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1. Introdução

O presente trabalho tem o objetivo de analisar qualitativamente o gênero discursivo
“charge” sob a ótica dos pressupostos Bakhtinianos. Será investigado o discurso verbal e
não verbal presentes nas charges, identificando, descrevendo e interpretando as formas
linguísticas marcadas neste gênero discursivo. O nosso interesse é buscar saber o que está
subjacente às charges; qual é a crítica veiculada; a intenção do autor e o que o leitor precisa
saber para poder compreender a relação dialógica desse gênero com outros textos
publicados. Demonstraremos também que a compreensão é fundamental para que o leitor
tenha uma atitude responsiva ativa e critica ante os fatos apresentados. Pensar a leitura a
través dos pressupostos Bakhtinianos é vê-la como uma prática social onde o autor e o
leitor se inter-relacionam em uma situação de enunciação.

Escolhemos o gênero jornalístico “charge” porque é um gênero que nasce de outros
diálogos, sempre é suscetível a interpretações, sempre há insinuações ou subentendidos.
Quisemos saber o que há por trás das charges, qual é a crítica, a intenção do autor e o que o
leitor precisa saber (conhecimento prévio ou de mundo) para poder compreender a relação
dialógica desse gênero com outros textos publicados na mídia, por exemplo; em jornais
impressos, revistas, internet e nos noticiários da TV.

2. Referencial Teórico

2.1 Caracterizando o gênero Charge

Os gêneros são definidos por Bakhtin a través das características básicas próprias de
cada um, portanto definiremos a charge considerando os três aspectos por ele estabelecidos
para a definição de um gênero: conteúdo temático, estilo verbal e construção
composicional.

No caso do gênero charge o conteúdo temático ou assuntos tratados nela são muito
variados, mas, principalmente giram em torno de assuntos tais como política e sociedade,
geralmente inclui uma crítica social.

Com relação ao estilo verbal, a pesar da charge se caracterizar por usar uma
linguagem não verbal mesclada, mas, não sempre, com a linguagem verbal, é um gênero
que segundo Bakhtin (1997:282) se enquadra dentro dos gêneros secundários ou mais
complexos, já que aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais
complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, científica,
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sociopolítica. Utiliza-se da Ironia ou de situações absurdas e geralmente é preciso de um
raciocino mais elaborado para compreendê-la.

Enquanto texto de circulação social, a charge apresenta recortes de notícias já
divulgadas relacionadas ao meio político, econômico e social fazendo uso de diversos
recursos linguísticos tais como: lexical, fraseológicos, gramaticais, caricaturas, imagens
metafóricas, frases de efeito e ironia.

Na charge podem ser usados tanto o tratamento formal como o informal,
dependendo do assunto tratado e dos personagens envolvidos nas mesmas. Veiculam um
tipo de discurso humorístico, e consequentemente, um discurso crítico, principalmente
quando apresenta como alvo fatos da vida política de um país.

Por último, quanto à construção composicional da charge, esta é curta, se apresenta
em forma de um quadro com predomínio de imagens, geralmente coloridas.  Não sempre
aparece a linguagem verbal. Algumas charges utilizam caricaturas de personagens famosos
provavelmente para facilitar a compreensão ou para provocar o riso.

A maioria das vezes mistura duas linguagens, harmoniosamente, verbal e não
verbal. O fato de geralmente a charge utilizar duas linguagens nos proporciona a
oportunidade de ler e interpretar imagens e pesquisar a argumentação em elas.

Outra característica da charge é que é temporal, ou seja, retrata fatos recentes por
isso o leitor deve estar sempre informado para conseguir compreende-la.

Segundo Marcuschi ...

