos que envolvem a linguagem verbo-
visual produzindo efeitos de sentidos nas charges é que nos debruçamos nesta pesquisa,
explicitando as engenhosas manobras mentais – que perpassam as experiências anteriores do
leitor enquanto sujeito ocupante de um lugar social determinado – necessárias à compreensão
desses enunciados. Outrossim, sua interpretação pode ganhar motes diferentes, caso sejam
entendidos por outros vieses que não os pretendidos pelo autor, ou mesmo ter sua interpretação
anulada, caso o leitor não consiga depreender nenhum significado após a leitura de todos os
elementos.

Foram escolhidas três charges para compor o corpus deste trabalho. Cada uma delas
abordando um tema diferente, numa demonstração da diversidade de assuntos tratados neste
gênero discursivo. Ademais, o ponto de vista também pode mudar a abordagem desses textos,
mesmo quando abordam o mesmo assunto. Há que se considerar os mais diversos elementos que
compõem a charge, desde sua ilustração à escolha do léxico utilizado pelos personagens para se
depreender os sentidos esperados.

Ressaltamos que esta é somente uma pequena amostra diante da infinidade de temas e
análises possíveis deste engenhoso gênero do discurso. Uma mesma charge pode ser analisada
em suas diversas possibilidades de significação, com enfoque em sua ideologia, seu léxico, sua
formação discursiva, entre tantas outras análises possíveis.

2. Charges em foco

2.1 Previsões de Ano Novo

A primeira charge escolhida foi publicada no Caderno de Opinião, da edição de domingo
do Jornal da Paraíba, em 02 de janeiro de 2011. Este é um jornal de ampla circulação no estado e
que goza de grande credibilidade na impressa paraibana. As charges deste caderno são assinadas
pelo chargista Erinaldo da Silva, o Lila, que apresenta aos leitores os recortes do cotidiano que
capta com seu olhar.

Nesta charge, é mostrado um costume típico de início de ano para muitas pessoas:
consultar um guru para saber a previsão para o ano que se inicia. Criam-se expectativas acerca da
vida familiar, social, amorosa, profissional etc., que, espera-se, sejam confirmadas pelos videntes.

Analisemos a charge:
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Figura 1: Jornal da Paraíba, 02 de janeiro de 2011

No cenário desta charge, vemos uma mesa de adivinhação contendo uma bola de cristal,
objeto capaz de mostrar cenas do futuro; duas pessoas, sentadas frente a frente, dialogam. De um
lado, um homem – o consulente –, vestido caricaturescamente como pessoa do interior, caipira,
como se pode perceber pela representação do chapéu de palha, combinado com uma camisa
xadrez, calças arregaçadas, botas e um ramo de mato na boca. Do outro, uma mulher – a vidente
–, exibindo uma espécie de túnica, combinada com um lenço na cabeça, escondendo os cabelos
desgrenhados.

A linguagem utilizada nas falas dos personagens, numa clara tentativa de coadunar-se
com a imagem, busca reproduzir marcas da oralidade do dialeto caipira, como “cumadi” e
“fartar”, por exemplo. Nesta tentativa, detectamos algumas incongruências, que explicitamos
com base nos estudos de Bagno (2007) e Bortoni-Ricardo (2004):

