
HUMOR POLÍTICO EM TIRAS: RANGO 
 

Ana Maria KOCH 
Universidade Federal do Piauí / UFPI; CAPES; FAPEPI; CNPq 

 
Resumo: O personagem de tiras humorísticas Rango foi apresentado em 1970, na Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS; a partir de 1973 foi publicado na imprensa gaúcha em um jornal 
diário. No ano seguinte uma editora editou o conjunto de tiras em livreto, ao estilo de Mafal-
da. A edição das tiras humorísticas com teor político foi sucesso editorial durante a vigência 
da ditadura militar e essa recepção do público fez crescer o número de personagens com ca-
racterísticas próprias no contexto do ambiente em que interagem, o lixão de uma cidade. Com 
o processo de abertura a publicação em jornal diário gaúcho foi suspensa. O autor, Edgar 
Vasques, passou a edições esporádicas da tira Rango em jornal sindical e em blog, atualizan-
do o conteúdo político e mantendo a crítica com conteúdo político-social. A comunicação 
aborda esse processo de transição dessa crítica no humor brasileiro. 
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O personagem Rango foi publicado pela primeira vez em 1960 no único número da 

Grilus, revista de uma Faculdade de Arquitetura da UFRGS (VASQUES, 1984, p. 7), tendo 
conquistado ali um fã-clube. O autor do personagem e chargista de esportes da Folha da Ma-
nhã – Edgar Vasques – substituiu o cronista Luís Fernando Veríssimo nas férias deste, em 
1973. Estava dada a oportunidade de apresentar Rango na imprensa diária gaúcha com espaço 
próprio. Em 1974 o material publicado na forma de tiras humorísticas na imprensa diária ga-
nhou espaço em livretos publicados pela LP&M e fizeram sucesso quando vendidos na Feira 
do Livro de Porto Alegre daquele ano. Esse trabalho, afirmou Edgar Vasques (1984, p. 3), 
“junto com Veríssimo, Canini, Fraga, Santiago, Juska e outros, ajudou a estabelecer um espa-
ço nacional para o humor do Rio Grande do Sul”. 

A referência ao espaço para o humor, no texto, dava a indicação de que o personagem 
passou a participar de um mercado editorial de consumo na área da cultura e existente no Rio 
Grande do Sul, dado evidente também pelo número de autores gaúchos indicados como atuan-
tes nesse segmento e no período. A indicação da existência desse mercado no Brasil pode ser 
inferido da indicação de tiras publicadas em livretos colecionadas das publicações em jornais 
diários nos anos de 1975 a 1977. Os livretos reproduzem também as avaliações elogiosas ao 
trabalho de Edgar Vasques expressas em publicações de âmbito nacional, como o Jornal do 
Brasil, o Jornal da Tarde, O Estado de São Paulo, as revistas Veja e Visão. O jornal diário 
Correio do Povo, de circulação regional, registrou que Rango “de certa forma assumiu o lugar 
deixado vago por Mafalda, quando [o chargista argentino] Quino parou com a sua série” (A-
cácio. In: Vasques, 1974, p. 1). O prefácio do primeiro número do Rango, de abril de 1975 e 
assinado pelo escritor gaúcho Érico Veríssimo, indicou o modo pelo qual o tema e a forma do 
personagem foram recebidos no meio cultural gaúcho: Edgar Vasques “fez no reino do humo-
rismo o que Josué de Castro fez no na sociologia [...]. Cada uma de suas pequenas estórias em 
quadrinhos vale por um editorial de jornal – mas um editorial realista, corajoso e pungente 
[...]” (apud Vasques, 1976, p. 4). Na publicação de número 7 do livreto, sem editorial, ficou 
reforçada a indicação da crítica política enunciada quando apresentou, na folha de rosto do 
volume, o personagem contemplando o nome do livreto: “[F]Rango”.  
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Rango, como personagem editado em tiras de humor gráfico na imprensa diária duran-
te o período da ditadura militar, é caracterizado como um homem branco, um morador de uma 
lata de lixo do lixão de uma cidade grande. O Rango interage, nesse cenário, com os demais 
personagens: um menino faminto, branco e filho de Rango; um menino negro, o Jejum; Bába, 
o branco bêbado; Prévio, o trabalhador negro que não consegue mais falar; o Chaco, o latino-
americano esfarrapado; os diversos transeuntes que interagem com os moradores do lixão. 
Enunciando pontos de vista específicos estão ainda nas tiras os personagens Deus, que apare-
ce como voz vinda do céu; o Véio Dica, que faz o contraponto da autoridade divina, dado pela 
sabedoria que – faz anos – está na lata de lixo; o cãozinho Boca 3 e também o estômago do 
Rango que, mais do que enunciam, reivindicam seus direitos. Nas primeiras edições em livre-
to estão inseridas tiras de humor que apresentam outro personagem central, o homem ingênuo, 
Cândido, o perguntador, que faz contrastar discurso oficial e realidade social. 