“...cada gênero textual tem um propósito bastante claro que o determina e lhe dá
uma esfera de circulação” “...todos os gêneros tem uma forma e uma função, bem
como um estilo  e um conteúdo, mas sua determinação se dá basicamente pela
função e não pela forma”. (Marcuschi, 2008:150)

O propósito do gênero textual charge é “atacar” como seu nome em francês o
indica. Segundo Espíndola a charge tem a função social de criticar situações cotidianas da
vida política e social de uma sociedade a través do humor gerado por vários recursos
linguístico-discursivos.

Devido a este teor político, a charge não é fácil de ser compreendida. O leitor deve
ter conhecimento de mundo para poder construir sentidos. Segundo Espindola (2001:110-
111), o leitor deve identificar: os personagens e os fatos a que o texto faz referência, o
contexto sócio, histórico e político do fato (quando houver), as circunstâncias, os elementos
linguísticos (se houver) e as possíveis intenções do chargista.

A leitura e compreensão deste gênero provoca alguns efeitos de sentidos nos leitores
ou interlocutores, efeitos que podem ser diversos e podem ser analisados sob diferentes
óticas, dependendo do conhecimento de mundo  ou da opção política, religiosa ou social de
cada leitor. Para Bakhtin (1992 [1958-1961]) as relações dialógicas são relações de sentido
entre os enunciados entre vozes discursivas ou sociais.
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2.2- Teoria Dialógica do Circulo de Bakhtin

Utiliza-se o termo “Circulo de Bakhtin” em referencia a um grupo de estudiosos
encabeçados pelo pensador Mikhail Bakhtin (1895-1975) que tinham interesses filosóficos
comuns e se reuniam para refletir e debater suas ideias. Entre 1920 e 1930 foi a época de
maior produção do grupo.

Um dos pilares do pensamento do Circulo de Bakhtin é o dialogismo, para este
grupo de estudiosos a realidade fundamental da língua é a interação verbal materializada
por meio da enunciação concreta, ou seja, entre sujeitos reais e sócio historicamente
localizados e por ser um acontecimento único e irrepetível. Por este motivo a enunciação
concreta leva consigo visões de mundo, juízos de valores, opiniões que constroem o
significado da palavra.

Bakhtin e seu círculo de colegas propõem uma constituição dialógica da linguagem.
Segundo Bakhtin (1999) toda palavra tem duas faces, ela provem de alguém e se dirige para
alguém. Portanto ela constitui o produto da interação do locutor e do ouvinte.

Para compreender melhor esta ideia, falaremos da noção de “atitude responsiva
ativa” que é uma das características dialógicas da linguagem. Esta consiste em que o
ouvinte ou receptor de um determinado discurso assume uma posição ativa e responsiva ao
concordar ou discordar com o enunciado. Nas palavras de Bakthin (1997)

…o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um discurso adota
simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou
discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta
atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de
compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo
locutor. A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada
de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau dessa atividade seja muito variável);
toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a
produz: o ouvinte torna-se o locutor. (Bakthin 1997:290)

Para o leitor (ouvinte) das charges poder apresentar uma atitude responsiva ativa
precisa compreender a charge, já que a leitura só se efetiva no processo de diálogo entre
autor e leitor. O conhecimento prévio do leitor e os diálogos com outros enunciados são
imprescindíveis para a compreensão deste tipo de gênero.

Nessa relação dialógica entre locutor e interlocutor no meio social, em que o verbal
e o não-verbal influenciam de maneira determinante a construção dos enunciados, outro
dado ganhou contornos de tese: a interação por meio da linguagem se dá num contexto em
que todos participam em condição de igualdade. Aquele que enuncia seleciona palavras
apropriadas para formular uma mensagem compreensível para seus destinatários. Por outro
lado, o interlocutor interpreta e responde com postura ativa àquele enunciado, internamente
(por meio de seus pensamentos) ou externamente (por meio de um novo enunciado oral ou
escrito).

Outra característica do dialogismo é a relação entre os enunciados, para Bakhtin a
palavra sempre está relacionada com o que já foi dito e com o que ainda vai ser dito.
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Segundo Bakthin (1993) o enunciado que surge em um determinado momento sócio
histórico não pode deixar de tocar uma grande quantidade de fios dialógicos existente, os
enunciados estão entrelaçados com os fios de uma rede maior.