 “quer”, “dizer” e “fartar” – O processo fonológico de apagamento do “r” final de
palavras – processo denominado apócope –, principalmente em final de verbos no
infinitivo e no futuro do subjuntivo, é uma realidade, e já se qualifica, conforme Bagno
(2007: 146) como um “traço característico do vernáculo geral brasileiro”, isto é, um uso
que está presente na língua falada por brasileiros de todos os cantos do território nacional.
Em vez de dizermos “quer” e “dizer”, tendemos a dizer “qué” e “dizê”. Conforme
Bortoni-Ricardo (2004: 76), “toda produção linguística é dependente do contexto em que
se encontra o falante”. Não seria diferente com esses “caipiras brasileiros”, tanto que, na
palavra “ospitá”, o chargista ilustra – e muito bem – esse falar. Para se chegar à forma
“ospitá”, houve, inicialmente, uma mudança por processo fonológico de rotacismo
(transformação de “l” em “r” nos encontros consonantais ou em final de sílaba),
resultando em “hospitar”. Comprovando a tendência de apagamento do “r” final de
palavras, temos o resultado “hospitá”. A omissão do “h” constitui apenas desvio
ortográfico, por ser esta letra resquício etimológico. Em “fartar”, ocorre o rotacismo
(faltar > fartar), mas não o apagamento do “r” final, como seria esperado, já que esse
fenômeno já configura como traço contínuo na fala dos brasileiros.
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 “dinheiro” – a redução do ditongo /ey/ a /e/ diante da consoante vibrante simples /r/ é de
uso corrente entre todos os brasileiros. O respeito excessivo à ortografia oficial pode ter
induzido o chargista a essa representação falseada da pronúncia da palavra, que não
corresponde à língua falada pela maior parte da população brasileira. Em vez de
“dinheiro”, tendemos a dizer “dinhero”. Esse processo fonológico de apagamento de traço
medial é denominado síncope. Nos casos em que há apagamento do glide, como neste,
ocorre a monotongação.

O jogo linguístico usado para criar o tom de humor nesta charge se dá pela duplicidade de
sentidos nas palavras “fartura”, na pergunta do consulente, e de “fartar”, na resposta da mulher.
Na fala dele, o sentido é de “abundância, abastamento, abarrotamento” (Ferreira 2008: 398). Na
resposta da vidente, percebemos o trocadilho, usando como estratégia humorística a tendência
caipira de troca do “l” – em final de sílaba – pelo “r” retroflexo, rotacismo – como já exposto. O
uso feito pelo consulente cria expectativas positivas no leitor quando da leitura pergunta,
expectativas estas que são quebradas pela resposta da conselheira e gera o humor, já que na
resposta, a palavra “fartar” é empregada de forma conflitante, com o sentido de “faltar” “sentir ou
sofrer privação de (coisa necessária ou com que se contava), carecer, escassear” (Ferreira 2008:
396). Esse deslocamento que gera humor, só será entendido se houver compreensão do
interlocutor acerca do equívoco intencional provocado pelos sentidos das palavras “fartura” e
“fartar”.

Após esta análise linguística, partimos para a análise dos ingredientes propriamente
discursivos presentes no enunciado proferido pela vidente. Muitos são os vieses para a apreciação
da atmosfera que circunda o discurso nessa charge.

Sabemos que nosso discurso é resultado de condições sociais e históricas nas quais
estamos inseridos enquanto sujeitos, o que faz com que resgatemos discursos de outros, que se
reencontram em “novas” enunciações e produzem efeitos de sentido diversos nas interações entre
os indivíduos. Para Possenti (1998a: 49), “o que caracteriza o humor é muito provavelmente o
fato de que ele permite dizer alguma coisa mais ou menos proibida, mas não necessariamente
crítica, no sentido corrente, isto é, revolucionária, contrária aos costumes arraigados e
prejudiciais.” Por que rir dos problemas sociais que afetam a sociedade? Por que o riso nos causa
uma sensação tão boa, embora o motivo sejam sérios problemas sociais? Esses questionamentos
nos levam a refletir sobre as ideologias subjacentes a esses enunciados.

Não por coincidência, a fala da Vidente destaca problemas sociais existentes no Brasil,
além de evidenciar a descrença na melhoria da vida da população em geral, representada na
figura do homem consulente. Ou seja, o Ano Novo começa com os problemas velhos, que
dispensam bola de cristal para serem previstos. Mas, por que tratar desse tema no início do ano?
Por que momento político passa a sociedade quando da publicação da charge?

Historicamente, o brasileiro é apontado como um povo afortunado, que consegue sorrir
em meio às dificuldades, devido às belezas naturais e riquezas de seu patrimônio sociocultural,
mas também, um país que sofre com a insegurança, precariedade nos serviços de transporte e de
saúde. Esses problemas estão tão enraizados à história da sociedade brasileira que parecem parte
integrante dela. Contribuindo com a perpetuação desse cenário, a corrupção na política assevera a
descrença na resolução de tais problemas.

