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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  



 

9 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 

 
Concordando com o historiador Elias Thomé Saliba, reconhecemos 

que “o humor constitui uma forma de representação privilegiada da história 

das sociedades”. Seja para minar a lei e promover a transgressão (de acordo 

com Umberto Eco) ou para promover uma “economia do gasto psíquico” 

proporcionando prazer diante de assuntos reprimidos (conforme apontado 

por Freud), ou ainda, simplesmente, para potencializar o riso, o humor 

desmascara a realidade e nos coloca diante de temas e tabus mobilizando 

reações e produzindo reflexões. 

As pesquisas que tratam de humor ou que apresentem intersecções 

com esta temática têm se intensificado em várias áreas do conhecimento. No 

campo da história, especialmente, temos verificado importantes pesquisas e 

estudos que associam o humor à imagem. E é justamente no Grupo de 

Trabalho “Humor e Imagem” do Eneimagem/Eieimagem que os 

pesquisadores dessa temática têm encontrado espaço para disseminar seus 

estudos. 

Nesse sentido, esta edição do VII Eneimagem / IV Eieimagem ofereceu 

a oportunidade para que pesquisadores da área disseminassem suas 

pesquisas sobre humor e imagem - com predominância para estudos com 

perspectiva interdisciplinar com a Comunicação, com os Estudos da 

Linguagem e com a Arte - e que reafirmou a potencialidade e a vitalidade dos 

estudos imagéticos no campo da História. 

 
Prof. Dr. Rozinaldo Antonio Miani 
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As expectativas do governo Lula sobre o pré-sal por meio das 

charges 
 

Bruna Miyuki Enomoto Akamatsu  

(Graduanda - Universidade Estadual de Londrina) 

Orientador: Rozinaldo Antonio Miani 
 

Resumo: O petróleo prevalece como a principal fonte mundial de energia. A 

ostensiva produtividade decorrente da exploração econômica desse recurso 

influencia a posição de poder ocupada pelos países em todo o globo. Diante 

desse cenário, o anúncio em 2009 de reservas estimadas entre 5 e 8 bilhões 

de barris de petróleo na camada do pré-sal no Brasil representou um 

momento de grande otimismo para o governo Lula. Com uma aprovação 

recorde, o governo petista experimentava seu auge diante da descoberta do 

pré-sal, cujo prospecto lhe colocava em um novo patamar nas relações 

internacionais e oferecia recursos para a solução de questões históricas 

internas como a miséria, a fome e a deficiência na educação. As charges, a 

partir de sua natureza política e sua ligação com a realidade, retrataram as 

expectativas do governo Lula sob um olhar, por vezes, mais crítico, outras 

mais elogioso, mas sempre lúdico. Este trabalho analisa, por meio do 

discurso chárgico, três charges, selecionadas de blogs, que abordam o 

otimismo do governo Lula diante do pré-sal.  

 

Palavras-chaves: Discurso Chárgico, Pré-sal, Governo Lula.  
 

1. O governo Lula e o pré-sal 
 

 A primeira menção à exploração do petróleo no Brasil remete a 1864, 

quando foi concedida permissão da exploração de jazidas na região da Bahia 

para Thomas Denny Sargent (DIAS; QUAGLINO, 1993, p.1). Entretanto, o 

debate sobre o pré-sal brasileiro possui data muito mais recente. Os 

primeiros anúncios das reservas de petróleo pré-sal vieram em 2005, quando 

a Petrobrás encontrou petróleo a 300 metros abaixo da camada de sal no 

campo Parati. 

Os estudos geológicos de regiões que poderiam ter reservas de 

petróleo pré-sal já estavam sendo realizados e, diante das evidências 

promissoras, a diretoria da Petrobras - comandada por Guilherme Estrella - 

autorizou a perfuração dos blocos estudados sem, contudo, obter sucesso. 

No entanto, as explorações prosseguiram e, em julho de 2006, a Petrobrás 



 

12 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

comunicou à Agência Nacional de Petróleo (ANP) a descoberta de petróleo 

no campo Tupi, localizado na Bacia de Santos. 

Três anos após a perfuração inicial do campo Tupi - posteriormente, 

nomeado Lula - havia sido estimada uma reserva entre 5 e 8 bilhões de barris 

de petróleo, de acordo com a Câmara dos Deputados. Em outros poços, 

como o Iara - localizado no mesmo bloco que o Tupi - havia uma estimativa 

de 3 a 5 bilhões de barris de petróleo na camada pré-sal. Os números 

significativos logo chamaram a atenção do governo Lula, que acompanhou o 

processo desde o início, sinalizando publicamente seu otimismo. 

Em seus discursos, Lula realizava promessas relativas, principalmente, 

à gestão da questão petrolífera no Brasil de modo a defender os interesses 

nacionais, como fica evidente no discurso de 6 de setembro de 2009: 
 

Posso resumir em duas frases a proposta do governo: de um lado, 

ela garante que a maior parte da riqueza do pré-sal fique nas mãos 

dos brasileiros; de outro, ela impede que qualquer governante 

gaste de forma irresponsável estes recursos. E mais: obriga que 

este dinheiro seja aplicado em educação, ciência e tecnologia, 

cultura, defesa do meio-ambiente e combate à pobreza (BRASIL..., 

2009). 

 

O otimismo de Lula inspirava certo nacionalismo no que tange ao pré-

sal, atribuindo sua descoberta a uma “conquista do povo brasileiro” e 

defendendo a proteção desse recurso e seu investimento nas áreas, 

principalmente, de saúde, educação, cultura e ciência. Nesse sentido, essa 

aparente preocupação repercutiu em medidas legais, como os quatro 

projetos de lei que foram encaminhados no final de 2009 com o objetivo de 

modificar o marco regulatório do petróleo pré-sal no Brasil e que instituíram 

o regime de partilha no país - em lugar do de concessão. 

Vale ressaltar, entretanto, que a exploração de petróleo e gás natural 

fora de regiões estratégicas e do pré-sal ainda opera sob regime de 

concessão. De acordo com Queiroz e Postali (2010), o regime de concessão 

dificulta uma boa distribuição dos recursos decorrentes da exploração 

petrolífera, concentrando estes recursos nos municípios e estados em que 

se explora o petróleo. Esse cenário impossibilitaria uma distribuição dos 

lucros em nível nacional em um plano de desenvolvimento do país, uma das 

preocupações expressas pelo governo Lula. 

 Pela Lei do Petróleo de 1997, a exploração do pré-sal seria 

submetida a esse regime, o qual acarretava também em um menor controle 

da União sobre a exploração de petróleo, fator modificado parcialmente 

pelos projetos de lei encaminhados durante o governo Lula, os quais 
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concederam maior controle à União e maior participação e prioridade da 

Petrobras nas operações. 

Também foi criado o Fundo Social que se configura como uma reserva 

para acolher os royalties decorrentes do petróleo pré-sal. Segundo o ex-

presidente Lula, essa medida seria uma forma de equilibrar um possível 

fluxo excessivo de dólares no país e garantir recursos para as gerações 

seguintes que talvez não pudessem contar com os lucros do pré-sal. Além 

disso, permitiria o investimento dos lucros do petróleo em áreas sociais, pois, 

pela lei, 50% do Fundo Social deveria ser investido em saúde e educação. 

Entretanto, as posturas do governo Lula também foram tensionadas. 

Sauer (2016) questiona a gestão inicial do pré-sal pelo governo petista, em 

especial no que tange à reserva Tupi, cujo bloco estava sendo leiloado em 

2007. Sauer propõe que, dadas as proporções do bloco que já eram 

conhecidas à época, o governo deveria ter cancelado o leilão e revisto o 

modelo regulatório. Entretanto, o governo permitiu a retirada de quarenta 

blocos da reserva Tupi, número significativo dado o tamanho de suas 

reservas.  

Para Sauer, um dos defeitos da gestão de Lula foi a lentidão e a 

ausência de investimento em políticas que pudessem dimensionar mais 

rapidamente as proporções do petróleo brasileiro, realizadas somente em 

2009. 

Tanto as conquistas, quanto os questionamentos das políticas 

relativas ao pré-sal estão presentes nas charges produzidas na época que, 

por sua temporalidade, permitem a identificação de um contexto histórico 

específico e oferecem uma memória importante da história brasileira com 

seus conflitos e disputas. 
 

2. A presença das charges nos blogs  
 

A origem da charge enquanto gênero jornalístico remete à sua 

dimensão opinativa. De acordo com Miani (2001), as charges ganharam 

espaço em jornais e periódicos impressos como materiais de opinião, 

característica que manifesta sua essência política e ideológica. Essa relação 

expressa a natureza dissertativa das charges que não são meros retratos de 

uma realidade, mas ricos subsídios que apresentam reflexões e críticas por 

meio do caráter humorístico e lúdico que lhe é intrínseco. 

Embora sua origem remonte ao impresso, as charges são encontradas 

frequentemente em plataformas online nos dias atuais, desde redes sociais 

até os mais diversos sites; dentre esses, os blogs. Não há consenso com 

relação ao conceito de blog. A dinâmica viva de uso da interface pelos 
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usuários ressignifica diariamente sua função e se configura como uma das 

dificuldades encontradas por autores da área para classificar os blogs. A 

questão do desenvolvimento técnico de novos recursos e de plataformas 

também se apresenta como um obstáculo para a conceituação. 

A origem dos blogs remonta ao final da década de 1990, com a 

popularização da internet, quando ferramentas trouxeram maior facilidade 

na manutenção de sites, não exigindo de seus usuários conhecimentos em 

linguagens de programação, como é o caso do Blogger lançado em 1999 e 

que perdura até os dias atuais. Uma das primeiras funções dos blogs nesse 

momento era de servir como diários pessoais (AMARAL, MONTARDO, 

RECUERO, 2009, p.29). 

Entretanto, essa função já se encontra superada por novos propósitos 

que têm sido submetidos a novas classificações. Primo (2010) propõe uma 

classificação com base na teoria de Bakhtin de que discursos são “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”. O autor considera que os textos 

estão situados social e historicamente de modo que se torna possível 

analisar os diferentes gêneros de blogs emergentes. 

Embora sua análise seja sobre blogs de textos, é possível aplicá-la 

também aos blogs que hospedam charges devido à consideração de 

propósitos semelhantes. Diante disso, seria possível aproximar os blogs dos 

chargistas analisados da classificação profissional informativo interno: 
 

2 - profissional informativo interno: blog individual no qual um 

profissional descreve informações sobre suas práticas. O blog pode 

funcionar como um bloco de notas on-line, para registro de 

informações de interesse do profissional, as quais podem ser úteis 

futuramente, e como diário de bordo, para simples registro das 

atividades próprias. Além disso, blogs desse gênero, ao divulgarem 

as próximas atividades do profissional (palestras, cursos, 

consultorias etc.), podem servir como um instrumento de 

promoção da competência daquele indivíduo no mercado (PRIMO, 

2010, p.134). 

 

A aproximação se justifica pelo uso que os chargistas realizam de seus 

blogs, replicando as produções que já haviam realizado para jornais e revistas 

ou publicando charges exclusivas. Essa plataforma tem servido, 

principalmente, para a divulgação de suas atividades profissionais, mas 

também como meio de diálogo e reflexão vinculados à essência dissertativa 

da charge e sua ligação com temas cotidianos. 

A discussão sobre a conexão entre os blogs e as charges deve ser 

ampliada em outras ocasiões, mas por enquanto é possível nos ater às 

evidências de que o espaço dos blogs na internet tem sido utilizado de modo 
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profícuo pelos chargistas explorando sua potencialidade ideológica que se 

vincula à natureza da charge e divulgando suas atividades profissionais. 
 

3. As charges e os discursos de Lula sobre o pré-sal 
 

As charges analisadas a seguir foram produzidas e publicadas na 

internet no período de 2008 a 2010. Como convergência, pode-se apontar 

que todas têm a dissertação a respeito das expectativas do governo Lula 

sobre o pré-sal, trazendo por meio do humor gráfico os principais debates 

que circundaram os discursos e posições presidenciais da época. 

A primeira charge a ser analisada retrata o ex-presidente Lula 

anunciando o pré-sal; ela traz uma das frases mais repetidas por Lula “O pré-

sal é um bilhete premiado”. Ao longe, duas pessoas conversam e uma delas 

ironiza dizendo: “valorizando o produto” (figura 1). A opinião desse 

personagem ressoa a posição do chargista e ilustrador Cícero que em seu 

blog publicou um texto - que acompanha a charge - criticando a postura do 

presidente, duvidando do real valor do pré-sal. Ambos os posicionamentos - 

de valorização excessiva ou de descrédito do pré-sal - eram muito presentes 

no cenário da época. 
 

FIGURA 1 

 
Imagem 1: Bilhete premiado. 28 de agosto de 2008. Autor: Cícero 

Fonte: http://ciceroart.blogspot.com/2008/08/pr-sal-e-o-bilhete-premiado.html 

http://ciceroart.blogspot.com/2008/08/pr-sal-e-o-bilhete-premiado.html
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Em um discurso realizado no dia 31 de agosto de 2009, que ficou 

conhecido como “Carta-testamento de Lula”, o então presidente qualificou o 

pré-sal como uma “dádiva de Deus”, expressão aplicada com frequência por 

ele para se referir ao pré-sal. Além disso, ele aponta o pré-sal como saída 

para a geração de novos empregos e uma solução de problemas na 

educação. 

Entretanto, o otimismo petista não era partilhado por todos os setores 

da sociedade brasileira. Muitos discutiam a lucratividade que o petróleo 

ofereceria. O debate se intensificou a partir do dimensionamento mais 

preciso das reservas petrolíferas mediante a exploração de poços de teste 

em 2009. O principal aspecto colocado era com relação ao custo de 

exploração do petróleo pré-sal, que se mostrava cerca de 50% mais alto que 

o do petróleo comum. Entretanto, por ser um tipo de petróleo mais leve, o 

petróleo da camada pré-sal exige menos investimento em seu processo de 

refino. 

A Câmara dos Deputados realizou um estudo em 2009 que estimava 

um lucro de 50% do valor investido na exploração de petróleo pré-sal, lucro 

expressivo dado as proporções das reservas de barris de petróleo presentes 

no Brasil, que chegavam à casa dos bilhões. No entanto, à época da produção 

da charge, esse estudo ainda não havia sido realizado e a supervalorização 

do pré-sal pelo governo Lula inspirava suspeitas. 

Vale ressaltar que os desafios, como aponta a Câmara dos Deputados 

(2009), impostos pelo pré-sal não eram poucos. Havia desafios técnicos 

relativos às condições de elevada pressão e temperatura, além da 

necessidade de equipamentos específicos para lidar com o desgaste do sal 

da água marinha e da eliminação de CO2 decorrente da exploração do 

petróleo. 

Havia também inúmeros desafios institucionais, em decorrência da 

própria constituição da Petrobrás que, em 2009, tinha 60% do seu capital 

social privado e 40% desse capital social pertencia a grupos estrangeiros; 

essa realidade conflitava com a imagem que Lula disseminava de uma 

Petrobrás “pertencente ao povo brasileiro”. 

