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Em outubro de 2008, em plena crise financeira mundial, Aliedo publica em seu blog uma 
imagem de George Washington (aquela da nota de dólar), em frente a um caixão, com um 
cifrão no lugar da lápide. Abraçado a Washington, Karl Marx diz: “Elementar, meu caro 
Washington.” Apesar da frase curta e do traço simples, a mensagem é clara para quase todo 
mundo que frequentemente lê jornal ou vê televisão.  
 
Cada vez mais forte nos dias atuais, a charge se tornou tão relevante que muitos jornais de 
grande circulação no Brasil lhe cedem espaço na parte mais importante de suas páginas: a 
capa. Ou em páginas consideradas nobres. De acordo com o chargista brasileiro Aroeira, o 
desenho ganha força por ser opinativo. “O povo gosta de opinião, se for com piada então, 
melhor ainda”, brinca. Além disso, ele diz que essa opinião alivia, é quase uma catarse para o 
leitor: “É aquela bordoada bem dada no presidente, governador, prefeito, deputado, senador 
ou qualquer outra autoridade de sua ‘despreferência’. Só não gosta quem leva a sério, quem 
acha que devemos nos ater aos fatos, ou sermos politicamente corretos, e outras bobagens 
que não se aplicam ao humor”, defende.  
 
O termo charge é proveniente do francês “charger”, que em português significa carregar, 
exagerar. A charge tem o caráter de crítica, de provocar o hilário, tendo um efeito quase 
exagerado. Ela se caracteriza por ser um texto visual humorístico e opinativo, criticando um 
personagem ou fato específico. Além disso, precisa ter um texto atraente aos olhos do leitor, 
pois a imagem é de rápida leitura, capaz de transmitir várias informações de uma só vez. No 
entanto, o leitor do texto chargístico tem que estar bem informado sobre o tema abordado 
para que possa compreender e captar seu teor crítico. Afinal, ali está focalizada e sintetizada 
uma certa realidade. E só quem conhece a realidade é que entenderá, efetivamente, a charge. 
O criador pode fazer sua crítica e ao mesmo tempo arrancar risos do leitor. Nela, pode-se 
expressar opinião, ironizar o sistema político, econômico e social e criticar líderes políticos. De 
acordo com os autores do Dicionário de Comunicação, Rabaça e Barbosa, uma boa charge 
deve procurar um assunto atual e ir direto onde estão centradas a atenção e o interesse do 
público leitor.  
 
Certa vez, em uma conversa informal com Lute, chargista de um importante jornal mineiro, o 
presidente Luis Inácio Lula da Silva comentou que a charge “é um reflexo do cenário nacional, 
mas que deixa livre à interpretação pessoal do leitor”, ou seja, as charges conseguem 
trabalhar no leitor habilidades interpretativas tanto visuais como verbais. Com isso concorda o 
desenhista André Dahmer, autor das tirinhas dos Malvados e que atualmente trabalha para o 
portal de noticias de uma grande empresa do ramo.  
 
Atualmente, programas de televisão e telejornais também têm dado espaço para esse tipo de 
manifestação cultural. Alguns ilustradores famosos, como Millôr Fernandes, Ziraldo, Chico 
Caruso, Cláudio Paiva, Jaguar e tantos outros, possuem inúmeras passagens na mídia 
impressa e eletrônica com vários trabalhos de sucesso, mas, para Aroeira, a charge tem 
perdido importância relativa de uns anos pra cá, pelo menos nos jornais impressos brasileiros. 
“Saímos das capas, mas, por outro lado, ganhou-se a dimensão do movimento. Agora os 
jornais aceleraram a migração para outros meios como a televisão, a internet e até mesmo os 
celulares com as popularíssimas charges animadas”, argumenta.  
 
No entanto, é na internet, principalmente em blogs e sites de humor, e na televisão que essa 
arte ganha mais notoriedade e ajuda a revelar novos profissionais. Arnaldo Branco, que faz 
parceria com Dahmer no portal, formou-se em jornalismo há alguns anos, mas foi descoberto 
acidentalmente devido ao sucesso do seu blog de humor Mau Humor. Outro jornalista 
descoberto na internet é Daniel Juca.  
 
Juca se formou em jornalismo e atualmente cursa Desenho Industrial. Aliando os dois cursos, 
ou melhor, usando a experiência dos dois cursos, edita uma revista independente chamada 
“Tarja Preta”, e conta com a participação dos citados Dahmer e Branco, além de famosos como 
Allan Sieber, Matias e Leo Martins.  



 
Todos eles concordam em uma coisa: se fazer piada é coisa séria, por que não fazer piada com 
coisa séria?  
 
  

Origens e diferenças 
 
Caricatura: vem de caricare, de origem italiana, que significa carregar no sentido de aumentar algo em 
proporção. É um desenho de pessoa ou personalidade que enfatiza as características pessoais de forma 
bem-humorada, dando evidência para detalhes da fisionomia, gestos, vícios e hábitos particulares.  
 
Charge: origina-se da palavra francesa charger, que significa carga no sentido de exagerar nos traços do 
caráter de alguém ou de algo para provocar humor e reflexão. É um estilo de ilustração que satiriza, por 
meio da caricatura, algum acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos. Muito utilizadas 
em críticas políticas em situações do cotidiano.  
 
Cartoon: tem sua origem na palavra italiana cartone – cartão, no sentido de pedaço de papel. Chamado 
também de cartune ou cartum, é um desenho humorístico acompanhado ou não de legenda, de caráter 
extremamente crítico, que retrata, de forma sintetizada, algo que envolve o dia a dia de uma sociedade, 
como ações de comportamento, por exemplo. Geralmente, os temas do cartoon são atemporais e 
universais. Outra curiosidade é que o termo também se refere à coletânea de séries de desenho animado 
e curtas-metragens audiovisuais produzidos originalmente pelo Cartoon Network Studios, em parceria 
com a produtora Hanna-Barbera.  
 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14, 15 e 16 ago. 2009, Seudinheiro, p. B-
10.   


