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Resumo 

O presente artigo examina como a Copa do Mundo no Brasil foi comentada pelo 
formato charge do Jornal Correio do Povo. A partir de uma metodologia 
qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental, a pesquisa acompanhou a 
produção das charges do Correio, assinadas por Tacho, buscando avaliar a sua 
relação com a agenda midiática do evento. Para a análise das 32 charges que 
dominaram a produção da “opinião ilustrada” do Correio do Povo, a pesquisa 
recorreu à noção de denotação e conotação de Barthes. Como principais 
conclusões, o trabalho confirmou a força do agendamento do tema, que dominou a 
cobertura do Correio do Povo. 
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Introdução 

 A classificação do texto jornalístico a partir de suas diferentes 

abordagens desconstrói a visão unilateral de que jornalismo e opinião não podem 

estar vinculados. No Brasil, essa classificação foi proposta pelo teórico e jornalista 

José Marques de Melo (2011), que identificou a existência de cinco grandes gêneros 

– informativo, opinativo, interpretativo, diversional e utilitário.  

Neste artigo, nosso objeto de estudo é a charge, um dos oito formatos que 

compõem o gênero opinativo. Segundo Marques de Melo (2003), essa representação 

gráfica da notícia consiste em uma crítica humorística de um fato ou 

acontecimento específico sob a visão de quem a desenha e pode ser construída 

somente por imagens ou combinada com texto. Assim, a charge, apesar de seus 

recursos lúdicos e de uma abordagem envolta de humor, constitui um poderoso 

gênero de opinião.  
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 Objetiva-se a partir deste trabalho verificar como a Copa do Mundo, 

realizada no Brasil entre 12 de junho e 13 de julho de 2014, influenciou a produção 

da “opinião ilustrada” de um dos principais jornais do Rio Grande do Sul, o Correio 

do Povo. Pois como destaca Gutemberg (2010), “na construção da charge o 

noticiário diário é fonte inspiradora para o chargista”. Ou seja, a construção do 

formato nasce a partir do cenário noticioso.  

 Dessa maneira, o corpus de análise foi construído a partir do trabalho 

desenvolvido pelos chargista Tacho do Correio do Povo durante os 32 dias que 

compreenderam o evento. Para tanto, a metodologia utilizada possui caráter 

qualitativo e exploratório, o qual é especialmente adequado para a compreensão e 

aprofundamento de um fenômeno, neste caso a formação de opinião pública a 

partir do gênero charge acerca da Copa do Mundo FIFA no Brasil. Tal enfoque 

qualitativo é ideal para temas de estudo pouco explorado (SAMPIERI, COLLADO & 

LUCIO, 2013, p. 376).  

Nesse sentido, uma revisão da bibliografia buscou respaldar a análise do 

tema. Com isso, o trabalho está dividido em três etapas. Primeiramente, foi o 

trabalho traz uma abordagem sobre as particularidades que circundam a Copa do 

Mundo enquanto megaespectáculo, bem como sua relação com a própria mídia. Em 

um segundo momento, faz-se necessário uma breve retomada no conceito de 

charge, suas características e funções. Por fim, é realizado uma análise pontual de 

algumas charges selecionadas, como forma de ilustrar a totalidade do trabalho 

realizado pelo Correio do Povo nas charges durante a Copa do Mundo. Com isso, 

reúne-se nesta pesquisa o estudo do formato charge e um dos momentos mais 

relevantes da cobertura jornalística esportiva mundial: a Copa do Mundo da FIFA.

  

Copa do Mundo FIFA 2014: o evento no Brasil  

Em 2014, o Brasil, pela segunda vez, foi palco da Copa do Mundo de 

Futebol Masculino, considerado o maior evento esportivo internacional. A 

competição que é realizada periodicamente a cada quatro anos pela Federação 

Internacional de Futebol (FIFA) movimenta milhões de torcedores durante o 

período de sua realização e reúne seleções dos cinco continentes.  