E não faltavam desafios econômicos, apontados pelo próprio Lula em 

sua “Carta-testamento”, como a ausência de uma indústria naval consolidada 

no Brasil que pudesse oferecer sondas de perfuração e embarcações de 

apoio para a exploração do petróleo pré-sal. Tudo isso criava um 

contraponto à atmosfera otimista de Lula e uma pressão significativa sobre 

seu governo. 
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Na próxima charge a ser analisada, produzida pelo chargista Bira 

Dantas (bastante atuante na imprensa sindical), são retratados Lula e Dilma, 

lado a lado, com uma expressão de serenidade e alegria. Lula afirma que “O 

pré-sal é do povo brasileiro”, frase bastante dita em seus discursos, incluindo 

o que antecedeu essa charge no dia 6 de setembro de 2009 - discurso 

presidencial realizado por ocasião da comemoração da Proclamação da 

Independência e que discorria sobre a independência e o significado do pré-

sal para o povo brasileiro (figura 2). 
 

FIGURA 2 

 
Imagem 2: O pré-sal é do povo brasileiro. 7 de setembro de 2009. Autor: Bira Dantas 

Fonte: https://chargesbira.blogspot.com/search?q=pr%C3%A9-sal 

 

Acima de Lula e Dilma podemos ler a inscrição “Petro Sal”, que designa 

a empresa criada no governo Lula em 2010 e cuja proposta tramitava 

legalmente na época em que a charge foi produzida. A proposta da Petro Sal 

era gerir, especificamente, questões contratuais e defender os interesses da 

União em transações relativas ao petróleo no regime de partilha. Em 2009, a 

necessidade de uma empresa que gerisse a questão dos contratos de 

petróleo já era levantada nas discussões na Câmara dos Deputados, como 

aponta o Caderno de Altos Estudos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009). 

Segundo os autores da publicação, a empresa seria um contraponto à 

grande influência do capital estrangeiro na Petrobrás. 

https://chargesbira.blogspot.com/search?q=pr%C3%A9-sal


 

18 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Do lado direito da charge - na antessala do auditório onde acontecia 

uma coletiva de imprensa com Lula e Dilma - podemos ver representante dos 

partidos de oposição ao governo Lula, a saber, PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira) e DEM (Democratas), vestidos de garçom e se 

lamentando por não poder entregar o pré-sal “de bandeja” para 

representantes de três grandes países importadores de petróleo: Inglaterra, 

EUA e China (cada um dos países caracterizados por um personagem 

sentado à mesa). Esse cenário representa uma das discussões mais 

importantes colocadas à época: a interferência do Estado na exploração, 

refino e comercialização do pré-sal e também a constante referência 

discursiva de Lula ao povo brasileiro. 

Houve uma construção nacionalista e de orgulho em torno do petróleo 

que atrelava o pré-sal a uma “conquista”, uma “vitória” do povo brasileiro. 

Essas manifestações discursivas se consolidaram, principalmente, na 

mudança do marco regulatório do petróleo no Brasil que instituiu maior 

controle à União e que permitiu uma melhor distribuição dos recursos 

gerados pelo petróleo. Também é possível destacar a criação do Fundo Social 

que tinha como objetivo a distribuição dos recursos para as áreas de 

educação, saúde e ciência, tópico bastante abordado nos discursos de Lula 

sobre o pré-sal em 2009. 

É interessante ressaltar que documentos divulgados pelo Wikileaks em 

2010 reforçam a charge de Dantas. Nos cinco telegramas divulgados pelo 

site, representantes de empresas americanas exploradoras de petróleo, 

como a Chevron e a Exxon Mobile, discutiam com indivíduos ligados ao PSDB 

os efeitos da nova legislação - encaminhada pelo governo Lula - sobre as 

empresas americanas, exigindo posicionamentos que pudessem favorecer 

tais empresas. 

Nos telegramas, lamenta-se o maior controle dos contratos e a 

prioridade da Petrobras que poderiam desfavorecer empresas americanas. 

Contudo, os representantes estadunidenses acreditavam que haveria um 

favorecimento de empresas chinesas, pois estas ofereciam maior 

lucratividade para o Brasil. Isto contraria a representação de Dantas, a qual 

coloca todos os países estrangeiros de um lado só (para representar o capital 

estrangeiro), como se não houvesse competição entre eles. 

Na última charge a ser analisada, verificamos que Lula se encontra 

com um pé sobre um barril de petróleo escrito “Pré-sal” e sob seu braço 

esquerdo está um jornal com a manchete “Lula bate recorde de aprovação” 

(figura 3). O chargista Amarildo retrata com humor a situação de 

tranquilidade de Lula, expressa pela sua fisionomia. Lula indaga o gênio com 

a frase “Precisa de algo? É só pedir”. A figura do gênio é bastante conhecida 
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na literatura infantil do conto Aladdin e seu papel é realizar os desejos de seu 

amo. 
 

FIGURA 3 

 
Imagem 3: Lula bate recorde de aprovação. Data desconhecida. Autor: Amarildo 

Fonte: www.amarildo.com.br 

 

A inversão de papéis realizada pelo chargista (Lula deveria ser o amo 

e o gênio é que deveria oferecer a realização dos pedidos) demonstra o 

estado de tranquilidade e poder em que Lula se encontrava, pois mesmo 

diante da desconfiança de alguns setores e a disputa com os partidos de 

oposição, o governo gozava de grande aprovação e popularidade. A charge, 

provavelmente, foi produzida em 2010, quando foi divulgado o resultado da 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), que 

apurou o encerramento do governo Lula com uma aprovação recorde de 

80%. 

No entanto, a referência ao nome de Lula retratada na manchete do 

jornal que ele segura em uma de suas mãos, diz respeito ao resultado 

histórico que representou a aprovação pessoal do então presidente, que 

chegou a 87%. 

Na charge, Amarildo atribui a aprovação do presidente ao vínculo do 

seu governo ao pré-sal. A proximidade temporal entre a descoberta do 

petróleo na camada pré-sal e a divulgação da pesquisa talvez tenha sido uma 

das alavancas que motivou a charge de Amarildo. Entretanto, não há 

http://www.amarildo.com.br/
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evidências de que o pré-sal tenha sido o principal pilar de aprovação do 

governo Lula. 

Tomando a própria metodologia da pesquisa do Ibope, que mede a 

aprovação das políticas do governo em nove áreas, é possível constatar que 

a área com maior aprovação foi o combate à fome e à pobreza no país que 

resultou em uma taxa de 71% de avaliações positivas dos entrevistados. 

É curioso notar que, apesar de o debate relativo à questão ambiental 

ter permeado os argumentos de descrédito e preocupação com o pré-sal, 

60% dos entrevistados aprovavam as políticas do governo relativas ao meio 

ambiente. De qualquer modo, não se evidencia qualquer correlação na 

pesquisa entre a alta popularidade de Lula e a questão do pré-sal. 
 

4. Considerações finais 
 

A partir da análise do discurso chárgico de produções extraídas de 

blogs de alguns chargistas foi possível realizar uma confrontação entre o 

retrato ali presente e os discursos e medidas do governo Lula, 

compreendendo a charge em sua dimensão política e ideológica (MIANI, 

2001). Muitas charges elogiavam as políticas adotadas pelo governo Lula, 

enquanto outras estabeleciam uma avaliação mais crítica. 

Durante a pesquisa, foi possível identificar a ausência de literaturas 

que abordassem com criticidade as consequências das políticas adotadas 

pelo governo Lula na questão do pré-sal. A maioria das análises desse gênero 

foi realizada em reportagens da editoria de economia dos jornais. 

Mesmo em charges que não apresentavam uma criticidade explícita, 

era possível estabelecer as relações ideológicas e posições adotadas pelos 

chargistas, de tal modo a refletir sobre as relações sócio-históricas que se 

colocavam em torno do petróleo do pré-sal naquele momento. A natureza 

dissertativa e lúdica das charges permite uma análise ainda mais ampla em 

relação àquela que realizamos aqui, porém, sob a perspectiva discursiva, foi 

possível apurar um uso significativo da ironia. 

O uso da ironia pode ser encarado como uma reação ao excessivo 

otimismo, propaganda e nacionalismo instigados por Lula em seus discursos 

e que, embora tenha correspondido com algumas das propostas realizadas 

pelo então presidente, não surtiu efeitos tão magnânimos quanto ele 

propunha. 
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O posicionamento de Alexandre Beck nas tiras cômicas de 

Armandinho 
 

Barbara BASILIO1 (Universidade Estadual de Londrina) 

Maria Isabel BORGES2 (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo: Nas eleições de 2018, discutiram-se sobre a honestidade, fake news, 

corrupção etc., incluindo manifestações de desrespeito à opinião do outro 

nas redes sociais. Cartunistas também se posicionaram a respeito, por 

exemplo, Alexandre Beck. Nesse sentido, pretende-se mostrar como tal 

cartunista se posicionou em relação às eleições de 2018 e à política do 

governo atual nas tiras cômicas de Armandinho. Para explicar a importância 

da internet nas eleições, Castells (2003) discorre acerca das mídias sociais e 

de seu poder organizacional da sociedade. Basicamente, a tira cômica 

constitui uma sequência narrativa com desfecho cômico (RAMOS, 2010; 

2011). A charge normalmente é o gênero escolhido para tomadas de posição 

de ordem política: caricatura de personagens públicas, humor crítico-social e 

vínculo com fatos atuais (BIDARRA, REIS, 2013 RAMOS, 2010; ROMUALDO, 

2000). Após o levantamento das tiras e análise qualitativa, constatou-se que 

Beck rompeu com os princípios fundantes desses dois gêneros 

ressignificando os recursos da linguagem quadrinística em função de uma 

visão de mundo. 

 

Palavras-chaves: Política brasileira. Humor. Armandinho. 
 

Considerações iniciais 

As eleições de 2018 propiciaram manifestações contrárias e favoráveis 

a determinados candidatos, principalmente por meio da internet. Nesse 

contexto, os cartunistas se destacaram, pois as tiras cômicas e charges 
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ilustraram o período e, ao mesmo tempo, transmitiram a opinião do autor 

em relação ao período e tema noticiado no momento da produção. Nesse 

sentido, pretende-se mostrar como o cartunista Alexandre Beck se 

posicionou em relação às eleições de 2018 e à política do atual governo nas 

tiras cômicas de Armandinho, produzidas entre setembro de 2018 e março 

de 2019 e postadas no Facebook 

(<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/?epa=SEARCH_BOX>). 

Acevedo (1990), Cagnin (2014) e Ramos (2010) constituem as 

referências para a verificação da relação entre os recursos da linguagem dos 

quadrinhos e a proposta cômico-crítica das tiras, por meio da internet 

(CASTELLS, 2003). Além disso, alguns princípios da tira cômica e da charge 

(BIDARRA, REIS, 2013; RAMOS, 2010; ROMUALDO, 2000) para levantar uma 

hipótese de que, no objeto analisada, se observa um hibridismo de gênero. 

Por fim, é necessário retomar algumas notícias e outros textos que façam 

referência ao momento de produção: entre outubro de 2018 e março de 

2019. 
 

Relações entre as tiras e as notícias 

Durante as eleições de 2018, discutiu-se sobre a honestidade, fake 

news, corrupção etc. Na época, a internet foi bastante utilizada para fomentar 

debates, principalmente para defender certos candidatos e denegrir a 

imagem do adversário. 
 

Figura 1 — Armandinho e fake news3 

 
Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 8 nov. 2018. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/2214746801903947/?type

=3&theater>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

 

                                         
3 Essa tira está vinculada, em relação ao contexto sócio-histórico, a um dos destaques do 

caderno Sociedade da revista Carta Capital. 

DEUTSCHE WELLE. Comportamento de Bolsonaro na internet ajuda fábrica de fake news. 

Carta Capital, São Paulo, 12 mar. 2019. Caderno Sociedade. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/comportamento-de-bolsonaro-na-internet-

ajuda-fabrica-de-fake-news/>. Acesso em: 30 abr. 2019.  

https://www.cartacapital.com.br/author/deutsche-welle/
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Não há controle do que é disponibilizado na internet e das reações dos 

usuários da internet e de aplicativos para celulares. Dessa forma, o mau uso, 

durante as eleições, materializou-se por meio da divulgação de falsas 

notícias, fatos, dados, informações diversas... na forma de fake news. As redes 

sociais — tais como Instagram, Facebook, Youtube e WhatsApp — foram 

ferramentas fundamentais para a configuração do jogo de “ataques” aos 

candidatos como pessoas, negligenciando-se as propostas e a história 

política desses candidatos. As pessoas que manifestavam preferência por 

um ou outro candidato também eram alvo. 

Observando-se a página pessoal do criador da personagem 

Armandinho — Alexandre Beck — é importante ressaltar que sempre se 

colocou contrário às propostas de Bolsonaro quando candidato à 

presidência e continua assim se posicionando ao governo em exercício. Por 

isso, o pronome pessoal “nós” está relacionado àqueles que apoiavam o 

recém-eleito presidente, já que a tira foi publicada em novembro, após as 

eleições. No desfecho, Armandinho exemplificou uma forma de manutenção 

de algo bem-sucedido — as falsas notícias por meio de fake news — uma 

estratégia bastante usada pelo atual presidente quando estava em 

campanha (DEUTSCHE WELLE, Carta Capital, 2019; MOURA, 2018). Mantém-

se implícita uma crítica à forma como a campanha foi conduzida. 

Hoje, segundo Castells (2003), sob uma “nova política”, a internet 

impulsiona a mudança social e forma grupos partidários de um mesmo ideal.  

 
Esperava-se que a Internet fosse um instrumento ideal para 

promover a democracia — e ainda se espera. Como dá fácil acesso 

a informação política, permite aos cidadãos ser quase tão bem-

informados quanto seus líderes. Com boa vontade do governo, 

todos os registros públicos, bem como um amplo espectro de 

informação não sigilosa, poderiam ser disponibilizados on-line. A 

interatividade torna possível aos cidadãos solicitar informação, 

expressar opiniões e pedir respostas pessoais a seus 

representantes. Em vez de o governo vigiar as pessoas, as pessoas 

poderiam estar vigiando o seu governo — o que é de fato um direito 

delas, já que teoricamente o povo é o soberano. Entretanto, a 

maioria dos estudos e relatórios descreve um quadro melancólico 

— com a possível exceção das democracias escandinavas 

(CASTELLS, 2003, p. 158). 

 

Como visto na figura 1, não se observou campanhas políticas que 

favorecessem a democracia, sobretudo em relação à presidencial. Castells 

(2003, p. 159) ainda enfatiza que “[...] os partidos políticos usam 

rotineiramente a web, e, durante campanhas eleitorais, seus candidatos ou 

substitutos mostram-se devidamente cuidadosos com ela”. No caso em 

https://www.cartacapital.com.br/author/deutsche-welle/
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questão, o cuidado não foi de resguardar a “boa” imagem dos candidatos, e 

sim de “sujá-las”. O convencimento, portanto, não trouxe o sujeito político e 

futuro representante de um estado ou de um país. 

 
Os movimentos culturais (no sentido de movimentos voltados para 

a defesa ou a proposta de modos específicos de vida e significado) 

formam-se em torno de sistemas de comunicação — 

essencialmente a Internet e a mídia — porque é principalmente 

através deles que conseguem alcançar aqueles capazes de aderir a 

seus valores e, a partir daí, atingir a consciência da sociedade como 

todo (CASTELLS, 2003, p. 144). 

 

Atualmente, muito se comenta sobre fake news (figura 1), inclusive ela 

foi apontada como fator determinante nas eleições de 2018, elegendo por 

meio de “mentiras” (DEUTSCHE WELLE, Carta Capital, 2019), o Presidente Jair 

Bolsonaro. Castells (2003) explica que a internet possui um “poder” de formar 

grupos que partilham os mesmos valores e opiniões políticas. 
 