Sem adentrar o panorama político partidário brasileiro, mas com uma análise apenas da
camada mais superficial deste discurso, podemos considerar o subentendido naquele contexto
analisando alguns fatos do entorno: 2010 foi ano de eleição presidencial, cuja vitória foi abonada
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a Dilma, primeira mulher na história a governar o país. Essa primazia significava não apenas a
ascensão de uma mulher ao poder, no comando do país, mas a continuidade de um modelo de
administração que Lula, exaltado por muitos e, igualmente criticado por outros, vinha exercendo
há oito anos.

Quem produz um enunciado tem uma intenção ao criá-lo, embora sua interpretação se
deva aos efeitos de sentido produzidos pelos recursos mobilizados pelo interlocutor mediante
suas formações discursivas.

A análise dessa charge, tanto na esfera do texto quanto do discurso, pode gerar frutíferos
debates e ampliar os conhecimentos acerca da linguagem nas salas de aula de língua materna.

2.2 Escola Campeã

A segunda charge, assinada por Erasmo Spadotto, chargista do Jornal de Piracicaba,
circulou pela grande rede em fevereiro de 2013, e desde então vem aparecendo em páginas de
sites de relacionamentos, blogues, sites de notícias, entre outros, no período carnavalesco.

Analisemos a charge:

Figura 2: chargeoline.com.br Acesso em: 09/02/2013

O Carnaval, festa popular, que se originou na Grécia por volta de 600 a. C., até hoje leva
multidões às ruas para desfilar, não mais para agradecer aos deuses pela fertilidade do solo e a
boa colheita, mas para celebrar o momento de glamour e majestade que se tem na avenida. O
espetáculo grandioso em que o Rio de Janeiro transformou o Carnaval das escolas de samba que
compõem o Grupo Especial movimenta milhões em dinheiro, que vem de fontes diversas:
empresas privadas, Governo Federal (por meio da Secretaria de Cultura, que repassa para os
estados, e estes, para os municípios), além do empenho dos moradores das comunidades em
organizar rifas – entre outras estratégias – para angariar fundos e colaborar com a manutenção
dessas escolas entre as melhores.
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A verba permite encher os barracões de matéria-prima e mão de obra, necessárias para
materializar as espetaculosas ideias dos carnavalescos. Todos se desdobram na organização,
montagem dos carros alegóricos e na confecção das fantasias das alas, cada uma delas produzida
com minúcia, requinte e desvelo durante boa parte do ano para abrilhantar o espetáculo no
Sambódromo da Marquês de Sapucaí; participantes enchem-se de orgulho quando se referem a
“sua escola”; artistas famosos são convidados para desfilar e “defender” o nome da agremiação
escolhida, atuando como destaques; a maior parte das pessoas da comunidade onde se localizam
as escolas, desfila anônima, embora feliz pela oportunidade de fazer parte da festa.

A Escola, “estabelecimento público ou privado onde se ministra ensino coletivo” (Ferreira
2008: 363), especialmente, a escola pública – nosso foco aqui – não atrai tanto os holofotes, não
recebe verbas de tantas e tão diversas fontes, não tem artistas famosos como destaques
entusiasmados em defender a instituição que representa, nem anônimos dispostos a trabalhar pelo
simples prazer de colaborar com a sociedade. Ao contrário, as escolas, em geral, não dispõem de
materiais para oferecerem um ambiente minimamente aprazível para os que fazem parte da
comunidade escolar. São salas de aula sem ventiladores, portas sem fechadura, teto sem forro e
com muitas goteiras, Educação Física realizada em pátios ou espaços improvisados por falta de
quadras e ginásios poliesportivos adequados para estas atividades. Tudo isso constitui uma triste
realidade da Escola Pública, bem diferente do brilho e majestade atribuídos às Escolas de Samba.

Professores, gestores e funcionários se desdobram com seu trabalho, realizando projetos,
promovendo eventos para angariar fundos na tentativa de suprir a falta desses materiais e
instalações nos prédios públicos, já que, na maioria das vezes, a verba destinada às escolas é
insuficiente para fazer todos os reparos e construções/ampliações necessários. Essas ações
também não têm muito espaço na mídia televisiva, nem atraem tantos colaboradores interessados
em ver a educação brasileira alcançar um patamar tão elevado e prestigiado socialmente quanto o
que as Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro conseguiram.