A magnitude do evento, no entanto, vai além dos expressivos números 

que o cercam e também pode ser vista na sua capacidade de envolver diferentes 
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nações em torno da competição. Conforme Marivoet (2012, p. 78), “o futebol é o 

desporto que mais galvaniza os sentidos identitários, mobilizando por isso um 

alargado número de adeptos que engrossam as audiências ou o público-alvo dos 

média [...]”. Logo, implicitamente, o torcedor não vê o futebol apenas como uma 

competição, mas sim como a representação da sua identidade.  

Como afirma Marques (2012, p. 173), “o esporte, que nasceu dos jogos 

populares, ou seja, produzidos pelo povo, retorna a ele na segunda metade do 

século XX sob a forma de espetáculos para o povo”. Isto é, com a profissionalização 

do esporte a sociedade deixa de estar no cerne da prática esportiva para, então, 

apenas consumi-la. Dessa forma, a Copa do Mundo de Futebol se estabelece como 

um megaespetáculo que ganha visibilidade, não apenas por meio da mídia, mas 

também da publicidade e do campo mais amplo da comunicação. As motivações 

para que o evento alcance tamanha magnitude são evidenciadas por Helal:  
 

[...] a Copa do Mundo possui uma estrutura narrativa que estimula o 
nacionalismo. O encanto desta competição encontra-se justamente no fato 
de acreditarmos que as nações estão representadas por 11 jogadores. O 
futebol não é a nação, mas a crença de que ele move as paixões durante o 
Mundial. (HELAL, 2012, p. 155).  
 

Essa representação posta pelo autor confirma o futebol como um 

elemento de identidade nacional. Porém, Bianco e Rodrigues (2012, p. 264) 

lembram que o esporte como manifestação cultural, quando inserido no âmbito da 

sociedade do espetáculo, tem sua cobertura submetida à lógica da 

espetacularização. Segundo as autoras, essa realidade consiste em “transformar 

atletas em celebridade, em ícones da cultura da mídia ou reencarnar na narrativa 

da transmissão de eventos os mais profundos valores da sociedade como 

competição, vitória, sucesso e dinheiro”. Logo, essa prática funciona como um 

mecanismo midiático que se utiliza de conteúdos, abordagens e narrativas 

superficiais para ampliar sua audiência.  

Nessa perspectiva, Temer (2012, p. 305) afirma que “o jogo narrado – 

seja ao vivo no momento da transmissão, seja nas reportagens sobre ele – tem 

como base a realidade e uma proposta de fidelidade ao que está se desenvolvendo 

na disputa, mas é muito mais ágil, dinâmico, emocionante e decisivo do que o jogo 

real”. Desse modo, vê-se a espetacularização na sua forma mais pura e concreta, 

onde a necessidade de envolver e fisgar o maior número de espectadores em torno 

de um fato.  
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À vista dessa realidade, a Copa do Mundo, devido seu caráter 

internacional, põe-se como o principal evento esportivo e movimenta a imprensa 

no mundo inteiro. A sua realização é promovida pela Federação Internacional de 

Futebol (FIFA), entidade que supervisiona diversas federações, confederações e 

associações relacionadas com o futebol ao redor do mundo. A cada quatro anos um 

país é previamente escolhido pela entidade para sediar o evento e também 

organizá-lo. Para isso, precisa atender uma série de exigências, como destacam 

Mazzei, César e Oliveira: 
 

No documento da FIFA intitulado “Estádios de Futebol: Recomendações e 
requisitos técnicos” o país sede deve atender a algumas exigências e 
pressupostos como: decisões de pré-construções referentes às dimensões 
mínimas e capacidade de público; orientação do campo, informações e 
orientações sobre o tamanho da área do jogo, especificações do gramado, 
arquibancadas; tribunas para mídia; segurança, conforto e hospitalidade; 
localização dos estacionamentos, vestiários e acessos (Mazzei; César; 
Oliveira, 2014, p. 300).  
 

