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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como propósito realizar uma análise de discurso crítica multimodal de 

charges sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff buscando compreender as 

relações ideológicas hegemônicas para promoção desse processo. Para isso, foram escolhidos 

doze textos desse gênero discursivo publicados entre 2013 e 2016 no ciberespaço, sobretudo 

nas redes sociais. O arcabouço teórico do estudo tem como base fundamental a Análise de 

Discurso Crítica que se fundamenta principalmente nas abordagens de Fairclough (2001, 2003) 

e de Chouliaraki e Fairclough (1999). Apoiamo-nos ainda na Gramática do Design Visual, de 

Kress e Van Leeuwen (2006), os quais nos fornecem um aparato para leitura e análise de textos 

multimodais. Desenvolvendo uma pesquisa de caráter qualitativo, de acordo com os 

pressupostos metodológicos da Análise de Discurso Crítica, compreendendo o discurso como 

um elemento das práticas sociais. Considerando as relações transdisciplinares e teórico-

metodológicas da ADC utilizaremos algumas categorias de análise com base em teóricos 

sociais. O foco de investigação é o significado identificacional, utilizaremos, portanto, as 

categorias ideologia e hegemonia - a ideologia é analisada empregando conceitos formulados 

por Thompson (2011); e a hegemonia será tratada a partir do que é proposto por Gramsci (1984, 

1988). Para favorecer a compreensão da conjuntura sócio-discursiva, desenvolveu-se uma 

discussão sobre charge eletrônica, mídia e política, assim como, a descrição e comentários sobre 

a divulgação e exposição do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 

Constatou-se que as charges digitais constroem representações ideológicas particulares de 

Dilma Rousseff, utilizando-se de elementos multimodais e discursos muito bem arquitetados, 

na web, para estabelecer consenso e conquistar a adesão pública a fim de manter a hegemonia.  

 

Palavras-chave: Charge. Impeachment. Ideologia. Hegemonia.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to perform a multimodal critical discourse analysis of political 

cartoons on the process of impeachment of Dilma Rousseff seeking to understand the 

hegemonic ideological relations to promote this process. For this, twelve texts of this discursive 

genre, which were published between 2013 and 2016 in cyberspace, especially social networks 

were chosen. The theoretical framework of the study is based on Critical Discourse Analysis, 

which is based mainly on the approaches of Fairclough (2001 and 2003) and Chouliaraki and 

Fairclough (1999). We will also base our study on the Visual Design Grammar of Kress and 

van Leeuwen (2006), which provide us with an apparatus for reading and analyzing multimodal 

texts. Developing a qualitative research, according to the methodological assumptions of 

Critical Discourse Analysis, understanding discourse as an element of social practices. 

Considering the transdisciplinary and theoretical-methodological relations of ADC, we will use 

some categories of analysis based on social theorists. The focus of the research is the 

identificational meaning, therefore, we will use the categories ideology and hegemony - 

ideology is analyzed using concepts formulated by the British sociologist, John B. Thompson 

(2011); and hegemony will be treated from what is proposed by the philosopher, Antonio 

Gramsci (1984, 1988). For the analysis, a discussion about electronic cartoons, media and 

politics was developed. As well as the description and comments on the impeachment process 

of President Dilma Rousseff. It was found that digital polical cartoons construct particular 

ideological representations of Dilma Rousseff, using multimodal elements and well-designed 

discourses, on the web, to establish consensus and conquer public adhesion in order to maintain  

the hegemony. 

 

Keywords: Charge. Impeachment. Ideology. Hegemony. 
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— Não há dúvida – disse K. – de que por trás de todas as 

manifestações deste tribunal, no meu caso por trás da detenção 

e do inquérito de hoje, se encontra uma grande organização. 

Uma organização que mobiliza não só guardas corrompíveis, 

inspetores e juízes de instrução pueris, no melhor dos casos 

simplórios, mas que, além disso, sustenta uma magistratura de 

grau elevado e superior, com o seu séquito inumerável e 

inevitável de contínuos, escriturários, gendarmes e outros 

auxiliares, talvez até de carrasco, não recuo diante dessa palavra. 

E que sentido tem essa grande organização, meus senhores? 

Consiste em prender pessoas inocentes e mover contra elas 

processos absurdos e na maioria das vezes infrutíferos, como no 

meu caso. Diante dessa falta de sentido do conjunto, como evitar 

a pior das corrupções entre os funcionários? (KAFKA, O 

Processo, Cia das Letras, p. 61). 

 

https://acasadevidro.com/2014/06/03/estudos-sobre-kafka-com-pierre-bourdieu-michael-lowy-ernst-pawel-pierre-clastres-e-outros-estudiosos/
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 INTRODUÇÃO 

 

Considerando os textos e suas múltiplas semioses como parte dialética da formação 

social e embasados nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso Crítica 

(ADC) e da Gramática do Design Visual (GDV), investigaremos as ações sociodiscursivas de 

charges que circularam na web durante os anos de 2013 a  2016, na conjuntura social brasileira 

do processo de impeachment da presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff. 

Inicialmente é necessário apresentar a tríade que compõe esta dissertação: a linguagem, 

a mídia, a política. É sabido a importância da linguagem para as práticas sociais, o que muitas 

vezes nos escapa é a percepção de que ela passou a ocupar um lugar influente e decisivo nas 

práticas sociais contemporâneas.  

Conforme Chouliaraki e Fairclough (2002, p. vii, tradução nossa), nas atuais economias, 

baseadas em conhecimento, a linguagem é parte constituinte do processo de produção, já que, 

“muitos dos ‘bens’ que são gerados possuem um caráter linguístico, ou pelo menos 

parcialmente linguístico”. Os autores falam ainda, sobre a tecnologização da linguagem, na 

perspectiva de que “ela é cada vez mais vista como um outro material ao qual as tecnologias 

sociais podem ser aplicadas na busca por maiores lucros ou melhor desempenho” 

(CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 2002, p. vii-viii, tradução nossa). E, ressaltam, diante 

deste contexto, que uma percepção crítica da linguagem é a saída para essas “colonizações”.  

A maior parte das transformações contemporâneas são decorrentes dos avanços 

tecnológicos – os meios de comunicação são um exemplo, o rádio, a televisão e mais 

recentemente a internet têm modificado o modo como nos relacionamos com o mundo. E, sem 

dúvida, essas mudanças também atingem a política. Um campo de demasiada relevância para a 

vida das pessoas e que muitas vezes é deixada em segundo plano, diante dos recorrentes 

episódios marcados por desgastes e descrédito.  

É neste cenário que se situa esta dissertação. Atentando para questões sociais que se 

relacionam à mídia e à política, nosso objetivo principal foi desenvolver uma análise de discurso 

crítica multimodal de charges que se referem ao governo e impeachment de Dilma Rousseff. 

Como objetivos específicos, temos:  

a. Examinar como a mídia, através de charges, agem ideologicamente e hegemonicamente 

para a promoção de discursos pró-impeachment; 

b. Compreender de que maneira discursos que desqualificam Dilma Rousseff servem para 

motivar e deflagrar o seu impeachment; 
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c. Investigar as operações ideológicas presentes nas charges. 

d. Averiguar as formas de representação de Dilma Rousseff nas charges; 

e. Examinar os reais interesses que sustentam o impeachment;   

f. Discutir os efeitos sociais desencadeados pelos sentidos das charges na web; 

g. Problematizar os discursos chargistas que contribuem para a manutenção de relações 

assimétricas de poder. 

O corpus de análise é constituído por doze charges veiculadas na esfera digital. Trata-

se um gênero multimodal produzido, de modo geral, com a finalidade de sintetizar 

acontecimentos de forma humorada e crítica, sendo assim, atuam socialmente constituindo 

construções/representações de eventos, ideias, pessoas e práticas sociais, além de interagir e 

criar identidades de atores sociais. Nessa perspectiva, também observamos questões ligadas a 

ideologia hegemônica presentes nos textos, isto é, compreender o complexo arranjo de 

interesses ocultos que sustentam o processo de impeachment da presidenta Dilma.  

Considerando que nossa temática principal é a política, dentro de um contexto de Golpe 

de Estado1, a maneira como os agentes, envolvidos nesse processo são apresentados (ou não), 

auxilia a compreensão, por exemplo, de que temáticas, leituras e interpretações são mais 

frequentes e quais seus possíveis efeitos. Logo, é indispensável verificar como Dilma Rousseff 

foi apresentada nos discursos.  

Como temática de bastante relevância nacional e que também ganhou destaque na mídia 

internacional, acreditamos na importância de seu debate. Pretendemos esclarecer que por trás 

do jogo imagético, da piada, não há imparcialidade, isto é, os discursos sempre favorecem a 

alguém e a determinados grupos. É imprescindível investigar criticamente como as relações 

assimétricas de poder são expressas, sinalizadas, construídas, legitimadas pelo uso do discurso 

(WODAK, 2004, apud RAMALHO e RESENDE, 2011, p. 20).  

A Análise do Discurso Crítica observa como os textos geram sentidos a partir das 

relações semânticas que se estabelecem entre duas ou mais orações – através dos operadores 

argumentativos -, é possível investigar de que modo as pessoas constroem/representam o 

mundo, outras pessoas, as coisas, os eventos, e legitimam, desvalorizam algo e/ou alguém em 

seus textos. 

                                      
1 Compreendemos o processo de impeachment de Dilma Rousseff como um Golpe de Estado, uma vez que, houve 

uma manipulação jurídica, midiática e política fortemente articulada para dar ao processo o censo de legalidade, 

enquanto o que se buscava era manter os interesses econômicos dos envolvidos no esquema.  
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Compreender como as charges foram produzidas, distribuídas, divulgadas, e constroem 

ideologicamente o discurso pró-impeachment é relevante, pois favorece a desarticulação das 

estruturas de dominação. 

Acreditamos que as análises que serão apresentadas podem suscitar ressignificações, 

por meio de reflexões e promover mudanças individuais e coletivas.  

A teoria da ADC é importante para o estudo da sociedade e, de como as relações sociais 

discursivas se estabelecem, por esta razão, nos reportamos ao seu conteúdo na tentativa de 

fornecer subsídios para uma maior compreensão da manipulação política e midiática presente 

nas charges. Esses processos de manipulação são hoje muito mais recorrentes, sobretudo, em 

decorrência das mudanças tecnológicas.  

 Com o intuito de auferir os objetivos, geral e específicos, organizamos a dissertação em 

quatro capítulos: no Capítulo 1 apresentamos a Análise do Discurso Crítica (ADC), iniciando 

(seção 1.1) por expor os dois principais pilares da ADC - Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF) e o Realismo crítico (RC), fundamentais para constituição da teoria enquanto abordagem 

linguística com enfoque no social. Apresentamos em seguida (seção 1.2) o surgimento da ADC, 

seus interesses investigativos e algumas características que  a distingue de outras abordagens 

analítico-discursivas. Na seção 1.3, apresentamos a abordagem dialética/relacional de Norman 

Fairclough e sua proposta inicial de análise com base no modelo tridimensional. Na seção 1.4, 

expomos as mudanças ocorridas na ADC em virtude das conexões linguísticas e sociais, 

ocorridas a partir de Fairclough ( 2001, 2003), e Lilie Chouliaraki e Fairclough (1999) como, 

por exemplo, o fato do discurso figurar na modernidade tardia e a descentralização do discurso, 

passando a ser compreendido como um momento das práticas sociais; apresentamos assim, os 

três significados e suas respectivas categorias que serão utilizadas para a análise; por último, 

traremos o novo enquadre metodológico da ADC com base no RC.  

Entendemos que não apenas textos orais e/ou escrito são capazes de produzir 

significados, construir identidades, expressar ideologias, persuadir e manipular indivíduos, 

manter relações interativas, mas também, os textos multimodais (as imagens, cores, sons, 

movimento, etc.), desse modo, compreendemos que, a linguagem multimodal das charges é 

carregada de significações. Para a compreensão e ampliação dos significados multimodais 

encontrados no corpus, iremos apresentar a GDV, de Gunther Kress e Theo van Leeuwen 

(2006), (igualmente a ADC, a GDV tem como base as metafunções de Halliday (1985)). 

Utilizarmos o mesmo gênero em estudo para apresentar as três metafunções para a interpretação 

do design visual: Significados representacionais (representações entre participantes 
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representados em uma estrutura visual); significados interativos (relação entre imagem e 

espectador) e significados composicionais (relação entre elementos da imagem).  

No terceiro capítulo – Charge: mídia e política, discutiremos sobre o gênero charge e 

sua relação com o discurso político e a relação de interdependência mantida entre a mídia e o 

discurso político. Trataremos de expor seu contexto de surgimento e faremos apontamentos 

sobre suas características principais, funções sociais e processos sociais: produção, distribuição 

e consumo em rede. Na seção 3.2 apresentaremos um pouco das mudanças que ocorreram com 

relação ao discurso político na mídia, na seção seguinte, iremos evidenciar como a mídia 

explorou/apresentou o processo de impeachment de Dilma Rousseff, com ênfase aos 

midiativista no ciberespaço. 