Segundo Faraco (2009) para o círculo de Bakhtin:

As relações dialógicas são relações entre os índices sociais de valor, que constituem, no
conceitual do círculo, parte inerente de todo enunciado, entendido, não mais como unidade
da língua, mas, como unidade da interação social; não como um complexo de relações
entre pessoas, mas como um complexo de relações entre pessoas socialmente organizadas.
(Faraco, 2009:.66)

No dialogismo não existe limitação ou redução dos sentidos e ao mesmo tempo
existem as ressonâncias de outros ditos na linguagem sejam já ditos ou não. Segundo Di
Fanti:

Os sentidos, a partir da abordagem dialógica, projetam-se como efeitos, sendo assim,
irredutíveis a uma só possibilidade, apesar de em determinados contextos enunciativos
haver sentidos predominantes. Com isso, os efeitos de sentidos existem a partir de
construções discursivas, das quais o sujeito “não é a fonte de seu dizer”, uma vez que se
constitui, de modo dinâmico, com a instituição histórico-social. Em outras palavras, o
sujeito e os sentidos constroem-se discursivamente nas interações verbais na relação com o
outro, em uma determinada esfera de atividade humana. (Di Fanti, 2003:98)

Dependendo de muitos fatores, tais como conhecimento prévio do assunto, posição
política, vivencia, experiência, cultura entre outros, o gênero trabalhado apresenta no leitor
diferentes interpretações, ou seja, os mais variados efeitos de sentido.

3. Análise das charges

Foram escolhidas, tanto pelo desenho genial como pela mensagem, três charges
tiradas de vários sites da internet. Estas retratam temas atuais do contexto político social do
Brasil. Também foram pesquisados e publicados aqui outros textos que surgiram no
momento sócio histórico do aparecimento da charge. Estes textos, que se entrelaçam e
dialogam entre se e com a charge, são manchetes que apareceram nos meios de
comunicação na mesma época da difusão dela.

É analisada a linguagem verbal e não verbal de cada uma das charges e o
conhecimento prévio de atualidades que o leitor deve possuir pra poder compreendê-la e ter
uma atitude responsiva. Por último, como esse gênero está sujeito a diferentes
interpretações, listamos alguns prováveis efeitos de sentido que a charge provoca.
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Charge N° 1

Fonte: http://interiorinforma.wordpress.com/ acessado 28 de março de 2014

Esta charge de Jarbas aparecida no site interiorinforma.wordpress.com no dia 28 de
março de 2014 mostra uma mulher escorregando em óleo esparramado no chão, na leitura
visual mas na leitura escrita diz que a aprovação do governo cai na pesquisa IBOPE.

Para compreender a charge nos remontaremos ao momento sócio histórico de
quando foi publicada. Entre março e abril de 2014, apareceram nos jornais, tanto impressos
como da internet e da televisão, noticias sobre uma suposta compra de uma refinaria por
parte do governo Lula. Na época Dilma Rousseff era ministra da Casa Civil.

Algumas manchetes da época apontavam para este fato com diferentes discursos:

a) Graça Foster admite que compra da refinaria de Pasadena foi mau negócio
Em audiência no Senado, a presidente da Petrobras culpou o então diretor internacional,
alegando que ele tinha a obrigação de levar todas as cláusulas no negócio ao Conselho de
Administração da estatal.
Jornal Nacional - dia 15 de abril de 2014

b) ‘Dilma não pode fugir à responsabilidade’, diz ex-presidente da Petrobrás”
Para Gabrielli, presidente tem de assumir sua parcela de ônus no caso Pasadena.
Estadao.com.br - dia 20 de abril de 2014

c) Dilma admite que apoiou compra de refinaria em Pasadena, mas culpa
documentos "incompletos"