A análise discursiva dessa charge evidencia um tom sutilmente crítico, causado pela
quebra de expectativa na resposta que o garoto dá à pergunta do pai. Esse entendimento requer a
identificação da intertextualidade presente no contexto. O deslocamento do sentido resulta do
fato de que a pergunta feita pelo pai “Que escola você queria ver campeã em 2013?”, se seguidas
as regras conversacionais baseadas na cooperação, respeitado o campo semântico, deveria ter
como resposta o nome de uma das escolas de samba favoritas do Carnaval do Rio de Janeiro.
Como isso não acontece, surge o teor humorístico-crítico instigando a reflexão sobre a diferente
realidade social entre “escola de samba” e “escola pública” no Brasil.

No período carnavalesco, a mídia televisiva, em especial, a Rede Globo de Televisão –
maior e mais influente emissora de TV aberta do país – “respira” carnaval e tenta nos induzir a
respirar junto com ela, nos encharcando de desfiles e reprises das “Escolas de Samba”, que
gastam milhões e milhões em suas fantasias e carros alegóricos, exibindo mulheres seminuas
dançando debaixo dos holofotes, enquanto a Escola Pública, que deveria brilhar e fazer sucesso
para alcançar os mais altos índices de desenvolvimento e qualidade na educação do povo vive
defasada e sem nenhum (ou quase nenhum) destaque por parte dos meios de comunicação, em
todas as épocas do ano. A sutileza da crítica colocada na fala de uma criança, como resposta à
pergunta de um adulto, assevera a reprovação declarada a essa dita “paixão nacional”.

A análise dessa charge em sala de aula pode abrir possibilidades de reflexão acerca da
influência que a mídia televisiva exerce na vida de grande parte dos telespectadores, que são
consumidores e produtores de cultura.
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2.3 Beatificação

A terceira charge que forma o corpus desse trabalho também foi retirada da internet. É
assina por Eduardo dos Reis Evangelista, o Duke, chargista dos jornais O Tempo e Super Notícia.
Conforme informações de seu site, também é editor da página de jogos e diversão do suplemento
infantil “Tempinho” e da página de quadrinhos, jogos e entretenimento “Supimpa”.

Analisemos a charge:

Figura 3: chargeoline.com.br Acesso em: 05/05/2013

A charge foi inspirada na notícia a respeito da beatificação de Francisca de Paula de Jesus
– Nhá Chica, neta de escravos, analfabeta, devota de Nossa Senhora da Conceição, a quem são
atribuídas mais de 20 mil graças, segundo o site G1 – que foi elevada à categoria de Beata pela
Igreja Católica no dia 4 de maio de 2013.

Nesta charge, o cenário representa uma alegórica cena de manhã de domingo da classe
média: um homem, de camiseta branca, calção e chinelos, sentado em sua poltrona confortável lê
tranquilamente seu jornal. A mulher, que parece estar de passagem pelo cenário, se atém à
declaração do marido: “Também quero ser beatificado pelo Papa!”, e pergunta, visivelmente, em
tom de desdém: “E por qual motivo?”. A resposta do marido provoca o humor da charge,
trazendo a quebra de expectativa de resposta: “Sobrevivo com um salário mínimo por mês.”

A manchete do jornal ajuda o leitor a compreender o contexto da fala do marido. A
palavra “também”, usada em sua enunciação, pressupõe a leitura da notícia sobre a beatificação,
assim como a trajetória de vida e os milagres atribuídos a Nhá Chica, informação que não aparece
em seu enunciado, mas sim, como manchete do jornal que ele lê.

O questionamento da mulher deixa subentendido seu conhecimento sobre características
do marido que o leitor desconhece, mas pode supor, visto o teor de sua pergunta, e de sua
expressão corporal, aliada ao texto verbal, que pressupõe ironia. Podemos supor que o homem
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seja uma figura estereotipada de marido que não ajuda nos afazeres domésticos, que pede para a
esposa tudo de que precisa: água, controle da TV, toalha.