O fim da publicação sistemática de Rango na imprensa gaúcha diária ocorreu com o 
encerramento da circulação da Folha da Manhã, em março de 1980, derivado da situação 
provocada pela demissão da redação do jornal como resultado de ação da censura política em 
1978, no penúltimo governo militar sob Ernesto Geisel. O contexto da censura à imprensa era 
o de controle das manifestações de oposição ao governo e organização delas em partidos polí-
ticos, expressos na Lei Falcão que definia a propaganda eleitoral desde 1974. Publicações 
esporádicas de Rango ocorreram em jornais diários diversos, inclusive fora do Brasil, e na 
imprensa alternativa, como n’O pasquim e no Coojornal. Como série de livretos, Rango al-
cançou o volume 7 em 1981, este o terceiro ano do Brasil governado pelo militar João Figuei-
redo. Sob o mandato de seis anos desse ditador a inflação disparou de 45% ao mês para 230% 
ao mês, tornando maior a já grande crise econômica brasileira e, por extensão, aumentando o 
número de brasileiros que passaram a viver em situação de extrema pobreza. Depois de 1981, 
reedições de tiras do Rango foram organizadas em 16 álbuns, sob temáticas específicas, e 
publicadas em coletâneas como, por exemplo, em Abaixo do Cruzeiro: o Brasil nas melhores 
histórias de Rango, de 1984.  

Entrando pela abertura democrática dessa época o debate constituinte e a redefinição 
partidária, Rango perdeu espaço em edições da imprensa. Com projetos políticos de partidos 
como o dos Trabalhadores tornando-se programas de governo municipais, como ocorreu em 
Porto Alegre, Edgar Vasques passou a atuar neles, especificamente de 1994 a 2004. Mudando 
o grupo político na Prefeitura municipal, as tiras de Rango passaram a ser, desde 2007, edita-
das no jornal Extra Classe, do Sindicato dos Professores do ensino privado do Rio Grande do 
Sul. Essas mesmas tiras estão reproduzidas no Edgar Vasques: blogaleria, onde o autor avali-
a:  

Rango, criado em 1970, no bojo da ditadura e da censura à imprensa, 
é minha cria mais manjada. Afinal, vai completar 40 anos, sendo uma das ti-
ras mais duradouras do humor brasileiro. Duradoura como a miséria e a fo-
me, meus primeiros assuntos. Quinze livros depois, com publicações na 
França, México e Dinamarca, Rango trata de tudo: corrupção, costumes, 
ecologia, política, economia etc. Bóia fria, sempre mal digerido pela grande 
mídia, Rango itinerou pelas mais variadas publicações inteligentes, e atual-
mente aparece no mensário Extra Classe, de Porto Alegre (onde saíram as ti-
ras dessa amostra, entre 2007 e hoje). Uma tira diária que eu faço mensal-
mente... (VASQUES, 22 out. 2009) 

 
Nesse veículo de comunicação sindical os temas abordados em Rango refletem o novo 

contexto brasileiro e incluem novos personagens, como o Cantochão, o repentista cego. Nas 
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edições recentes da evblogaleria as tiras aparecem com colorido eletrônico acompanhando o 
estilo de pintura de aquarela, como parte de um conjunto formado por reprodução de charges, 
cartum, caricaturas, gravuras com cenas urbanas, caderno de esboços, ilustrações para livros e 
uma nova tira humorística com temas do cotidiano gaúcho: Olé & Repé. Essa variedade da 
produção do autor apresentada no blog indica, ao mesmo tempo, o domínio de diferentes téc-
nicas de desenho e o acesso a distintas necessidades do mercado editorial. No caso de Rango, 
os temas acompanham uma mudança de foco da crítica, que não é mais dirigida expressamen-
te ao governo brasileiro (Figuras 1 e 2), pois tem como objeto predominante a ânsia por lucro 
nas empresas em detrimento dos interesses da sociedade brasileira. 