O último capítulo é destinado a apresentar a metodologia conforme a ADC, explicando 

cada passo da pesquisa, assim como os processos de seleção e tratamento do corpus. Em 

seguida, apresentaremos a análise dos dados (cada passo da pesquisa é apresentado em seção 

própria). As charges serão descritas e interpretadas qualitativamente com base nas categorias 

da ADC e GDV, de forma dialética, levando em consideração aspectos conjunturais que 

envolvem a temática abordada nas charges -impeachment, a prática particular, contexto de 

produção, e questões ideológicas. Os resultados serão apresentados e discutidos nas 

Considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 - ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

 

Este capítulo é dedicado à exposição da fundamentação teórica primordial para esta 

dissertação. Iniciamos falando sobre os pilares básicos da Análise do Discurso Crítica (ADC) 

e, em seguida, comento brevemente sobre seu surgimento e características fundamentais 

enquanto abordagem teórica. Apresentamos também a análise do discurso textualmente 

orientada (ADTO) e sua proposta inicial de análise - o modelo tridimensional. Encerramos o 

capítulo, apresentando as principais mudanças ocorridas na teoria e método da ADC a partir de 

aprofundamentos com a Linguística Crítica, principalmente o Realismo Crítico. 

1.1 LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E REALISMO CRÍTICO: OS PRINCIPAIS 

PILARES DA ADC 

  

Podemos dizer que a face linguística e a face social da Análise do Discurso Crítica 

(doravante ADC) residem respectivamente na Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e no 

Realismo Crítico (RC). 

Apresentaremos brevemente uma contextualização da LSF, buscando demonstrar como 

essa teoria linguística explica/concebe a relação dialética entre linguagem e sociedade. 

Fairclough elenca em sua teoria diversos nomes das ciências linguística e social como Bakhtin, 

Bourdieu, Foucault, mas é com base em Halliday, mais especificamente, em sua Gramática 

Sistêmico-Funcional, que a ADC se orienta para suas análises linguísticas (RESENDE e 

RAMALHO, 2009). 

A LSF é uma teoria linguística com foco na funcionalidade da língua. Apesar de a LSF 

estudar também a estrutura sintática da língua, essa linha de pesquisa tem como enfoque, 

principal, está em estudar “o que a língua faz e como ela faz” (ISFLA2 apud FERNANDES, 

2014, p. 52). 

Halliday (1993) concebe a língua como um sistema semântico e funcional. Essa 

linguística é sistêmica uma vez que compreende a língua como um recurso potencial ordenado 

em sistemas e funcional porque compreende a língua como ação em contexto, no qual é a língua 

em uso que nos possibilita funcionar/agir em contextos sociais. 

                                      
2

 International Systemic Functional Linguistics Association.  
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Importante ressaltar aqui a noção de texto para Halliday (1978, p. 122), o qual é visto 

como: 

  

Uma forma linguística de interação social. É uma progressão contínua de 

significados [...]. Os significados são as seleções feitas pelo falante das opções 

que constituem o potencial de significado; o texto é a atualização desse 

potencial de significado, o processo de escolha semântica. 

  

Feita essas colocações, devemos ver o texto, segundo Halliday, como uma instanciação 

do sistema, de maneira que sistema e língua não são fenômenos separados. São os mesmos 

fenômenos vistos sob diferentes perspectivas. 

Halliday (2014) explica o porquê de sua gramática ser de natureza funcional. Afirmando 

que por se tratar de uma investigação de como a língua é empregada, sua gramática é, portanto, 

uma gramática “natural”. Como também, por seus componentes de significação serem também 

funcionais: significado ideacional – representa e expressa o mundo físico, assim como o mundo 

abstrato de nossa consciência – pensamentos, crenças e valores; interpessoal - atribuição de 

papéis sociais aos envolvidos na interação. Possibilita também, que os indivíduos se expressem 

e compreendam ações, sentimentos e julgamentos (BLOOR, 1995, p. 9); e textual - possibilita 

organizar o que dizemos de acordo com os recursos que dispomos da língua – se refere à 

relevância da linguagem aplicada em contextos situacionais específicos. 

Um último motivo de sua gramática ser funcional é porque cada componente na língua 

é explicado pela referência a sua função no sistema linguístico como um todo. Desse modo, 

todos os elementos da língua são construídos como configurações orgânicas de funções. 

Segundo Halliday (2014, p. 24), estamos familiarizados em falar de linguagem em 

diferentes rubricas. Desde os livros escolares que costumavam organizar e separar os capítulos 

“sobre pronúncia, ortografia, morfologia e sintaxe [...]. Isso reconheceu o fato de que uma 

linguagem é um sistema semiótico complexo, com vários níveis ou estratos”. De modo 

semelhante, Halliday (2014) apresenta um modelo de estratificação da língua, referindo-se à 

fonologia, ortografia, gramática, contexto etc. 

Estamos constantemente utilizando a linguagem em nosso dia a dia para realizar as 

atividades interativas.  De acordo com Halliday (2014, p. 25), a gramática precisa “interagir 

com o que se passa na linguagem externa: com os acontecimentos e as condições do mundo e 

com os processos sociais em que nos envolvemos”. Mas também, precisa, simultaneamente, 

“organizar a interpretação da experiência e a promulgação dos processos sociais, para que 

possam ser transformados em redação”. 
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Ainda conforme o linguista, ao se comunicarem, as pessoas fazem escolhas com base 

nos recursos disponibilizados pela língua, produzindo sentidos e obtendo diversos fins. Para 

explicar a relação dialética entre linguagem e sociedade, Halliday (1993) afirma que as 

interações humanas ocorrem dentro de contextos socioculturais, de forma que o contexto, de 

certa maneira, determina o que dizemos e o que dizemos, de certa maneira, determina o 

contexto. O contexto é dotado de significados culturais – isto é, eles atuam como “constructos 

semióticos” que dão pistas as pessoas para saberem como agir e o que dizer em determinadas 

situações.  

O autor apresenta essa relação ao afirmar que a língua é um sistema semântico complexo 

(HALLIDAY, 2004). Sendo organizada em diversos estratos3: o estrato semântico – refere-se 

à produção de significados; o estrato lexical-gramatical – que se refere à forma como 

organizamos nosso discurso (com base na sintaxe e no léxico); o estrato fonológico – relativo 

à forma como combinamos os sons da língua de modo coerente e sistemático; e o estrato 

fonético – diz respeito à forma como usamos os recursos na produção e escuta de sons. Fazemos 

uso da linguagem para nos comunicarmos e dar sentidos a nossas experiências comunicativas. 

O estrato semântico da língua combina-se a um estrato extralinguístico: o estrato do contexto 

de situação – aquele em que a interação comunicativa ocorre. 

A Figura 1 representa o estrato da organização do idioma e mostra como o sistema 

linguístico estratificado está "embutido" em contexto (Halliday, 2014, p. 26).     

Figura 1 - Estratificação da língua 

 

Fonte: Adaptado de Halliday, 2004, p. 26. 

 

                                      
3 Os estratos são apresentados aqui, mas, não iremos discuti-los nas análises.  
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No estrato do contexto temos três elementos que qualificam as situações comunicativas: 

1) Campo - concerne ao que acontece em situações específicas, isto é, quem faz o quê, com/para 

quem, quando, onde, como; 2) Relações - refere-se às relações estabelecidas entre os indivíduos 

em determinadas situações de comunicação; 3) Modo - Diz respeito à forma simbólica 

(linguagem escrita ou falada) através da qual a interação acontece em determinado contexto de 

interação.  

É no estrato semântico que podemos ver as metafunções da linguagem (que serão 

apresentadas posteriormente). Conforme Halliday, há uma influência do estrato do contexto 

sobre o estrato semântico, oferecendo informações que podem suscitar ou restringir o que pode 

ser dito.  

Entretanto, no que lhe concerne, o estrato do conteúdo semântico intervém no estrato do 

conteúdo léxico-gramatical. Portanto, o que é adequado/esperado/possível dizer em 

determinado contexto é realizado por meio de estruturas léxico-gramaticais (que combinam 

vocábulo e gramática) e, que, quando realizáveis em interações comunicativas orais, ocorrem 

por meio de recursos fonológicos e fonéticos.   

Halliday afirma que o fato mais significativo da língua enquanto um sistema semântico 

é sua sistematização em componentes funcionais. A estrutura de uma língua evidencia como 

ela se desenvolveu de modo a desempenhar funções na vida das pessoas (HALLIDAY, 1993).  

Como já vimos, a LSF é uma teoria linguística centrada na noção de funcionalidade da 

língua, isto é, da língua em uso. Conceber a linguagem desse modo implica compreender que 

tudo o que é dito (verbal, não-verbal, multimodal) tem um propósito e que este tem uma base 

social.  

Halliday (1993) identifica sete funções iniciais da linguagem: instrumental, regulatória, 

interacional, pessoal, heurística, imaginativa e informativa. Essas funções vão sendo 

incorporadas gradativamente pelas pessoas desde seu nascimento - “a variedade funcional 

original da linguagem infantil” -, e esta linguagem será “substituída por um sistema funcional 

mais abstrato e altamente codificado, mas também mais simples” (HALLIDAY, 1993, p. 356, 

tradução nossa).  

As metafunções de Halliday contemplam, indiretamente, as três metafunções da 

linguagem: a ideacional, a textual e a interpessoal. Vamos observar como cada uma delas atua: 

1) A metafunção ideacional - responsável por representar e expressar o mundo físico - o 

que existe e acontece - é a representação de nossas experiências, como também, o 

mundo abstrato de nossa consciência - valores, crenças, pensamentos etc. 
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2) A metafunção textual - viabiliza a organização do que dizemos de diferentes maneiras, 

a partir dos recursos de que a língua dispõe. A gramática é o mecanismo linguístico 

responsável por operar ligações entre as escolhas significativas provenientes das 

funções linguísticas, construindo uma estrutura unificada. A metafunção textual 

também remete a significância da linguagem em contextos específicos.  

3)  A metafunção interpessoal - responsável por atribuir papéis sociais para os indivíduos 

envolvidos na interação. Também permite que as pessoas compreendam e expressem 

sentimentos, emoções, ações e julgamentos (BLOOR; BLOOR, 1995, p. 9). 

 De acordo com Halliday (1993, p. 112, tradução nossa), as metafunções não se referem 

à linguagem em uso, mas são “componentes funcionais do sistema semântico” e “modos de 

significar que estão presentes em todos os usos da linguagem e em todos os contextos sociais”. 

Isso significa que, em nossas interações sociais ao falarmos/escrevermos, estamos 

simultaneamente: a) estamos representando as pessoas, o mundo, os eventos e as coisas; b) 

estamos estabelecendo relações com outras pessoas; c) estamos organizando nossos enunciados 

de modo a torná-los coerentes.  

Dessa forma, as três metafunções estão interligadas e os textos devem ser analisados 

segundo cada aspecto. Pois, todo enunciado é multifuncional, isto é, serve para diversas funções 

sincronicamente.  

Halliday elabora um quadro explicativo evidenciando a ligação entre esses elementos - 

contexto, metafunções da linguagem e sistema léxico-gramatical. No nível da oração, “cada 

componente contribui mais ou menos com uma estrutura completa”: transitividade, tema e 

modo. Elas, por sua vez, realizam as metafunções da linguagem. Observe o quadro.  

Quadro 1 - Contexto de situação, metafunções da linguagem e sistema léxico-gramatical 

CONTEXTO DE   

SITUAÇÃO 

METAFUNÇÕ

ES DA 

LINGUAGEM 

SISTEMA LÉXICO-GRAMATICAL 

Campo: o que está 

acontecendo em uma 

situação específica. 

Metafunção 

ideacional –   

Oração como 

representação. 

Transitividade: 

· Processos (ações desempenhadas) – 

material, comportamental, mental, verbal, 

relacional, existencial (verbos); 

· Participantes implicados nos processos 

(sujeito e objeto direto e indireto da 

gramática); 

· Circunstâncias envolvidas aos processos 

(advérbio de lugar, tempo, modo da 

gramática). 
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Relações: 

relacionamentos entre 

os indivíduos de uma 

situação específica. 

Metafunção 

interpessoal – 

Oração como troca. 

Modo: 

· Declarativo (afirmação); 

· Interrogativo (perguntas); 

· Imperativo (ordens); 

· Exclamativo. 

  

Modalidade: Sistema que estabelece graus de 

incerteza nos enunciados, através de palavras 

e expressões, como talvez, pode ser, às vezes, 

é possível. Quando os enunciados não 

apresentam essas marcas, dizemos que o 

enunciado foi categórico com relação ao que é 

dito. 

Modo: modo 

simbólico – 

linguagem escrita ou 

falada – através do 

qual a interação é 

realizada em 

determinado contexto 

de situação. 

