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Resumo 

As charges, em que pese seu caráter altamente popular, seguem sendo pouco estudadas no 
âmbito do jornalismo gaúcho e brasileiro. Das muitas características associadas ao 
formato, alguns autores destacam seu caráter ideológico, alinhado à posição editorial da 
empresa jornalística, para além de sua potencialidade crítica e reflexiva. A partir disso, a 
presente pesquisa pretende buscar uma conceituação de charge como gênero jornalístico 
opinativo em diálogo com a noção de caricatura e com algumas das mais relevantes 
Teorias do Jornalismo, objetivando  analisar a cosmovisão pela qual os chargistas de Zero 
Hora, Marco Aurélio e Iotti, retrataram o fenômeno das manifestações que sacudiram o 
país em 2013. Após as análises, foram comprovados o conservadorismo e o caráter 
antipetista de Zero Hora.  
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Introdução 

   
O presente artigo é resultado de uma pesquisa do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), tendo como foco temático as charges, um 

dos gêneros de opinião mais populares na imprensa. Uma manifestação 

comunicativa condensadora de múltiplas informações que, por focalizar uma 

realidade específica – a principal notícia do dia -, se prende mais ao momento, a 

charge tem um caráter temporal e consequentemente é esquecida em um menor 

espaço de tempo. Em que pese seu caráter altamente popular, por usar recursos 

imagéticos lúdicos e por conjugar imagens e textos, o tema segue sendo pouco 

estudado no âmbito do jornalismo gaúcho e brasileiro. Como formato opinativo de 

um jornal, ela deve expressar a linha editorial da empresa que a publica, ainda que 
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seja caracterizada por um potencial crítico e reflexivo. Entretanto, não resta 

dúvida sobre seu caráter ideológico e político. 

Tal aspecto justifica, portanto, a importância e pertinência deste estudo 

para a área do jornalismo, uma vez que conjuga a análise deste formato com um 

dos momentos mais relevantes da cobertura jornalística brasileira, num verdadeiro 

exemplo de Agendamento: as manifestações políticas de junho de 2013, as quais 

geraram um movimento social sem precedentes na história recente do país. Assim, 

o problema de pesquisa centra-se na produção chargística de Marco Aurélio e Iotti, 

profissionais do jornal gaúcho Zero Hora - líder do mercado em seu segmento e 

importante veículo na formação da opinião pública no Rio Grande do Sul – e a 

maneira pela qual as charges do periódico retrataram as manifestações de junho de 

2013 no Brasil. 

A hipótese de que o jornal em questão é coerente com sua linha 

editorial conservadora e em geral bastante crítica à(s) esquerda(s) não pode deixar 

de estar no horizonte dessa análise. Ainda que as hipóteses costumem surgir a 

partir de um olhar mais preciso sobre a amostra e a definição de conceitos, os 

estudos já existentes sobre a Zero Hora em particular e o Grupo RBS em geral 

(KURTZ, 2012) salientam tanto sua condição de veículo identificado com posições 

políticas conservadoras quanto com seu estatuto de um típico integrante do 

sistema articulado da indústria cultural (que, sabemos, configura instrumento a 

serviço do capitalismo e da grande mídia).  

 Para tanto, o trabalho está divido em cinco etapas. No primeiro momento, 

será traçada uma definição da charge enquanto formato do gênero opinativo. 

Depois, serão feitas breves descrições sobre as teorias do Agendamento, 

Gatekeeper e Espiral do Silêncio, utilizadas não apenas como suporte teórico e 

conceitual mas como instrumento legítimo e eficaz para a análise das charges. 

Assim, a análise pontual de algumas charges selecionadas, por serem 

representativas do conjunto do corpus, buscará entender como os chargistas de 

Zero Hora apresentam as manifestações de junho de 2013. 

  

CHARGE – UMA DEFINIÇÃO: 

 
Desenhos e caricaturas começaram a ser produzidos para mostrar e 

criticar os fatos relativos à revolução de 1789, na França, e desde esta época este 
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tipo de texto começou a ser usado jornalisticamente. “Com o aperfeiçoamento da 

tecnologia da fototipografia e fotogravura as caricaturas e ilustrações conquistaram 

seu espaço permanentemente” (ROMUALDO, 2000, p. 12). Aos poucos o desenho de 

humor incorporou o texto escrito dando assim condições para ampliar o contexto 

semântico desta narrativa. Esta associação de imagem com texto escrito gerou o 

que hoje se categoriza por charge e que, na opinião de Marques de Melo (2010), 

pode ser conceituado como uma reprodução gráfica da notícia segundo a visão do 

desenhista. 