Figura 2 — Armandinho e Fê4 

 
Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 3 jan. 2019. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/2302967976415162/?type

=3&theater>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

 

Dentre os vários problemas referentes à internet, destacam-se, neste 

trabalho, o “uso crescente da Internet por jornalistas rebeldes, ativistas 

políticos e pessoas de todo tipo como um canal para difundir informação e 

                                         
4 Possíveis relações com duas notícias: 

1. TAJRA, Alex. "Laranja, de mim, ele nunca foi", diz Bolsonaro sobre Fabrício Queiroz. UOL, 

São Paulo, 31 dez. 2018. Seção Notícias. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/31/laranja-de-mim-ele-

nunca-foi-diz-bolsonaro-sobre-fabricio-queiroz.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 30 abr. 

2019. 

2. Bolsonaro impõe censura ao Coaf e proíbe servidores e até presidente do órgão de 

comentar processos. Revista Forum, 3 jan. 2019. Seção Política. Disponível em: 

<https://www.revistaforum.com.br/bolsonaro-impoe-censura-ao-coaf-e-proibe-servidores-

e-ate-presidente-do-orgao-de-comentar-processos/>. Acesso em: 30 abr. 2019. 

https://www.cartacapital.com.br/author/deutsche-welle/
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rumores políticos.” (CASTELLS, 2003, p. 161). O problema de tais rumores é 

que muitos não possuem embasamento ou fontes confiáveis, constituindo-

se em uma mentira. 

 
A Internet fornece a base material que permite a esses movimentos 

engajarem-se na produção de uma nova sociedade. Ao fazê-lo, eles 

transformam por sua vez a Internet: de ferramenta organizacional 

[...] numa alavanca de transformação social — embora nem sempre 

nos termos buscados pelos movimentos sociais, e nem sempre, 

aliás, em defesa dos valores que você e eu compartilharíamos 

necessariamente (CASTELLS, 2003, p. 147). 

 

Os movimentos feministas foram alvo de crítica por parte de 

Bolsonaro quando candidato. Por essa razão, a personagem Fê (figura 2) — 

umas das amigas de Armandinho — é aquela que gosta de azul, uma cor 

marcadamente representante do gênero masculino, sob o olhar 

machista/patriarcal. Na tira em questão, há uma ruptura desse padrão, 

encerrando-se com a ironia de Armandinho em relação à cor laranja. 

Atualmente, no âmbito político, tal cor faz referência a práticas de corrupção, 

por exemplo, sonegação de impostos e camuflagem de patrimônio por meio 

da escolha de “donos” falsos — os “laranjas”. 

As transformações que a internet propiciou no Brasil, de acordo com 

o contexto eleitoral, sugere que, na busca por um país livre da corrupção, 

vale tudo, a começar por fake news (figura 1) ou censura ao Coaf (Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras) sobre o caso Queiroz (Revista Fórum, 

2018) (figura 2). Os valores dos “cidadãos de bem” (termo usado para 

designar os eleitores de Jair Bolsonaro) são questionados, se considerar a 

forma nada ética que envolveu as eleições 2018. 
 

Figura 3 — Pudim, Camilo e Armandinho5 

 

                                         
5 É possível relação com esta notícia: 

Sobre Caixa 2 de Onyx, Moro disse: “Ele já admitiu e pediu desculpas”. Revista Forum, 6 nov. 

2018. Seção Política. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/sobre-caixa-2-de-

onyx-moro-disse-ele-ja-admitiu-e-pediu-desculpas/>.  Acesso em: 30 abril de 2019. 
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Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 25 jan. 2019. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/2336354279743198/?type

=3&theate>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

 

Na figura 3, também há uma relação com os casos de corrupção e 

demais investigações em que o atual governo e aliados podem ter 

envolvimento. Antes, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública era o 

juiz que chefia as investigações referentes a esses casos. Porém, quando 

assumiu um cargo público, bastou um pedido de desculpas para amenizar o 

suposto caso de corrupção atrelado ao ministro da Casa Civil Onyx 

Lorenzoni. Se as investigações são interrompidas ou desculpas são feitas, 

não haveria razão para ter corrupção, porque seriam mantidas veladas. 

Vale lembrar que Pudim está vestindo a camisa principal da seleção 

brasileira de futebol, o que possibilita pensar que se trata de um 

representante do povo, já que, por maioria, o atual presidente foi eleito. 

Armandinho representa a oposição, enquanto Camilo — o garotinho negro 

— também. 

Na figura 4, deixa-se claro o posicionamento de Alexandre Beck, com 

o lema “Ele não”, que foi bastante utilizado na campanha contrária a Jair 

Bolsonaro. No texto, são apresentadas três personagens, sendo 

Armandinho, o protagonista, Etiene representando a mulher negra (a cultura 

negra) e Fê as mulheres. As representações foram bastante significativas, 

pois, em algumas afirmações, o presidente eleito Jair Bolsonaro atacava a 

liberdade desses grupos, como os grupos femininos, quilombolas etc. 
 

Figura 4 — Armandinho, Etiene e Fê 

 
Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 29 set. 2018. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/2153539404691354/?type

=3&theater>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
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O jogo da velha (figura 4) representa as chamadas hashtags. Sãoo 

usadas para categorizar os conteúdos postados nas redes sociais, criando 

uma interação dinâmica do conteúdo com outros participantes da rede 

social. Dessa forma, as hashtags funcionaram como um instrumento 

organizacional, promovendo a junção de pessoas (artistas, políticos e 

pessoas comuns) que partilham as mesmas opiniões e valores (CASTELLS, 

2003). 

 

Tira cômica e charge 

A tira cômica é um gênero pertencente ao hipergênero histórias em 

quadrinhos (RAMOS, 2010; 2011), que se popularizou no Brasil, 

principalmente por meio dos jornais impressos. Ela tem ganhado espaço 

atualmente por meio das mídias sociais, como a personagem Armandinho.  

 
A temática atrelada ao humor é uma das principais características 

do gênero tira cômica. Mas há outras: trata-se de um texto curto 

(dada a restrição do formato retangular, que é fixo), construído em 

um ou mais quadrinhos, com presença de personagens fixos ou 

não, que cria uma narrativa com desfecho inesperado no final. 

(RAMOS, 2010, p. 24) 

 

Em linhas gerais, a tira cômica constitui uma sequência narrativa, 

organizada em construção da expectativa e desfecho cômico. Além de contar 

uma história brevemente, isso é feito por de uma linguagem autônoma e 

específica: a linguagem dos quadrinhos (RAMOS, 2010; 2011). 

Considerando as tiras apresentadas até o momento, as personagens 

são fixas, tendo não só características identitárias as quais orientam as 

ações, o modo de pensar etc., mas também características visíveis. Beck, nas 

tiras cômicas de Armandinho, faz uso de uma diversidade de cores (a cor do 

cabelo do protagonista é azul), objetos particulares das meninas (flor, 

presilha, brincos etc.), estatura menor em relação aos adultos (até à altura 

dos joelhos), traços básicos para as mãos e os pés etc. 

Porém, em função da relação ao que está sendo noticiado ou discutido 

no momento no âmbito público e midiático, as tiras cômicas do Armandinho 

se aproximam das especificidades das charges. É claro que, segundo Ramos 

(2010), ambos os gêneros são próximos porque são textos de humor. 

 
A charge aborda temas do noticiário e trabalha em geral com 

figuras reais representadas de forma caricata, como os políticos; a 

tira mostra personagens fictícios, em situações igualmente fictícios. 

(RAMOS, 2010, p. 16). 
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Na figura 5, uma charge é trazida como exemplo. 
 

Figura 5 – Charge Duke6 

 
Fonte: charge produzida por Eduardo dos Reis Evangelista. Disponível em: 

<https://www.emcimadanoticia.com/2019/04/18/morre-luciano-macedo-catador-atingido-pelos-80-

tiros-do-exercito-ao-ajudar-familia/>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

 

O gênero charge “[...] aborda algum fato ou tema ligado ao noticiário” 

(RAMOS, 2010, p. 21). No caso da charge de Duke, ela ilustrou a notícia 

publicada no Em Cima da Notícia acerca da morte do catador Luciano 

Macedo, que ajudou a resgatar a família do músico Evaldo Santos, 

assassinado com 80 tiros pelo Exército brasileiro. Na imagem, os buracos 

deixados pelas balas no carro são perceptíveis, referência aos 80 tiros, bem 

como o sangue espalhado dentro e fora do carro, simbolizando a morte.  
 

Apesar dos seus muitos recursos, à primeira vista apenas 

chamativos e interessantes, não podemos nos esquecer de que 

qualquer tentativa de interpretar uma charge vai exigir do leitor o 

estabelecimento de uma relação estrita entre a imagem, o escrito 

(se houver) e, é claro, o acontecimento atual. Dito de outro modo, 

se não for por outros motivos, as charges já se mostram relevantes 

na medida em que durante a sua elaboração tendem a ser 

entrelaçados os movimentos históricos, culturais, sociais e políticos 

de um povo. (BIDARRA; REIS, 2013, p. 160) 

                                         
6 Essa charge está vinculada à notícia: 

Morre Luciano Macedo, catador atingido pelos 80 tiros do Exército ao ajudar família. Em 

Cima da Notícia, 18 abr. 2019. Seção Segurança. Disponível em: 

<https://www.emcimadanoticia.com/2019/04/18/morre-luciano-macedo-catador-atingido-

pelos-80-tiros-do-exercito-ao-ajudar-familia>. Acesso em: 30 abril de 2019. 
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Nesse sentido, é possível observar que a charge não se limita a causar 

o humor, pois seu objetivo é criticar e discutir uma situação da atualidade. 

Para a leitura do gênero, é necessário estar sempre atualizado acerca dos 

acontecimentos sociais, identificando o que o autor deixou implícito. 

Na sequência, são apresentados os temas abordados nas tiras 

cômicas coletadas no Facebook do cartunista Alexandre Beck, voltado à 

personagem Armandinho, no período de setembro de 2018 a abril de 2019. 
 

Quadro 1 — Levantamento das temáticas e fatos nas tiras cômicas coletadas. 

Título da tira 

cômica 
Tema 

Fato noticiado e meio de 

comunicação 

Publicação da 

tira 

Armandinho e 

as fake news 

Divulgação de 

mentiras 

Comportamento de Bolsonaro na 

internet ajuda fábrica de fake News, 

publicada em Carta Capital, no dia 

12 mar. 2019. 

08 out. 2018 

Armandinho e 

as laranjas 

“Laranjas” do 

governo 

Bolsonaro 

Caso de caixa dois do ex-motorista 

e assessor de Flávio Bolsonaro, 

Fabrício Queiroz, publicado na 

página UOL, em 31 dez. 2018. 

03 jan. 2019 

Armandinho e 

Marielle 

Marielle Franco 

presente. 

Mangueira homenageia a 

vereadora assassinada Marielle 

Franco, publicado em El País, em 06 

mar. 2019. 

07 mar. 2019 

Armandinho e 

Fê: 

Coincidências 

As 

coincidências 

do atual 

governo. 

Suposto assassino de Marielle 

Franco é vizinho do presidente 

eleito Jair Bolsonaro, publicado no 

jornal O Estado de São Paulo 

(Estadão), em 13 mar. 2019. 

12 mar. 2019 

Armandinho e 

o Hino 

Nacional 

Hino Nacional e 

o Ministro da 

Educação. 

O Ministro da Educação Ricardo 

Vélez solicitou que as escolas 

gravassem seus alunos cantando o 

Hino Nacional, publicado em G1, em 

26 fev. 2019. 

26 fev. 2019 

Armandinho e 

o fim da 

corrupção 

Censura ao 

Coaf 

Bolsonaro impõe censura ao Coaf, 

proibindo servidores de comentar 

processos, inclusive investigações 

relacionadas a Fabricio Queiroz, 

publicado na revista Fórum, em 3 

jan. 2019. 

25 jan. 2019 

Armandinho e 

Jean Wyllys 

Jean Wyllys 

deixa o Brasil 

após ameaças 

O deputado do PSOL, Jean Wyllys 

deixou o Brasil, após receber 

ameaças de morte, publicado em 

Folha UOL, em 24 jan. 2019. 

24 jan. 2019 
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Armandinho e 

o Mestrado 

Mestrado da 

Ministra 

Damares 

A Ministra Damares Alves mentiu ao 

mencionar possuir um Mestrado, 

para se esquivar de 

questionamentos ela disse que o 

título é bíblico, publicado em Folha 

UOL, em 31 jan. 2019. 

08 fev. 2019 

Armandinho e 

a entrega 

Privatizações 

no governo 

Bolsonaro 

A proposta de campanha do 

presidente eleito Jair Bolsonaro é 

privatizar tudo o que for possível, 

publicado em Folha UOL, em 22 

nov. 2018. 

29 nov. 2018 

Armandinho e 

os médicos 

cubanos 

A saída dos 

médicos 

cubanos do 

Brasil. 

A saída de Cuba do programa “Mais 

Médicos” após declarações de Jair 

Bolsonaro, publicado em G1, 15 

nov. 2018. 

15 nov. 2018 

Armandinho e 

o perdão 

Sérgio Moro e o 

perdão para os 

corruptos 

Quando questionado sobre a 

nomeação do réu confesso (caixa 

dois) Onyx Lorenzoni para Ministro 

da casa Civil, Sérgio Moro disse 

apenas que ele pediu desculpas, 

publicado na revista Fórum, em 6 

nov. 2018. 

08 nov. 2018 

Fonte: publicações ocorridas entre 8 de outubro de 2018 a 12 de março de 2019. 

 

Em análise das tiras cômicas da personagem Armandinho, no período 

das eleições de 2018, observou-se uma intertextualidade entre os dois 

gêneros: tira cômica e charge, criando um hibridismo. As tiras, assim como a 

charge, estabelecem uma relação direta com as notícias em voga de maneira 

a configurar uma crítica referente à atual política brasileira. 

Após o levantamento das tiras cômicas e análise qualitativa, percebeu-

se que Alexandre Beck rompeu com a estrutura conhecida desses dois 

gêneros, promovendo um hibridismo e propiciando a ressignificação dos 

recursos da linguagem dos quadrinhos: a fusão da tira cômica como 

sequência narrativa seguida do desfecho cômico (RAMOS, 2010; 2011) com o 

humor social-crítico da charge (BIDARRA, REIS, 2013; ROMUALDO, 2000). 

No quadro 1 e com base nas tiras (figuras de 1 a 4) apresentadas neste 

trabalho, é possível observar o hibridismo entre tira cômica e charge na 

figura 6. É possível não só perceber a conexão com a notícia sobre ao 

assassinato do músico e a posterior morte do catador de lixo (80 tiros) — 

característica do gênero charge (RAMOS, 2010; ROMUALDO, 2000) — mas 

também com a charge (figura 6) produzida por Duke. 
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Figura 6 – Pudim, Fê, Camilo e Armandinho 

 
Fonte: tira produzida por Alexandre Beck, publicada em 8 abr. 2019. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/2455117684533523/?type

=3&theater>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

 

Como uma fatalidade é advertência se foram usados 80 tiros na 

ocorrência? 

Trata-se de uma tira cômica, porque é construída uma expectativa. No 

desfecho, Fê rompeu com que a suposta lógica de aceitar de que havido sido 

apenas um aviso, de modo que a vida das pessoas se tornou uma 

banalidade, algo irrelevante, não sendo necessária ser protegida pela polícia, 

pelo exército e pelo próprio Governo. Na construção da expectativa, o leitor 

é levado a uma direção de sentido supostamente lógica. No final, o leitor é 

surpreendido com um final inesperado: uma grande quantidade de tiros. 