Dessa forma, a fim de cumprir todas as prerrogativas exigidas pela FIFA, 

a realização de uma Copa do Mundo exige duas condições elementares do país 

escolhido: tempo e investimento. No caso do Brasil, a escolha como local da Copa 

de 2014 ocorreu em uma cerimônia realizada na cidade de Zurique, na Suíça, em 

outubro de 2007, isto é, seis anos e o oito meses antes de seu início.  

Como afirma Helal (2012, p. 157), “o torcedor de Copa do Mundo ainda 

conserva seu ‘nacionalismo quadrienal’, atrelado à seleção, mas a ‘pátria de 

chuteiras’ perdeu muito da sua carga simbólica”. Tal assertiva revela o quanto a 

má fase da seleção brasileira e principalmente a realidade política e social do 

Brasil têm influenciado na forma como o brasileiro se relaciona com o evento. Isso 

pôde ser visto nas “Jornadas de Junho” em 2013 quando o País viveu uma fase com 

grandes manifestações em todo seu território que ofuscaram de forma inesperada a 

realização da Copa das Confederações, evento que antecede a Copa do Mundo.  

Segundo Pinto (2013), o descontentamento com o aumento de vinte 

centavos no transporte público, mote inicial das manifestações, ganhou novos 

contornos e moldou um novo cenário político no país. Nesse sentido, as vozes que 

até então reivindicavam o aumento da passagem e a má qualidade do transporte 

público, também passaram a se posicionar frente a outros temas como saúde e 

educação e também contra os gastos alocados com a Copa do Mundo. Segundo o 
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autor, as manifestações explodiram “em tamanho, em causas e em esperanças pela 

imagem de um país sendo mobilizado”. (PINTO, 2013, p. 157). 

Com a proximidade do início da Copa do Mundo no Brasil, diversas 

manifestações anticopa começaram a eclodir pelo país, principalmente no mundo 

virtual, através de ataques verbais em blogs e redes sociais. Com isso, os gastos 

com o mundial, as exigências da FIFA, a falta de infraestrutura, os atrasos e o 

superfaturamento das obras tornaram-se constantes alvos de críticas por parte da 

população brasileira e ganharam importante espaço na mídia.  

Desde o anúncio do Brasil como sede do evento, em 2007, até a sua 

realização, o cenário político, social e econômico do país sofreu significativas 

mudanças. O ufanismo e a comemoração inicial foram substituídos por fortes 

movimentos sociais que revelaram o descontentamento de setores da sociedade 

com a realização do evento no Brasil. As principais críticas envolviam as 

circunstâncias de sua preparação e principalmente, os altos investimentos e os 

atrasos nas obras. Somado a essa realidade, o evento, ainda, antecedeu uma 

disputa eleitoral pela presidência do país que colocou em risco a reeleição da 

presidente Dilma Rousseff. As eleições foram, portanto, realizadas sob o reflexo 

dos resultados obtidos pelo Brasil durante a Copa do Mundo. 

Segundo o historiador Flavio de Campos em entrevista ao jornal Estadão 

em julho de 2014, em nenhum momento na história do Brasil e das Copas do Mundo 

a política se articulou tanto com o esporte quanto neste Mundial. Para ele, a 

realização do torneio no País interferiu diretamente no processo eleitoral: “A Copa 

já interferiu no resultado das eleições. Os índices de popularidade da presidenta 

Dilma desidrataram desde junho de 2013, quando começaram os questionamentos 

sobre o preço dos estádios e uso de dinheiro público”.  

Nesse contexto, a Copa do Mundo realizada no Brasil entre os dias 12 de 

junho e 13 de julho de 2014 e que contou com 12 cidades-sede, quatro a mais do 

que a FIFA exigiu, não pode ser considerada um evento especificamente esportivo, 

como muitos já realizados pela entidade. A insatisfação por parte da população 

com os altos investimentos destinados ao evento colaborou para sucessivas 

manifestações e, consequentemente, críticas ao governo petista que dependia do 

sucesso do evento para enfrentar a disputa eleitoral pela presidência do país.  
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3 Charge: um formato do gênero opinativo 