Presidente, que era ministra da Casa Civil quando a operação de US$ 1 bilhão ocorreu,
manifestou-se pela primeira vez sobre o caso.
Zero Hora – dia 19.03.2014

d) “Cai avaliação positiva do governo Dilma, diz pesquisa”
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Essa é a terceira queda consecutiva na avaliação do governo federal. Em novembro de
2013, o índice de aprovação era de 58,8% e de reprovação, 38,9%, segundo CNT
Ultimo Segundo – 29 de abril de 2014

Como podemos observar a charge sempre nasce a partir de outros textos e
geralmente a partir de noticias ou assuntos polêmicos. O leitor deve estar bem informado
para poder compreender a charge e criar os efeitos de sentido a partir dela.

Os conhecimentos prévios que o leitor tem que ter para poder compreender a
charge são:

a) Que no mês de abril veio à tona um mau negocio feito pelo governo brasileiro no
ano 2006.

b) Que o mau negocio foi a compra de uma refinaria no Texas (Pasadena).
c) Que na época da compra da refinaria, Dilma Rousseff era ministra da Casa Civil.
d) Que Dilma Rousseff é a atual presidente do Brasil.
e) Que Dilma Rousseff pretende se reeleger pelo próximo período.
f) Que a Petrobras é a maior empresa de petróleo Brasileira.
g) Que estamos perto da época das eleições e com esta descoberta Dilma cai nas

pesquisas eleitorais.

Análise da Linguagem não verbal

A imagem representa o governo na pessoa da presidente do Brasil Dilma Roussef
escorregando em óleo e caindo. Sabemos que é Dilma porque geralmente é representada
vestida de vermelho que pode ter várias interpretações, como que ela gosta de vermelho, ou
porque é uma cor quente, forte, ou porque é a cor representativa do partido político ao qual
ela pertence (PT) e outros.  Caricaturescamente Dilma é representada com dentes grandes
como rasgo sobressalente, a expressão do rosto dela é de desespero, está suando e olhando
o papel que tem nas mãos. O papel que Dilma tem na sua mão parece ser um gráfico
representando, provavelmente, a queda da aprovação do seu governo. O barril de onde sai o
óleo está representando a maior empresa de energia do Brasil, a Petrobras. O óleo
esparramado pelo chão pode representar algo sujo, alguma coisa obscura, pouco clara, uma
fraude. Também pode representar a “perda” de alguma coisa, perda de óleo, perda de
dinheiro, perda de benefícios, perda com a má negociação, perda nas pesquisas de opinião.

Análise da linguagem Verbal

A linguagem verbal complementa a visual e nos diz que o governo cai nas
pesquisas. O uso do verbo “cair” nos remete à ideia de declínio, desabamento, queda. Em
sentido figurado “queda” é a perda de influência ou de poder, ruina.

Prováveis efeitos de sentido

a) Dilma está sendo responsabilizada pela compra da Refinaria de Pasadena.
b) Por conta dessa atuação, na época, hoje está caindo nas pesquisas eleitorais.
c) Existe algo obscuro nessa negociação.
d) São notícias que vieram à tona só para Dilma não se reeleger.
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e) Dilma está se prejudicando pelos seus próprios atos.

Charge N°2

Fonte: www.globoesporte.com acessado 25 de março de 2014

Esta charge de Pedro de Luna foi tirada do site globoesporte.com e foi publicada no
dia 18 de junho de 2013. O momento sócio histórico nos revela que é um ano antes (na
véspera) da Copa do mundo a ser sediada no Brasil.

Algumas manchetes da época:

a) Fifa condena violência em manifestações e confia em Copa do Mundo segura no
país
País foi alvo de protestos contra o Mundial em vários locais no último fim de semana

http://www.mg.superesportes.com.br/ 27 de janeiro de 2014

b) Governo teme violência nas manifestações marcadas para Copa do Mundo no
Brasil
O investimento total em segurança para o Mundial será de R$1,9 bilhão

http://www.mg.superesportes.com.br/ 20 de fevereiro de 2014

c) Protesto contra a Copa em SP termina com acusação de violência policial.
UOL Copa-29 de abril de 2014

Estas são algumas das noticias veiculadas na internet sobre a violência e protestos
com relação à copa do mundo.