As pesquisas científicas sobre este formato carecem de reflexões que 

conceituem o termo sob uma ótica estrita e detalhada, isto é, que o diferenciem 

de um senso comum ainda insistente em unificar a charge à caricatura. Isso é 

resultado da disseminação de uma noção de equivalência de sentido entre os dois 

formatos nos principais títulos de investigações acadêmicas em âmbito nacional 

(KURTZ, 2012).  Rêgo e Amphilo (2010) destacam que caricatura e charge são 

apresentadas na imprensa brasileira como a “opinião ilustrada”.  

O conceito é trabalhado por Alberto Gawryszewski no artigo “Conceito de 

caricatura: não tem graça nenhuma” (2008), no qual o historiador compila 

reflexões de pesquisadores que se dedicaram a uma desmistificação acerca destas 

duas formas de humor gráfico. Rabaça e Barbosa (1978) trabalham buscando 

distinções entre charge e caricatura: em seu Dicionário de Comunicação, 

determinam a caricatura como “uma forma de arte que se expressa através do 

desenho, da pintura, da escultura, etc., cuja finalidade é o humor” (RABAÇA; 

BARBOSA, 1978, p. 89).  A charge seria uma subdivisão da caricatura, uma forma 

desta, “cujo objetivo é a crítica humorística de um fato ou acontecimento 

específico, em geral de natureza política” (RABAÇA; BARBOSA, 1978, p. 89). É 

impossível analisar os formatos em questão sem dissociá-las daquilo que seria o 

principal elemento que as caracteriza: o humor que, como destaca o historiador 

francês Minois (2003), é universal e sempre existiu, da Antiguidade aos tempos atuais. 

Para o autor, vivemos numa sociedade humorística, na qual um humor padronizado, 

midiatizado e globalizado nos conduz (MINOIS, 2003). 

De acordo com o Dicionário Houaiss (2001), a charge é um desenho 

humorístico, com ou sem legenda, veiculado pela imprensa e tendo por tema algum 

acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza por meio da caricatura, um 
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ou mais personagens envolvidos. Rabaça e Barbosa (1978) reforçam a ideia ao 

postularem que a boa charge deve procurar um assunto atual e centrado na 

atenção e no interesse do público leitor. Como destaca Gutemberg (s/data), a 

charge nasce a partir da notícia. “Na construção de charge o noticiário diário é 

fonte inspiradora para o chargista. Dessa fonte a charge leva a uma construção 

social da realidade”. Como destaca o blogueiro e chargista, trata-se de uma 

manifestação comunicativa condensadora de múltiplas informações que, por 

focalizar uma realidade específica, se prende mais ao momento. “Daí, portanto, a 

razão da limitação temporal da charge. Devido ao seu teor crítico e a maior 

facilidade com que a imagem é apreendida, o caráter da charge é temporal; 

depressa ela é esquecida” (GUTEMBERG, s/data).  

Kurtz (2012) defende que muitas das características associadas por 

Gawryszewski (2008) aos caricaturistas poderiam ser melhor aplicadas a uma noção 

de “charge política”. Entre essas idiossincrasias pode-se citar o engajamento, as 

preocupações sociais e políticas mas, sobretudo sua natureza ideológica. Dessa 

forma, alguns autores vão destacar inclusive o caráter de propaganda das charges. 

É o caso da análise de Cinara Augusto: 

A charge, obra de autor identificado onde se satiriza um fato específico, 
de conhecimento do público, mas percebida em geral como simples 
ilustração das notícias recentes para tornar mais agradável a leitura da 
palavra escrita, é parte integrante do jornal como material jornalístico 
editorial sendo, conforme Rabaça e Barbosa, uma intérprete direta do 
pensamento do jornal que a publica. O humor presente em sua linguagem, 
até pelo exagero dos traços físicos das pessoas alvos da charge, que 
acentua ou revela, também reforça a simples pretensão de fazer rir, 
remetendo a mensagem ao nível da brincadeira ácida, mas inocente. Mas, 
dessa maneira, a charge cumpre requisitos básicos da propaganda eficaz: 
chamar a atenção e despertar o interesse, e estimular emocionalmente 
para a aceitação da mensagem pretendida. Ou seja, para o leitor do jornal 
tomar partido (AUGUSTO, s/data, /p. 01)  