A conceituação e classificação dos gêneros jornalísticos se estabelecem 

como uma realidade necessária para os teóricos ligados ao jornalismo. Definidos a 

partir do modo de produção dos meios de comunicação de massa e das 

manifestações culturais de cada sociedade, os gêneros precisam ser analisados 

como um fenômeno histórico, visto que estão sempre em transformação. Seu 

estudo possui significativa importância para o campo acadêmico, pois possibilita 

aos estudantes entender e categorizar os diversos tipos de conteúdos jornalísticos.  
No Brasil, o teórico e professor José Marques de Melo (2011) é referência 

na área e seus estudos são o que se tem de mais completo sobre o assunto no país. 

A classificação do professor é composta por cinco gêneros no jornalismo brasileiro: 

informativo, opinativo, interpretativo, diversional e utilitário. Neste artigo, o 

estudo parte dos princípios básicos que compõem o gênero de opinião, reunidos 

pelo teórico em seu livro “Jornalismo Opinativo”.  

Para o autor (2003), no jornalismo a opinião emerge de quatro núcleos: 

da empresa, do jornalista, do colaborador e do leitor. Dessa forma, o emitente da 

opinião, teoricamente, é responsável por definir o tipo de formato na qual a 

mesma esta inserida. Atualmente, o gênero opinativo é composto pelos formatos 

editorial, artigo, resenha, crônica, coluna, comentário, caricatura e carta. Segundo 

Marques de Mello (2011) o formato editorial, por exemplo, refere-se à opinião da 

empresa em relação a determinado assunto e a carta, a do leitor. Já ao jornalista 

cabem os formatos resenha, crônica, caricatura, comentário e, por vezes, o artigo.  

Como visto, o conceito de charge não aparece entre as nomenclaturas 

propostas por Marques de Melo aos formatos do gênero opinativo. Isso porque, para 

o pesquisador, a charge, assim com a caricatura, na sua forma particular, o cartum 

e o comic, são considerados “formas conexas” da caricatura, em que pese sua 

função como formato jornalístico de opinião. Em outras palavras, a charge é 

definida como uma de suas modalidades ou espécies.  

Historicamente, a charge tem sido pensada e referida sob o amplo 

conceito de caricatura. Por isso, para o senso comum e mesmo para alguns 

pesquisadores da academia existe uma certa dificuldade em definir os termos e, 

muitas vezes, eles são utilizados um pelo outro. Segundo Gurgel (2004, p. 2), essa 

confusão é explicada pela generalização, ou seja, pelo que há de comum entre 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

7 

esses textos, seus traços básicos: a visualização e o humor. Conforme os estudos 

em andamento na linha de pesquisa “Teoria e Prática no Jornalismo Gaúcho”, 

relacionada ao Núcleo de Estudos em Jornalismo (NEJOR/ESPM-Sul), a charge é um 

dos formatos de opinião menos estudados no âmbito do jornalismo gaúcho e 

brasileiro. Tal realidade reforça a necessidade de estudos mais aprofundados a 

respeito da charge e suas particularidades, uma vez que a mesma notoriamente 

conquistou um espaço importante na maioria dos periódicos do mundo inteiro.  

Segundo o professor Marques de Melo (2003, p. 167), a caricatura pode 

ser explicada de duas maneiras: de forma genérica ou específica. No que se refere 

a sua definição mais ampla (genérica), o termo significa a “forma de expressão 

artística através do desenho que tem por fim o humor”. Porém, quando posta como 

elemento particular (específico), é descrita como uma representação da fisionomia 

humana ou de objetos que exagera ou simplifica traços, acentuando detalhes ou 

ressaltando defeitos a fim de ironizar e provocar o riso.  

A charge diferencia-se porque, além de entreter e fazer rir, incentiva a 

reflexão. Por meio do humor, crítica ou ironia, chama a atenção do leitor, 

conduzindo-o à compreensão dos fatos e a interpretação dos acontecimentos 

cotidianos. Enquanto isso, a caricatura normalmente se configura apenas como um 

retrato humano com traços grosseiros. Portanto, o desenhista que realiza uma 

caricatura tem como intenção principal, representar algo de uma maneira não 

convencional. Nesse sentido, a caricatura, como um retrato cômico de figuras 

conhecidas, onde os traços marcantes da fisionomia da pessoa retratada são 

exagerados, é potencializada através do seu caráter zombeteiro.  