 

 
Fig. 1: Rango. evblogaleria, 9 mar. 2011. 

  

 
Fig. 2: Rango. Extra Classe, ago. 2007. 

 

Como edição gráfica, cada tira produzida como Rango se compõe predominantemente 
de quadros em seqüência, com diálogos curtos ao modo de uma história em quadrinhos, con-
tendo desenho e texto sintético. A primeira tira continha 12 quadros, os três últimos reprodu-
zidos abaixo (Fig. 3). A comparação entre o desenho de 1960 e o de 2007 indica a diferença 
de traço, mas a mesma contundência da crítica. 

 

 
Fig. 3: Rango. Revista Grilus, 1960. 

 
Caracterizáveis como tiras de humor político, as de Rango referem um contexto dado e 

divulgado na imprensa diária da época da elaboração da tira e de sua publicação. A relação 
entre personagens do cenário da tira humorística, o texto e o cotidiano referido no conteúdo 
dão à produção o caráter de sátira. É necessário, portanto, para cada conteúdo abordado – que 
pode ser lido também como um tema universal e atemporal – levar em consideração o mo-
mento político da respectiva publicação, em cada caso apontando um evento local ou regional, 
nacional, internacional ou, ainda, atemporal quando se considera questões sociais como a e-
ducação ou a sobrevivência. Levar em conta esse contexto da edição da tira é importante para 
a compreensão dela como crítica sócio-política formulada num modo de humor e, neste, como 
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sátira. Ivan Pinheiro Machado, editor das tiras pela LP&M, indica para essa atualização na 
leitura do conteúdo quando afirma em 1984, dez anos depois da primeira publicação do per-
sonagem, que 

o clima é diferente. Respira-se outro ar e a cultura deixou de ser uma 
atividade ‘subversiva’, para experimentar momentos até de desenvolvimento 
diante de uma crise econômica sem precedentes. Mas para os que se enga-
nam com esta ‘mudança de astral’ e dizem que hoje é ‘outro país’, o Rango 
olha com aquele seu velho olhar de deboche e ceticismo, sugerindo que a 
fome – o mal maior de milhões de brasileiros – é igual ou maior [...]. (In: 
Vasques, 1984, p. 3) 

 
A ação focalizada, quando se trata de uma sátira, deve ser recuperada pelo conheci-

mento da História. A conotação política da conversa entre o filho e Rango – “‘Paiê, nós so-
mos descendentes dos portugueses, né?’ ‘É’ / ‘Mas atualmente já não temos quase nada que 
ver com eles!’” responde o pai – fica expressa na tira se levamos em conta que o intexto polí-
tico é dado pela Revolução dos cravos ocorrida em Portugal, quando um golpe militar fracas-
sado, em 1974, inaugurou um processo que concluiu quarenta anos do regime ditatorial de 
Salazar. O movimento resultou, em abril 1976, na aprovação de uma Constituição de modelo 
democrático. O Brasil, desde 1974, estava sendo governado por mais um militar, o general 
Geisel, que prometia um retorno lento, gradual e seguro da democracia ao país. A partir de 
primeiro de abril de 1977, no entanto, o Congresso brasileiro foi fechado por quatorze dias; 
com respaldo no Ato institucional n. 5 foram tomadas medidas – apelidadas pela oposição de 
pacote de abril – para o controle de acesso ao poder, entre elas instituindo o mandato presi-
dencial de seis anos, a eleição indireta de um terço do Senado e determinando a eleição de 
governadores por escolha indireta, além de garantir a censura à propaganda para as eleições 
estaduais e a federal pela aplicação do modelo que tinha garantido a vitória de governistas no 
âmbito municipal em 1976. O mês de abril é o ponto que relaciona a resposta do pai – atual-
mente já não temos quase nada que ver com os portugueses, do diálogo expresso na tira – 
com a crítica política que remete ao contexto histórico brasileiro. 