Pode ser uma charge, porque há uma crítica à maneira como a vida se 

tornou banal, naturalizando-se a violência no Brasil. Chama-se atenção do 

leitor para o abuso de poder exercido e massacre ao direito, pelo menos, à 

vida e à segurança de cada cidadão. 
 

Conclusão 

Com base em Castells (2003), foi possível estabelecer um retrato do 

contexto atual em que está situada a sociedade brasileira e evidenciar um 

novo jeito de se fazer política, sobretudo no Brasil. O uso de mídias sociais 

pode mobilizar movimentos sociais e os tornar fortes. Além disso, confirmou-

se o envolvimento de artistas nesse recente modo de fazer política. 

O cartunista Alexandre Beck, por meio de sua personagem 

Armandinho, exprime seu posicionamento político, evidenciando nas 

postagens da página no Facebook, sua opinião acerca de decisões do 

governo. Atualmente, as tiras cômicas do personagem Armandinho 

marcadamente falam de questões políticas: corrupção, eleições, decisões do 

atual Governo Federal etc. 

Assim sendo, neste trabalho, buscou contextualizar o cenário político 

atual, estabelecendo não só a intertextualidade com fatos noticiados em 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/2455117684533523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144/2455117684533523/?type=3&theater
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diversos meios de comunicação, como também a criação, intencional ou não, 

de um híbrido entre tira cômica e charge, resultando-se, talvez, em “tira 

cômica chárgica”.  
 

Referências 

ACEVEDO, Juan. Como fazer histórias em quadrinhos. São Paulo: Global, 1990.  

ALEGRETTI, Laís. Privatização e enxugamento são prioridade, diz futuro presidente 

do BB. Folha UOL, 2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/privatizacao-e-enxugamento-

sao-prioridade-diz-futuro-presidente-do-bb.shtml>. Acesso em: 30 abr. 2019. 

BALLOUSSIER, Anna Virginia. Sem diploma, Damares já se apresentou como 

mestre em educação e direito. Folha UOL, 31 jan. 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/sem-diploma-damares-ja-se-

apresentou-como-mestre-em-educacao-e-direito.shtml>. Acesso em: 30 abr. 2019. 

BARROS, Carlos Juliano. Com medo de ameaças, Jean Wyllys, do PSOL, desiste de 

mandato e deixa o Brasil. Folha UOL, 24 jan. 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/com-medo-de-ameacas-jean-

wyllys-do-psol-desiste-de-mandato-e-deixa-o-brasil.shtml>. Acesso em: 30 abr. 

2019. 

BECK, Alexandre. Página no Facebook do personagem Armandinho. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tirasarmandinho>. Acesso em: 7 maio 2019. 

BIDARRA, Jorge; REIS, Leidiani da Silva. Gênero charge: construção de significados a 

partir de uma perspectiva interdisciplinar e dinâmica. Signo, Santa Cruz do Sul, v. 

38, n. 64, p. 150-168, jan. 2013. Disponível em: 

<https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/3409/2562>. Acesso em: 

07 maio 2019. 

Bolsonaro impõe censura ao Coaf e proíbe servidores e até presidente do órgão 

de comentar processos. Revista Fórum, 3 jan. 2019. Seção Política. Disponível em: 

<https://www.revistaforum.com.br/bolsonaro-impoe-censura-ao-coaf-e-proibe-

servidores-e-ate-presidente-do-orgao-de-comentar-processos/>. Acesso em: 30 

abr. 2019. 

CAGNIN, Antonio Luiz. Os quadrinhos: um aspecto abrangente da arte sequencial, 

linguagem e semiótica. São Paulo: Criativo, 2014. 

CALGARO, Fernanda. Ministro diz que errou ao pedir filmagem de crianças 

cantando hino sem permissão dos pais. G1, 26 fev. 2019. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/26/ministro-da-educacao-

reconhece-que-errou-ao-pedir-que-escolas-filmassem-criancas-cantando-o-

hino.ghtml>. Acesso em: 30 abril de 2019. 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/privatizacao-e-enxugamento-sao-prioridade-diz-futuro-presidente-do-bb.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/privatizacao-e-enxugamento-sao-prioridade-diz-futuro-presidente-do-bb.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/sem-diploma-damares-ja-se-apresentou-como-mestre-em-educacao-e-direito.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/sem-diploma-damares-ja-se-apresentou-como-mestre-em-educacao-e-direito.shtml
https://www.facebook.com/tirasarmandinho
https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/3409/2562


 

35 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Deutsche Welle7. Comportamento de Bolsonaro na internet ajuda fábrica de fake 

news. Carta Capital, São Paulo, 12 mar. 2019. Caderno Sociedade. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/comportamento-de-bolsonaro-na-

internet-ajuda-fabrica-de-fake-news/>. Acesso em: 30 abr. 2019.  

LINDNER, Julia. Bolsonaro diz não se lembrar de vizinho suspeito de envolvimento 

no assassinato de Marielle. O Estado de São Paulo, 13 mar. 2019. Disponível em: 

<https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-nao-se-lembrar-de-

vizinho-suspeito-de-envolvimento-no-assassinato-de-marielle,70002753438>. 

Acesso em: 30 abr. 2019. 

Marielle presente, um grito que ecoou no Carnaval 2019. El País, 6 mar. 2019. 

Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/06/album/1551907280_008485.html#fot

o_gal_11>. Acesso em: 30 abr. 2019. 

Morre Luciano Macedo, catador atingido pelos 80 tiros do Exército ao ajudar 

família. Em Cima da Notícia, 18 abr. 2019. Seção Segurança. Disponível em: 

<https://www.emcimadanoticia.com/2019/04/18/morre-luciano-macedo-catador-

atingido-pelos-80-tiros-do-exercito-ao-ajudar-familia>. Acesso em: 30 abril de 

2019. 

MOURA, Aline. Nas eleições do WhatsApp, ganha a mentira. Diário de 

Pernambuco, 18 out. 2018. Disponível em: 

<https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/10/18/intern

a_politica,765774/nas-eleicoes-do-whatsapp-ganha-a-mentira.shtml>. Acesso em: 

30 abr. 2019.  

RAMOS, Paulo. Faces do humor: uma aproximação entre piadas e tiras. Campinas, 

SP: Zarabatana Books, 2011.  

_____. A leitura dos quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2010.  

ROMUALDO, Edson Carlos. Charge jornalística: intertextualidade e polifonia; um 

estudo de charges da Folha de S. Paulo. Maringá, Eduem, 2000. 

Sobre Caixa 2 de Onyx, Moro disse: “Ele já admitiu e pediu desculpas”. Revista 

Forum, 6 nov. 2018. Seção Política. Disponível em: 

<https://www.revistaforum.com.br/sobre-caixa-2-de-onyx-moro-disse-ele-ja-

admitiu-e-pediu-desculpas/>.  Acesso em: 30 abril de 2019. 

SOUSA, Yvna; MATOSO, Filipe. Conselho diz que foi avisado pela embaixada de 

Cuba que médicos deixarão Brasil até fim do ano. G1, 15 nov. 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/15/conselho-diz-que-foi-avisado-

pela-embaixada-de-cuba-que-medicos-deixarao-brasil-ate-fim-do-ano.ghtml>. 

Acesso em: 30 abr. de 2019. 

                                         
7 Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha que produz jornalismo 

independente em 30 idiomas (Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/author/deutsche-welle/>. Acesso em: 7 maio 2019. 

https://www.cartacapital.com.br/author/deutsche-welle/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/15/conselho-diz-que-foi-avisado-pela-embaixada-de-cuba-que-medicos-deixarao-brasil-ate-fim-do-ano.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/15/conselho-diz-que-foi-avisado-pela-embaixada-de-cuba-que-medicos-deixarao-brasil-ate-fim-do-ano.ghtml


 

36 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

TAJRA, Alex. "Laranja, de mim, ele nunca foi", diz Bolsonaro sobre Fabrício Queiroz. 

UOL, São Paulo, 31 dez. 2018. Seção Notícias. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/31/laranja-de-mim-

ele-nunca-foi-diz-bolsonaro-sobre-fabricio-queiroz.htm?cmpid=copiaecola>. 

Acesso em: 30 abr. 2019. 



 

37 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Jornalismo de infotenimento: análise discursiva da relação 

entre a informação e o humor em Greg News  

 
Autora – Renata de Paula DOS SANTOS1 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

 

Resumo: O presente artigo teve o objetivo de verificar, a partir da análise do 

discurso de linhagem francesa, a relação entre a informação e o humor no 

jornalismo de infotenimento presente no programa Greg News, da HBO Brasil. 

O formato, apresentado por Gregório Duvivier, mescla opinião, humor, 

jornalismo e características da internet e da televisão. A literatura 

especializada classifica como infotainment, ou infotenimento, o fenômeno 

midiático que reúne informação e entretenimento. Foi possível verificar que 

as piadas, os memes ou a utilização de termos ambíguos não eliminou o 

conteúdo jornalístico, mas ofereceu outra possibilidade de explicação. Entre 

os referenciais teóricos utilizados, destacam-se Michel Pêcheux, Eni Orlandi 

e Mikhail Bakhtin nas fundamentações sobre o discurso; Henri Bergson e 

Sírio Possenti, no campo do humor; além de Fernanda Maurício Silva, Flávia 

Angélica Dejavite e Itânia Maria Mota Gomes no debate sobre os gêneros 

televisivos.  

 

Palavras-chaves: Humor, Jornalismo de infotenimento, Greg News. 

 

Hibridismo comunicacional: jornalismo de infotenimento 

Este trabalho apresenta-se como a primeira aproximação teórica da 

autora com o infotenimento após a aprovação no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação, nível doutorado, na Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho2. Trata-se, portanto, de um espaço de 

tensionamento teórico a partir do novo objeto de estudo.  

A pesquisadora Fábia Angélica Dejavite é uma das principais 

referências brasileiras em jornalismo de infotenimento, prática que se dedica 

a entregar ao público, simultaneamente informação e entretenimento. 

Muitos formatos, em diferentes plataformas, têm se voltado a esse tipo de 

                                         
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, orientada pelo Dr. José 

Carlos Marques,  

professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus Bauru.  
2 Para o processo seletivo foi submetido um projeto de pesquisa com o mesmo tema, intitulado Jornalismo 

de infotenimento: análise discursiva da relação entre a informação e o humor.  
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conteúdo que “não é necessariamente uma tendência, mas se entende que 

ele pode ratificar um exercício corrente na práxis jornalística atual.”. 

(DEJAVITE, 2003, p. 64). Em língua inglesa, o fenômeno é descrito como 

infotainment. Segundo Itânia Maria Motta Gomes (2008, p. 32), a ampliação 

do debate sobre o “estreitamento das fronteiras” entre o jornalismo e o 

entretenimento ocorreu no final do século XX, a partir da consolidação dos 

grandes conglomerados de mídia, responsáveis pela produção de conteúdos 

jornalísticos e de entretenimento, e a transmissão televisiva da primeira 

Guerra do Golfo.   

Ao descrever a integração entre jornalismo e entretenimento, Dejavite 

(2003) cita que as notícias rápidas, de fácil entendimento e divertidas, o que 

ela classifica como notícias lights, são solicitações feitas pelo próprio leitor. 

Partindo do jornalismo impresso como objeto de pesquisa, a autora salienta 

que o público procura informações que ao mesmo tempo satisfaça os seus 

ideais de informação e possam distraí-lo. Entre as temáticas ou editorias que 

apresentam estas características estão: comportamento, esporte, 

gastronomia, modas e celebridades. “Nesse sentido, acredita-se que o termo 

jornalismo de infotenimento seja o que melhor expressa, hoje em dia, a 

intenção editorial, de satisfazer essa necessidade do receptor, além, é claro, 

de ser a terminologia que mais determina essa especificidade.”. (DEJAVITE, 

2003, p. 69). 

No jornalismo televisivo, vários formatos também são característicos 

por relacionar informação e entretenimento, como o Fantástico3, Central da 

Copa, Jogo Aberto e Zona Mista, além dos próprios talk shows, que têm 

ganhado destaque na rede aberta e também nos canais por assinatura. 

Embora a estratégia esteja se tornando recorrente, Itânia Maria Mota Gomes 

(2008) aponta que:  

 
 [...] ainda carece de consistência conceitual. Até porque ele tem se 

prestado mais à qualificação de certos produtos, à adjetivação que 

dá expressão ao mal-estar que o embaralhamento de fronteiras 

provoca. A análise dos seus usos nos leva a perceber que tanto 

quando se refere aos produtos, quanto quando se refere às 

estratégias e aos conteúdos, a expressão infotainment comporta 

algumas nuanças. (GOMES, 2008, p. 106). 

 

                                         
3 No Fantástico, por exemplo, são exibidas matérias jornalísticas estritamente, já o quadro em que são 

apresentados os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, há um espaço para o entretenimento: 
a seleção das piores jogadas do final de semana, atletas que pedem música quando marcam três gols ou 
mesmo a disputa dos times (representados por cavalinhos) pela liderança ou fuga da zona de 
rebaixamento. 
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Obviamente, por mesclar características de dois polos distintos, o 

infotenimento se apresenta enquanto um campo híbrido. Ainda assim, 

Dejavite (2006) indaga que não é tão simples classificar quais seriam 

propriamente os conteúdos do infotenimento. Sugerir, de repente, que a 

televisão e a internet apresentem essas características pode ser uma 

definição superficial, levando em conta que atualmente há uma tendência de 

transição das mídias da fragmentação para o hibridismo. Diante deste 

cenário, a autora faz a seguinte análise:  
 

[...] há, hoje, uma tendência para a fragmentação da mídia, para o 

hibridismo. Fato esse visível na elevação de todos os tipos de 

publicações segmentadas, tanto impressas quanto audiovisuais – 

que tem espalhado uma diversidade de gêneros de notícias que 

contêm ambos os conteúdos (entretenimento e informação). 

(DEVAJITE, 2006, p.87).  

 

Greg News: o surgimento de um novo gênero televisivo? 

A presente pesquisa parte de um objeto de estudo que reúne 

características informativas e de entretenimento. A escolha foi pelo Greg 

News, é um programa apresentado pelo humorista Gregório Duvivier na 

emissora de televisão por assinatura HBO Brasil. O formato que estreou em 

maio de 2017, está na terceira temporada e mescla opinião, humor, política 

e características da TV e da internet. A produção é de Roberto Rios, Eduardo 

Zaca e Paula Belchior, ligados a HBO Latin America Originals, e Tereza 

Gonzalez, que integra o Porta dos Fundos, grupo humorístico do qual o 

apresentador é um dos idealizadores. A direção é de Alessandra Orofino. O 

Greg News é transmitido por temporadas, com veiculações semanais, sempre 

às sextas-feiras, às 22h. Além das reprises em horários e dias alternativos, 

trechos são disponibilizados pelo canal da emissora no YouTube. Cada 

episódio tem duração de 30 minutos, divididos em uma estrutura similar: o 

apresentador comenta rapidamente os assuntos de destaque da semana, a 

partir de piadas com um texto semelhante a um stand-up comedy, e aborda 

o tema principal que não necessariamente é determinado pelos últimos 

acontecimentos no âmbito jornalístico.  