Metafunção 

textual – Oração 

como mensagem. 

Tema: 

· Não marcado (quando a oração é iniciada 

pelo participante, também chamado de 

sujeito gramatical); 

· Marcado (quando a oração não é iniciada 

pelo sujeito participante da oração). 

 Fonte: Elaborado com base em Halliday, 2004.   

 

Halliday recorre ao estrato léxico-gramatical para evidenciar como as pessoas fazem 

uso das metafunções durante a comunicação, por meio de análise linguística.  Tendo como 

unidade de análise as orações, no estrato léxico-gramatical, podemos averiguar como os atores 

sociais geram sentidos com base nas escolhas que fazem e de acordo com os recursos que a 

língua dispõe.  

Feito essas pequenas considerações sobre a LSF, passemos, a compreender o diálogo 

desta teoria com a ADC.  

Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 139) afirmam que a escolha por usar a LSF como 

base teórica textual não se deu por acaso. Eles asseveram que, a LSF “teoriza a linguagem de 

uma maneira que se harmoniza mais com a perspectiva da ciência social crítica do que outras 

teorias da linguagem”. 

Essa harmonia entre as teorias deve-se a alguns fatores em comum, por exemplo: 

considera que existe uma relação dialética entre linguagem e sociedade; concebe o sistema 

linguístico estratificado estabelecendo interface com o extralinguístico; compreende que a 

interface entre o sistema linguístico e o extralinguístico possibilita a modificação da língua ao 

longo do tempo (HALLIDAY, 2004).  
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Esses três pontos também estão em conformidade com o Realismo Crítico, a teoria 

social crítica adotada pela ADC (da qual trataremos mais adiante). Assim, podemos ver a 

“harmonia” entre a face linguística e social da ADC.    

Fairclough (2003) propôs uma articulação entre as funções da linguagem, de Halliday, 

e o que ele chamou de significados textuais, associando assim a metafunção ideacional ao 

significado representacional — acessado ao investigar o discurso, a metafunção textual ao 

significado acional — ao investigar o gênero, e a metafunção interpessoal ao significado 

identificacional — ao investigar o estilo.  

Passemos agora a conhecer um pouco sobre a faceta social adotada pela ADC. Como já 

dissemos, há uma relação dialética entre linguagem e sociedade; há uma interface entre o 

sistema linguístico estratificado e a língua que se modifica ao longo do tempo por causa dessa 

interface entre o sistema linguístico e o extralinguístico. 

Considerando esses fatores, veremos que a teoria social crítica que a ADC adota também 

teoriza sobre essas relações. 

Fairclough (2003, p.27) passou a ver as metafunções como significados atrelados ao 

gênero, discurso e estilo, identificando-os como “as três principais maneiras em que o discurso 

figura como parte da prática social”.  

Foi essa ampliação que possibilitou à ADC o diálogo e a investigação do momento da 

prática social e sua relação dialética com outros elementos não discursivos, possibilitados pela 

aproximação teórica do Realismo Crítico (RC) que teve, como marco inicial, a publicação do 

livro A Realist Theory of Science, em 1975, de Roy Bhaskar.  Ao longo desses anos, passou a 

contar com outros importantes pesquisadores – Margaret Archer, Andrew Collier, Tony 

Lawson e Alan Norrie. 

O RC emergiu em um cenário de ciência dominado pela concepção positivista: 

  

princípio ontológico fenomenalismo – o conhecimento só pode fundamentar-

se na experiência; princípio metodológico da unidade do método científico – 

procedimento da ciência natural são diretamente aplicáveis ao mundo social 

com o objetivo de formular leis invariáveis e generalizações sobre fenômenos 

sociais; princípio axiológico da neutralidade – recusa a conceder aos 

enunciados normativos o status de conhecimento normativo e mantém uma 

rígida separação entre fatos e valores (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, 

p. 595). 

  

E tratou de operar em uma perspectiva diferente desta. Entendendo que o mundo social 

é ontologicamente diferente do natural, não se pode empregar os mesmos métodos. 
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O RC, baseado na ontologia que compreende o mundo social como sendo intransitivo, 

transfactual, estratificado (ARCHER, 1998), rebate aos princípios mencionados anteriormente. 

Responde, principalmente, ao princípio ontológico fenomenalismo, propondo uma visão 

ontológica estratificada da realidade, cuja acepção apresenta-se em três estratos: real, actual e 

empirical4
 (BHASKAR, 1998). 

Na concepção de mundo social estratificado proposto por Bhaskar (2008, p. 56-58), o 

mundo é um sistema aberto, em intermitente mudança e estabelecido por diferentes domínios 

(potencial, realizado e empírico), como também por diferentes estratos. Os estratos – físico, 

biológico, social, semiótico etc. – possuem estruturas específicos e mecanismos gerativos que 

se situam no domínio do potencial, ou seja, do que podem ou não serem ativados. Quando 

ativados concomitantemente, causam efeitos aleatórios nos demais domínios. 

O estrato potencial diz respeito às “estruturas causais e aos mecanismos gerativos” dos 

eventos concretos. Neste estrato, estão as entidades intransitivas, que existem mesmo que não 

saibamos elas. Esses mecanismos gerativos de diversos estratos (físico, biológico, social, 

semiótico, dentre outros) agem continuamente com seus poderes causais e geram efeitos em 

outros domínios.   

O estrato do realizado, por outro lado, corresponde ao que existe “independentemente 

de ser um objeto empírico para nós e de termos uma compreensão adequada de sua natureza” 

(SAYER, 2000, p. 09). Ainda conforme Sayer, este estrato refere-se ao que advém se e quando 

estes poderes (domínio das estruturas, mecanismos e poderes causais dos objetos) são ativados, 

isto é, àquilo que estes poderes fazem e ao que acontece quando eles são acionados. 

Por fim, o estrato empírico, é relativo ao que evidenciamos quando estruturas causais e 

poderes são acionados.  É o domínio das experiências efetivas, a parte do potencial e do 

realizado que é vivenciado/experienciado particularmente por atores sociais, sem que se esgote 

a possibilidade do que aconteceu ou poderia ter acontecido.   

Tomemos como exemplo, um chargista experiente que, no momento, não exerce sua 

função em nenhuma revista, jornal ou blog. Em termos de estruturas internas – físicas, 

cognitivas, biológicas -, ele é totalmente capaz de produzir charges; ele sabe como representar 

as pessoas e ideias, como mesclá-las aos textos, usar cores e destaques, associar ou desconectar 

conteúdos, enfim. Mesmo que ele decida desistir da profissão, esses saberes, essas estruturas, 

não deixarão de existir; mas continuam ocultas. 

                                      
4 Para os termos real, actual e empirical, de Bhaskar, utilizaremos respectivamente os termos propostos por Viviane 

Resende (2009, p. 20) potencial, realizado e empírico. 
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Quando o chargista decidir integrar-se a alguma equipe de editoração, ele utilizará 

parcelas de seu potencial – plano do realizado; conforme o que for possível fazer, pois deve-se 

considerar o ideário da empresa a qual ele presta serviço. 

Imaginemos que o chargista produza uma charge sobre o impeachment de Dilma e 

publique em sua página no facebook, assim como no jornal impresso. Quando essa charge 

circular na rede social e chegar as bancas de jornais, os consumidores que lerem o que ele 

produziu farão uso de seus conhecimentos prévios para compreendê-la. Mas, não podemos 

supor que as pessoas esgotarão todas as interpretações possíveis sobre o impeachment da 

presidenta, a partir do que foi construído na charge, nem que esta apresenta tudo o eu poderia 

ter sido dito. 

Conforme o RC, a “realidade” não corresponde ao que é realizado nem ao que 

percebemos empiricamente do que foi/é realizado. Acreditar nessa crença incorreria no que 

Bhaskar (2008, p. 36) chamou de "falácia epistêmica”. 

Um dos aspectos relevantes da estratificação do mundo social é a imprevisibilidade, uma 

vez que o mundo social é compreendido como um sistema aberto. Conforme Archer (1998), 

essa imprevisibilidade é resultante dos eventos concretos do mundo não terem efeitos diretos 

em determinados mecanismos estruturais, uma vez que são transfactuais, ou seja, agem de 

forma contínua e invariante. Todavia, geram resultados variáveis em sistemas abertos. 

Embora, conforme Archer (1998, p. 195, 196), uma sociedade assuma um momento 

histórico como sendo contingente, não significa ver as coisas sociais como pura contingência. 

Quanto ao princípio metodológico da unidade do método científico proposto pelo 

positivismo, o RC discorda que os mesmos métodos possam ser aplicados em pesquisas sociais, 

pois há limitações ontológicas entre as estruturas naturais e sociais (BHASKAR, 1998, p. 38). 

Archer afirma, com base em Bhaskar (1998), que para o filósofo, “nem os indivíduos 

nem os grupos satisfazem a existência da continuidade [...] para a autonomia da sociedade ao 

longo de momentos temporais distintos. Na vida social apenas as relações perduram” 

(ARCHER, 1998, p. 195). Desse modo, os objetivos sociais são as relações que se encontram 

no nível intermediário das práticas sociais, relacionando indivíduos e sociedade. 

Outro fator importante para a ADC é a discordância que o RC tem com o princípio da 

neutralidade, defendido pelo positivismo.   De acordo com Bhaskar (1998a, p. 409) “a ciência 

social não é neutra [...] ela sempre consiste em uma intervenção prática na vida social e às vezes 

logicamente implica valor e julgamento práticos”. 

Como podemos perceber, há um caráter político e, portanto, não neutro em relação aos 

objetivos sociais investigados. Quanto à relação entre a sociedade e os atores sociais, conforme 
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o RC, a sociedade preexiste às pessoas, que podem apenas mantê-la ou transformá-la. De acordo 

com Bhaskar (1998, p. 214), 

  

se a sociedade é sempre existente, então qualquer prática humana concreta ou 

ato de objetivação pode apenas modificá-la; e a totalidade desses atos sustenta 

ou modifica a sociedade. A sociedade não é um produto da atividade humana, 

nem ação humana é completamente determinada pela sociedade. A sociedade 

é para os indivíduos algo nunca fabricada por estes, mas que existe apenas em 

virtude da atividade dos indivíduos. 

  

 Bhaskar (1998c, p. 217) propõe o modelo transformacional da sociedade, para explicar 

como as sociedades se transformam, a qual pressupõe uma relação dialética assimétrica entre 

agência (as pessoas) e estrutura (a sociedade): há um “descompasso” entre as ações dos agentes 

e os efeitos que, potencialmente serão provocados nas estruturas sociais. 

Figura 2 - Modelo transformacional da sociedade. 

MODELO TRANSFORMACIONAL DA CONEXÃO ENTRE SOCIEDADE E INDIVÍDUOS 

 

SOCIEDADE 

 

 

                Socialização                                                                                                        Reprodução/ 

                                                                                                                                          Transformação 

 

INDIVÍDUOS    

 

Fonte: BHASKAR (1998c, p. 217, tradução nossa). 

 

Neste modelo, as práticas sociais servem de ponto de conexão entre o plano concreto da 

agência humana e o plano abstrato das estruturas sociais – é no plano da prática que podemos 

investigar como ocorrem as transformações sociais. 

Este modelo é bastante importante para a ADC, uma vez que explica a relação entre 

estrutura e ação no processo de transformação da sociedade, como também porque é por meio 

dele que Bhaskar estabelece um conceito fundamental para análises de discurso crítica: o 

conceito de prática social. 

Bhaskar (1998c, p. 221) denomina “o ponto de contato” entre a agência humana e as 

estruturas sociais de “sistema de posição-prática” e incluem “as posições (funções, lugares, 

regras, deveres, direitos, etc.) ocupadas (preenchidas, colocadas em ação, etc.) por indivíduos, 

e as práticas (ações, atividades, etc.) nas quais se engajam”. O foco do interesse investigativo 

do autor são as relações entre as posições e as práticas. 
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Assim, o conceito relacional do modelo de Bhaskar nos permite investigar questões 

relativas a relações assimétricas de poder, conflitos, atores sociais e transformações sociais.  

  

1.2 O SURGIMENTO DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA E SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS  

  

A Análise de Discurso Crítica (doravante ADC), de modo geral, pode ser compreendida 

como um conjunto de abordagens científicas interdisciplinares para investigações críticas da 

linguagem enquanto prática social. 

Pode-se dizer em termos de filiação disciplinar que a ADC dá seguimento aos estudos 

referenciados convencionalmente com Linguística Crítica, desenvolvidos na década de 1970 

pela Universidade de East Anglia, expandindo seu escopo e em produtividade diante dos 

estudos a que se filia (MAGALHÃES, 2005).   