 A conotação política de denúncia e oposição e o respectivo impacto pretendido pelo 
autor da tira humorística ficam prejudicados quando o contexto político vivenciado pelo leitor 
é outro do que aquele que motivou a criação dela. Para o leitor que não leu as tiras no contex-
to de sua primeira edição em jornal é necessária a mediação da recuperação de dados históri-
cos que montem ao menos em traços gerais o cenário político da época da crítica, isso mesmo 
em casos de abordagem de um problema social permanente como o é a pobreza de parcela da 
população. Esse é uma questão que foi enfrentada já para a reedição das tiras em 1985 e que 
pode ser observada na edição de 1985 de Abaixo do cruzeiro: o Brasil nas melhores histórias 
de Rango. O editorial da reedição das tiras numa versão gráfica em formato de coletânea no 
Abaixo do cruzeiro mostra a consciência do próprio autor quanto à necessidade de, deslocado 
do noticiário que emoldurava a veiculação da sátira, mediar a apresentação do conteúdo dela 
com informações do contexto histórico gerador. Para auxiliar o leitor de Abaixo do cruzeiro, 
por isso, a cada subdivisão temporal de um grupo de tiras foi inserido um subtítulo acompa-
nhado de tópicos, formulados concisamente, indicando para acontecimentos marcantes daque-
le contexto. Organizando funcionalmente a seleção das que foram consideradas as melhores 
tiras estão listados os principais fatos políticos ou eventos do cotidiano que podem ser pesqui-
sados em jornais da época para conhecimento em detalhe dos fatos. Os subtítulos indicam o 
quadro de referência do autor. Para 1974, “Geisel. A crise do petróleo ajuda a caracterizar o 
fim do ‘milagre’ e o começo do pagamento da conta. A oposição cresce nas eleições parla-
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mentares. O Brasil perde a copa. Revolução dos Cravos: Portugal mudou-se!” e para 1975, 
“Censura prévia. Assassinato de Herzog e Fiel Filho. Geisel dá no cravo, o Terror recua. ‘Dis-
tensão’. Fim da guerra do Vietnã” (VASQUES, 1985, p. 12; e 15, respectivamente). 

A organização da coletânea, com tiras selecionadas por amostragem de temas e que 
cobrem o período de quase uma década, tanto mostra o paulatino aprimoramento da técnica 
do desenho por Edgar Vasques como fundamenta a avaliação expressa de que no enunciado 
da crítica política o personagem foi “acompanhando a dura realidade sempre, rindo dela 
quando possível” (VASQUES, 1984, p. 5). A montagem de texto de apoio para as tiras repu-
blicadas com o título Abaixo do cruzeiro também revela a questão fundamental da relação da 
produção da obra de caráter satírico com o contexto histórico. Ao mesmo tempo em que inse-
re de modo não explícito o debate sobre a necessidade do conhecimento histórico para a inter-
pretação de obras, questão não restrita à sátira porque abarca uma necessidade de mediação 
para toda produção da representação de idéias, o editorial registra que outro assunto relativo à 
sátira política é o da funcionalidade dele para os agentes do meio político. A inserção do per-
sonagem para veicular a crítica política severa feita por meio da sátira na imprensa brasileira, 
no caso de Rango como emblemático, teve restrito o seu espaço quando mudou o contexto 
político e as ações dos agentes políticos de oposição ao regime militar que recebiam reforço 
para o próprio discurso por meio da veiculação da sátira precisaram organizar um programa 
de mobilização em função do próprio projeto. O registro apresentado pelo autor de Rango em 
1985 poderia ser atribuído aos editores de programas humorísticos de televisão da época com 
quadros críticos e também aos editores de semanários como O Pasquim: 

Quando a gente lança um personagem, nunca sabe que bicho vai dar. 
É como fazer um filho (já dizia o Henfil): viverá muito ou pouco? Terá su-
cesso? Será benquisto, ignorado, execrado?’ [Em 1984,] apesar da anistia, o 
Rango está exilado da grande imprensa. E quando lembro dos convites frus-
trados – duas vezes de um jornalão do Rio, outra de um de São Paulo, e até 
de um jornal da Dinamarca – só consigo pensar o seguinte: se a idéia foi, 
desde o começo, dividir com os outros a perplexidade com a questão da fo-
me (que segue sendo a primeira questão), abrir a ferida para que ela não a-
podreça fechada, eu consegui. Porque se o Rango desagrada e constrange 
àqueles que preferem não discutir, porque sabem tudo ou dedicam-se a mis-
tificar, sustentando cegamente a nossa cotidiana tragédia, então é porque o 
modesto truque dessa tira funciona’. (VASQUES, 1985, p. 5) 