Em suma, a charge é uma representação gráfica da notícia sob a visão de 

quem a desenha e busca através de uma análise humorística criticar um fato 

específico. Sua intenção primordial é promover a reflexão e, para isso, explora 

tanto elementos da caricatura como, por vezes, do estereótipo. Este último, por 

sinal, compõe um dos elementos fundamentais de análise das charges do “Correio”.  

Como afirma Goodwin (2011, p. 535), os “estereótipos são ferramentas 

essenciais” para o humor e por isso, inevitavelmente, estarão presentes nos traços 

de todos os chargistas. Para o autor, estereótipos funcionam como “parâmetros 

simplificados que transformam detalhes (calcados na observação da realidade ou 

tornados reais por insistências repetitivas) no todo”. Assim, “ao mesmo tempo que 
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expandem os detalhes, são reducionistas”. Em suma, podem ser conceituados como 

uma expressão que “trabalha com o exagero de detalhes, ampliando-os de tal 

forma que, de mínimos, transformam-se em máximas”.  

De acordo com o espanhol Juan García Cerrada:  
 

Os estereótipos proporcionam uma informação sobre algo, mas 
normalmente se trata de uma informação incompleta. Utilizamos um 
estereótipo para definir uma crença generalizada, exagerada, 
simplificadora, associada aos costumes e às características de algum grupo 
social. Sua construção pode obedecer à necessidade de se ter uma opinião 
sobre determinado assunto. Por sua vez, essa construção é criada a partir 
do que dizem outras pessoas, fato provocado pela falta de interesse ou 
pela dificuldade de se fundamentar a opinião em uma observação direta ou 
na própria experiência (CERRADA, 2011, p. 342).  
 

Nesse sentido, pode-se dizer que o estereótipo possui uma dimensão 

suplementar, ou seja, é capaz de exprimir mais do que uma ideia, traduzindo, 

assim, um julgamento superficial daquilo que é dito sobre algo ou alguém. Para 

Goodwin (2011), o fato sobre os estereótipos é que alguns têm fundamentos em 

observações reais e outros são frutos de nossos próprios temores. Portanto, “sua 

utilização pode ser danosa ou apenas motivo de boas gargalhadas”. Mas 

independente do efeito, ambas podem ser utilizadas para promover o pensamento.  

Conforme lembrou Barthes (2009) é importante ressaltar que, em função 

de suas características enquanto gênero opinativo do jornalismo contemporâneo, a 

análise das charges é extremamente dependente do contexto histórico, da notícia 

(o referente, por assim dizer) que inspira a charge, da linha editorial do veículo e, 

naturalmente, de suas posições ideológicas. Pois como disse Gombrich em “Os Usos 

das Imagens” acerca das estratégias de um cartunista: 
 

Ele [o cartunista] aplica uma narrativa ou mito conhecido pelo público a 
um evento novo, e, por conseguinte, associa o familiar ao não familiar. 
Trata os incidentes de hoje como se todos fizessem parte da narrativa 
antiga, como se nunca houvesse nada de realmente novo na Terra. [...] 
Portanto o mais característico da sátira pictórica é seu conservadorismo, 
ou seja, a tendência a se basear no velho estoque de motivos e 
estereótipos. Esses motivos podem ocupar o lugar do mito comunitário, 
servindo para nos reassegurar à forma de uma explicação. (GOMBRICH, 
2012, p. 199 – acréscimo nosso). 
 