A Análise de Discurso Crítica teve início em meados de 1980, com o fortalecimento do 

paradigma linguístico funcionalista – ressaltou a relação entre linguagem e sociedade; e o 

surgimento da linguística crítica – focou na relação entre linguagem, ideologia e poder.  Entre 

1983 e 1987, o linguista britânico Norman Fairclough escreveu três artigos com o objetivo de 

desenvolver um aparato analítico que investigasse as conexões existentes entre linguagem, 

poder e ideologia. Fairclough (1989) explorou a relação entre o uso da linguagem e as relações 

desiguais de poder – sobretudo na Grã-Bretanha contemporânea. 

No início da década de 1990, a ADC, efetivamente, se consolidou como uma escola, 

como um paradigma dentro da linguística. Contribuíram para isso, o lançamento do periódico 

Discourse and Society, editado pelo linguista holandês Teun van Dijk, e, um simpósio, sediado 

na Universidade de Amsterdã, em janeiro de 1991, durante o qual, Teun van Dijk, Norman 

Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak, pesquisadores engajados com 

análises de discurso crítica, puderam, além de discutir as semelhanças e diferenças referentes 

aos modelos teórico-metodológicos que vinham adotando em suas pesquisas, planejar projetos 

colaborativos envolvendo pesquisadores de vários países.  (FERNANDES, 2014). 

Wodak e Meyer (2009), apresentam alguns fundamentos que caracterizam as pesquisas 

em ADC, são eles:  

a) Investigação de problemas sócio-discursivos, isto é, questões sociais que envolvem 

parcialmente a linguagem. Fairclough (1989) deixa claro que sua abordagem se constitui como 
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ciência crítica sobre a linguagem. Portanto, suas investigações precisam ter caráter sócio-

discursivo.  

b) Interdisciplinaridade, como a ADC emprega conceitos de outras áreas de 

conhecimento, como o conceito de ideologia, hegemonia e o próprio conceito de discurso etc – 

com o intuito de investigar a relação entre linguagem e sociedade nos processos de 

transformação/manutenção da condição social, a ADC é essencialmente interdisciplinar uma 

vez que precisa transcender a linguística para dar conta dessa relação dialética, linguagem e 

sociedade.  

Como enfatiza Van Dijk (1986, p. 4), a pesquisa em ADC vai além 

  
[...] da descrição ou da aplicação superficial, a ciência crítica de cada campo 

de conhecimento levanta questões que vão além, como as que dizem respeito 

à responsabilidade, interesses e ideologia. Ao invés de focalizar problemas 

puramente acadêmicos ou teóricos, a ciência crítica toma como ponto de 

partida problemas sociais vigentes, e assim adota o ponto de vista dos que 

sofrem mais, e analisa de forma crítica os que estão no poder, os que são 

responsáveis, e os que dispõem de meios e oportunidades para resolver tais 

problemas. 

 
Trata-se, portanto, de uma escola aberta ao debate e a mudanças e inovações constantes. 

c) Interesse por desvendar ideologias e relações de poder através de dados semióticos 

(não analisa apenas textos verbais, mas também, visuais e multimodais). Como assevera 

Resende e Ramalho (2006, p. 48), a ADC. 

 
Para Fairclough (1997), as convenções do discurso podem encerrar ideologias 

naturalizadas, que as transformam num mecanismo eficaz de preservação de 

hegemonias. Uma vez que as ideologias têm existência material nas práticas 

discursivas, a investigação dessas práticas é também a investigação de formas 

materiais de ideologia (Fairclough, 2001a). 

 
 Dessa forma, a ADC busca contribuir tanto para a percepção sobre os efeitos sociais de 

textos como também, para transformações sociais que ultrapassem as relações de dominação, 

parcialmente sustentadas por discursos.  

d) Transparência de posicionamento e interesses – os pesquisadores da ADC 

compreender que assumir um posicionamento em relação ao objeto em estudo significa manter-

se reflexivo sobre seu próprio processo de investigação e não diminui em nada o grau de 

cientificidade do aparato teórico-metodológico usado. 

         Como vimos, a ADC se fortaleceu com base no paradigma funcionalista, o qual 

ressaltou a relação entre linguagem e sociedade, como também, no surgimento da Linguística 

Crítica que focalizou nas relações estabelecidas entre linguagem ideologia e poder. 
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1.3 ANÁLISE DO DISCURSO TEXTUALMENTE ORIENTADA 

  

Existem diferentes abordagens de análises críticas do discurso. O expoente da ADC é 

reconhecidamente Norman Fairclough – a ponto de sua proposta teórico-metodológica ser 

chamada Teoria Social do Discurso, de ADC. Mas reafirmamos que, os estudos em ADC não 

se limitam ao trabalho de Fairclough. As abordagens mais conhecidas são: 

1)   Abordagem sócio-cognitiva ou Estudos de discurso críticos (ECD). Teun van Dijk 

prefere utilizar o segundo termo, uma vez que, reflete mais sobre seus pesquisadores do que, 

seus métodos, precisamente. 

Os pesquisadores em ECD “são comprometidos social e politicamente com igualdade e a 

justiça social [...] são tipicamente interessados na maneira como o discurso (re)produz a 

dominação social [...] e como grupos dominados podem resistir a tal abuso discursivamente” 

(DIJK, 2009, p. 63). 

O pesquisador recorre à teoria das representações sociais, em sua abordagem, postulada 

pelo psicólogo francês, Serge Moscovici (1982). Conforme essa teoria, os atores sociais, 

quando envolvidos em eventos discursivos, fazem uso de suas experiências anteriores e de 

estratégias próprias, indo além, “se apoiam em estruturas coletivas de percepções, ou seja, 

representações sociais”. 

São essas percepções socialmente compartilhadas que estabelecem conexões “entre o 

sistema social e o sistema cognitivo individual e realizam a tradução, homogeneização e 

coordenação entre as exigências internas e a experiência subjetiva” (WODAK; MEYER, 2009, 

p. 25).  

Assim, de acordo com essa abordagem, para compreendermos os discursos que circulam 

socialmente, faz-se necessário compreender a inter-relação entre as estruturas sociais, os atores, 

as ações sócio-discursivas, assim como, o contexto social. 

2)  Abordagem histórico-discursiva: Ruth Wodak busca estabelecer uma teoria do 

discurso associando campos de ação, gêneros, discursos e textos (WODAK e MEYER, 2009, 

p. 26).  

É comum os pesquisadores da abordagem histórico-discursiva se interessarem por 

pesquisar o discurso político. Procuram não se embasarem em grandes teorias sociais. Em vez 

disso, fundamentam suas pesquisas, elaborando instrumentos adequados a seus objetos de 

investigação. 
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Os pesquisadores identificam os conteúdos discursivo específico para, em seguida, 

investigarem os procedimentos sócio-discursivos e, por fim, averiguar as realizações 

linguísticas em seus contextos particulares. 

Uma das características dessa abordagem é a análise histórica a qual viabiliza a 

ampliação do estudo, fazendo com o que os pesquisadores não se detenham apenas ao evento 

discursivo, contemplando a reestruturação e explicação diacrônica das mudanças discursivas. 

3)  Abordagem dialética/relacional: essa é a versão de ADC do linguista britânico, 

Norman Fairclough, a qual adotaremos nesta pesquisa. 

Essa abordagem também é definida por Análise do Discurso Textualmente Orientada 

(ADTO), por realizar análises textuais. O significado do conceito de texto, para Fairclough, 

refere-se não apenas a textos escritos, mas inclui a oralidade e a multimodalidade.  

Outro esclarecimento que devemos fazer sobre seu conceito de texto é que o autor 

compreende que os textos não apenas possuem causas, mas também apresentam efeitos causais, 

uma vez que produzem efeitos sociais. Podem (re)afirmar ou transformar nossas convicções e 

atitudes, modificar procedimentos institucionais, promover guerras ou alianças etc.   

Entretanto, considerando a visão ontológica de mundo social como um mundo aberto, 

não podemos presumir que haja uma relação de causa-efeito direta entre os objetivos que os 

produtores de textos se propuseram a alcançar e seus efeitos concretos no mundo social. Desse 

modo, podemos falar apenas em efeitos potenciais - resultados conjunturalmente possíveis que 

possam emergir no mundo social.  

Como já dissemos, a ADTO analisa textos e dá importância às características não apenas 

linguísticas presentes, já que esses textos circulam em sociedade. Além disso, como a ADC 

surgiu na mesma “direção” da LC, não poderíamos esperar que a ADTO preocupasse apenas 

com a descrição de textos.  

Fairclough explica o entendimento de sua abordagem como dialética com base em sua 

concepção de discurso. Segundo o autor (2009, p. 162-163), há várias formas de compreender 

o termo discurso: a) como produção de sentido ou elemento do processo social, b) como 

linguagem associada a um campo ou uma prática social específica e c) como forma de construir 

aspectos do mundo associada a uma perspectiva social específica. O discurso pode, dessa 

maneira, ser utilizado tanto em sentido abstrato quanto em sentido específico.  

Fairclough optou por chamar de semiose o sentido mais abstrato do discurso, 

compreendido como um dos processos das práticas sociais relacionada dialeticamente a outros 

elementos desses processos. A partir desta acepção, ficou conhecida sua abordagem - 

dialética/relacional.  
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Fairclough (2003, p. 2-3) afirma que sua abordagem busca “transcender a divisão entre 

trabalhos inspirados pela teoria social que tendem a não analisar textos e trabalhos que 

focalizam a linguagem dos textos, mas tendem a não se engajar com questões teóricas sociais”. 

Portanto, não esquecendo suas raízes linguísticas, a ADC vigora como um recurso para a análise 

crítica social.  

A fim de desenvolver análises e críticas sociais, Fairclough implementa um aparato 

teórico-metodológico que chamou de transdisciplinar.  

 

[...] é uma teoria ou método que está em uma relação dialógica com outras 

teorias e métodos sociais, que devem se envolver com eles de forma 

transdisciplinar e não apenas de maneira interdisciplinar, o que significa que 

os compromissos particulares em aspectos particulares do processo social 

podem dar origem a desenvolvimentos de teoria e método que alteram os 

limites entre diferentes teorias e métodos (FAIRCLOUGH, 2009, p. 121).  
 

 Esses diálogos entre teorias e disciplinas possibilitam contribuições mútuas. Além disso, 

como afirma Fernandes (2014, p. 43), “a ‘lógica’ e os conceitos que a ADC empresta de outras 

teorias e disciplinas são recontextualizados de forma que contribuam para seus objetivos de 

investigação”.  

 Alguns dos conceitos que a ADC aciona são, por exemplo, o conceito de ideologia com 

base no sociólogo John B. Thompson, o conceito de hegemonia, do filósofo italiano, Antonio 

Gramsci, mundo social estratificado, de Roy Bhaskar e modernidade tardia proposto por 

Anthony Giddens.  

 É com base nesse arcabouço transdisciplinar que a ADC investiga relações entre 

discurso e sociedade, no atual enquadre da modernidade tardia, objetivando discutir a função 

do discurso na conservação ou modificação das relações de dominação. Isso porque, do mesmo 

modo que as demais abordagens da ADC, a ADTO possui um caráter emancipatório, à 

proporção que contribui potencialmente para mudanças nas relações assimétricas de poder.  

 

1.3.1 O modelo tridimensional para análise de discurso crítica 

 

Apresentaremos, nesta subseção, o modelo tridimensional da ADC proposto por 

Fairclough (1989; 2001) no qual distingue três dimensões no discurso – texto, prática discursiva 

e prática social –, (2001, p. 89) e apresenta categorias de análise para cada dimensão.  



38 

 

Conforme Fairclough, o modelo tridimensional surge de seu objetivo de “reunir a 

análise de discurso orientada linguisticamente e o pensamento social e político relevante para 

o estudo da linguagem”.  Nesta perspectiva, o autor concebe discurso como uma forma de 

prática social e, linguagem como atividade individual.  

Ainda, conforme o autor (2001, p. 90-91), há implicações resultantes da compreensão 

de discurso enquanto prática social. Em primeiro lugar, supõe entender o discurso como forma 

de ação e forma de representação. Ou seja, através de seus discursos, as pessoas não apenas 

agem sobre o mundo e outras pessoas, como também, os representam a partir de determinada 

perspectiva. Em segundo lugar, implica perceber que há “uma relação dialética entre discurso 

e estrutura social”.  O que segundo Fairclough (2001, p. 92), é indispensável para não cairmos 

no erro de dar “ênfase indevida: de um lado, na determinação social do discurso e, de outro, na 

construção do social no discurso”.   

O teórico reuniu três tradições analíticas: tradição de análise textual e linguística 

detalhada na Linguística, tradição macrossociológica de análise da prática social e a tradição 

interpretativista/microssociológica, para analisar o discurso como prática social. Fundamentado 

nessas tradições analíticas, ele relaciona duas dimensões do evento discursivo, a dimensão da 

prática social e a dimensão do texto, interpostas a uma terceira dimensão, a da prática 

discursiva.  

Observe, na Figura 3, como Fairclough (1991) representa o modelo tridimensional. 