 

 Assim, a charge representaria um humor gráfico caracterizado pelo uso 

de imagem e textos, centrado em personagens reais e/ou fatos políticos locais, 

nacionais e mundiais recentes e de conhecimento público, tendo a agressividade e 

o engajamento ideológico como sua marca principal. Kurtz (2012, p.9) considera 

que a charge, ideológica por natureza, caracteriza-se por seu “potencial crítico, 

tendência a reforçar estereótipos e poder de persuasão sobre a opinião pública, 

ainda que tenha de usar de recursos textuais para evitar a ambiguidade da imagem 

e direcionar o sentido desejado sobre o receptor”.  
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De essência política, de acordo com Maringoni (1996), a charge acaba 

sendo uma espécie de editorial gráfico. Assim, ela se configura como crítica 

político-social, na qual o artista expressa graficamente sua visão sobre 

determinadas situações cotidianas através do humor e da sátira. Gawryszewski 

(2008) salienta a capacidade de defender um personagem, ideário político, ou o 

próprio poder do veículo, mostrando que o formato está engajado numa luta 

política, que busca “esclarecer seu próprio posicionamento frente aos fatos 

cotidianos e políticos da vida local e internacional” (GAWRYSZEWSKI, 2008, p. 14). 

Ele também afirma que “a função da imagem política é o esclarecimento conforme 

os interesses do editor do jornal” (GAWRYSZEWSKI, 2008, p. 24). 

É importante ressaltar ainda, como destaca Augusto (s/ data), o 

componente de propaganda implícito na charge. Como sátira, a charge zomba, faz 

ironia, critica, censura, e gera um sentimento de proselitismo na sociedade, 

ampliando sua repercussão. Assim, por aproximação estilística e pela dificuldade 

de teóricos de diferenciarem os dois formatos, esta “prima” da caricatura, se 

podemos assim chamá-la, acaba por acentuar o ridículo, conforme os léxicos, 

aproximando-se de sua parente. Esse fato levanta um dado fundamental para a 

compreensão das charges: se elas são instrumento de propaganda, trabalham a 

favor do meio que as veiculam. 

A charge perambula no âmbito de infinitas possibilidades de interpretação e, 

muitas vezes, mascara a intenção ideológica, sob seu objetivo de induzir o leitor a 

concordar com aquela representação, pautando-se pela ótica do chargista. 

Baseando-se no espaço e no tempo de um acontecimento, comenta, de forma 

crítica, humorística e satírica, diversos episódios. Assim, este capítulo buscou uma 

definição mais elaborada da charge e de suas nuances ideológicas, cujo forte poder 

de influência, por apresentar ícones não-verbais riquíssimos em intertextualidade, 

é inegável. 

 

AGENDA SETTING 

 
A Teoria da Agenda Setting baseia-se na tese da tendência do ser 

humano em incluir ou excluir de seus próprios conhecimentos os assuntos que os 

meios de comunicação de massa incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. As 

investigações sobre a teoria estão enraizadas nas premissas do modelo matemático 
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da comunicação de que os processos comunicativos são assimétricos e episódicos, e 

a comunicação é individual e intencional. Isso significa que existe um sujeito ativo 

que emite o estímulo e um sujeito passivo que é impressionado por esse estímulo, 

e que o início do processo, por parte do comunicador, visa alcançar um objetivo. 

O Agendamento teve seu início nos estudos de McCombs e Shaw (1972), 

nas quais comprovam a existência de uma relação entre o conteúdo divulgado pela 

mídia e a percepção pública de quais são os assuntos importantes do dia. 

Entretanto, de acordo com os autores, o conceito tem embasamento em uma 

formulação de Cohen, de 1963, que diz que "embora a imprensa, na maior parte 

das vezes, possa não ser bem sucedida ao indicar às pessoas como pensar, é 

espantosamente eficaz ao dizer aos seus leitores sobre o que pensar" (MCCOMBS; 

SHAW, 1972 apud TRAQUINA, 2000, p.49). Nesse sentido, eles relatam que a 

hipótese do Agenda-Setting realça ou negligencia elementos específicos dos 

cenários públicos. Isso se baseia nos conceitos fundamentais do Agendamento:   