Conhecimentos prévios para poder compreender a charge:
a) Que as cores da bandeira do Brasil são verde, amarelo e azul.
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b) Que Brasil é o país sede da copa do mundo 2014.
c) Que tem acontecido uma onda de protestos no Brasil nos últimos anos.

Análise da Linguagem não verbal

A imagem mostra um quiosque de venda de souvenires tirando vantagem da copa
do mundo, vendendo camisas, bandeiras, bonés, bolas e pandeiros do Brasil. Entre os
souvenires há um colete a prova de balas e uma máscara contra gases.

Existem pelo menos dois discursos na charge, um deles fala das vantagens de ter a
copa do mundo no Brasil e poder lucrar com isto e a outra fala do descontentamento e da
violência existente no país por conta da copa do mundo e de outros assuntos.

Análise da linguagem Verbal

A linguagem verbal complementa a visual só especificando que o colete é a prova
de balas de borracha e a mascara é contra gases de pimenta. Estes dois elementos as balas
de borrachas e o Sprite de pimenta são utilizados pelos policias no Brasil e tem causado
muitos incidentes violentos.

Prováveis Efeitos de Sentido

a) O povo está descontente com a copa do mundo.
b) Há muitos conflitos armados no Brasil.
c) Haverá muitas manifestações na época do mundial.
d) Ocorrerão incidentes onde se enfrentará a população com os policiais.
e) Os incidentes serão violentos e serão usados o gás de pimenta e as balas de

borracha.
f) Muitos estrangeiros deixarão de vir ao Brasil temendo a violência.

Charge N°3

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2867



Fonte: http://www.ivancabral.com/2008/10/charge-do-dia-carrinho.html acessado 25 de
março de 2014

Esta charge de Ivan Cabral é uma charge mais atemporal, é do dia 12 de outubro de
2008, ironicamente do dia da criança. Porém, se aplica a todos os tempos, já que não
representa um fato específico e sim uma característica ainda presente na sociedade
brasileira, o trabalho infantil não totalmente erradicado no país.

Alguns títulos de reportagens ou noticias tirados do site “Repórter Brasil” retratam
o trabalho infantil no Brasil:

a) Crianças trabalham como ambulantes nos arredores da Arena Fonte Nova, em
Salvador
Enquanto o luxo predomina no lado de dentro da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no
lado de fora o trabalho infantil é comum, como na venda de cerveja e churrasco. 1/10/2013

b) Paulistano usa carvão feito com trabalho escravo e infantil
Megaoperação encontra 34 trabalhadores em condições análogas às de escravo em cinco
carvoarias, que, a 100 km de São Paulo, abastecem supermercados da capital - 24/01/2014

c) Nova multa por trabalho infantil pode chegar a R$ 40 mil
Proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo e aguarda sanção do
governador Geraldo Alckmin - 29/01/2014

Análise da linguagem não verbal

A imagem mostra um menino pequeno negro e pobre frente a um carro de mão,
geralmente usado pelos trabalhadores da construção, pelos pedreiros para carregar
materiais. O menino se encontra na rua, e está quase nu. A expressão do rosto dele é de
raiva, de insatisfação, os braços cruzados também reforçam a expressão de raiva do
menino. O carro de mão representa o trabalho, neste caso seria o trabalho infantil que ainda
que proibido subsiste disfarçado ou não no Brasil.

Análise da linguagem verbal

A linguagem verbal se encontra dentro de um balão com pequenas bolinhas em
direção a sua cabeça o que significa que é um pensamento. O menino está pensando que no
era o carrinho que queria ganhar, ele queria um carrinho de brinquedo como toda criança. O
carro de mão representa o trabalho.