Em 2018, a segunda temporada de Greg News, composta por 21 

episódios, foi transmitida entre os meses de março e agosto em decorrência 

das restrições da lei eleitoral. A emissora avaliou que seria mais prudente 

antecipar a veiculação, já que a pauta do programa poderia sofrer algum tipo 

de comprometimento porque corriqueiramente aborda temas vinculados ao 

universo político. A terceira temporada está no ar e deve ser composta por 

30 programas. O programa é gravado, embora tente simular a sensação de 
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ao vivo, e assuma as características semelhantes a um talk show, com a 

presença de uma plateia que serve de parâmetro para as piadas realizadas 

por Duvivier, além da apresentação fundamentada na explanação oral. Greg 

News é a versão brasileira do semanal norte-americano Last Week Tonight, 

apresentado por John Oliver.  

As piadas e os memes são elementos centrais em Greg News. De acordo 

com Natália Botelho Horta, o meme pode ser compreendido como 

linguagem. Os formatos, segundo a pesquisadora, possuem um modo 

próprio de comunicar, com a apresentação de novos significados. São 

apontadas como características dos memes, o caráter formativo, 

considerando as regras de funcionamento, e o aspecto social, que está ligado 

ao compartilhamento nas redes sociais. Ao pensar o elemento digital 

enquanto linguagem, Horta (2015) defende a existência de falantes4 dessa 

língua, além de conceber o meme como um processo de ressignificação do 

conteúdo informativo.  

Considera-se que Greg News possa se apresentar como mais uma 

variação no campo do infotenimento. Os dados apresentados nas edições 

são majoritariamente jornalísticos, mas são ressignificados a partir do 

humor. Se na literatura especializada, o entretenimento frequentemente 

assume um viés negativo – massificação – neste formato específico ele pode 

ser uma estratégia para informação. Duvivier apresenta a plateia um texto 

cheio de referências à cultura pop, a memes e expressões típicas da internet, 

no entanto, é necessário um intenso processo de pesquisa para a construção 

dos argumentos. 
 

Humor como estratégia para a significação 

Os formatos humorísticos são tradicionais na televisão brasileira e 

desempenham um papel histórico. Os programas ou personagens que 

surgiram nas primeiras décadas da TV exploraram características ficcionais, 

a partir das comédias de situação (situation comedy ou sitcomns), como é o 

caso da A família Trapo. A série ironizava o cotidiano de uma família de classe 

média alta fluminense e o elenco contava com a participação de Ronald 

Golias, como Carlos Bronco Dinossauro. Outro elemento tradicional do 

humor brasileiro e que pode ser percebido em Os Trapalhões, Chico City, 

Casseta & Planeta e também em A Praça é Nossa, Zorra Total e Tá no Ar, 

programas que estão nas grades das emissoras, é o uso de esquetes, ou seja, 

pequenas peças ou cenas cômicas que não necessariamente estão 

relacionadas.  

                                         
4 Grifo da autora.  
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As cenas cômicas de Os Trapalhões geralmente eram curtas, com 

duração inferior a dez minutos. Os pesquisadores Gêisa Fernandes D'Oliveira 

e Waldomiro Vegueiro ressaltam que o único ponto em comum entre os 

diversos quadros era a participação dos membros do grupo - Didi, Dedé, 

Muçum e Zacarias - individual ou em conjunto.  A fórmula utilizada em Os 

Trapalhões tinha influência do universo circense e referências das chachadas 

do cinema brasileiro. Já Chico Anysio estimou ter criado 209 personagens, 

interpretados por ele e por outros atores, tipos como Coalhada, Salomé, 

Professor Raimundo e Primo Rico, que ganhou vida com Paulo Gracindo.  

Em Casseta & Planeta, o público se deparava com duas realidades: as 

esquetes essencialmente ficcionais, como nas narrativas envolvendo Carlos 

Maçaranduba (Claudio Manoel) e Ulson Montanha (Bussunda) - dois 

lutadores viciados em anabolizantes e que passam muito tempo em 

academias, bem como as sátiras às personagens reais – um recurso 

semelhante às caricaturas no humor gráfico. Cláudio Besserman Viana, o 

Bussunda, interpretava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também 

deu vida a Fofômeno, em ironia ao atacante Ronaldo, chamado pela crítica 

esportiva de Fenômeno. Embora os produtores de Greg News também se 

utilizem de esquetes e paródias, o humor no formato, geralmente, é o 

resultado de piadas e expressões ambíguas destacadas pelo próprio 

apresentador, enquanto se vale das informações jornalísticas.  

Para Henri Bergson (1993) o cômico é um fenômeno essencialmente 

humano e que exige conhecimento prévio. O autor é enfático ao determinar 

que o riso apenas pode ser compreendido em seu meio natural, que é a 

sociedade. “O riso deve preencher certas exigências da vida em comum, deve 

ter um significado social.”. (BERGSON, 1983, p. 21). Para rir de algo, é 

necessário o distanciamento. Bergson pontua que a indiferença é o meio 

natural do riso. Nesta perspectiva, para rir de uma pessoa que inspira 

piedade ou afeição, é necessário que estes sentimentos benevolentes sejam 

temporariamente esquecidos. É neste sentido que o autor aponta o riso, que 

é uma reação ao humor, como o responsável por uma “anestesia 

momentânea do coração”. (BERGSON, 1993, p. 19).  Ainda segundo Bergson, 

o humor é o inverso da ironia. Embora os dois se constituam como formas 

de sátira, a ironia teria a natureza oratória e o humor seria mais científico. 

Dessa forma, o autor defende que a linguagem pode produzir efeitos risíveis 

“apenas devido a ser ela uma obra humana, modelada tão exatamente 

quanto possível sobre as formas do espírito humano.”. (BERGSON, 1983, p. 

93).  O riso é incompatível com a emoção, já que ele brota da constatação de 

um defeito ou de uma inadequação do indivíduo às normas que são 

impostas pela sociedade. Partindo deste princípio, Bergson conceitua que o 
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humorista é um moralista disfarçado de sábio e que o humor é a 

transposição do moral para o científico.  

O humor, por ser um campo mais flexível, permite que os 

interlocutores emitam dizeres que não encontrados em outros gêneros. Não 

é um exagero afirmar que uma charge, muitas vezes, possui críticas mais 

diretas a um agente político do que uma reportagem sobre o mesmo 

assunto. Sírio Possenti (2001, p.176) destaca que as piadas fornecem retratos 

bastante confiáveis dos valores e dos problemas de uma sociedade.   
 

Se se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade 

se debate, uma coleção de piadas fornecerá uma excelente pista: 

sexualidade, etnia/raça e outras diferenças, instituições (igreja, 

escola, casamento, política), morte, tudo isto está sempre presente 

nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e 

contadas por todo mundo em todo o mundo.  

 

Em Umberto Eco (1989), o humor é compreendido como transgressão. 

O semioticista entende o humor como um recurso que se apresenta com a 

finalidade de contestar a ordem social. Acredita-se que este seria o uso 

realizado em Greg News. Para Eco, em um movimento de liberdade, o humor 

é capaz de desconstruir e de superar os limites. 
 

El humor no pretende, como el carnaval, llevarmos más allá de 

nuestros próprios limites. Nos da la sensación, o más bien el diseño 

de la estrutura de nuestros próprios limites. Nunca está fuera de los 

limites, sino que mina los limites desde dentro. No busca una 

libertad imposible, pero es un verdadeiro movimiento de libertad. 

El humor no nos promete liberación: al contrario, nos advierte la 

imposibilidad de una liberación global, recordándonos la presencia 

de una ley que ya no hay razón para obedecer. Al hacerlo, mina la 

ley. Nos hace sentir la moléstia de vivir bajo una ley, cualquier ley 

(ECO, 1989, p.19). 

 

Na busca de identificar características presentes em Greg News deve-

se considerar os talk shows. De acordo com Fernanda Mauricio Silva (2009), 

em países de língua inglesa, o termo faz referência a programas que 

apresentem ou não caráter jornalístico, centrado na conversa entre os 

participantes. Já aqui no Brasil, o formato representa um corte entre o 

entretenimento e o jornalismo. A autora pontua que a tradição nacional dos 

talk shows se desenvolveu com o programa Jô Soares Onze e Meia, que era 

apresentado no SBT. No entanto, existem algumas diferenças entre o que é 

apresentado em Greg News e o que era transmitido no programa assinado 
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por Jô Soares. Duvivier utiliza informações jornalísticas produzidas por 

outras empresas de comunicação, entrevistas das personagens abordadas a 

veículos concorrentes e conteúdos veiculados pela internet como matéria 

prima. O formato dedica-se a um intenso trabalho de pesquisa e produção 

jornalística para que os fatos possam ser amplamente contextualizados aos 

espectadores. Por mais que o programa carregue a palavra news em seu 

nome, a atração é semanal e não necessariamente segue os assuntos de 

maior destaque na semana e que estão sendo abordados na maioria das 

emissoras como tema principal. Na segunda temporada, foram abordados 

temas como agrotóxicos, saneamento básico, consumo excessivo de 

plásticos, sem que necessariamente os mesmos assuntos estivessem em 

destaque em jornais diários. Dessa forma, se Greg News se consolidar como 

objeto de pesquisa será necessário conceituar o formato enquanto gênero 

televisivo. Greg News não tem a finalidade de informar os fatos em primeira 

mão, mas de oferecer uma contextualização sobre eles.   

Pode ser apresentada como uma das marcas do programa, a utilização 

de um cenário que tem a finalidade de remeter ao espectador que ele está 

diante de um programa jornalístico tradicional, reforçado pela presença da 

bancada, a vestimenta formal do apresentador e o uso de videografismos. A 

diferenciação está na linguagem empregada por Duvivier, repleta de 

ambiguidades, piadas, expressões de baixo calão e memes, o que possibilita 

uma integração entre a internet e a televisão. Estas características estão 

presentes no programa porque ele também é um representante do gênero 

humorístico. Em 2017, em entrevista concedida ao Portal El País, Duvivier 

ressaltou que tinha a finalidade de fazer um programa de humor sério.  
 

Eu acredito que humor e informação não são contraditórios, são 

complementares. A piada é uma ótima maneira de se falar a 

verdade e eu sinto falta disso. Humor no Brasil, em geral, é muito 

sem embasamento. E do outro lado, o jornalismo não se empenha 

em criar um texto mais gostoso e em ser mais franco, ele não tem 

a franqueza do humorista, no sentido de tirar a roupagem da 

imparcialidade. A gente vai ser parcial, mas não vamos mentir para 

você. Parcialidade não é sinônimo de mentira. (DUVIVIER apud 

MARTÍN, 2017).  

 
 

Conteúdo informativo (ou de infotenimento?) enquanto fato da 

língua 

A análise do discurso de linhagem francesa se apresenta como o 

principal método para o embasamento deste trabalho. Esta metodologia de 

pesquisa assume um caráter interdisciplinar, sendo bastante utilizada em 
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estudos da área da Comunicação. A análise do discurso não se reduz a 

verificar o texto enquanto estrutura, mas está focada nos efeitos de sentido 

que podem ser apreendidos a partir deste, considerando as construções 

ideológicas ali presentes. A professora Eni Orlandi, uma das principais 

referências brasileiras na área, aponta que a Análise do Discurso é uma 

disciplina de entremeio, ou seja:  
 

A reflexão discursiva, enquanto disciplina de “entremeio”, remete a 

espaços habitados simultaneamente, estabelecidos por relações 

contraditórias entre teorias. Em que não faltam relações de 

sentidos mas também relações de força, por sua relação com o 

Poder (declinado pelo jurídico). Situando-se nesse lugar em que é 

pensada a partir de espaços relacionais entre disciplinas, a análise 

de discurso se pratica pelo deslocamento de regiões teóricas e se 

faz entre terrenos firmados pela prática positivista da ciência (a 

lingüística e as ciências sociais). Ela produz uma des-

territorialização e, nesse movimento, põe em estado de questão o 

sujeito do conhecimento e seu campo, seu objeto e seu método, 

face à teoria que produz. E esta sua característica tem um custo 

epistemológico altíssimo. (ORLANDI, 2004, p. 03).  

 

Vale ressaltar que o nosso objetivo até aqui não é o de afirmar que o 

programa televisivo analisado se apresenta enquanto uma atração 

essencialmente jornalística; Greg News está ligado ao campo do humor, mas 

usa o riso para ressignificar assuntos que são apresentados diariamente nos 

jornais. A informação é a fonte para o humor neste formato, por isso ele será 

apresentado como um gênero ligado ao infotenimento. O apresentador 

Gregório Duvivier, em material produzido para a divulgação da terceira 

temporada da atração televisiva, fez a seguinte declaração:   
 

Engraçado que a gente está em um programa que é de 

entretenimento, que é de humor, mas que acredita muito nos fatos. 

A gente tem uma equipe grande dedicada mesmo à checagem, à 

apuração. O elogio que mais me orgulha, talvez, seja esse [..]: hoje, 

em dia, eu confio mais em um programa de entretenimento, que 

me dá as notícias, do que em um programa de jornalismo, puro e 

simplesmente. Eu acho que esse é um pouco o objetivo principal do 

programa, mostrar para as pessoas como a política, que muitas 

vezes, as pessoas acham que acontece em Brasília e que não diz 

respeito a você, de modo geral, ela é sobre você; sempre sobre 

você, você está diretamente implicado. (DUVIVIER apud HBO, 2019). 
5 

                                         
5 Esta fala está disponível no seguinte link: www.youtube.com/watch?v=IyKaO0j7hfY 

http://www.youtube.com/watch?v=IyKaO0j7hfY
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Segundo Mayra Rodrigues Gomes (2000, p.19), o jornalismo deve ser 

pensado também a partir do ponto de vista da linguagem. A autora sugere 

que “antes de ser colocado pelas condições que o caracterizam, por exemplo, 

periodicidade, universalidade, atualidade, difusão [...], o jornalismo é ele 

próprio um fato de língua.”. Neste caso específico, em Greg News, as 

informações são sempre ressignificadas a partir do humor e também se 

classificam enquanto fato da língua. Além da periodicidade dos fatos 

jornalísticos, também há a questão da atualidade das piadas. Para a 

jornalista Cristina Padiglione, que assina a coluna TelePadi, da Folha de S. 

Paulo, não faltará material para a terceira temporada de Greg News, que 

começou a ser veiculada em março e que deve seguir no ar até novembro de 

2019. O apresentador é lembrado por sua postura contestatória ao 

presidente Jair Bolsonaro. A crítica, especialista em televisão, classifica 

Gregório Duvivier como 
 

Crítico contumaz de Jair Bolsonaro e suas ideias, o escritor, poeta e 

humorista do Porta dos Fundos e equipe vão encontrar dificuldade 

para selecionar assuntos, frases e cenas, em meio a tantas 

controvérsias já acumuladas em poucos dias de novo governo. 

Como as notícias têm se atropelado, inclusive com uma sucessão 

de informações anunciadas e desmentidas em um mesmo dia, os 

roteiristas terão de trabalhar com prazo ainda mais curto e precisão 

rigorosa entre a finalização de cada texto e a exibição do episódio. 

Já nas duas temporadas iniciais, esse treino foi feito com êxito: os 

programas eram gravados dois ou três dias antes de irem ao ar, 

garantindo frescor ao deboche do apresentador. Agora, mesmo 

com prazo tão curto, o que vale para um dia pode não valer para o 

dia seguinte, mas o risco é bem-vindo e deve fazer parte das piadas. 

(PADIGLIONE, 2019).  

 

Os analistas do discurso cada vez mais têm se debruçado sobre a 

mídia, considerando a produção de efeitos de sentido e as relações 

estabelecidas com a ideologia e com a história. No artigo Análise do discurso 

e mídia: a (re) produção de identidades, Maria do Rosário Gregolin pontua que 

na sociedade contemporânea, a mídia destaca-se como o principal 

dispositivo discursivo da atualidade. Na análise da autora, mídia e análise do 

discurso são polos complementares, já que os dois “têm como objeto as 

produções sociais de sentidos.”. (GREGOLIN, 2007, p. 13).  