Acumulação: capacidade que a mídia tem de dar relevância a um 
determinado tema, destacando-o do imenso conjunto de acontecimentos 
diários; Consonância: apesar de suas diferenças e especificidades, os 
mídias possuem traços em comum e semelhanças na maneira pela qual 
atuam na transformação do relato de um acontecimento que se torna 
notícia; Onipresença: um acontecimento que, transformado em notícia, 
ultrapassa os espaços tradicionalmente ocupados a ele. (HOHLFELDT, 1997, 
pgs. 49-50) 

 

Assim, Saperas (1987) define a função de agenda-setting como o 

resultado da relação entre a abordagem de um tema por parte dos meios de 

comunicação de massa e as prioridades temáticas manifestadas pela audiência 

depois de receberem o impacto destes meios.  Ela seria, portanto, uma teoria 

sobre a transmutação de prioridades, uma vez que há uma agenda pessoal 

importante na vida das pessoas, mas no âmbito da vida social (pública) a agenda da 

mídia ganha relevância. É importante ressaltar que a teoria apenas defende que os 

mass media mostram às pessoas acerca do que elas devem pensar, ao passo que 

destacam temas, promovendo a exclusão de outros assuntos. Ela não é responsável 

por persuadir, isto é, não mostra a maneira como os indivíduos devem pensar. 

 A hipótese enfrenta dificuldades metodológicas para sua confirmação 

científica, porque o efeito da agenda varia de acordo com a natureza do tema, 

dividido por Zucker (1978) em questões envolventes, aquelas nas quais as pessoas 

podem utilizar sua experiência direta, e questões não envolventes, que estão mais 
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distantes das pessoas. Assim, quanto maior a experiência direta do público em 

relação ao tema menor o poder de agenda e, por consequência, públicos sem 

vivência tem alto grau de dependência cognitiva de realidade “transferida” pelos 

meios de comunicação de massa. 

 

GATEKEEPER 

 
 A teoria do Gatekeeper propõe a existência de filtros que, no processo 

de comunicação, têm o poder de decidir o que deve ou não ser transmitido. O 

termo gatekeeper é introduzido pela primeira vez em 1947, num artigo do 

psicólogo Kurt Lewin, no qual ele analisa as decisões de donas de casa no âmbito 

da aquisição de alimentos para o consumo de seus lares (TRAQUINA, 2006). Com 

base no estudo de Lewin, David Manning White (1950), estudioso da cultura de 

massa, aplicou o conceito em suas pesquisas sobre o desenvolvimento do fluxo de 

notícias nos meios de comunicação. Ele indicou que a passagem de uma notícia por 

determinados canais de comunicação depende de “portais”, os gates, que se 

abriam ou se fechavam pela ação dos “guardiães dos portais”, os gatekeepers. 

Traquina ressalta a importância da teoria para o jornalismo: 

Na literatura acadêmica sobre o jornalismo, a primeira teoria que surgiu 
foi a teoria do gatekeeper avançado nos anos 1950 por David Manning 
White. White foi o primeiro a aplicar o conceito ao jornalismo, originando 
assim uma das tradições mais persistentes e prolíferas na pesquisa sobre as 
notícias (TRAQUINA, 2006, p.149). 

 

 O principal estudo de White aconteceu em 1950, quando o pesquisador 

analisou como se dava a aceitação ou a rejeição de notícias, definido assim sua 

publicação ou não. De acordo com Wolf (2002), Manning White observou, durante 

uma semana, um jornalista com 25 anos de experiência, numa cidade de 100 mil 

habitantes do centro-oeste dos Estados Unidos. White batizou seu pesquisado de 

Mr. Gates e anotava os motivos que levava o jornalista a rejeitar ou não as notícias 

recebidas de uma agência internacional. O resultado foi apresentado em artigo 

intitulado The ‘Gatekeeper’: A Case Study In the Selection of News, publicado na 

revista Journalism Quarterly. Ao fim do período de estudo, foram analisadas 1333 

notícias, das quais 800 foram recusadas por falta de espaço, 300 por haver 

superposição com outras matérias, não apresentarem interesse jornalístico ou 

serem mal escritas, e 76 por abordarem áreas muito afastadas do jornal.  
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 Como conclusão, White observou que as decisões de Mr. Gates foram 

feitas de forma subjetiva, isto é, dependentes de um juízo de valor por parte do 

jornalista. Como consequência, destaca Traquina (2002), o jornalista age de 

maneira contrária ao ideário pré-concebido de sua figura como uma pessoa neutra 

e completamente objetiva.  