 
A dramaticidade da crítica expressa na sátira com a reedição das tiras em 1985, já no 

contexto do redirecionamento dos atores políticos para novos projetos expressos por partidos 
políticos, aparece no título Abaixo do cruzeiro, que incluía ao mesmo tempo três intextos:1 o 
nome da moeda nacional então vigente; a constelação do Cruzeiro do Sul, que remete à loca-
lização geográfica e, ainda, que está simbolizada na bandeira do Brasil; e a expressão popular 
com conotação depreciativa de valor, corrente na língua portuguesa, abaixo do cu do cachor-
ro. A inserção do intexto com carga semântica importante também aponta para a questão da 
relação da produção da obra de caráter satírico com o contexto histórico e indica – pelo modo 
como a sátira se relaciona com esse contexto – para um tratamento específico e necessário de 
interpretação quando o objetivo do trabalho com o material não é somente a contemplação 

                                                 
1 O termo indica conteúdo vindo de outro contexto e inserido pelo autor em uma palavra para definir o sentido 
de uma expressão. O conceito intexto (KOCH, 2006) pode ou não ser reconhecido pelo leitor; a atribuição de 
sentido do conteúdo vindo de outro contexto textual ou visual para a possível identificação pelo leitor e atribui-
ção de significado específico é uma estratégia conscientemente adotada pelo autor ou pela autora de uma obra. 
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mas sim o entendimento. A forma gráfica com desenho e texto, como a adotada por Edgar 
Vasques tomada como exemplo, indica, portanto, para a hipótese de dependência entre a obra 
e o meio pelo qual ela é veiculada, no caso o jornal regional diário, tanto para a sobrevivência 
da edição do próprio personagem criado quanto para a possibilidade de interpretação do mate-
rial. É fato que os conteúdos trabalhados nas tiras de humor gráfico também contam com o 
recurso ao contexto vivencial do ser humano pelo leitor da época da edição, como a observa-
ção da existência de catadores em lixões em sua região, permitindo a identificação da inten-
cionalidade do autor na época da primeira edição do material gráfico.  

Este aspecto da forma tem paralelo em publicações de outros autores, como Henfil, 
que operam com o mesmo estilo de produção gráfica, com desenho e texto, e na mesma linha 
humorística. Mudado o contexto vivencial, portanto, a observação da mesma realidade – a dos 
catadores de lixo em lixões de áreas urbanas – pode ser substancialmente modificada, como 
na produção do documentário Lixão extraordinário que concorreu à premiação do Oscar 
2011. O lixão suburbano de Duque de Caxias (RJ), no novo contexto, passou a ser o aterro 
sanitário e o objeto de trabalho dos catadores é o material reciclável obtido no Programa Co-
leta Seletiva Solidária do serviço público municipal. 

O documentário registrou a arte fotográfica do artista plástico Vik Muniz, que reverteu 
o lucro do trabalho para a Associação dos Catadores do Jardim Gramacho, incluído prova-
velmente o lucro advindo da apresentação da obra na vinheta de entrada da novela Passione 
que estreou na Rede Globo em 2010. A ambição do artista plástico reflete a ideologia do con-
texto político da vigência da Constituição de 1988: a "historia [do documentário] se fecharia 
com chave de ouro se pudesse ter uma pessoa [como Tião carioca, o Sebastião Carlos dos 
Santos] que sai de Jardim Gramacho e recebe um prêmio na frente de um bilhão de pessoas"; 
no mesmo artigo de 2011 o enunciado do Tião carioca é reproduzido:  

Quero fazer faculdade de sociologia. E já estou me preparando, li vá-
rios livros, Maquiavel, Martin Luther King. Naquela época [quando tinha 13 
anos de idade e abandonou a escola], pouco se falava em recicláveis. Hoje, 
existem 42 depósitos que compram o material. Agora, a reciclagem é mais 
debatida. O petróleo acaba; para gerar resíduo é preciso encontrar meios de 
reutilizá-lo. Até as grandes empresas começaram a reciclar! (BARBOSA, 
2011) 

 
Enquanto a realidade da pobreza extrema persiste desde antes de 1964 até a atualidade, 

a abordagem tanto jornalística como a artística sobre o tema não é mais, acompanhando o 
contexto político no país. A denúncia e escândalo como aparece nas tiras de Rango apresenta 
a oposição política a um sistema de governo com respaldo de parte da imprensa e do público 
leitor que compartilha do ponto de vista. O enquadramento político do cenário do lixão é dife-
rente depois de 1988 tanto por parte dos partidos políticos como da imprensa e dos leitores: 
no novo contexto até o vocabulário sobre o tema foi modificado, apontando ideologicamente 
não mais para a exclusão social como resultado de práticas políticas mas para a necessidade 
de esforço individual do excluído social em direção à participação no mercado como produtor 
e como consumidor – de bens, de cultura, de arte. O excluído social aparece, ele mesmo, co-
mo responsável pela situação de pobreza, da qual deve sair por meio da participação – proati-
va – dos programas de governo elaborados com essa finalidade. O governo, no novo contexto, 
é o mocinho, não mais o bandido no novo cenário do lixão. 