Partindo de autores referenciais para a análise do discurso, como o 

francês Michel Pêuchex, Gregolin (2007) indica que os efeitos de sentido 

estão materializados nos textos que circulam em uma sociedade. Sobre esse 

respeito, é fundamental o destaque a dois pontos cruciais para entender tal 
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processo: o interdiscurso não é transparente e o discurso não tem a sua 

origem no sujeito. O discurso é sempre uma prática coletiva, dialógica, 

inacabada e em constante construção. Considerando relações sociais 

midiatizadas, em que os meios de comunicação ocupam um papel central no 

dia a dia das pessoas, a autora destaca o papel de mediação exercido pelas 

mídias: 

 
Na sociedade contemporânea, a mídia é o principal dispositivo 

discursivo por meio do qual é construída uma “história do presente” 

como um acontecimento que tensiona a memória e o 

esquecimento. É ela, em grande medida, que formata a 

historicidade que nos atravessa e nos constitui, modelando a 

identidade histórica que nos liga ao passado e ao presente. Esse 

efeito de “história ao vivo” é produzido pela instantaneidade da 

mídia, que interpela incessantemente o leitor através de textos 

verbais e não-verbais, compondo o movimento da história presente 

por meio da ressignificação de imagens e palavras enraizadas no 

passado. (GREGOLIN, 2007, p. 17). 
 

 

Marielle Franco, direitos humanos e o combate às fake news 
 

 

A segunda temporada de Greg News foi ao em 2018. O primeiro 

episódio foi exibido em março e teve como tema principal os direitos 

humanos, mas as abordagens centrais do apresentador foram a respeito do 

assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ela foi 

morta poucos dias antes da veiculação do episódio. O carro em que a política 

estava foi abordado no centro da capital fluminense. Marielle Franco e o 

motorista Anderson Gomes foram executados a tiros. A vereadora estava em 

seu primeiro mandato, foi a quinta parlamentar mais votada nas eleições de 

2016. Ela tinha 38 anos e era uma das principais referências políticas na luta 

pelos direitos humanos. O objetivo aqui, desta breve análise, não será indicar 

as piadas apresentadas durante o episódio, mas como a argumentação foi 

construída.  

Até abril de 20196, os assassinatos de Anderson Gomes e Marielle 

Franco ainda não haviam sido solucionados. Um mês antes, em março de 

2019, policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do 

Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam dois suspeitos de 

participação nos crimes: o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-

                                         
6 Período em que este texto foi submetido para o evento.  
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policial militar Élcio Vieira de Queiroz. A força-tarefa criada para investigar os 

casos ainda não identificou quem seriam os mandantes dos crimes.  

O episódio A verdade sobre direitos humanos foi veiculado em canal de 

televisão por assinatura e também está disponível no canal da HBO Brasil no 

YouTube7. Como ficaria muito extenso abordar toda a problematização 

construída por Gregório Duvivier, escolhemos apenas alguns pontos. A fala 

do apresentador se efetiva a partir de um tom de cobrança ao Estado 

Brasileiro, considerando que Marielle Franco exercia um mandato eletivo. A 

morte da vereadora voltou a ser mencionada em outros momentos da 

atração. O tom adotado por Gregório Duvivier ressalta a noção política do 

crime, considerando que, abertamente, a vereadora assumia uma posição 

de enfrentamento ao sistema. Em 2019, na estreia da terceira temporada, 

cerca de um ano depois das execuções, Duvivier ressaltou que o caso ainda 

não havia sido solucionado. A referência à morte da vereadora foi feita no 

episódio com o tema milícias: 
 

O milicianismo não é sobre controlar o gás e a TV a cabo na zona 

oeste do Rio. Isso é a milícia! O milicianismo é a defesa do crime, 

com a desculpa de combater o crime; é a defesa do extermínio e da 

extorsão com a desculpa do combate à violência. É a aniquilação de 

adversários políticos com a desculpa de evitar uma ditadura 

comunista! É, o que na cabeça de muita gente, justifica o 

assassinato de uma vereadora que defendia uma outra ideia de 

segurança pública, baseada nas leis, na investigação dessas máfias 

e em justiça de verdade... Essa semana todos os jornais discutiram 

a governabilidade do regime Bolsonaro, sua incapacidade de fazer 

alianças com o Congresso, suas 'tretas' com Rodrigo Maia, se ele vai, 

ou não vai, aprovar a Reforma da Previdência, o que é golden 

shower... Na verdade, nada disso é relevante, de fato, se temos no 

poder alguém que admira milícia, alguém que emprega miliciano, 

que quer que grupos de extermínio venham para o seu estado. 

Governabilidade é o de menos, no fundo, a gente ainda está no 

primeiro episódio, da nossa última temporada, quando falamos do 

assassinato de Marielle. Ainda não sabemos quem mandou matar 

a vereadora, mas sabemos que quem está no Planalto defende a 

legalização de grupos como o que a matou. É por isso que eu não 

estou aqui para te divertir, eu 'tô' aqui para lembrar que por trás 

dessa diversão toda que o governo proporciona, ele também 'tá' 

colaborando com uma política de extermínio. (DUVIVIER, 2019).  
 

O tom adotado pelo humorista mescla informação, humor e crítica. 

Duvivier tem sido taxado como um apresentador parcial, já que é pública a 

                                         
7 Ver mais em: https://www.youtube.com/watch?v=ms3N56mHR20&t=1223s.  

https://www.youtube.com/watch?v=ms3N56mHR20&t=1223s
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sua inclinação a partidos políticos com uma postura mais progressista, o que 

no Brasil convenciona-se chamar de partidos de esquerda. Nos últimos anos, 

ele foi contrário ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a 

proibição da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas 

eleições de 2018. No entanto, as duas lideranças foram alvos de críticas do 

humorista em vários momentos8.  

O apresentador é reconhecido por um tom ácido ao presidente Jair 

Bolsonaro, como já mencionado neste texto. Além de críticas distribuídas em 

diversos episódios, na segunda temporada, o então candidato à Presidência 

foi o tema principal de uma edição em 20189. Neste pleito em questão, 

Duvivier, em suas redes sociais, declarou voto em Ciro Gomes (PDT/CE) no 

primeiro turno. Já no segundo, o humorista defendeu a candidatura de 

Fernando Haddad (PT/SP). No último programa de 2018, Duvivier mostrou-

se arrependido por ter votado no pedetista. A crítica foi apresentada a partir 

de uma paródia a Onyx Lorenzonni (DEM/RS)10.  Durante uma entrevista 

concedida ao Canal Livre, programa da Rede Bandeirantes, o então deputado 

federal afirmou que havia feito uma tatuagem como uma forma de destacar 

que estava arrependido por se envolver em um esquema de caixa-dois. O 

caso foi denunciado por delatores do grupo J&F. Lorenzoni tatuou a seguinte 

frase: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás". (JOÃO, 8:32). 

Dizendo-se arrependido de várias atitudes, Gregório Duvivier listou vários 

possíveis arrependimentos, como ter votado no PT em 2014 e ter votado em 

Ciro Gomes em 2018.  

Voltando ao episódio analisado, A verdade sobre direitos humanos, o 

apresentador criticou a defesa do armamento como meio de garantir a 

segurança da população. O humorista ainda destacou erros cometidos pela 

própria polícia, como o caso de Hélio Ribeiro, de 46 anos, que foi morto no 

Rio de Janeiro. Ele portava uma furadeira, mas oficiais confundiram a 

ferramenta com uma arma. Na avaliação de Duvivier,  
 

Garantir os direitos humanos para todos, nada mais é que do que 

garantir a segurança pública. Isso não sou que digo, é o globo, não 

jornal, o globo terrestre, mesmo. Você pode ser um país rico e ser 

bastante violento, como os Estados Unidos. Ou você pode ser um 

país sem muito dinheiro e ser bastante seguro, como a República 

Tcheca, que é o sexto país mais seguro do mundo. Mas sabe o que 

não existe? Um país seguro onde o estado não respeita os Direitos 

Humanos. Não por coincidência, o país com o melhor índice de 

                                         
8 Ver mais em: https://www.youtube.com/watch?v=YErTg5SpgdI.  
9 Ver mais em: https://www.youtube.com/watch?v=xMYGCoJ_xC0.  
10 Ver mais em: https://www.youtube.com/watch?v=AJAS2_F9kic&t=3s.  

https://www.youtube.com/watch?v=YErTg5SpgdI
https://www.youtube.com/watch?v=xMYGCoJ_xC0
https://www.youtube.com/watch?v=AJAS2_F9kic&t=3s
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direitos humanos no mundo também é o país com o menor índice 

de criminalidade, que é a Islândia. A primeira vez que a polícia de lá 

matou uma pessoa foi em 2012... (DUVIVIER, 2018).  
 

Na sequência, o apresentador brinca com as postagens do Instagram 

da polícia islandesa. Ele até ironiza que aqueles oficiais não têm o que fazer, 

por falta de demanda. Mostra uma fotografia publicada na rede social em 

que o oficial terminou o jogo de paciência e satiriza “é bem diferente quando 

termina a paciência de um policial brasileiro”. Duvivier ainda aponta como 

seriam os programas policiais na Islândia; um contraponto com a audiência 

que apresentadores, como José Luiz Datena, alcançam no Brasil. Valendo-se 

de informações previamente publicadas pela rede BBC, o humorista 

destacou que a polícia da Inglaterra atirou apenas duas vezes no período de 

um ano, entre 2013 e 2014. Nestas duas ocasiões, ninguém foi morto. 

Traçando um paralelo com o Brasil, o apresentador frisa que o lote de balas 

roubado da Polícia Federal, do qual saíram as balas que assassinaram 

Marielle Franco e Anderson Gomes, com quase dois milhões de projéteis, 

seria o suficiente para abastecer a polícia inglesa por um milhão de ano. O 

Brasil, dessa forma, é o país com a polícia que mais mata, mas também a que 

mais morre. 

O apresentador ainda destacou trechos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, como o direito à propriedade privada, à vida, à liberdade 

e à segurança pessoal, bem como a proibição à tortura. Duvivier ironizou que 

preferiria dizer que a declaração era um documento concebido por algum 

líder comunista, mas que na verdade a publicação foi construída nos EUA. Ao 

finalizar este apontamento, o apresentador pontuou que  
 

aliás, o que não falta é governo que se declara de esquerda e viola 

os direitos humanos: a Venezuela que o diga! E essa frase foi 'pra' 

você que reclama que a gente não fala mal da Venezuela, mesmo a 

gente tendo feito um programa inteiro sobre a Venezuela. Eu digo 

a você: vai à Venezuela, que você está obcecado pela Venezuela. 

(DUVIVIER, 2018). 

 

Duvivier também abordou no episódio as fake news das quais Marielle 

Franco foi vítima após ter sido morta. Entre as principais informações falsas 

veiculadas envolvendo a política destacam-se a de que ela seria usuária de 

drogas; que teria sido casada com o traficante Marcinho VP e de que a 

campanha eleitoral vencida por ela teria sido financiada pelo Comando 

Vermelho. No que diz respeito ao suposto relacionamento da vereadora com 

o traficante foi amplamente divulgada uma fotografia do casal nas redes 

sociais, no entanto, a mulher não era Marielle Franco e o homem também 
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não era Marcinho VP. O apresentador, em julho de 2017, já havia destinado 

um episódio para tratar especificamente das notícias falsas.11 Além da 

atuação política, a partir da eleição de 2016, Marielle Franco era 

academicamente envolvida com os direitos humanos. A dissertação de 

Mestrado da vereadora, no programa em Administração Pública na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), recebeu o título UPP - A redução da 

favela a três letras. O texto foi lançado como livro e os valores arrecadados 

serão revertidos para a família de Marielle Franco.  

Para encerrar o episódio, o apresentador destacou:  
 

A execução de uma vereadora não pode ser algo polêmico. Não 

pode ser algo que nos divide. É por isso que a gente precisa pensar 

seriamente sobre o que a Marielle dizia e representava. A gente 

precisa entender que quando a Marielle apresentava as suas 

críticas e a sua atuação contra a violência de Estado, ela não estava 

indo contra a polícia e sim contra essa guerra que o Brasil está 

declarando a si mesmo. Ela estava indo contra a transformação de 

bairros, onde vivem milhões de famílias, em zonas de guerra; contra 

o fato de que, no Brasil, vidas de moradores de favelas valem muito 

menos do que as outras, ao ponto de que os nossos prefeitos 

estarem interessados em esconder a favela que está "feinha" do 

que em trabalhar pela favela. (DUVIVIER, 2018). 

 

A este respeito, vale destacar dois pontos, na verdade, duas críticas 

apresentadas por Duvivier. Ao apontar que a morte de Marielle Franco não 

pode ser algo polêmico, o humorista fez uma referência a uma fala de Jair 

Bolsonaro, na qual, o então candidato à Presidência, afirmava que não iria 

comentar o assassinato da vereadora porque a opinião dele era polêmica. 

Sobre a ausência de ação política nas favelas, o prefeito do Rio de Janeiro, 

Marcelo Crivella (PRB) alegou que iria a arrumar as comunidades periféricas 

para quando moradores, oriundos da Barra da Tijuca, passassem em frente 

a estes locais tivessem a imagem de um local bonito e arrumado. Percebe-se 

que as piadas, em Greg News, muitas vezes assumem caráter secundário. 

Elas têm a finalidade de reforçar as informações divulgadas, seriam um 

recurso para a construção do argumento.  

 

Primeiras considerações 

Como já mencionado anteriormente, este artigo trata-se da primeira 

aproximação da autora com Greg News enquanto objeto de estudo. Por mais 

que pareça muito cedo para fazer constatações, a partir do episódio 

                                         
11 Ver mais em: https://www.youtube.com/watch?v=V4E0yXQeI2Y.  

https://www.youtube.com/watch?v=V4E0yXQeI2Y
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analisado, A verdade sobre direitos humanos, foi possível constatar que as 

piadas apresentadas não se sobressaem ao conteúdo informativo. Elas 

podem ser previamente analisadas como um recurso explicativo.  

Por mais que Greg News seja um programa de entretenimento, ele 

apresenta uma boa carga informativa, o que indica um amplo processo de 

pesquisa realizado pela equipe de produção. Antes da piada, há um processo 

discursivo de contextualização. No episódio analisado, o apresentador 

desenvolveu um importante processo de comparação entre dados da 

segurança pública do Brasil e também de outros países. Ainda que nesta 

pesquisa não tenham sido considerados dados quanto à audiência do 

programa, é possível intuir que os objetivos da HBO estão sendo alcançados 

com Greg News, já que a atração foi ampliada para 2019, quando serão 

veiculados 30 episódios, e o contrato assinado prevê a exibição em 2020.  

Em um cenário de valorização da internet e das redes sociais, é 

interessante pensar em um formato que suscita uma discussão diferente 

para a problemática política em uma realidade midiatizada. O presente 

artigo configura-se como um ponto de partida, considerando principalmente 

que, por mais que esteja presente na casa da maioria das pessoas, o 

infotenimento ainda é um campo pouco estudado.  

Considerando referenciais da análise do discurso, Gregório Duvivier é 

uma figura politicamente ligada às pautas progressistas. A construção 

discursiva apresentada por ele indica um tom de indignação pelo crime e 

uma aproximação aos ideais defendidos pela vereadora. O humorista já 

ressaltou que deixa claro a opinião dele na bancada do programa e que as 

piadas servem como um movimento de contestação. A ironia também é um 

recurso discursivo bastante utilizado.  