 

ESPIRAL DO SILÊNCIO 

 
 A Espiral do Silêncio é uma hipótese científica do jornalismo teorizada 

pela professora alemã Elisabeth Noelle-Neumann, pesquisadora do campo da 

demoscopia - atividade de estudo da opinião do público com o intuito de identificar 

sua posição, e ainda tornar público a sua expressão (HOHLFELDT, 2008). A primeira 

utilização do termo aconteceu em 1972 e sua compreensão parte da premissa de 

que o silêncio está ligado diretamente ao medo que os indivíduos têm de se 

encontrarem isolados no que diz respeito aos seus comportamentos e opiniões. Esse 

temor acontece devido ao fato de as pessoas terem a capacidade de perceberem 

qual o posicionamento ideológico e da opinião pública, descrita por Noelle-

Neumann (1995) como a opinião dominante e que impõe uma postura e uma 

conduta de submissão.  Assim, existe uma tendência dos indivíduos a evitar se 

expressar quando suas ideias vão de encontro à opinião pública, porque sentem-se 

ameaçados pelo isolamento e pela perda de apoio social. 

 Essa hipótese é importante no processo de decisão e na formação de 

julgamentos sobre diversos assuntos. Por um lado, caso um indivíduo concorde com 

a opinião dominante, ele se expressará sem hesitação e sem correr o risco de ficar 

socialmente isolado. Por outro lado, caso o pensamento vá de encontro à opinião 

dominante, as convicções perderão espaço e o indivíduo ficara isolado. Noelle-

Neumann (1995) argumenta que 

ese temor al aislamiento (no sólo el temor que tiene el individuo de que lo 
aparten sino también la duda sobre su propia capacidad de juicio) forma 
parte integrante, según nosotros, de todos los procesos de opinión pública. 
Aquí reside el punto vulnerable del in- dividuo; en esto los grupos sociales 
pueden castigarlo por no haber sabido adaptarse. Hay un vínculo estrecho 
entre los conceptos de opinión pública, sanción y castigo (NOELLE-
NEUMANN, 1995, p. 139) 

 

 A premissa básica para a existência da Espiral do Silêncio é a 

homogeneização dos assuntos abordados pelos meios de comunicação, o que 
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canalizaria o fluxo de opinião e informações; isto é, os meios não somente impõem 

os temas que devem ser falados, como também impõem o que falar sobre esse 

assunto. Assim, Noelle-Neumann acredita que a abordagem dada pela mídia 

respeita condições de consonância e se impõe de forma progressiva, por que os 

meios de comunicação pertencem ao sistema pelo qual o indivíduo obtém 

informações sobre o seu ambiente social. 

 Noelle-Neumann (1995) explica que o funcionamento da Espiral do 

Silêncio se dá em um processo cíclico e progressivo: uma vez a opinião imposta 

pelos meios de difusão seria dominante e representaria a opinião da sociedade. Os 

indivíduos percebem estas tendências e tendem a ajustar suas crenças a essa 

conformidade. Quando parte desse grupo se cala, a opinião minoritária se torna 

ainda mais minoritária, sendo a tendência ao silêncio ainda maior. Aqueles que 

ainda persistirem em ter uma ideia diferente terão de enfrentar um ônus social 

crescente em suas tomadas de posição. Assim, a tendência para falar em um caso, 

e de permanecer em silêncio no outro, gera o processo de espiral que vai contribuir 

para que se instale gradualmente uma opinião dominante. 

 

ANÁLISES 

 
 Dentre o universo de 120 charges produzidas durante os meses de junho 

e julho (no período exato de 31 de junho e 18 de julho), 49 delas foram objeto de 

estudo. As charges selecionadas abordavam as manifestações e suas nuances e 

desdobramentos no cenário social brasileiro. Assim, três grupos ou categorias 

temáticas se destacaram: os manifestantes (tema que remete sobretudo à questão 

da violência), os políticos corruptos – capitaneados pelo governo petista e seus 

líderes Dilma e Lula -, e, finalmente, o cenário brasileiro de crise ou atraso (que 

justificaria a parte legítima das manifestações e explicaria inclusive os excessos). 

Desta forma, destacamos quatro peças para análise, representativas destas três 

categorias gerais, que ilustram a ideologia dos trabalhos de Iotti e Marco Aurélio. 