A análise discursiva nessa charge evidencia uma incongruência se analisado o contexto de
produção desse discurso. Há ironia, que se caracteriza pela fala do personagem, que se diz
merecedor de beatificação pelo milagre de sobreviver com um salário mínimo. Isso constitui
crítica, primeiro, ao governo pelo baixo salário que se oferece à classe trabalhadora, que precisa
driblar as dificuldades e tentar (sobre)viver com tão pouco. A crítica também pode ser estendida à
Igreja Católica, por recrutar mais uma beata para o seu abastado rol, que continua aumentando.

Não obstante, conforme Possenti (2009b: 14), “uma palavra é a palavra que é em função
do contexto em que está”, isto é, as palavras significam contextualmente nos espaços temporais e
sociais em que se realizam. Assim, uma discrepância está muito evidente nesta charge: em geral,
assalariados não fazem assinaturas de jornais impressos, tanto por não terem condições
financeiras de arcar com as despesas de uma assinatura, quanto por não terem desenvolvido o
hábito e o gosto pela leitura desse tipo de publicação. Costumam assistir a telejornais, ou ouvir as
notícias no rádio – meios de comunicação mais populares de se inteirar das notícias cotidianas
que estão na mídia.

Poder-se-ia argumentar, ainda, que, sendo a da charge uma edição dominical, mais
acessível em termos financeiros em relação ao jornal de edições diárias, ele poderia pagar. Estaria
anulada, então a suposta incongruência. Porém, como já exposto, sabe-se que, a população
brasileira em geral, não cultiva mais o hábito de ler jornais, o que nos faria voltar à afirmação de
que há incongruência pelo fato de o personagem afirmar que ganha um salário mínimo e estar
lendo jornal impresso em uma manhã de domingo.

A análise dessa charge pode trazer significativas discussões acerca de mudanças de
comportamentos, de hábitos e de costumes sociais, de religiosidade, convivência familiar, entre
diversas outras.

3. Considerações finais

Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua
situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus
limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros
enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de
enunciação exclui.” (Foucault 1987: 31).

A partir da análise realizada, podemos perceber que o gênero charge é uma importante
ferramenta de interação e que pode despertar reflexões diversas em seus leitores, dependendo de
suas experiências vivenciadas e do conhecimento de mundo e linguístico que possuem.

Os assuntos tratados nesse gênero, bem como a utilização da linguagem imagética faz
com que esse texto ganhe cada vez mais espaço nos meios de comunicação, sejam eles impressos,
televisivos ou na internet. Ainda mais porque permite analisar pequeno recorte da realidade atual,
e depende significativamente do contexto de produção para ser compreendida.

A construção dos sentidos é promovida pela leitura simultânea e indissociável dos
elementos visuais e verbais, e a carga humorística é revelada como veículo de reflexão crítica
sobre problemas que assombram a sociedade. Ou seja, assuntos sérios podem ser tratados e até
bem recebidos, devido ao tom humorístico oferecido pelo gênero: uma imagem clara e a leveza
da linguagem para tratar de assuntos graves que exigem seriedade na abordagem.
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Acreditamos ter conseguido atingir o objetivo proposto para esta pesquisa, que foi o de
investigar o uso do recurso da intertextualidade e interdiscursividade na construção dos
significados das charges, explicitando os mecanismos que movem o leitor na direção da
compreensão do todo enunciativo.

Na escola, o aluno como sujeito de seu conhecimento e partícipe dos processos de ensino-
aprendizagem, necessita familiarizar-se com essas possibilidades de análise, fazendo uso dessas
estratégias de leitura, de forma que ultrapasse o nível da análise gramatical e adentre o universo
do discurso, onde as palavras têm vida e sentido, possibilitando a este educando uma
compreensão mais ampla do funcionamento e produção dos significados nesse gênero textual, a
charge.

Ao mesmo tempo, nos mantemos longe de esgotar conclusões sobre esses fenômenos de
construção de sentidos, tanto imagéticos quanto semânticos, nesse gênero, que permite inúmeras
possibilidades de estudo e análises.
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