Diferentemente do intexto que pode ser encontrado pelo leitor na obra se a relação de 
conteúdo pretendida é estabelecida (cf. Fig. 4; 5 e 6), o contexto de produção de uma obra 
depende de um trabalho mais complexo com dados históricos. Para entender A morte de Ma-
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rat (1793), de Jacques-Louis David, no que se refere ao conteúdo e não à forma artística na 
sua relação com a obra Piedade (1499), de Miguel Ângelo, é preciso, do ponto de vista histó-
rico, recuperar os dados do conflito pelo poder e o assassinato do radical político jacobino 
Marat por uma militante do partido girondino, moderado, tornado mártir no contexto do início 
do regime do Terror da Revolução Francesa. Tião carioca, modelo da montagem fotográfica 
Marat (Sebastião) pode ser interpretado como uma espécie de anti-mártir – uma pessoa que 
sai de Jardim Gramacho e recebe um prêmio na frente de um bilhão de pessoas – símbolo do 
resgate dos excluídos da sociedade. 

  

 

 
Fig. 4: Piedade (1499) Fig. 5: A morte de Marat (1793) Fig. 6: Marat (Sebastião) (2008) 

 
Já era uma necessidade sentida pelos editores a de incluir a apresentação de dados es-

pecíficos que correspondiam aos fatos políticos do contexto histórico da década anterior da 
reedição das tiras de Rango em 1984, no material gráfico reeditado como Abaixo do cruzeiro. 
Decorridos uma média de dez anos da primeira edição de tiras de Edgar Vasques editados em 
jornais diários já estava dada uma ruptura de informações disponíveis para a interpretação da 
coletânea. Temas como a censura política (Fig. 7), a aplicação da Justiça (Fig. 8), o discurso 
político-ideológico (Fig. 9) quando reapresentados necessitam de um enquadramento textual 
com dados históricos. 

 

 
Fig. 7: Rango (VASQUES, 1984, p. 12) 

 

 
Fig. 8: Rango (VASQUES, p. 16) 

 

 
Fig. 9: Rango, 1975 (VASQUES, 1984, p. 17) 
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A importância do estudo de obras artísticas em pintura, escultura, fotografia é já uma 

ciência estabelecida; nossa questão é a de colocar a obra humorística como parte do foco des-
se estudo. Autores de estudos como Brasil pelo método confuso: humor e boemia em Mendes 
Fradique, de Isabel Lustosa; Caricatura: a imagem gráfica do humor, de Joaquim da Fonse-
ca; e História da caricatura no Brasil, de Herman Lima, apresentam o registro de uma intensa 
produção de humor no Brasil desde antes da elevação política à vice-reino, com o regente d. 
João permitindo a instalação da imprensa no Rio de Janeiro. Isabel Lustosa (1993, p. 77-78) 
situa “a origem da nossa irreverência” no comportamento da realeza portuguesa para explicar: 
“se os portugueses se cristalizaram depois, como personagens temáticos preferenciais das 
nossas anedotas, a culpa foi deles”. Não só os governantes portugueses – d. João, d. Pedro - 
foram alvo da crítica política pelo humor satírico. O brasilianista Malcolm Silverman, estu-
dando o novo romance brasileiro interpreta esses textos literários como obras de protesto e 
reação ao golpe de 1964 e inclui na classificação tipos como a sátira política absurda (SIL-
VERMAN, 1995, p. 209-229) e a sátira política surreralista (Silverman, 1995, p. 231-283). 
Quando esses tipos são observados paralelamente à sátira no humor gráfico temos a indicação 
da continuidade do fenômeno da apresentação das idéias subversivas da ordem elaboradas 
através da forma humorística na produção intelectual brasileira. Essa continuidade, por si só, 
configura argumento para a pesquisa histórica sobre o tema como resgate da produção na re-
lação com o veículo da publicação. A esse resgate necessário é possível acrescentar um outro, 
o da importância da pesquisa que tenha como foco a reflexão sobre a mediação do conheci-
mento histórico para o entendimento da produção do conhecimento humano em obras de arte, 
a arte que expressa humor, também aquele em tiras. 
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