A charge abaixo, de autoria de Iotti, do dia 14 de junho, apresenta um 

manifestante usando uma máscara extraída do filme "V de Vingança" – que 

representa as feições de Guy Fawkes, soldado inglês que participou da Conspiração 

da Pólvora, cujo objetivo era o assassinato do rei Jaime VI da Escócia e da 

Inglaterra. A máscara tornou-se bastante popular durante os protestos, uma vez 
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que muitas pessoas usavam o objeto para proteger suas identidades. O homem, no 

desenho, estica o braço direito tentando inibir o avanço de um ônibus que traz em 

seu letreiro um indicativo de novo preço nas passagens, R$ 3,05, originário de uma 

medida que aumentou em R$ 0,20 o valor do passe do transporte coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de qualquer análise mais profunda, é obrigatório destacar o 

evidente agendamento da mídia em relação às manifestações de junho de 2013, 

devido ao grande espaço que foi dado para os acontecimentos, retratados de forma 

indireta e direta. Percebemos nesta figura, o destaque à presença de pessoas com 

o rosto coberto, o que nos remete imediatamente à ideia da militância – mas 

também da violência - promovida por setores isolados da população. A máscara 

tanto esconde o rosto de legítimos manifestantes que tem causas justas (o aumento 

das passagens) quanto preserva a identidade de baderneiros e vândalos, que podem 

se misturar em meio as manifestações. Se temos uma possibilidade dúbia no 

tratamento destes manifestantes, o peso das charges recai sobre a ideia da 

violencia possível que se esconde sob as máscaras. Violência esta que tomou o 

imaginário popular e foi fortemente agendado pelos setores mais conservadores da 

sociedade. Fato é, que o Grupo RBS, e consequentemente isso inclui Zero Hora, 

sentiu a pressão do povo que se manifestava e que entre outras demandas, também 

passou a ter na própria mídia um alvo de seus protestos e insatisfações. E Isso 

colocou em risco a credibilidade da empresa, seja por grafites espalhados pela 

cidade ou por adesivos em carros com a expressão “RBS Mente”. 

 Assim, a empresa encontra, por meio de seu chargista, uma maneira 

dúbia de representar esses manifestantes, representados por uma única pessoa na 

imagem acima, o que mostra o pensamento de que todos os manifestantes podem 
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estar inseridos naquele grupo cujo único objetivo era causar desordem. De acordo 

com Pena (2005), pela teoria do gatekeeper, só viram notícia aqueles 

acontecimentos que passam pelos filtros, decididos pelo jornalista, que, neste 

caso, centra sua ótica na possível ideia da desobediência, que rapidamente acena 

para a violência. Dessa maneira, se um possível sentido atesta a legitimidade do 

manifestante que ousa desafiar uma empresa de ônibus, ou o próprio sistema de 

transporte, outro remete inevitavelmente a ideia geral de que manifestantes 

mascarados podem, subitamente, passar da mera manifestação ao vandalismo e 

aos atos violentos (a queima ou apedrejamento de ônibus).  

 Sabemos que o aumento das passagens já havia gerado uma série de 

manifestações que foram solenemente ignorados pela mídia, que não raro 

veiculava com certo grau de conformidade as repetidas manifestações da 

Prefeitura e das empresas de que o aumento era inevitável. Ocorre que a partir da 

explosão de violência dos protestos, que atingiu manifestantes e a própria 

imprensa, tal demanda passou a fazer parte da agenda midiática. Percebemos, 

então, a ação do filtro novamente. Por que a tardia atenção aos manifestantes e a 

sua causa? A notícia afinal necessitava da eclosão da violência para passar pelos 

filtros e fazer parte da agenda da mídia? Se o jornal foge da polêmica e das 

acusações de defender ideologias dos setores econômicos e do mercado (mais à 

direita), ele o faz de forma contraditória. Pois o elogio ao manifestante “legítimo” 

vem colado – via uso da máscara – à condenação ao manifestante “baderneiro”. 

Assim, busca, influenciar os leitores a pensarem que os manifestantes que têm 

razão em estar protestando contra o aumento de R$ 0,20, mas que escondem suas 

identidades, podem a qualquer momento se converter na legião de vândalos e 

baderneiros “infiltrados”. Estes, em função do medo que causam ao público, 

deslegitimam o movimento e justificam, inclusive, a violência que atingiu 

indistintamente vários manifestantes e inclusive profissionais da mídia que 

cobriram os eventos. 