Figura 3 - Concepção tridimensional de discurso 

 

 

Fonte: Baseado em Fairclough (2001, p. 10 

 

TEXTO 

PRÁ 

 

Fonte: Baseado em Fairclough (2001, p. 1). 

 

Fairclough (2001, p. 89) afirma que o modelo tridimensional é fruto de seu objetivo de 

“reunir a análise de discurso orientada linguisticamente e o pensamento social e político 

relevante para o estudo da linguagem”.  

A ADTO dá relevância às características linguísticas presentes nos textos produzidos e 

divulgados socialmente. Para Fairclough, os textos não têm apenas causa, mas também 

apresentam efeitos (potenciais) causais, uma vez que produzem efeito no mundo; os textos 

TEXTO 

PRÁTICA SOCIAL 

PRÁTICA DISCURSIVA 
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podem contrapor ou reafirmar nossos valores e atitudes, alterar procedimentos institucionais, 

promover a guerra ou mesmo, alianças políticas.  

Como já vimos, a abordagem constitutiva do discurso de Fairclough é baseada na 

Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1985), segundo as três macrofunções da 

linguagem: ideacional, interpessoal e textual (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91-92).   

Verificaremos agora como podemos explorar cada dimensão do aparato tridimensional. 

A dimensão do texto - A dimensão mais básica do modelo tridimensional é o texto. 

Sob a influência da LSF, a ADC compreende o texto como depositário de pistas e traços de 

rotinas sociais que geralmente são deixadas de lado e até despercebidas como resultado do 

processo de naturalização. Discursos naturalizados circulam socialmente e legitimam práticas 

em contextos sócio-históricos passados de nossa sociedade.  

Entender o uso da linguagem como prática social implica compreendê-la como um 

modo de ação historicamente situado, que é constituído socialmente, mas também é constitutivo 

de identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhecimento e crença. (RESENDE e 

RAMALHO, 2004, p. 189). 

O analista de discurso crítico, ao realizar a análise textual, pode focar na construção 

social das relações e das identidades (metafunção interpessoal) quanto na construção social da 

realidade (metafunção ideacional). 

A metafunção textual diz respeito à maneira como as informações são organizadas e 

relacionadas no texto. Dessa forma, as pessoas fazem escolhas sobre o modelo e a estrutura de 

suas orações que são também escolhas sobre o significado (e a construção, manutenção ou 

subversão) de identidades sociais, relações sociais e conhecimento e crença (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 104). 

De acordo com Fairclough (2001), os componentes da metafunção interpessoal dizem 

respeito às formas de como as interações sociais se realizam e a forma como as identidades 

sociais são construídas no discurso, como também, reproduzidas, contestadas, reestruturadas 

no discurso.  

Desse modo, quando o analista crítico pretende analisar como um texto constrói relações 

sociais, identidades e a realidade social, ele pode utilizar algumas categorias da metafunção 

interpessoal, como por exemplo, controle interacional e tomada de turno. 

Podemos investigar se há, na interação, relações assimétricas de poder, qual participante 

parece deter o poder, qual participante detém o controle da tomada de turno, se nessa interação, 

o controle da tomada de turno está sendo desafiado, por quem e de que forma, etc. Essas 
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questões podem ser analisadas investigado categorias como: Controle de temas/tópicos, 

Controle de agendas, Modalidade, Polidez, Ethos. 

 Veremos agora as categorias para a análise da metafunção ideacional. Essa categoria 

possibilita investigar como as pessoas formulam/representam as outras pessoas, as coisas, os 

eventos e o mundo em seus textos. Algumas das categorias para investigação: Uso de 

conectivos e argumentação, Transitividade e tema, Significado das palavras, Lexicalização. 

  A dimensão da prática discursiva - é essa dimensão que procura estreitar as relações 

entre linguagem e sociedade, além de ser, a mais interpretativista. De acordo com fatores sociais 

envolvidos. A prática discursiva é mediadora entre o texto e a prática social, segundo Fairclough 

(2001, p. 35-36): 

 

A conexão entre o texto e a prática social é vista como mediada pela prática 

discursiva: de um lado, os processos de produção e interpretação são formados 

pela natureza da prática social, ajudando também a formá-la e, por outro lado, 

o processo de produção forma (e deixa vestígios) no texto, e o processo 

interpretativo opera sobre ‘pistas’ no texto. 

 

Nela, Fairclough (2001) nos convida a entender os processos de produção, distribuição 

e consumo do texto que são processos sociais relacionados a ambientes econômicos, políticos 

e institucionais particulares. Nessa dimensão, tenta-se responder a questões sociocognitivas: 

quem escreve? para quem? com qual(ais) finalidade(s)? em quais circunstâncias? e, por quê? 

Analisando aspectos como: Intertextualidade (diferentes vozes em um mesmo texto) e 

Interdiscursividade (diferentes discursos em um mesmo texto). 

A dimensão da prática social - está relacionada aos aspectos ideológicos e 

hegemônicos na instância discursiva analisada. E para analisar as tensões entre diferentes 

discursos que podem integrar um mesmo texto, Fairclough sugere investigar a prática social na 

qual o texto, em análise, está inserido.  

 Nesta dimensão, excede-se a prática discursiva da qual o texto integra, buscando 

identificar elementos ideológicos e hegemônicos presentes. Estas são as categorias que mais 

nos interessam nesta pesquisa. Vejamos, a seguir, como Fairclough concebe os conceitos de 

ideologia e hegemonia.  

 

1.3.1.1 Ideologia  
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Como vimos, um dos objetivos da ADC é contestar, tirar do senso comum, 

“desnaturalizar” discursos que possam contribuir para a conservação de relações assimétricas 

de poder.  

Com relação ao conceito de ideologia do filósofo francês, Louis Althusser, Fairclough 

(2001, p. 116-117) concorda com as seguintes ideias: 

 

tem existência material nas práticas das instituições, que abre o caminho para 

investigar as práticas discursivas como formas materiais de ideologia. [...] a 

ideologia ‘interpela sujeitos’, que conduz à concepção de que um dos mais 

significativos ‘efeitos ideológicos’ que os linguistas ignoram no discurso 

(conforme Althusser, 1971: 161, n. 16) é a constituição dos sujeitos. [...] ‘os 

aparelhos ideológicos do estado’ (instituições como a educação ou a mídia) 

são ambos locais e marcos delimitadores na luta de classes, que apontam para 

a luta no discurso e subjacente a ele como foco para uma análise de discurso 

orientada ideologicamente.  
 

Preferindo não focar no caráter estável da ideologia, embora reconheça a importância 

do trabalho de Althusser, Fairclough usa o conceito de ideologia que transcende a visão 

althusseriana de ideologia como “cimento social”. Nesta concepção, a ideologia está presente 

em todos os níveis da vida social e atua como um cimento social como forma de propiciar o 

“ajuste e a coesão dos homens em seus papéis, suas funções e suas relações sociais” (Althusser 

apud Cassin, 2005). Conforme Fairclough, essa visão deixa de lado questões fundamentais para 

a ADC, tais como luta, contradição, transformação, e as margens sociais.  

Fairclough reconheceu e dialogou com o conceito de ideologia com base nos estudos 

do sociólogo britânico, Thompson (2011).  

De acordo com Fairclough (2001, p. 89), a ideologia se faz presente tanto nas estruturas 

que estabelecem “o resultado de eventos passados e as condições para os eventos atuais” quanto 

nos eventos, “que reproduzem e transformam as estruturas que os condicionam”. Isso ocorre 

historicamente de dois modos: no processo de socialização, à medida que, normas e condutas 

já estabelecidas tornam-se naturalizadas; e, como um “processo contínuo para naturalizar e 

desnaturalizar tais orientações nos eventos discursivos”.  

 Desse modo, ideologia “são significações/construções da realidade (o mundo físico, as 

relações sociais, as identidades dos indivíduos), estabelecidas nas várias dimensões das 

formas/significados das práticas discursivas e que cooperam para a disseminação de práticas de 

dominação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 87.  

De fato, o conceito de ideologia de Fairclough (1994) se assemelha ao conceito proposto 

por Thompson (2011).  
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Para Fairclough (2001, p. 117), as ideologias implícitas nas práticas sociais são mais 

eficientes quando se tornam “naturalizadas” e conseguem atingir a posição de “senso comum”.  

  

[...] o conceito de ideologia pode ser usado para se referir às maneiras como o 

sentido (significado) serve, em circunstâncias particulares, para estabelecer e 

sustentar relações de poder que são sistematicamente assimétricas - que eu 

chamarei de "relações de dominação". Ideologia, falando de uma maneira mais 

ampla, é sentido a serviço do poder. Consequentemente, o estudo da ideologia 

exige que investiguemos as maneiras como o sentido é construído e usado pelas 

formas simbólicas de vários tipos, desde as falas linguísticas cotidianas até as 

imagens e aos textos complexos. Ele exige que investiguemos os contextos 

sociais dentro dos quais essas formas simbólicas são empregadas e articuladas. 

[...] ele exige que perguntemos se o sentido, construído e usado pelas formas 

simbólicas, serve ou não para manter relações de poder sistematicamente 

assimétricas. Desafiamos a estudar as formas simbólicas sob certa luz: a luz das 

relações sociais estruturadas, cujo emprego e articulação podem ajudar, em 

circunstâncias específicas, a criar, alimentar, apoiar e reproduzir (THOMPSON, 

2011, p. 16). 

  

No significado identificacional, observam-se os aspectos do texto que podem ser 

investidos ideologicamente, como os sentidos das palavras, as pressuposições, as metáforas, o 

estilo. As formas simbólicas só se tornam ideológicas à medida que estiverem comprometidas 

com a manutenção ou transformação das formas de dominação. 

Thompson (2011, p. 18) formula um quadro com o objetivo de investigar alguns “usos 

sociais das formas simbólicas” para compreender “se, em que medida e como (se for o caso) as 

formas simbólicas servem para estabelecer e sustentar relações de dominação nos contextos 

sociais em que são reproduzidas, transmitidas e recebidas”.  

O Quadro 2 apresenta, de forma resumida, um arcabouço com algumas das operações 

ideológicas e suas estratégias mais comuns para alcançá-las, formulado por Thompson.  

Quadro 2 - Modos de operação ideológica 

MODOS GERAIS DE 

OPERAÇÃO DA 

IDEOLOGIA 

ALGUMAS ESTRATÉGIAS TÍPICAS DE 

CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA 

LEGITIMAÇÃO Racionalização 

Universalização 

Narrativização 

DISSIMULAÇÃO Deslocamento 

Eufemização 

Tropo (sinédoque, metonímia, metáfora) 

UNIFICAÇÃO Estandardização 

Simbolização da unidade 
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FRAGMENTAÇÃO Diferenciação 

Expurgo do outro 

REIFICAÇÃO Naturalização 

Eternalização 

Nominalização/passivização 

Fonte: Thompson (2011, p. 81). 

 

O trabalho desenvolvido por Thompson (2011) apresenta uma proposta metodológica 

de reconhecimento e compreensão do uso ideológico das formas simbólicas. A saber: 

legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação; e suas respectivas estratégias 

típicas de construção simbólica. 

Como o próprio Thompson esclarece, esses modos de operação não são as únicas 

maneiras em que a ideologia opera. Ele também acrescenta que os modos de operação não 

agem, necessariamente, de forma isolada. Ao contrário, é comum encontrar ocasiões em que 

essas operações se sobrepõem e se reforçam mutuamente. Também as estratégias, 

eventualmente podem estar associadas a outros modos de operação, distinto ao que foi 

enquadrada. Enfim, ele apresenta as formas estratégica mais típicas associadas a certos modos 

de operação.  

Vejamos agora de que modo os recursos ideológicos podem materializar-se na 

linguagem.  

O modo de legitimação tem como propósito atestar relações de dominação que podem 

ser estabelecidas e sustentadas apresentando-as como justas, dignas de apoio, legítimas. 

Thompson cita três estratégias típicas para alcançar esse objetivo: 

Racionalização — O produtor do discurso (oral, escrito, multimodal, etc.) utiliza-se de 

uma construção racional com o objetivo de defender e apoiar determinadas ações, pessoas ou 

instituições hegemônicas;  

Universalização — A construção simbólica é formulada apresentando um interesse 

particular como sendo conveniente, benéfico e, portanto, de interesse de todos, e; 

Narrativização — Empregar histórias, piadas, filmes, tradições etc. que representam o 

mundo de forma simplista, obscurecendo a diversidade para legitimar determinadas atitudes, 

crenças, identidades.   