Prováveis Efeitos de Sentido

a) No Brasil existe “trabalho Infantil”.
b) É comum as crianças trabalharem no Brasil.
c) As crianças trabalham pegando pesado, não são trabalhos leves.
d) A população negra é a mais atingida com o trabalho infantil.
e) Essa não é uma atividade ideal para uma criança.
f) Brasil não cuida da sua população infantil.
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g) As crianças não estudam nem brincam no Brasil.

4. Algumas Considerações

Para Bakhtin toda compreensão ativa exige uma atitude responsiva. A leitura do
gênero “charge” é uma leitura difícil que exige do leitor conhecimentos prévios para que
este possa ter uma atitude responsiva, concordando ou discordando da crítica apresentada
por ela. A compreensão da crítica seja econômica, política ou social, desperta um olhar para
a realidade na qual o sujeito está inserido dentro da sociedade em que vive. No momento
em que a leitura da charge é compreendida, forma opinião.

Os discursos da época dialogando situam o leitor dentro do contexto histórico social
e o ajudam nessa compreensão, discursos, sociais ou políticos que se entrelaçam e
aparecem como vocês sociais.

A charge como gênero discursivo releva a criatividade do chargista, desperta a
curiosidade do leitor e o mantém atualizado de forma descontraída por meio de notícias
divulgada pela esfera jornalista a respeito principalmente das críticas emitidas ao meio
político. Possibilita também uma interação do leitor com a realidade, pois o texto não
verbal traz informações atuais, na maioria das vezes de forma crítica e irónica, ligadas ao
humor e, por isso, torna a leitura prazerosa para o interlocutor e o faz refletir a respeito da
situação retratada.

Por fim, percebe-se a partir da análise empreendida, que o gênero charge é
carregado de enunciações, revelam argumentos persuasivos criados a partir de outros
discursos em determinado momento histórico e visa promover a interação entre locutor e
interlocutor, por meio da linguagem verbal e principalmente não verbal e ainda, possui um
caráter crítico que é feito ao sistema de modo geral.

5. Referencias Bibliográficas

Bakhtin, Mikhail. Estética da criação verbal. [tradução feita a partir do francês por Maria
Emsantina Galvão G. Pereira revisão da tradução Marina Appenzellerl]. São Paulo Martins
Fontes, 1997.— (Coleção Ensino Superior)

__________. O problema do texto (1959-1961). In.: Estética da criação verbal. Trad.
Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1992:327-358

__________ (Volochinov). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do
método sociológico na ciência da linguagem. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi
Vieira; com a colaboração de Lúcia Teixeira Wisnik e Carlos Henrique D. Chagas Cruz.
9.ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 196p.

Di Fanti, Maria da Gloria Correia. A linguagem em Bakhtin: Pontos e pespontos.
VEREDAS - Rev. Est. Ling., Juiz de Fora, v.7, n.1 e n.2, p.95-111, jan./dez. 2003

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2869



Espindola, Lucienne. A charge no ensino da língua portuguesa. Letr@ Viv@ UFPB. 2001

Faraco, Carlos Alberto. Linguagem & Diálogo: as idéias lingüísticas do círculo de
Bakhtin. São Paulo, Parábola Editorial, 2009.

Marcuschi, Luis Antonio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola Editorial, 2008.

Sites

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dilma-nao-pode-fugir-a-responsabilidade-diz-
ex-presidente-da-petrobras,1156179,0.htm

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2014/03/dilma-admite-que-apoiou-
compra-de-refinaria-em-pasadena-mas-culpa-documentos-incompletos-4450444.html

http://www.ivancabral.com/2008/10/charge-do-dia-carrinho.html

http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/copa-do-mundo/2014/01/27/
noticia_copa_do_mundo

http://reporterbrasil.org.br/tags/trabalho-infantil/ acessado 30 de abril de 2014

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2870