 Mais do que as suspeitas em relação ao apoio da mídia aos setores 

econômicos e empresariais, há que se considerar as desconfianças diante das 

relações perigosas entre a mídia e os poderes políticos e suas ideologias 

conservadoras. Esta situação, comum a todos os veículos, também se aplica à Zero 

Hora e sua empresa, a RBS. Os estudos sobre mídia no Rio Grande do Sul já deram 
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conta do embate entre PT e RBS e um grupo com mais senso crítico e 

conhecimento da história da empresa de comunicação sabe disso e consegue 

perceber isso, assim como nos diz a Espiral do Silêncio. Então, no caso da charge 

como índice de opinião da empresa – via linha editorial - ocorre uma tentativa 

falha de esconder suas preferências políticas, através da promoção do riso. Daí que 

a graça e o humor não se fazem presentes, necessariamente, na charge.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Na charge de Iotti, datada de 20 de junho, Dilma Rousseff é apresentada 

em uma reunião com o ex-presidente da República Luís Inácio “Lula” da Silva, que 

está sentado em uma cadeira diferenciada, localizada na ponta da mesa, onde 

comumente sentam-se os líderes, o que sugere que Lula tem mais influência nas 

decisões políticas do que a própria presidente. Os dois personagens, ambos do PT, 

olham para uma caixa, cuja inscrição “Em caso de emergência quebre o vidro”, 

sugere que em situação de perigo (incêndio) a crise pode ser “apagada” através do 

futebol. A charge faz uma referencia à realização da Copa das Confederações - e, 

porque não? -, à Copa do Mundo. Se a política está em crise, resolve-se o perigo 

com o futebol. A charge não deixa de fazer uma analogia à “Política do Pão e 

Circo”: quanto mais futebol para a população, mais acomodada ela ficará.   

 Já Marco Aurélio, em 26 de junho, mostra Dilma Rousseff e Lula vestido 

em roupas caipiras e dançando na Festa de São João, popularmente conhecida 

como Festa Junina. Dilma pergunta para o colega de partido se eles conseguem 

pular a fogueira, uma vez que isso é feito na comemoração. Entretanto, no 

desenho, a palavra fogueira não é utilizada em seu sentido real, mas sim no 

conotativo: a multidão ao fundo representa manifestantes que participam de uma 

manifestação e a fogueira, no caso, refere-se à situação política do Brasil – e de 
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sua(s) crise(s) e não à Festa Junina. Essa fogueira pode queimar, ou seja, causar 

prejuízos ao governo. 

 Percebemos nestas charges, para além do aspecto partidário e ideológico, o 

mundo eminentemente masculino dos chargistas, através da retratação da figura 

da presidente Dilma sempre submissa à Lula. Percebe-se o processo de degradação 

da figura de Dilma (bem como das poucas mulheres retratadas nas demais charges), 

que, quando não está representada enquanto um apêndice de homens realmente 

poderosos, é mostrada sozinha e em situações que visam sua diminuição (em outras 

peças, os chargistas destacam de forma enfática a queda de popularidade da 

presidente). Isso reforça o antipetismo da empresa, que pode ser percebido, apesar 

do discurso de imparcialidade da mídia, à medida em que aproveitam o momento 

da crítica e das manifestações para dar um acento a mais em relação aos principais 

líderes ou representantes da esquerda. Lembremos que na amostra o governador 

petista Tarso Genro também aparece ironizado nas charges, enquanto o prefeito de 

Porto Alegre, José Fortunatti, do PDT, é esquecido. 

 A análise das charges do período traz à tona a questão do machismo de 

Iotti e Marco Aurélio: o primeiro, conhecido por seus personagens viris e que 

exaltam a força do gaúcho, e o segundo, pela retratação da mulher em diminutivo 

em relação ao homem. Kurtz (2012) mostra, em um estudo sobre as charges de 

Marco Aurélio, que o chargista trabalha a figura feminina com desrespeito. Há uma 

charge na qual Aurélio chega ao cúmulo de mostrar uma placa onde se afirma que 

“há vagas para ginecologistas” em frente ao Palácio do Planalto. O machismo de 

charges e caricaturas é bem analisado por Goodwin (2011), que mostra que tal 

deterioração do “belo sexo” acontece porque o humor é produzido 

majoritariamente por homens, o que faz com que os estereótipos comportamentais 

abranjam as mulheres. Isso gera homogeneização dos assuntos, uma das premissas 

da Espiral do Silêncio, e uma provável consolidação de posições extremamente 

machista e/ou sexista. Se a opinião de Zero Hora no seu formato mais lúdico insiste 