Daí a afirmação de que as análises das charges, em seus aspectos 

conotativos, vão utilizar de forma intensa as próprias teorias da comunicação e do 

jornalismo. Pois aquele “velho estoque de motivos e estereótipos” citado por 

Gombrich, que remete certamente ao conservadorismo das charges em geral, já 
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tinha sido sinalizado por Walter Lippmann em seu clássico estudo sobre a opinião 

pública. Como disse numa frase clássica Lippmann, os estereótipos estão em nossa 

mente: “Na confusão brilhante, ruidosa do mundo exterior, pegamos o que nossa 

cultura já definiu para nós, e tendemos a perceber aquilo que captamos na forma 

estereotipada para nós por nossa cultura” (LIPPMANN, [1922] 2010, p. 85). 

O uso do estereótipo nas charges ocorre a fim de permitir que o leitor 

identifique os fatos retratados – ideias, acontecimentos, situações ou pessoas – 

pois, na medida em que são construções sociais, eles estão presentes na memória 

das pessoas e, portanto, facilitam a compreensão da ideia pretendida pelo 

chargista. Contudo, ao mesmo tempo em que ajudam, também podem fazer a 

charge perder a sua intenção crítica.  

Como destaca Gutemberg (2010), a charge nasce a partir da notícia. “Na 

construção de charge o noticiário diário é fonte inspiradora para o chargista”, que 

por meio dos seus traços “leva a uma construção social da realidade”. Para o autor, 

mais do que uma “forma de expressão artística e literária”, a charge funciona 

como um documento histórico e uma fonte de informação, o que torna inegável sua 

importância para a imprensa. Em linhas gerais podemos destacar a charge como um 

tipo de “texto” mais acessível e atrativo do que um artigo ou editorial, por 

exemplo. A imagem tem o poder de ativar nossa memória social, nos remetendo a 

outro lugar, a outro momento da história, evocando por meio da repetição o 

reconhecimento da imagem em questão.  

 

5 Análises 

  A Copa do Mundo, além do caráter internacional, está especialmente 

associada a aquele que é o esporte mais importante no contexto social brasileiro: o 

futebol (GASTALDO, 2012). Esse, segundo Mariovet (2012), é o “desporto que mais 

galvaniza sentidos identitários” e por isso mobiliza um público diversificado que, 

consequentemente, consome um maior número de informações sobre o assunto. Em 

vista disso, os meios de comunicação se aproveitam para, ao mesmo tempo, 

informar, chamar a atenção do público e aumentar suas audiências.  

 Diante da magnitude do evento e de sua realização em solo brasileiro, já 

era esperado um forte agendamento acerca da Copa do Mundo pela mídia 

brasileira, o que foi comprovado durante a sua realização. As páginas do Correio do 
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Povo (CP) foram inflamadas com a realização do evento no país. Dentre o universo 

de 32 charges produzidas pelo chargista Tacho durante o período de 12 de junho a 

13 de julho, 100% delas abordaram de forma direta ou indireta o Mundial. Nesse 

contexto, Cohen (1963 apud WOLF, 2002) já destacava que “embora a imprensa, na 

maior parte das vezes, possa ser bem sucedida ao indicar às pessoas como pensar, 

é espantosamente eficaz ao dizer aos seus leitores sobre o que pensar”.  

 Em vista do alto número de charges veiculadas sobre o evento no período 

proposto foram selecionadas três peças representativas. Desta forma, busca-se 

através delas ilustrar as principais características do trabalho do chargista Tacho 

acerca da Copa do Mundo. A observação das charges conta com as proposições de 

Roland Barthes (1990) nos textos mais clássicos sobre a imagem fotográfica e a 

retórica da imagem.  

 Conforme o autor, a fotografia comporta duas mensagens: uma denotada 

e outra conotada. O primeiro sistema consiste no sentido literal e comum de uma 

representação, seja ela verbal ou não-verbal; é sua significação básica 

considerando-se a informação que ela traz consigo. Em contrapartida, a conotação 

remete para as ideias e as associações que se somam ao sentido original. A 

conotação diz respeito a todos os significados que podemos atribuir a um signo para 

além do seu significado imediato e universal. 