O modo de dissimulação além de tentar legitimar relações desiguais de poder, é capaz 

de velar, ocultar, dissimular e negar relações de domínio. Para esse fim, podem ser utilizadas 

as estratégias de: 
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Deslocamento — Como o próprio nome sugere, consiste em transferir/deslocar palavras 

de seu contexto para o outro, causando, consequentemente, novos efeitos de sentido; 

Eufemização — Quando relações sociais, instituições, pessoas, ações, enfim, são 

(re)descritas de modo comedido, passando a serem reconhecidos como positivos; 

Uso de tropo — Utilização de elementos figurativos de formas simbólicas (sinédoque, 

metáfora, metonímia, são as mais comuns). As figuras de linguagem são mais comuns em 

gêneros literários, mas podem ser encontrados em muitos outros contextos e diversos gêneros. 

O modo da unificação — Segundo Thompson (2011, p. 86), “relações de dominação 

podem ser estabelecidas e sustentadas através da construção, no nível simbólico, de uma forma 

de unidade que interliga os indivíduos numa identidade coletiva, independentemente das 

diferenças e divisões que possam separá-los.”. Para conseguir essa visão de unidade simbólica, 

ele apresenta duas estratégias: 

Estandardização/padronização — ocorre quando padrões são criados de forma a 

concentrar as individualidades, produzindo assim, uma percepção de coletividade; 

Simbolização da unidade — instauração da percepção de unidade realizado por meio de 

símbolos de diversas ordens que são compartilhados entre os membros do grupo com o objetivo 

de manter ou transformar relações de dominação. 

O modo de fragmentação, contrariamente ao modo de unificação que tenta preservar 

formas de dominação através da construção de uma percepção/sentimento de unidade, a 

fragmentação objetiva dissolver/separar grupos de pessoas que possam ameaçar os grupos 

dominantes e tirá-los de sua posição. As estratégias mais comuns para alcançar esse modo de 

operação são as seguintes: 

Diferenciação — estratégia utilizada para intensificar diferenças e divisões entre 

pessoas e grupos (uso do “nós” versus “eles”) e 

Expurgo do outro — representação do “outro” como inimigo (interno ou externo), como 

mal e que deve ser rejeitado, derrotado. De acordo com Thompson (2011), essa estratégia, 

muitas vezes, está associada à estratégia de unificação, buscando combinar forças para extinguir 

a ameaça que o inimigo representa. 

O modo de reificação funciona, de acordo com Thompson, quando as relações de 

dominação são “estabelecidas e sustentadas pela retratação de uma situação transitória, 

histórica, como se essa situação fosse permanente, natural, atemporal (2011, p. 87). O autor 

ressalta ainda que processos passam a ser retratados como coisas (bens, espólios, patrimônios 

etc.), fazendo com o que as ações dos indivíduos sejam veladas em termos sócio-históricas. 

Esse modo de operação da ideologia se materializa pelas estratégias de: 
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Naturalização — implica expor as criações/convenções sociais e históricas como se 

fossem determinados naturalmente, como sendo algo legal, certo e bom; 

Eternalização — estratégia utilizada para representar ações, práticas (práticas culturais, 

por exemplo, que muitas vezes parecem que são imutáveis), instituições e eventos sócio-

históricos como se fossem imutáveis e eternos, excluindo também seu caráter sócio-histórico.  

Nominalização ou Passivização — essa estratégia implica no uso de recursos 

gramaticais e sintáticos como nominalização - sentenças, ou parte delas transformadas em 

nomes -, e verbos transpostos para a voz passiva, que podem, dependendo do contexto, servir 

para o instituir e sustentar relações hegemônicas, quando, por exemplo, ocultam 

sujeitos/agentes ou ações, beneficiando determinada classe ou grupo dominante. De acordo com 

Thompson, o uso dessa estratégia elimina aspectos contextuais importantes, como: onde, como 

e quando os processos transformados em coisas acontecem(rão).  

Como vimos, a ideologia, de acordo com a concepção de Thompson (2011, p. 75,76) 

interessa-se em investigar “as maneiras como as formas simbólicas se entrecruzam com 

relações de poder”, [...] “como o sentido é mobilizado, no mundo social e funciona para 

fortalecer pessoas e grupos que ocupam posições de poder.  

Embora Thompson (2011) compreenda que nem todo discurso é imanentemente 

ideológico, ele acredita que eles podem tornar-se quando contribuírem para manutenção ou a 

transformação de relações de dominação.  

Fairclough (2003a) explica que as ideologias são representações que podem ser 

legitimadas através de modos de ação social e incorporadas nas identidades dos agentes sociais. 

Conforme afirma Resende e Ramalho (2016, p. 49): 

  

[...] a concepção crítica postula que a ideologia é, por natureza, hegemônica, 

no sentido de que ela necessariamente serve para estabelecer e sustentar 

relações de dominação e, por isso, serve para reproduzir a ordem social que 

favorece indivíduos e grupos dominantes. 

 

 A abordagem ideológica de Thompson, unida ao arcabouço teórico-metodológico da 

ADC, viabiliza a análise linguística de discursos velados por ideologias.  

 

1.3.1.2 Hegemonia  
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A ADC compreende poder como hegemonia. Em parte de seu livro Language and 

Power, Fairclough (1993) dedica-se a abordar as relações de poder e expõe de forma 

exemplificativa distinções entre o que ele chama de “poder e discurso” e de “poder ‘por trás’ 

do discurso”.  

O primeiro conceito é apresentado como forma de compreender o poder atrelado ao 

discurso. Nas mais diversas práticas sociais, podemos evidenciar momentos em que há a 

atuação do poder “no” discurso.  

Por meio de exemplos, Fairclough apresenta como o poder no discurso pode ser 

percebido através de três restrições:  

1) restrição quanto ao conteúdo - o que é dito e de que maneira -, as ações devem ser 

realizadas conforme padrões previamente estabelecidos; 

2) restrição quanto às relações sociais assumidas pelas pessoas envolvidas no discurso - 

maior ou menor grau de hierarquia e subordinação, por exemplo. 

3) restrição quanto às posições de sujeito que os indivíduos podem ocupar - um mesmo 

sujeito pode ocupar diversas posições sujeito dependendo da situação comunicativa, por 

exemplo; um indivíduo pode ser pai, médico, marido, paciente, filho etc.  

 Cada uma dessas restrições, conforme Fairclough, envolve usos de formas linguísticas 

particulares. Todos os envolvidos na interação se adaptam as convenções discursivas 

preestabelecidas e aos papéis sujeitos que lhes cabem naquela situação. Convenções 

legitimadas, geralmente, não são questionadas.  

 O segundo conceito de poder - poder “por trás” do discurso - segundo Fairclough (1993, 

p. 58), deve ser compreendido como “um efeito de poder”. Refere-se ao poder que é manifesto 

no discurso em um nível mais abstrato e é proveniente das instituições em que esses discursos 

são gerados.  

 Para compreender como o poder “por trás” do discurso ocorre, Fairclough (1993) nos 

leva a pensar em quem determina esse tipo de discurso - imposição de determinado discurso, 

pressões para ocupar determinada posição de sujeito e geralmente a mais restrita etc. -, com 

características particulares, imposta aos indivíduos de modo geral, isto é, em maior ou menor 

grau hierárquico. Fairclough afirma que essas exigências partem dos detentores do poder dentro 

das instituições envolvidas - médicas, educacionais, jurídicas, religiosas etc. -, são eles que 

formulam políticas convencionais que reforçam as práticas e discursos, assim como são também 

responsáveis por formular sanções para quem não as cumprir.  

 É necessário ter em vista, para compreender poder como hegemonia, que os poderes 

“no” e “por trás” do discurso não são atributos imutável e inquestionável de um indivíduo ou 
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grupo social. Ao contrário, aqueles que dispõem do poder, em um determinado momento, 

necessitam continuamente reafirmá-lo, enquanto aqueles que ainda não o possuem são sempre 

suscetíveis a lutar para alcançá-lo (FAIRCLOUGH, 1993, p. 68). É justamente nessa 

instabilidade nas relações de poder que surge o conceito de hegemonia.  

O conceito de hegemonia proposto por Fairclough (1997, 2001a) está ancorado nas 

ideias do filósofo italiano Antonio Gramsci, para explicar as relações de poder, classe e estado 

nas sociedades capitalistas modernas.  

Podemos destacar dois possíveis motivos que levaram a ADC enfatizar o conceito 

hegemonia em suas investigações: primeiro, porque ela evidencia a possibilidade de mudança, 

posto que “a hegemonia é um contínuo processo de formação e suplantação de um equilíbrio 

instável” (GRAMSCI, 1988, p. 423) e, segundo, porque apresenta o discurso como uma das 

formas de se lutar pelo consenso. Conforme Fairclough (2001, p. 122),  

 

Hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, 

político, cultural e ideológico de uma sociedade. [...] é o poder sobre a 

sociedade como um todo de uma das classes economicamente definidas como 

fundamentais em aliança com outras forças sociais, mas nunca atingido senão 

parcial e temporariamente, com um equilíbrio “instável”. Hegemonia é a 

construção de alianças e a integração muito mais do que simplesmente a 

dominação de classes subalternas, mediante concessões ou meios ideológicos 

para ganhar o seu consentimento. Hegemonia é um foco de luta constante 

sobre pontos de maior instabilidade entre classes e blocos para construir, 

manter ou romper alianças e relações de dominação/subordinação, que assume 

formas econômicas, políticas e ideológicas.  

  

A concepção ideológica de Fairclough está em conformidade com a de Gramsci o qual, 

compreende hegemonia como poder (dominação) como também autoridade (liderança) e 

destaca que há uma atuação dialética entre esses elementos, como polos de uma só relação.  

Gramsci apresenta hegemonia em toda sua totalidade, isto é, como ação que afeta não 

apenas a estrutura econômica e a organização política da sociedade, mas também opera sobre 

o modo de pensar, de conhecer e sobre as orientações ideológicas e culturais. 

Fairclough apresenta várias facetas sobre seu conceito de hegemonia. Podemos destacar 

a hegemonia como “liderança”, “poder”, “construção de alianças” e “luta constante sobre 

pontos de instabilidade”. Podemos compreender que para se manter no poder (intrinsecamente 

estável), os grupos dominantes buscam constituir alianças sociais que possam assegurar sua 

continuidade no poder através do consenso, em vez de coerção.   

Fairclough afirma que há uma dupla relação entre discurso e hegemonia. Em primeiro 

lugar, “a prática hegemônica e a luta hegemônica até certo ponto tomam a forma de prática 
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discursiva, na interação oral e escrita”. Quando Fairclough utiliza o termo “discurso” o seu 

sentido implica na construção da fala e da escrita “no exercício, na reprodução e negociação de 

relações de poder e em processos e lutas ideológicas”. Pois, para o autor, o conceito de 

hegemonia abarca vários domínios da sociedade civil de condutas que naturalizam relações e 

ideologias particulares, e essas práticas são, em grande medida, discursivas.  O outro aspecto 

desse relacionamento é a acepção de que o discurso é, por si mesmo, “uma esfera de hegemonia 

cultural”, como também, de uma classe ou sociedade como um todo ou em parte dela. É, 

conforme Fairclough, “em parte uma questão da capacidade de moldar práticas discursivas e 

ordens do discurso” (1995, p. 94-95).  

Essa luta hegemônica, travada para sustentar as relações do poder, é refletida nos 

discursos produzidos e propagados na sociedade, palco dos conflitos entre as classes. Como 

bem expressam Resende e Ramalho (2009, p. 18), são esses textos/vozes objetos de análise da 

ADC: 

  

Essa noção de várias vozes, que se articulam e debatem na interação, é crucial 

para a abordagem da linguagem como espaço de luta hegemônica, uma vez 

que viabiliza a análise de contradições sociais e lutas pelo poder que levam o 

sujeito a selecionar determinadas estruturas linguísticas ou determinadas 

vozes, por exemplo, e articulá-las de determinadas maneiras num conjunto de 

outras possibilidades. 

  

Desse modo, o discurso é uma forma de se manter e conseguir a hegemonia — o poder, 

a liderança —, dado que, é em grande medida, através do discurso, que certas relações de poder 

são instituídas, reforçadas e naturalizadas, tornando-se parte do senso comum; e 

consequentemente, supostamente, irrefutáveis. Nessa categoria de análise, investiga-se as 

orientações de práticas sociais que podem ser de vários domínios da sociedade civil (orientações 

econômicas, políticas, ideológicas e culturais), procurando verificar como o texto se insere em 

focos de luta hegemônica, colaborando na articulação, desarticulação e rearticulação de 

complexos ideológicos (FAIRCLOUGH, 1997). 

É importante considerar que as mudanças discursivas não ocorrem sem impasses, lutas 

e negociações de sentidos. Assim, práticas anteriores tendem a serem desnaturalizadas antes 

que novas práticas venham a ser consensuais.  