As condições para a produção de um discurso, neste caso específico, 

partem do impacto da morte de Marielle Franco, já que a execução ocorreu 

na semana anterior à veiculação do programa. Ele adquiriu um tom de 

homenagem à conduta da vereadora. Além disso, as gravações são 

realizadas no Rio de Janeiro, o que intensifica o tom de consternação.  O 

discurso apresentado pelo Greg News não é inédito, está em construção, é 

ligado a lideranças intelectuais brasileiras, mas ocupa pouco espaço na 

televisão brasileira. 
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A incômoda experiência visual de Zappa em We’re Only in it 

for the Money 

 
Thiago Silva FRANZIM (UEL). 

(Orientador: Prof. Dr. Fábio Furlanete) 

(Graduando); 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os elementos visuais que 

compõem a capa do disco We’re Only in it for the Money (1968) do artista norte-

americano Frank Zappa. A capa, elaborada por Cal Schenkel, consiste em 

uma colagem que parodia a capa do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band (1967) da banda The Beatles, com o intuito de criticar um grupo social 

Flower Power identificado com a banda inglesa, ao qual se opõe o movimento 

social os Freaks ligado a Zappa. A análise parte da obra “Frank Zappa: The 

complete guide to his music” (2005) de Ben Watson, na qual o autor destaca 

que o trabalho gráfico de Schenkel é o mais eficiente em traduzir visualmente 

a estética musical de Zappa, estruturada através de motivos complexos que 

são organizados através da conceptual-continuity (conceito elaborado por 

Zappa para unificar conceitualmente sua ampla obra, indo além da produção 

musical). Através da articulação entre o caráter imagético da capa e dos 

elementos musicais do disco, destacaremos as influências estéticas do 

dadaísmo e da obra literária de Franz Kafka, tal como sugerido pelo próprio 

compositor no encarte do disco. 

 

Palavras-chaves: Frank Zappa, paródia, dadaísmo. 

 

Introdução 

O presente artigo apresenta uma análise da capa do álbum We’re Only 

in It For the Money (1968) do grupo de rock norte-americano The Mothers Of 

Invention. Produzido por Frank Zappa, o álbum é reconhecido como uma 

sátira do álbum Sg.Pepper’s Lovely Heart Club Band (1967) da banda inglesa The 

Beatles. No artigo “Welcome to the United States: carnavalização e paródia na 

obra de Frank Zappa” (2011), Vanderlei José Zacchi analisa a elaboração da 

sátira direcionada às instituições oficiais e setores conservadores norte-

americanos, assim como investiga os aspectos da carnavalização presentes 

na obra de Zappa a partir da teoria de Mikhail Bakhtin. Ao se voltar aos 

álbuns aqui analisados Zacchi conclui que  
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a sátira fica mais evidente na comparação entre as capas. Na dos 

Beatles, há um tom de pompa, seriedade e equilíbrio. Na dos 

Mothers, o tom é de deboche: Zappa, entre outros, está vestido de 

mulher, um dos músicos está numa cadeira de rodas levantando o 

vestido de outro e há um grupo eclético de personagens – entre eles 

Jimi Hendrix – que dá a impressão de desordem e anarquia. Se o 

nome dos Beatles vem escrito com flores, o dos Mothers é uma 

composição de frutas e vegetais, uma constante na obra de Zappa, 

em geral com alguma conotação erótica. (ZACCHI, 2011 p.248)  

 

Ambas as capas consistem em colagens elaboradas a partir de 

ilustrações e fotografias. A técnica da colagem remonta ao período das 

vanguardas europeias, obtendo destaque do Cubismo ao Dadaísmo, já essas 

capas foram produzidas no contexto da Pop Arte, movimento que buscou 

referências e evidenciou práticas do Dadá. A colagem dos elementos visuais 

nas capas permite uma sobreposição que transgride a noção temporal e 

espacial ao colocar personagens da cultura popular ao lado de figuras 

históricas, assim como de objetos aleatórios. As colagens dadaístas nas artes 

visuais não respeitam conceitos tradicionais de composição, e dessa forma, 

a técnica da colagem pode ser vista como uma crítica às técnicas e regras 

tradicionais da produção bidimensional. É possível afirmar que existe uma 

influência dadaísta na composição visual da capa de Sgt. Pepper’s Lovely Heart 

Club Band criada pelo artista da Pop Arte britânico Peter Blake com o apoio 

de sua esposa e parceira Jann Harworth. Um comentário a respeito da 

técnica de colagem no álbum pode ser vista no artigo Sgt. Pepper’s Lovely 

Heart Club Band: Uma colagem de sons e imagens (2008) de José Adriano 

Fenerick e Carlos Eduardo Marquioni  

 
Claramente se observa que a capa foi concebida visando 

proporcionar uma embalagem de qualidade visual inter-

relacionada com o material sonoro gravado, no sentido que não 

apenas é plasticamente interessante, como reitera a fusão de 

signos e culturas presente nas canções. Tal como ocorreu com as 

colagens de signos sonoros, a capa apresenta uma enorme 

colagem de imagens, cujos signos, inicialmente desconexos, 

juntam-se como uma espécie de plateia para o show de variedades 

da Banda do Sgt. Pepper. (FENERICK; MARQUIONI, 2008, pág. 16) 
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Figura 1: Peter Blake. Capa do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles. 

  

 
Fonte: Disponível em: <https://http2.mlstatic.com/cd-the-beatles-sgt-peppers-lonely-hearts-club-

band-D_NQ_NP_799690-MLB27591094550_062018-F.jpg > Acesso em: 28 de abril de 2019. 

 

Em We’re Only in It For the Money, a capa foi elaborada juntamente por 

Zappa e Cal Schenkel, artista visual que também trabalhou em outros 

projetos do músico. As obras de Shenkel possuem um estilo icônico e 

carregam influências das ilustrações de quadrinhos 

 
Cal Schenkel (1947-) responsável pelas capas dos discos do músico 

Frank Zappa chegou a frequentar escola de arte, utilizava a colagem 

como procedimento criativo, tendo realizado a arte de capa dos 

discos mais populares de Zappa [..] Schenkel também produziu 

ilustrações e histórias em quadrinhos para a Mad Magazine e fez 
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exposições do seu trabalho em galerias de arte nos anos 1970. 

(SOUZA, 2015, pág.6)  
 

Figura 2: Cal Schenkel. Capa do álbum We’re only in it for the Money de Frank Zappa. 

 
Fonte: Disponível em: <https://http2.mlstatic.com/frank-zappa-were-only-in-it-for-the-money-

D_NQ_NP_20724-MLB20196794926_112014-F.jpg > Acesso em: 28 de abril de 2019. 

 

Nossa análise parte primeiramente do livro Frank Zappa: The Complete 

Guide to His Music (2011), do jornalista musical Ben Watson, reconhecido por 

produzir uma ampla gama de textos a respeito de Frank Zappa. Watson 

denomina sua área de estudo como Zappology ou Zappologia. Segundo o 

autor, Schenkel compreendia a estética dadaísta e por isso conseguiu 

transportar para o plano visual as ideias de Zappa: 

 
The sleeves of Lumpy Gravy and We’re Only In It For The Money 

announced the arrival of Cal Schenkel, Zappa’s most suggestive 
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visual interpreter. Schenkel understood the Dada aesthetic. He 

projected Zappa’s interactive, multiplying detail onto the visual 

plane, providing countless motifs for the conceptual-continuity 

sleuth. His famous Sgt. Pepper parody was photographed by Jerry 

Schatzberg in his New York studio; The Mothers were flanked by 

Tom Wilson on one side, and Jimi Hendrix on the other. A photo of 

manager Herbie Cohen’s daughter Lisa was placed in Hendrix’s 

arms. Frank’s wife Gail, pregnant with daughter Moon Unit, wore a 

blue glitter dress. MGM’s lawyers insisted on printing bars across 

the eyes of anyone in the collage who was still alive: their paranoia 

simply made it still more sinister. Zappa made sure MGM used the 

same printers who had printed the US release of Sgt. Pepper: the 

colours and feel were perfect. (WATSON, 2011)  
 

Hippies vs Freaks  
 

Um ponto importante a se considerar é observar que a fortuna crítica 

relacionada ao álbum é direcionada principalmente a um grupo social da 

época denominado de Flower Power, também conhecido como movimento 

Hippie. O Sgt. Pepper’s Lovely Heart Club Band é visto como um símbolo desse 

movimento:  
Décadas após o lançamento do álbum, George Martin diria Sgt. 

Pepper foi ‘a sinfonia hippie definitiva’. Curiosamente, conforme 

lembrou o historiador Paul Friedlander, essa ‘sinfonia hippie’ não foi 

produzida por nenhuma comunidade de Haight-Ashbury, em San 

Francisco (centro da cultura e da música hippie), mas nos estúdios 

da EMI na rua Abbey Road, em Londres, com o próprio George 

Martin segurando a batuta da orquestra. (FENERICK; MARQUIONI, 

2008, pág 2).  

 
 

Na biografia Electric Dom Quixote: The definitive history of Frank Zappa 

(2009), o autor Neil Slaven comenta sobre a diferença entre o movimento 

hippie e o movimento dos freaks de Los Angeles:  

 
Los Angeles freaks were different from the hippies congregating in 

the Haight-Ashbury district of San Francisco. Hippies preached 

tolerance and love, fostered a herd instinct when it came to modes 

of dress and vocabulary, and turned begging (in the name of self-

help) into a community service. Down in mercenary LA, where they 

emphasised the second word of ‘show business’, freaks were more 

individualistic and ego-driven, taking ‘love’ where they found it and 

equating ‘tolerance’ with ‘every man for himself’. (SLAVEN, 2009, 

pág. 50) 
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Diferente dos The Beatles, Zappa conviveu de perto com o movimento 

hippie:   
 

Frank had seen the San Francisco hippie movement for himself and 

had been scathing of its banal conformity, its opting out of 

responsibility. Now its apparent ethos had been cosmeticised and 

sold to the world. (SLAVEN, 2009, pág.98). 
 

 

Desde seu primeiro álbum, Freak Out (1966), Zappa representava o 

movimento freak de Los Angeles e defendia que esse movimento era 

superior ao dos hippies de São Francisco: “Zappa always maintained that the 

freaks of LA were superior to the hippies of San Francisco. [...] Zappa’s 

criticism of the hippies wasn’t just grouchy: it was urgent and political“. 

(WATSON, 2011) 

 Para o crítico Steve Huey (2001) no livro All music guide, o álbum We’re 

Only in It for the Money é a expressão última dessa representação e posição política:  

 
We're Only in It for the Money is the ultimate expression of that 

sensibility, a satirical masterpiece that simultaneously skewered the 

hippies and the straights as prisoners of the same narrow-minded, 

superficial phoniness. (HUEY, 2001, pág. 458) 

 

Quando Frank Zappa faz uma sátira do álbum da banda inglesa, 

ultrapassa uma simples apropriação de elementos visuais. Acredito que 

Zappa também atualiza as proposições éticas e estéticas dadaísta, pois 

propõe uma experiência incomoda em vários aspectos:  

 
Ao contrário de outras correntes artísticas, o dadaísmo apresenta-

se como um movimento de crítica cultural mais ampla, que 

interpela não somente as artes, mas modelos culturais passados e 

presentes. (DADAÍSMO..., 2019)  
 

Segundo Zappa (1971), os álbuns e performances do The Mothers of 

Invention se estruturam a partir da conceptual continuity, ou continuidade 

conceitual. Em um material para a imprensa e para executivos musicais, 

Zappa dá uma pista sobre o que pode significar esse conceito: 

 
conceptual continuity of the group's output macrostructure. There 

is, and always has been, a conscious control of thematic and 

structural elements flowing through each album, live performance, 

and interview. (ZAPPA, 1971)  
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Os álbuns são expressões que compõem todo um corpo performático, 

envolvendo diretamente o espectador/consumidor nos espetáculos ao vivo.  

Dessa maneira, observamos uma constante na criação de conteúdo musical 

e extra musical. Um dos aspectos que pode ligar Zappa ao movimento 

dadaísta é a presença forte da performance e do acaso:  

 
Many times, the shows were not concerts but events. At least two 

marriages were performed on stage. Members of the audience 

were co-opted into taking part in the mayhem, to perform songs 

with the group or take over their instruments, subject themselves 

to ritual humiliation with varieties of foodstuffs, both solid and 

liquid, or assist in whatever spontaneous or planned ‘dada’ 

happenings that evolved. ‚You could do anything,‘ Frank admitted. 

‚And because they were New Yorkers, they would at least consider 

it. You couldn’t do that in Hollywood.‘ (SLAVEN, pág. 92) 
 

Um disco é um produto inserido em um mercado musical que envolve 

uma cadeia de profissionais. A sátira lançada por Zappa ao álbum dos The 

Beatles é, ambiguamente, um produto que critica a própria noção de 

produto, pois as músicas e o encarte estimulam uma reflexão mais profunda 

sobre as relações de consumo. Propositalmente, entrar em contato com 

We’re Only In It For The Money é uma experiência incômoda, tanto sonora 

como imageticamente. As primeiras prensagens do disco continham uma 

página de recorte com alguns itens curiosos: 

 
The initial pressings also contained an insert with cut-outs of the 

grinning band, Frank’s moustache combination, a bunch of his hair, 

a nipple badge, a School Safety Patrol Lieutenant’s badge containing 

Gary Kellgren’s photograph and half of a United Mutations One 

Navel note with Billy Mundi’s pouting ditto in its centre. (SLAVEN, 

pág. 101-102). 

 

Para ampliar essa experiência, no encarte do disco Zappa propõe a 

leitura do conto Na Colônia Penal (1919) de Franz Kafka: 

 
In the sleevenotes, Zappa advised listeners to read ‘In The Penal 

Colony’, a short story by Franz Kafka that dealt with homoerotic 

abuse, colonialism and military/judicial atrocity. Money remains a 

disturbing experience to this day. (WATSON, 2011) 
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Conclusão 

 

Dessa forma, observo o raciocínio da colagem e a influência do 

dadaísmo tanto na capa quanto na obra como um todo. O resultado de todas 

essas conexões feitas por Zappa e a sua postura em relação a elas causa um 

efeito humorístico. Sua opinião sarcástica e pessimista em relação aos 

movimentos culturais dos jovens da época – Flower Power – se faz de maneira 

cômica e intensa.  
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O terror da guerra: uma análise das charges sobre os 

desdobramentos da Guerra do Iraque. 

 
Gustavo do Nascimento SILVA 1 

 

 
Resumo: O presente artigo propõe-se a analisar alguns momentos da guerra 

liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque em 2003, e seus 

desdobramentos em 2011, com a retirada do exército americano. Movidos 

pela ameaça terrorista, impulsionada pelos atentados de 11 de setembro de 

2001, os EUA promoveram uma ofensiva contra o “terror”, realizando 

diversas ações passíveis de contestação pela comunidade internacional. 

Utilizando charges produzidas no período em questão, e embasado nas 

análises destas produções, buscaremos analisar as características do 

discurso produzido pelos chargistas, observando a escolha dos elementos, 

as cores e os diálogos, relacionando tais produções ao contexto histórico 

desta guerra, tida como um grande equívoco do governo “americano”.  

 

Palavras-chaves: Guerra ao terror, Charge, Iraque, EUA.  