em apresentar Dilma como uma criação de Lula, desprezível e dependente, no 

âmbito de uma sociedade a rigor machista, que parcelas do público ousariam ir 

contra essa posição? Dilma assim é uma figura menosprezada em meio ao imenso 

conjunto de desdobramentos e de questões relativas às manifestações. 
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 Neste aspecto, é importante ressaltar o filtro no PT e na figura, 

sobretudo de Dilma Rousseff, agendando esses dois itens no âmbito do tema das 

manifestações. Apesar de a teoria do Agenda-setting não comprovar o sucesso da 

imprensa em indicar às pessoas como pensar, é espantosamente eficaz ao dizer aos 

seus leitores sobre o que pensar. Como mostram os estudos de White, o poder de 

agendamento do jornal se mostra extremamente eficaz, à medida que temos a 

queda da popularidade da presidente em 8 por cento durante os protestos e a ideia 

da marginalização das manifestações.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 As manifestações ocorreram durante o período da Copa das 

Confederações, portanto, o tema do futebol está sempre em foco, uma vez que 

deveria ser o tema mais importante na agenda da mídia no mês de junho de 2013. 

Iotti faz nesta charge, uma comparação entre Brasil e Japão em duas categorias 

diferentes. Na primeira, o futebol, o Brasil – pentacampeão da Copa do Mundo –, 

vence por 3 a 0, placar da partida de abertura da Copa das Confederações que 

proporcionou festa por parte da torcida verde-amarela. Já na segunda, nos quesitos 

que dizem respeito à qualidade de vida - educação, saúde, políticos, transporte e 

segurança -, os nipônicos “goleiam” o país sul-americano por 10 a 0. 

 O resultado na disputa direta entre os índices de desenvolvimento social 

mostra o teor crítico com o qual o jornal gaúcho trata o PT. A política de 

desmerecimento do governo de Dilma Rousseff é evidente, uma vez que não são 

considerados os aspectos positivos de sua gestão no que diz respeito, por exemplo, 

à educação: o Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego ofereceu 

2,5 milhões de vagas para jovens e trabalhadores em cursos profissionalizantes, em 
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2012. Camilo Taufic (apud ALSINA, 2009, p. 221), sustenta que a imprensa burguesa 

esconde sob o rótulo de “imparcial” ou de “independente” sua posição política. 

Zero Hora tenta, mas sua ideologia é facilmente percebida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 As charges analisadas tematizam a inflação, os manifestantes contra o 

preço das passagens de ônibus, os médicos cubanos, a Copa, os técnicos e partidas 

de futebol, o vandalismo de alguns manifestantes, a repressão policial (inclusive 

contra repórteres fotográficos), os mensaleiros e os políticos, com destaque para a 

dupla Lula e Dilma, ainda que José Sarney também tenha grande destaque. Bem 

como destaca Gutemberg (s/d), ao falar que a charge é uma manifestação 

comunicativa condensadora de múltiplas informações que, por focalizar uma 

realidade específica, se prende mais ao momento. 

 Os textos apontam para a postura dos chargistas em total convergência 

com a linha editorial de Zero Hora. Eles mostram como Iotti e, sobretudo, Marco 

Aurélio, representam de forma fiel as posições do veículo que, conforme pesquisas 

de conceituados pesquisadores gaúchos, é caracterizado por uma postura em geral 

conservadora. A amostragem acima parece confirmar essa tendência. Se os 

políticos são um tema evidente para a charge jornalística, Zero Hora tem uma 

especial carga nas críticas à presidente Dilma, ao ex-presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, aos mensaleiros do PT. 

 Como apontado na sessão de definição de charge, ela se caracteriza por 

conter um posicionamento crítico a respeito da organização social, dos arranjos 

políticos e da disputa de poder. Dessa maneira, percebe-se o olhar negativo sobre 

as manifestações; se destacaria a questão da violência de algumas manifestações 

ou se dá ênfase para o aspecto da retomada cívica e política da população (ambos 

os aspectos são contemplados); já a classe política é destacada negativamente. O 

Congresso nacional, os políticos mais conhecidos (Sarney, Renan Calheiros, Lula e, 

sobretudo Dilma Rousseff) são personagens atormentados pelos protestos. 

 Assim, fica evidente a cosmovisão conservadora da empresa jornalística, 

uma vez que as produções em estudo seguem a linha editorial do jornal. De acordo 

com Goodwin (2011, p. 536), “o humor pode ser reacionário ou revolucionário”. No 

caso da produção chargística de Zero Hora, as análises indicam a primeira opção. 
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