Uma vez que a hegemonia é vista como lutas constante sobre pontos de instabilidade, 

Chouliaraki e Fairclough (1999) apresentam um artifício potencialmente capaz de superá-la e 

rearticular os elementos sociais, desde que esse elemento ativo seja amparado por uma 

reflexividade crítica. Esta possibilidade relaciona-se à agência humana.  
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O discurso pode assumir, conforme Fairclough, um papel essencial, considerando que 

as relações hegemônicas são parcialmente mantidas por crenças e suposições que foram 

naturalizadas através da linguagem. As convenções discursivas podem pôr fim às ideologias 

naturalizadas que serviriam para preservar hegemonias (FAIRCLOUGH, 1997). Evidenciando 

o duplo papel do discurso nessas relações - regular e transformar relações assimétricas de poder. 

De acordo Gramsci, o bombardeio ideológico realizado pelos grupos dominantes atrasa 

o processo de formação dos intelectuais, resultando em constantes avanços e recuos.  

Gramsci (1984, p. 20.) explica que: 

 

[...] a filosofia da práxis não busca manter “os simplórios” na sua filosofia 

primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma 

concepção de vida superior. Se ela afirma a exigência do contato entre os 

intelectuais e os simplórios não é para limitar a atividade científica e para 

manter uma unidade no nível inferior das massas, mas justamente para forjar 

um bloco intelectual-moral, que torne politicamente possível um progresso 

intelectual de massa e não apenas de pequenos grupos intelectuais. 

 

Desse modo, salienta a necessidade de formar uma classe dirigente sustentada pelo 

consentimento das massas e não apenas pela força coercitiva. Gramsci sublinha também a 

necessidade e validade da direção cultural e ideológica. 

Vemos, então, uma ênfase na importância de se investigar a atuação da hegemonia em 

práticas discursivas ideológicas, uma vez que a ADC tem com um de seus principais objetivos 

desnaturalizar discursos que sustentam relações assimétricas de poder e contribuir 

potencialmente para transformar essas relações.  

1.4 CONEXÕES ENTRE LINGUAGEM E SOCIEDADE 

1.4.1 Discurso e sociedade na modernidade tardia 

 

A compreensão de discurso como “um dos elementos da prática discursiva” não ocorreu 

ao acaso. Ela exprime toda uma teorização de como o mundo social se estrutura e de como a 

linguagem se liga a outros elementos do mundo social. E para compreendermos como se 

estabelece a relação entre linguagem e sociedade, apresentaremos algumas características da 

modernidade tardia - processo marcado pela globalização e seus impactos.  
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Chouliaraki e Fairclough (1999) discutem sobre a interface entre linguagem e sociedade 

no atual estágio da modernidade - também chamado de modernidade tardia. Afirmam que a 

linguagem se tornou um elemento cada vez mais notório nas práticas sociais vigentes.  

 

[...] a linguagem tornou-se ‘tecnologizada’ no sentido em que cada vez mais 

ela é vista como um outro material ao qual tecnologias sociais podem ser 

aplicadas na busca por mais desempenho. Uma consciência crítica aguçada da 

linguagem é pelo menos em parte uma resposta a essas colonizações da 

linguagem. [...] uma perspectiva crítica do discurso é, portanto, um elemento 

socialmente e politicamente importante nos estudos contemporâneos da 

linguagem e das sociedades. (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999, p. 7, 

8).  

 

Com os efeitos da globalização, as pessoas têm muito mais acesso à informação, além 

de diversas formas de se comunicarem, compartilharem conteúdos e, independentemente de 

onde estejam, estarem a par de fatos que acabaram de ocorrer a longas distâncias de onde estão.  

A ADC investiga as mudanças decorrentes da globalização em práticas linguísticas, 

uma vez que estas são produzidas em local e época específica e podem circular mundialmente 

através das mídias e influenciar modos de ver, ser e agir, independentemente de suas 

singularidades.  O uso de tecnologias e formas simbólicas midiáticas podem provocar efeitos 

sociais, como por exemplo na forma das pessoas se reconhecerem e se relacionarem. Com a 

globalização, a linguagem também passou a ser vista como um produto, uma forma de 

conseguir adeptos, clientes, seguidores, enfim, a linguagem passa por um minucioso processo 

para gerar efeitos no mundo social.  

 Dentre as características que Chouliaraki e Fairclough (2002) apresentam sobre a 

modernidade tardia, a partir das teorias de Anthony Giddens e David Harvey, destacamos a 

separação entre espaço e tempo, mecanismos de desencaixe e a reflexividade.  

De acordo com Giddens (1991a, p. 69),  

 
A globalização pode [...] ser definida como a intensificação das relações 

sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo muitas milhas de 

distância e vice-versa.  

 
 Ainda conforme Giddens (2002, p. 22), em várias questões, as instituições modernas 

manifestam, em certa medida, descontinuidades com relação a culturas e modos de vida pré-

modernos como consequência de seu dinamismo, do nível de interferência em hábitos e 

costumes tradicionais e de sua influência global.  
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Giddens (1991a, p. 69) afirma que a modernidade é intrinsecamente globalizante, em 

razão de 

 

Na era moderna, o nível de distanciamento tempo-espaço é muito maior do 

que em qualquer período precedente, e as relações entre formas sociais e 

eventos locais e distantes se tornam correspondentemente “alongadas”. A 

globalização se refere essencialmente a este processo de alongamento, na 

medida em que as modalidades de conexão entre diferentes regiões ou 

contextos sociais se enredaram através da superfície da Terra como um todo.  

 
 Giddens (1991) acrescenta que a separação entre espaço e tempo ocupa um lugar 

primordial nas mudanças que sucedem na sociedade moderna. A compreensão do que ocorre 

aqui e agora se flexibilizou. Antes do surgimento da modernização, as sociedades exprimiam 

formas distintas de conceber e calcular o tempo e espaço - isto é, a noção de tempo não podia 

ser desagregada da noção de lugar. Contudo, com a unificação dos calendários no mundo, 

surgimento de relógios mecânicos, enfim, o tempo tornou-se padronizado - uniformizando o 

tempo independentemente do lugar.   

 Foi essa separação que criou, segundo Resende e Ramalho (2006, p. 191), “a condição 

moderna para a articulação das relações sociais ao longo de amplos intervalos espaço-temporais 

e tornou-se a condição principal do processo de desencaixe e da organização racionalizada da 

vida moderna”.  

Para Giddens (1991a, p. 52), o “desencaixe” é acarretado pelo aparecimento, por um 

lado, de fichas simbólicas - “meios de intercâmbio que podem ser ‘circulados’ sem ter em vista 

as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer 

conjuntura particular - e, por outro, pelos sistemas de peritos, ou seja, “sistemas de excelência  

técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e 

social em que vivemos”; conhecimentos que partilhamos direta ou indiretamente de 

professores, médicos, engenheiros, enfim, de especialistas em todas as áreas do conhecimento 

(GIDDENS, 1991a, p. 35). Ainda conforme Giddens, é a união entre estes dois pontos (fichas 

simbólicas e sistemas de peritos) que compõem “sistemas abstratos” os quais, centrados na 

credibilidade, viabilizam a existência das instituições modernas.   

 Embora Giddens (2002, p. 81) foque nos pontos positivos da modernidade, Chouliaraki 

e Fairclough, dentre as consequências do processo de globalização, enfatizam a sua atuação na 

“destradicionalização” (termo também utilizado por Giddens, 1991b, p. 123) da sociedade 

moderna”. A modernização estabelece a emergência de um novo estilo de vida na qual as 

atitudes, comportamento, discursos, vestuário etc. das pessoas não são mais guiados pela 
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tradição da comunidade em que vive. O qual desencadeia vários desdobramentos, como por 

exemplo: sensações de vulnerabilidade e medo, contrapondo-se a um acentuado processo de 

reflexividade, o que condiciona as pessoas a buscarem recursos de peritos acerca de como 

levarem suas vidas, através do outro.  

No mundo moderno com a “destradicionalização” e o bombardeio constante de 

influências externas, no qual o “hoje” parece ser tudo o que importa, os atores sociais competem 

para constituírem suas identidades particulares embarcando em “um ‘projeto’ reflexivo que 

pode ser pensado como ‘a manutenção de narrativas bibliográficas coerentes, apesar de serem 

constantemente revisadas [...] no contexto de múltiplas escolhas  filtradas através de sistemas 

abstratos’” (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 2002, p. 82).  

A modernização reflexiva refere-se, portanto, à uma acentuada reavaliação da maior 

parte dos aspectos da atividade social, realizada pelos atores sociais mediante novos saberes 

produzidos pelo sistema de peritos.  Assim, as informações que os atores sociais utilizam para 

a reflexividade ocorre “de fora” (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999), isto é, é 

“externalizada” em decorrência da modernidade. 

Podemos considerar a mídia como a principal responsável por veicular grande parte 

desse conhecimento “de fora” e “disponibilizar formas simbólicas no tempo e no espaço” 

(THOMPSON, 1998, p. 24). E como sabemos, as formas simbólicas são disseminadas de forma 

desencaixada de seu contexto original e recontextualizadas em variados contextos e, então, 

passam a ser decifradas por uma diversidade de atores sociais com acesso a esses bens 

simbólicos - televisão, internet, computador, celular etc. Apesar da crescente propagação de 

produtos midiáticos globalizados na modernidade, o usufruto de materiais simbólicos é restrito. 

Thompson sugere que, “[...] ao interpretar as formas simbólicas, os indivíduos as 

incorporam na própria compreensão que tem de si mesmos e dos outros, as usam como veículos 

para reflexão e autorreflexão” (1998, p. 45). Se “com o desenvolvimento da mídia, indivíduos 

têm acesso a novos tipos de materiais simbólicos que podem ser incorporados reflexivamente 

no projeto de auto formação” (THOMPSON, 1998, p. 158) e, como já dissemos, o acesso a 

esses bens simbólicos é restrito, principalmente no que se refere a questões econômicas, desse 

modo, a população mais carente, pessoas em condição de rua, alguns grupos indígenas, entre 

outros, consequentemente, ficam de fora.  

Assim sendo, não podemos considerar que a reflexividade seja experienciada de forma 

análoga e com a mesma força para todos indivíduos, independentemente de suas conjunturas. 

Portanto, “[...] as desigualdades sociais podem ser, ao mesmo tempo, uma fonte inibidora da 
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capacidade reflexiva de alguns e um estímulo fomentador do interesse reflexivo de outros” 

(FERNANDES, 2014, p. 157).  

1.4.2 O momento discursivo das práticas sociais  

 

Nesta subseção, apresentaremos a importância do aprimoramento teórico-metodológico 

da ADTO a partir de Fairclough e Chouliaraki (2002).  

A ADC não abriu mão das três dimensões do discurso - texto, prática discursiva e prática 

social. O que ocorreu foi uma redefinição no conceito de discurso, como consequência de 

diálogos com a teoria social crítica, sobretudo, com o realismo crítico (RC). 

Antes da publicação de 2002, a ADC já adotava uma concepção de discurso enquanto 

prática social. Entretanto, é a partir desta publicação que a ADC passou a centralizar o estudo 

nas práticas sociais, deslocando o foco do discurso.  O discurso passa a ser compreendido como 

um dos momentos das práticas sociais, isto é, ser interconectado dialeticamente a outros 

elementos sociais.  

Fairclough e Chouliaraki estabelecem um quadro teórico-metodológico para a ADC no 

qual tentam incorporar a visão da linguagem como um elemento integral do processo social 

material (CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2000a). Deste modo, 

muitos elementos integram as práticas sociais: as pessoas (com suas experiências, crenças, 

atitudes, etc.), as ações que elas realizam, as relações que firmam com outras pessoas, o 

contexto no qual ocorrem as interações e o componente discursivo (linguístico).  

O conceito de prática social advém do RC, sendo articulado pela ADC. Como já 

falamos antes, o RC é o responsável por definir a dimensão das práticas sociais como ponto de 

contato, ligando eventos concretos e estruturas abstratas. Assim, o conceito de prática social 

reafirma que a linguagem verbal adquire relevância mobilizadora e interlocutória unicamente 

quando confere/produz sentidos e isso acontece na/pela prática social, o que a faz discurso.  

O conceito foi formulado pelo geógrafo britânico, David Harvey (1996), concebendo 

como constituída por vários elementos. Chouliaraki e Fairclough falam a respeito dessa 

integração heterogênea das práticas sociais,  

 
Uma prática específica integra diferentes elementos da vida [...] - tipos de 

atividades particulares, conectadas de maneiras particulares e locações 

espaço-temporais; pessoas particulares com experiências, conhecimentos e 

disposições particulares em relações sociais particulares; recursos semióticos 

particulares e maneiras particulares de usar a linguagem; e assim por diante.   
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Conforme o conceito de Harvey (1996), os variados elementos da vida formam os 

diferentes momentos das práticas sociais. Assim, a ADC vê as semioses como uma parte 

irredutível dos processos sociais materiais. Conforme Van Dijk (2009, p. 122), 

 

A semiose inclui todas as formas de fazer significado: imagens visuais, 

linguagem corporal e linguagem. Podemos ver a vida social como redes 

interligadas de práticas sociais de diversos tipos (econômicas, políticas, 

culturais, etc.). E cada prática tem um elemento semiótico. 