 

Introdução 

O mundo globalizado, hoje, possui uma grande potência que é alvo de 

olhares para os demais países. Os Estados Unidos se constituíram como 

modelo de civilização, economia e configuração política. Esta nação é alvo de 

diversas críticas pelo modo como tenta traçar seu processo de hegêmonia, 

intervindo nos países ao seu redor ou, como no caso que trataremos neste 

artigo, a milhares de quilômetros de seu alcance. Após os atentados de 11 

de setembro de 2001 os EUA promoveram uma extensa ofensiva contra o 

que consideravam como o terror do oriente. Com a justificativa de proteger 

o território americano e salvar os cidadãos iraquianos do regime de Saddam 

Hussein, considerado pelos Estados Unidos como apoiador de grupos 

terroristas, o governo de George W. Bush promoveu uma série de incursões 

ao Iraque no intuito de devolver a paz e acabar de vez com essa ameaça aos 

cidadãos americanos. Dessa forma, analisaremos tais declarações, nos 

embasando em elementos históricos bem como a utilização de charges 

produzidas na época, que explicitam a forma de pensamento da sociedade 

por meio da arte dos cartunistas selecionados. Analisaremos também quais 

                                         
1 Graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina; estagiário do Laboratório 

de Estudos dos Domínios da Imagem. E-mail: gugasilva.nas@gmail.com 
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os desdobramentos dessa guerra, considerada como a incursão de maior 

ineficácia na História do país.  
 

A guerra contra o terror? 
 

De acordo com Bresser-Pereira (2003) 
 

No mesmo dia 11 de setembro, em que os Estados Unidos sofreram 

o ataque, o governo Bush declarou-se em guerra. Uma guerra 

inusitada, cujo adversário era desconhecido. Inicialmente 

imaginou-se que se tratava de uma guerra contra o terrorismo, 

embora se saiba que terrorismo não se vence com guerras, mas 

com política e com polícia. Seria, então, uma guerra contra aqueles 

países que apoiavam o terrorismo? (p. 44) 

 

As declarações se tornariam ainda mais pesadas com o passar dos 

meses, o que podemos notar, em um trecho do trabalho de Duque (2008) 

onde esta nos mostra que  
 

Em 26 de novembro, durante conferência de imprensa na Casa 

Branca, Bush elevou o tom: quando um repórter lhe perguntou que 

mensagem ele gostaria de mandar para Bagdá, o presidente 

respondeu que aqueles que concediam abrigo e apoio a terroristas 

também eram terroristas, e que aqueles que desenvolviam armas 

de destruição em massa para aterrorizar o mundo seriam punidos. 

(p. 107) 

 

No entanto, as motivações eram muito mais profundas do que a 

ameaça do terrorismo. A Guerra do Golfo (1991) ficara inacabada em suas 

resoluções e isso caracterizava uma derrota para os EUA. Instigado pelas 

forças motrizes do governo americano, que agiam antes de sua posse, o 

presidente George W. Bush “filho” direcionou seus esforços para a região do 

Iraque, visto que o país possuía, à época, a segunda maior reserva de 

petróleo2 do mundo e era geopoliticamente interessante para os planos 

estadunidenses. Conforme nos mostra Fay (2003) “A guerra contra o Iraque, 

iniciada em março de 2003, chamada pelos norte-americanos de “liberdade 

iraquiana”, representa mais uma demonstração da sua superioridade militar 

                                         
2 Atualmente o país detêm a quinta maior reserva de petróleo, de acordo com a British 

Petroleum. Para maiores informações conferir https://exame.abril.com.br/economia/estes-10-

paises-tem-as-maiores-reservas-de-petroleo-no-mundo/. 

https://exame.abril.com.br/economia/estes-10-paises-tem-as-maiores-reservas-de-petroleo-no-mundo/
https://exame.abril.com.br/economia/estes-10-paises-tem-as-maiores-reservas-de-petroleo-no-mundo/
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e da estratégia traçada para assegurar a manutenção da hegemonia na 

região, nos próximos anos. [...]” (p. 62). Nesse contexto, começam a surgir, 

por todo o mundo, diversos artigos de opinião, matérias, reportagens e 

charges sobre a temática. Escolhendo as últimas produções, em específico 

às produzidas por cartunistas brasileiros, iremos observar o emprego do 

sarcasmo na crítica às decisões do governo americano. Analisemos, pois, a 

imagem 1, produzida pelo cartunista Jean Galvão, para a Folha de São Paulo. 
 

Imagem 1 – As intenções do governo americano 

 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, caderno Opinião, p. A2, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2003. 

 

Podemos observar o tom de comédia e sarcasmo presente na charge 

ao analisarmos que, ao ser questionado sobre o início das atividades 

militares no Oriente Médio3 , Bush se esquiva da real intenção de seus 

soltados, deixando vaga a ideia de que estariam cavando trincheiras, quando 

na verdade aparecem procurando petróleo pelo território. A sátira remonta 

                                         
3 Trata-se do Iraque, visto os acontecimentos geopolíticos ocorridos à época da publicação 

do periódico 
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à questão das reais intenções do governo norte-americano, que pretendia 

expandir suas influências no Oriente Médio, estabelecendo bases e 

procurando novas formas de construir relações comerciais com estes países. 

De acordo com Fay (2003) 
 

[...] o Governo Bush construiu uma nova estratégia de defesa, que 

o autor chamou de “americanocentrismo”, já que ele coloca os EUA 

no centro. Ela está baseada em três pilares: em uma doutrina de 

utilização de todas as forças para maximizar os interesses 

nacionais; na capacidade que o País tem de projetar suas forças 

militares por todo o mundo; e na supremacia perpétua, ou seja, na 

garantia da permanência dos EUA como potência única. (p. 68) 

 

Dessa forma, a expansão Iraquiana no mercado do petróleo 

influenciava negativamente a produção estadunidense, bem como as 

relações no Oriente Médio, especialmente em relação ao Estado de Israel, 

inimigo do Iraque. De acordo com Duque (2008) em sua análise dos discursos 

presidenciais de Bush, reproduz um trecho de uma declaração alegando o 

interesse em defender a paz ao invés da preparação para a guerra. Conforme 

nos mostra a autora 
 

Nas palavras de Bush, “As we defend the peace, we also have an 

historic opportunity to preserve the peace (…). (…) We have our best 

chance since the rise of the nation sate in the 17th century to build 

a world where the great powers compete in peace instead of 

prepare for war.” (BUSH apud DUQUE, 2008, p. 110) 

 

Podemos observar que outra justificativa para a invasão ao território 

Iraquiano foi a afirmação, do governo americano de que o “[...] o Iraque 

dispunha de armas de destruição em massa e que o seu presidente, Saddam 

Hussein, mantinha relações com a Al-Qaeda. [...]” (LEITE at. al., 2017, p. 60). 

No entanto, com relação às armas, o governo americano não conseguiu 

provar que o Iraque possuía o arsenal anteriormente noticiado.4 A imagem 2 

retrata as questões de tal alegação. 
 

Imagem 2 – As armas químicas dos Iraquianos 

                                         
4 A intensão de tal afirmação não é eximir o governo do Iraque da responsabilidade por 

diversas mortes de civis durante os períodos de guerra, ou negar seu envolvimento com a 

Al-Qaeda, mas mostrar que as informações dadas pelo governo estadunidense se baseavam 

em alegações falaciosas, em sua maioria, que possuíam outro interesse por trás de tais 

colocações.  
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Fonte: Jornal Folha de São Paulo, caderno Opinião, p.A2, quarta-feira, 10 de março de 2003. 

 

Como podemos observar na Charge de Angeli, produzida para o jornal 

Folha de São Paulo, em 2003, satiriza a abordagem dos soldados americanos. 

Em uma casa civil, totalmente destruída, podemos observar um combatente 

nos destroços de um banheiro, onde encontra um frasco de antisséptico, 

famoso no contexto brasileiro, denominado Merthiolate. A sátira se dá pelo 

fato de não ser uma arma química, e a única alusão que o soldado poderia 

fazer ao medicamento é pelo seu ardor característico no contato com a pele, 

o que sempre criou a aura de um remédio odiado. Assim o cartunista critica 

o posicionamento do governo dos EUA, por buscarem em pequenos 

elementos as justificativas para conseguirem explicar a alegação da 

existência de um grandioso arsenal bélico/químico.  

Dessa forma, podemos compreender a tentativa estadunidense de 

construir no Iraque o seu grande inimigo, visto seus interesses ocultos em 

estabelecer influência no Oriente Médio via exploração de petróleo e 

controle de áreas como o Iraque e o Afeganistão. Saliento que este artigo não 

busca isentar as ações do Ditador Iraquiano e suas ligações com grupos 

terroristas. No entanto, ao analisarmos todos os parâmetros, podemos 

observar que as intenções dos EUA passaram longe da missão de 

reconstrução e libertação do povo Iraquiano, como observaremos nas 

análises a seguir.  
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Os desdobramentos do conflito no Iraque 
 

Os resultados pós-conflito deixaram claras as previsões anteriores 

sobre os desfechos deste conflito pelo poder. De acordo com Leite et. al 

(2017), “na visão de Paul Danahar [...] a invasão do Iraque foi um sucesso 

militar, mas a sua ocupação foi um desastre. [...]” (p. 61). Por não estarem 

preparados para uma ocupação de fato. De acordo com o autor “A situação 

piorou em 2005, após a eleição do Primeiro Ministro Nour al-Malaki. [...] a 

eleição contribuiu diretamente para o fortalecimento da Al-Qaeda do Iraque 

(AQI) e de outros grupos radicais sunitas que mais tarde viriam a se 

transformar no ISIS. [...]” (2017, p. 62). Como podemos perceber na Imagem 

3, os resultados de tal ocupação foram catastróficos, prejudicando 

permanentemente a vida dos habitantes das áreas de conflito. 
 

Imagem 3 – Os resultados da guerra contra o “terror”. 

 
Fonte: Duke (2010). Disponível em https://www.otempo.com.br/charges/charge-21-08-2010-

3.101989  

 

A charge, produzida para o periódico eletrônico “O tempo” pelo 

cartunista Duke tem como título “As tropas americanas deixam o Iraque”. A 

sátira desta produção, que retrata o início da retirada dos soldados do 

território Iraquiano, se dá pelo conjunto da cena catastrófica e a fala do 

soldado, pedindo desculpas “por qualquer coisa”, expressão comum entre os 

brasileiros após deixarem a casa de alguém que visitaram casualmente, o 

que não é o caso da “visita” estadunidense ao Iraque. Analisando os 

https://www.otempo.com.br/charges/charge-21-08-2010-3.101989
https://www.otempo.com.br/charges/charge-21-08-2010-3.101989
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elementos da imagem, podemos observar através das cores beges 

acinzentadas, presentes em todos os elementos, exceto a Bandeira dos EUA, 

dão à composição um caráter total de destruição, que é corroborada pelos 

destroços de casas, prédios e mesquitas com, e uma espécie de garra ou 

mão, evidenciando os mortos que permaneceram nos escombros. A fala do 

soldado caracteriza-se pela proximidade com os locais, visto o nível de 

proximidade que muitos estabeleceram com a cultura Iraquiana, inclusive 

utilizando-se de turbantes e mantendo a barba por fazer, conforme dados 

do governo, à época. No entanto essa proximidade se deu apenas 

superficialmente, pois a tentativa de americanização do território acabou 

destruindo ainda mais uma cultura que já se encontrava em frangalhos. 

Seguindo tal concepção podemos observar a mesma crítica na 

imagem 4, porém direcionada aos resultados finais da Guerra do Iraque para 

a população civil. 
 

Imagem 4 – Crítica aos resultados da Guerra do Iraque e seus efeitos familiares 

 
Fonte: Dalcio (2011). Disponível em https://www.humorpolitico.com.br/tag/guerra-do-iraque/ 

 

O chargista Dalcio compara a realidade das famílias dos envolvidos no 

conflito. De maneira crítica, o autor nos mostra que os que mais perderam 

com o conflito foram os civis iraquianos, evidenciando tal situação pelo uso 

do cinza em todo o quadro, contando com as ruínas em todos os espaços da 

composição e dois quadros, provavelmente dos pais daquela família, jogados 

no chão, representando que estes possivelmente estejam mortos ou tenham 

abandonado a casa, não ligando para os bens pessoais, como podemos 

constatar pela inserção de um único sapato, disposto como se tivesse sido 

https://www.humorpolitico.com.br/tag/guerra-do-iraque/
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jogado ou abandonado. A imagem da criança, em cima da cômoda 

despedaçada pode indicar que esta permanece viva, porém não possui mais 

lar ou família e encontra-se marginalizada ou tenha abandonado o local, 

juntamente com seus pais, sem a esperança de voltar. Já a família 

estadunidense, colorida com traços vívidos alegra-se com a volta do pai para 

casa, são e salvo, orgulhoso de uma missão cumprida e por poder se reunir 

novamente com seu filho e esposa. A critica se encontra na falta de empatia 

que os governantes tiveram para com a população do Iraque, que perdeu 

muito com todo o conflito, não tendo condições para reconstruir o que 

perderam.  

Infelizmente o governo de Barack Obama “[...] em sua tentativa de não 

cometer os mesmos erros da Administração Bush, procurando manter os 

interesses dos EUA fora do Oriente Médio [...] apenas contribuiu para que 

houvesse ainda mais instabilidade e segurança.” (LEITE at. al., 2017, p. 68). 

Com a retirada das tropas em 2011 a situação do Iraque serviu para mostrar 

o quão ofensivo e destrutivo pode ser um país como os Estados Unidos em 

sua busca pela hegemonia do poder.  
 

Considerações finais 
 

Nesta produção pudemos analisar alguns aspectos referentes sobre a 

Guerra do Iraque, suas intencionalidades por parte do governo dos Estados 

Unidos, bem como suas consequências para a população iraquiana. Ressalto 

que o intuito desta produção não é tratar da totalidade de aspectos sobre a 

guerra, mas dar um panorama geral através de algumas charges escolhidas. 

A maioria dos chargistas brasileiros possui o tom critico para eventos 

envolvidos com a geopolítica mundial e esta guerra levou a insatisfação de 

uma grande parcela da sociedade pelos métodos e resultados obscuros de 

suas incursões, fato que é retratado em todas as produções escolhidas. 

Pudemos analisar que as intencionalidades do governo norte-americano, 

para além de combater o “terror” e caçar os terroristas, serviu para aumentar 

a influência estadunidense no Oriente Médio, aproximando-o dos grandes 

detentores de petróleo. 

Já nos anos recentes à esta produção o governo americano segue 

exercendo sua política de expansão e combatendo o terrorismo, lutando, 

dessa vez, com um inimigo criado em razão destas malfadadas incursões e 

citado anteriormente: o ISIS ou Estado Islâmico. Responsável por grande 

parte dos atentados do período recente, esse grupo surgiu em decorrência 

da invasão e ocupação do Iraque, que, segundo Leite at. al (2017) 
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“Instituiu divisões sectárias entre sunitas, xiitas e curdos [...]. Além 

disso outro fator que teria contribuído para a ascensão do grupo 

terrorista foi o aumento da corrupção, bem como das políticas 

oligárquicas facilitadas pelo governo iraquiano liderado pelos EUA; 

[...]” (P. 69) 

 

Tais desdobramentos influenciam até hoje a vida de milhões de 

pessoas, nos mais variados países, que vivem com medo dessa expansão do 

terrorismo, provocado pelas ações desregradas de uma potência em busca 

da hegemonia do poder mundial. Nos resta saber até que ponto este 

governo irá prejudicar ainda mais as relações sociais, geopolíticas e 

econômicas nesta era de incertezas.  
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