 O conjunto de charges do Correio do Povo caracteriza-se 

fundamentalmente pela abordagem direta aos fatos que movimentaram os jogos da 

Copa do Mundo no Brasil. Em suma, o jornal destacou tanto o resultado de uma 

partida, o desempenho de uma seleção ou de um jogador, um episódio polêmico 

dentro ou fora de campo quanto a movimentação dos torcedores. Como recurso, o 

chargista usou e abusou dos estereótipos e caricaturas. Para Lippmann (1922) o 

estereótipo é um elemento-chave para a formação e manutenção da opinião 

pública. Segundo o autor, consiste em um meio de comportamento e conhecimento 

sobre a realidade social, construído e cristalizado pela imprensa.  

 Visto que a imprensa do Rio Grande do Sul caracteriza-se fortemente por 

trabalhar a cultura local e suas tradições é natural que durante a cobertura da 

Copa do Mundo o esteteótipo do gaúcho inevitavelmente fosse representado com 

destaque nas charges do Correio do Povo. Inclusive, sua representação aparece oito 

vezes nas charges de Tacho.  
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Figura 1: Charge CP - 21.06.2014 

 

 Em uma provável busca por aproximar o leitor de sua produção, a charge 

publicada no dia 21 de junho (Figura 1), traz o desenho estereotipado de dois 

gaúchos devidamente caracterizados em suas mais tradicionais indumentárias 

tradicionalistas, como chapéu, lenço, guaiaca, bombacha e botas. O fato é a 

invasão argentina para o jogo da seleção albiceleste contra a Nigéria, realizado na 

capital gaúcha. Através do estereótipo, o chargista aproveita para postular sua 

crítica que aparece de forma suave nos diálogos apresentados. Na charge em 

questão, Tacho aborda a histórica rivalidade com o país vizinho, em grande parte 

criada justamente pela imprensa esportiva brasileira.  

 Nesse sentido, o uso do estereótipo acerca do gaúcho e também da 

rivalidade com os argentinos permite que o leitor reconheça a crítica retratada, 

pois, na medida em que são construções sociais, tais estereótipos estão presentes 

na memória das pessoas (LIPPMANN, [1922] 2010). Nesse contexto, a charge 

analisada representa uma parcela significativa das peças do jornal que usaram o 

gaúcho como elemento de sua crítica. 

 Já na peça do dia 22 de junho, o Correio do Povo se valeu da 

representação de uma figura isolada para identificar o fracasso das promessas de 

novas manifestações sociais durante a Copa do Mundo no Brasil e que vinham sendo 

sustentadas desde os movimentos de junho de 2013.  
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Figura 2: Charge CP - 22.06.2014 

  

 Na charge, o manifestante aparece ilhado segurando uma placa com a 

inscrição “Não vai ter Copa” – símbolo do movimento anticopa. A expressão é 

utilizada para ironizar o fato de a competição não ter sucumbido a qualquer tipo 

de manifestação e sequer sentido o reflexo das ameaças que dominaram o período 

anterior a sua realização.  

 A condição do homem sozinho e abandonado em uma ilha faz alusão a 

ideia de que as manifestações literalmente ‘naufragaram’ durante o evento. Por 

isso, as roupas rasgadas, o chinelinho, a barba e o cabelo comprido. Dessa forma, 

Tacho, a partir de seus traços, trata do problema da política de uma forma 

bastante cuidadosa. Embora mostre um manifestante anti-copa, a questão 

ideológica é evitada, impedindo que o a opinião do Jornal seja desvelada, uma vez 

que não é possível identificar quem foi este homem – rico, pobre, trabalhador ou 

não. Ao tornar essa representação um “ninguém”, evita o conflito com os 

manifestantes.  

 O pífio desempenho da seleção de Luiz Felipe Scolari é outro ponto 

bastante destacado pelas charges do Correio do Povo. Ao todo, o jornal dedicou 10 

peças citando a má fase do Brasil na Copa do Mundo. A crítica ao desempenho 

futebolístico da seleção, portanto, dominou a produção chargística de Tacho, bem 

como a crítica do chargista, a qual é característica do formato.  
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Figura 3: Charge CP - 02.07.2014 

 

 Na peça publicada no dia dois de julho, Tacho traz a caricatura do 

técnico Felipão pedindo a troca da canção tema para os jogos do Brasil na Copa. 

Em entrevista ao Jornal Nacional (Rede Globo) do dia 27/06, o comandante da 

seleção pedira que os torcedores se unissem e empurrassem o time durante os 

jogos. Para ele, faltava “aquela” canção que embalasse o time o tempo todo, como 

se esse realmente fosse o grande problema do desempenho da seleção durante a 

competição.   

 Nesse contexto, ao solicitar que a música tema fosse trocada para “Não 

chores mais” de Gilberto Gil, o chargista crítica diretamente o técnico, por sua 

incapacidade de comandar eficientemente o time e não assumir os próprios erros, 

mas principalmente a pífia performance do Brasil durante a partida contra a 

seleção do Chile durante as oitavas de finais. Na ocasião, os jogadores da seleção 

brasileira demonstraram imensa fragilidade emocional e caíram em lágrimas 

durante a sofrida disputa nos pênaltis.  

 Em suma, a tendência em reforçar estereótipos é vista como o principal 

recurso do jornal para apresentar suas críticas. No caso do gaúcho, ele ganha um 

destaque especial nas peças de Tacho, perfazendo diversos momentos da Copa do 

Mundo. Ainda, a ácida e constante crítica à seleção brasileira e seu comandante, o 

técnico Felipão, dominou a produção do período analisado e evidenciou a 

preocupação do jornal em comentar os principais fatos de dentro e fora de campo, 

principalmente no que tange a seleção canarinho.  
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Considerações Finais  

 Ao estudar as classificações dos gêneros jornalísticos no Brasil, 

verificamos que a opinião, apesar do debate sobre seu uso, é parte integrante do 

jornalismo. Nesse cenário, o gênero opinativo configura-se como uma das mais 

antigas classificações do campo e subdivide-se em diversos formatos que tem a 

opinião como base, dentre eles, está a charge, utilizado neste trabalho.  

 A partir da conceituação do termo, buscou-se entender quais as 

principais características da charge e qual a sua importância no jornalismo, Ainda, 

houve a preocupação de diferenciá-la das demais formas de humor gráfico para, 

então, conhecer um pouco de sua história e funções. Pode se dizer, portanto, que 

a charge é a representação crítica de um fato atual, contextualizado em tempo e 

espaço, que se utiliza fundamentalmente da imagem e por vezes também do texto 

escrito para afirmar sua crítica. Através do humor e da sátira, ela acaba por 

expressar a opinião do chargista e/ou do veículo para o qual ele trabalha.  

 Nesta pesquisa reuniu-se o estudo do formato charge e um dos 

momentos mais relevantes da cobertura jornalística esportiva mundial: a Copa do 

Mundo FIFA. O evento que foi sediado no Brasil entre 12 de junho e 13 de julho de 

2014 movimentou todos os setores do país e, consequentemente, dominou a 

cobertura midiática durante a sua realização. 

 A totalidade de charges do Correio do Povo sobre o evento comprova que 

a Copa do Mundo dominou a cobertura midiática do jornal durante a sua realização 

no país. Inclusive, todas as peças da “opinião ilustrada” foram dedicadas ao 

espetáculo do futebol, seus times e jogos, com destaque evidente para a Seleção 

Brasileira e seu técnico, ele mesmo um personagem caricato. Em suma, isso pode 

ser explicado através da teoria do agendamento (Agenda-setting) que considera as 

relações entre a agenda pública e a agenda midiática, bem como o “poder” que 

esta última tem em pautar suas notícias e informações (FAUSTO NETO, 2010).  

 Nesse cenário, a charge como um formato de opinião além de influenciar 

o modo como seus leitores percebiam os fatos que marcaram a Copa do Mundo do 

Brasil também colabora para construir um cenário onde o evento esteja no cerne 

das discussões cotidianas.  
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