 
 A semiose integra todas as formas de gerar significado; seja imagem, linguagem 

corporal, expressões faciais, linguagem verbal, sons, ou cores, por exemplo. Conforme o autor, 

a vida social pode ser compreendida como um sistema com redes que conectam os mais 

diversos tipos de práticas sociais (econômicas, políticas, culturais, cotidiana, etc.). Cada prática 

inclui: “atividade produtiva; meios de produção; relações sociais; identidades sociais; valores 

culturais; consciência; semiose” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 234).  

 Cada prática social possui pelo menos um elemento semiótico. E, embora as instituições 

e organizações sociais sejam parcialmente semióticas, seria um engano analisá-las como 

puramente semióticas. A pergunta que Fairclough nos faz é: qual o relacionamento entre os 

elementos semióticos e os demais elementos? Pois, o discurso, como vimos, possui um caráter 

relacional com os outros elementos.  

Fairclough, então, identificou cinco momentos das práticas sociais que se arranjam 

moderadamente: ação e interação, relações sociais, pessoas (valores, crenças, experiências, 

atitudes), mundo material e discurso. 

Figura 4 - Momentos das práticas sociais 

 

Fonte: Fernandes (2014), com base em Fairclough. 
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Esses elementos estão relacionados dialeticamente (Harvey, 1996). Isto é, todos esses 

elementos se conectam entre si sem que se reduzam uns aos outros, sem que sejam 

completamente separados. As práticas discursivas não se constituem apenas por esses 

momentos apresentados, como também, não podemos supor que discurso — um momento da 

prática discursiva — englobe todas as relações possíveis da prática.  

Van Dijk (2009, p. 122) apresenta a motivação pela qual a ADC passou a focalizar as 

práticas sociais, expondo que ela possibilita articular a perspectiva de estrutura e a perspectiva 

de ação, uma vez que uma prática é, por um lado, “um artifício relativamente durável de atuação 

social, que é desenvolvido por sua posição dentro de uma estrutura de rede de práticas e um 

domínio de ação social e interação que ambas estruturas reproduzem e têm o potencial de 

transformá-las”. Pois, como o próprio Fairclough expõe,  

 
  

A prática discursiva manifesta-se em forma linguística, na forma do que 

referirei como ‘texto’, usando ‘texto’ no sentido amplo de Halliday, 

linguagem falada e escrita (Halliday, 1978). A prática social (política, 

ideológica, etc.) é uma dimensão do evento discursivo, da mesma forma que 

o texto [...] A análise de um discurso particular como exemplo de prática 

discursiva focaliza os processos de produção, distribuição e consumo textual. 

[...] A prática social como alguma coisa que as pessoas produzem ativamente 

e entendem com base em procedimentos de senso comum compartilhados [...] 

as práticas dos membros são moldadas, de forma inconsciente, por estruturas 

sociais, relações de poder e pela natureza da prática social em que estão 

envolvidos, cujos delimitadores vão sempre além da produção de sentidos. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 99, 100). 

 

O que a ADC faz é realizar uma análise das relações dialética entre a semiose e outros 

elementos que compõem as práticas sociais. A sua inquietude específica é investigar as 

“mudanças radicais que estão ocorrendo na vida social contemporânea, a forma como a semiose 

se enquadra nos processos de mudança e mudanças na relação entre a semiose e outros 

elementos sociais nas redes de práticas” (FAIRCLOUGH, 2009, p. 123).  

 

1.4.3 Linguagem como estrutura, prática e evento: as três ordens de discurso 

 

De acordo com Fairclough, as semioses figuram em três formas gerais nas práticas 

sociais. Em primeiro lugar, figura como parte da atividade social dentro de uma prática - ação 

- por exemplo, utilizar a linguagem de modo específico ao desempenhar uma atividade (falar 

com amigos, ministrar uma conferência, declarar uma sentença judicial etc.  
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Em segundo lugar, a semiose figura em representações - representação - os atores sociais 

dentro de qualquer prática incorporam representações de práticas em sua própria e diferentes 

atores sociais os representarão de forma diferente de acordo com seu posicionamento dentro da 

prática. “A representação é um processo de construção social de práticas, incluindo a 

autoconstrução reflexiva - as representações entram e moldam processos e práticas sociais” 

(FAIRCLOUGH, 2009, p. 123).  

Em terceiro lugar, a semiose figura nas "performances" de posições específicas nas 

práticas sociais - ser. Fairclough (2009, p. 123, tradução nossa) acrescenta que  

 

A identidade das pessoas que operam em posições em uma prática são apenas 

parcialmente especificadas pela própria prática. Pessoas que diferem em 

classe social, em gênero, em nacionalidade, em raça ou cultura e na 

experiência de vida, produzem diferentes "performances" de uma posição 

específica. 

 

A linguagem figura de três modos distintos na ordem do discurso; na faceta discursiva 

das práticas sociais: como forma de ação, de representação e de ser (FAIRCLOUGH, 2003). 

Essas formas nas quais os discursos se materializam em textos são representados 

respectivamente por gêneros, discursos e estilos. Isto é, socialmente fazemos usos de textos 

(escritos, orais, multimodais) em todas as atividades humanas; agimos, representamos coisas, 

pessoas, ideias, valores, através de palavras, de escolhas léxico-semânticas, assim como, 

construímos nossa identidade e a dos outros, nosso modo de ser através dos estilos que 

adotamos.  

Fairclough (2003) afirma que, quando investigamos textos a partir da perspectiva 

multifuncional, como a adotada pela LSF, compreendemos como os textos representam 

concomitantemente aspectos do mundo e constituem relações sociais entre os participantes 

interativos, de forma coerente e coesa. 

A proposta transdisciplinar de Fairclough adota a visão multifuncional de textos da LSF, 

mas as reformula incorporando elementos da faceta discursiva das práticas sociais presentes no 

texto. Desse modo, buscando integrar o estudo de textos ao seu aparato teórico-metodológico 

baseado no RC, a ADC afirma que não apenas os textos em sua completude, mas os fragmentos 

de textos geram, simultaneamente, três tipos de significados.  

Mesmo possuindo especificidades próprias, (gêneros, discursos e estilos) estão em uma 

relação dialética em que não se excluem nem se reduzem a um. 

Mesmo possuindo especificidades próprias, (gêneros, discursos e estilos) estão em uma 

relação dialética em que não se excluem nem se reduzem a um. 
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Segundo Resende e Ramalho (2006, p. 61), 

  
[...] a análise de discurso deve ser simultaneamente à análise de como os três 

tipos de significados são realizados em traços linguísticos dos textos e das 

conexões entre o evento social e práticas sociais, verificando-se quais gêneros, 

discursos e estilos são utilizados e como são articulados nos textos. 

 
Desse modo, essa relação dialética entre o momento semiótico e não semiótico, 

conforme Fairclough (2003, p. 25), é alcançada a partir desses três principais significados do 

discurso. Tendo em vista que as práticas são apenas parcialmente linguísticas, pois envolvem 

outros momentos - relações sociais, fenômeno mental, mundo material -, elementos de ordens 

do discurso são categorias tanto discursivas quanto sociais que “atravessam a divisão entre o 

discursivo e o não discursivo”.  

         Discorreremos mais detalhadamente acerca de cada um dos três significados que, 

embora ocorram concomitantemente, para fins didáticos e a depender do interesse do analista 

de discurso, podem ser analisados individualmente. 

 

1.4.3.1 Significado representacional  

 

O significado representacional está relacionado ao conceito de discurso como forma de 

representar o mundo.  Investiga as representações discursivas de como as pessoas constroem e 

veem o mundo (reais, como também, projeções imaginárias), as pessoas, os eventos sociais. 

Conforme Fairclough (2009, p. 123),  

 
Semioses na representação e auto-representação das práticas sociais constitui 

discursos. Os discursos são representações diversas da vida social que são 

inerentemente posicionadas - atores sociais diferentemente posicionados 

`vêem' e representam a vida social de diferentes maneiras, diferentes 

discursos. Por exemplo, a vida das pessoas pobres e desfavorecidas está 

representada através de diferentes discursos nas práticas sociais do governo, 

da política, da medicina e das ciências sociais, e através de diferentes discursos 

dentro de cada uma dessas práticas, correspondendo a diferentes posições de 

atores sociais.  

 

Textos são compostos por variados discursos que se alternam, reafirmam, negam ou 

litigam entre si, por exemplo. São “[...] diferentes perspectivas do mundo, associadas a 

diferentes relações que as pessoas estabelecem com o mundo, o que, por sua vez, dependem de 

suas posições no mundo, de suas identidades pessoal e social, e das relações sociais que 

estabelecem com outras pessoas” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 124).  
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Ao investigar os discursos que constituem um texto específico, podemos compreender 

as lutas pelo poder, disputadas no espaço discursivo, por meio de representações, identificar 

questões ideológicas envoltas no texto, compreender a conjuntura em que estão inseridos, como 

também, apreender melhor sobre os processos que envolvem a produção, divulgação e consumo 

de determinado texto e sobre os atores sociais representados.  

 

1.4.3.2.1 Significado de palavra e lexicalização 

 

 Essa categoria não reduz a análise discursiva ao léxico. Salientamos que as palavras são 

analisadas em uma perspectiva discursiva considerando sua relação com o texto como um todo.  

 Fairclough (2001, p. 230) afirma que, geralmente, os produtores de texto precisam 

definir “como usar uma palavra e expressar um significado por meio de palavras” e os 

leitores/intérpretes precisam decidir de que modo irão interpretar essas escolhas. O autor 

também esclarece que essas escolhas e decisões não são puramente individuais, pois as escolhas 

lexicais e os significados das palavras estão ligados e, motivados por questões sociais e culturais 

mais amplas. 

 Compreender que as formas distintas de representar as pessoas, eventos, enfim, mundo 

é muito útil para os analistas críticos do discurso, para reconhecer que perspectiva é adotada 

pelo produtor do texto, a que ele está vinculado, engajado, que aspectos da situação é negada, 

excluído etc.  

 

1.4.3.2.2 Interdiscursividade 

 

 A interdiscursividade evidencia a combinação de diferentes discursos estruturados para 

compor determinado texto (FAIRCLOUGH, trad. 2001, 2003; CHOULIARAKI e 

FAIRCLOUGH, 1999). Diferentes discursos manifestam, por exemplo, as diferentes 

concepções/posições de pessoas no mundo e as diversas formas de interações pessoais. Assim 

sendo, representam disputas por poder, dominação, oposição, cooperação, anseio por 

transformações, que são recursos discursivos que se diferenciam socialmente. 

 Conforme Fairclough (2003), para identificar as representações discursivas em um 

texto, precisamos considerar sua relação com outros textos, sua identificação/relação com 

determinados grupos, o grau de repetição do discurso (verbal, visual, multimodal) em particular, 
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assim como uma relativa estabilidade ao longo do tempo. Por essa razão, é fundamental 

considerar o contexto em que o texto analisado se insere.   

 

1.4.3.2.3 Representação dos atores sociais 

 

  Do ponto de vista crítico-discursivo, é relevante analisar como os atores sociais são 

representados em textos. E, já que evidenciar como Dilma Rousseff é representada nas charges 

é um dos objetivos desta dissertação, essa categoria de análise não poderia deixar de ser 

investigada.  

A julgar pela temática principal das charges — impeachment de Dilma Rousseff —, 

dentro de um contexto de crise econômica e política, recessão, escândalos de corrupção, 

manifestações extremadas, enfim, a forma como os agentes representados nesse processo são 

apresentados (ou não) ajuda a compreender, por exemplo, que leituras e interpretações são 

recorrentes e quais seus possíveis efeitos de sentido. 

A forma escolhida para representar os atores sociais determinam o posicionamento 

ideológico dos autores com relação a eles e ao que fazem. Analisar essas representações pode 

contribuir para desvelar ideologias presentes em textos e em relações comunicativas. Van 

Leeuwen (1997) propõe uma exposição sociossemânticas acurada com as principais formas de 

representações dos atores sociais. Em cada uma das seleções (multimodais) representacionais, 

sugeridas pelo autor, estão associadas a operações linguísticas específicas. Vejamos essas 

representações:  

 

Quadro 3 - Categorias sociossemânticas de representação de atores sociais – Sistema RAS 

EXCLUSÃO Supressão 

Colocação em segundo plano 

INCLUSÃO Ativação 

Passivação Sujeição Associação 

Dissociação 

Beneficiação Diferenciação 

Indiferenciação 

Participação 

Circunstancialização 

Possessivização 

Personalização Determinação Categorização Funcionalização 
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Identificação Classificação 

Ident. 

relacional 

Ident. física 

Avaliação 

Nomeação Formalização 

Semiformalização 

informalização 

Determinação única 

Indeterminação 

Generalização 

Especificação Individualização 

Assimilação Coletivização 

Agregação 

Impersonalização Abstração 

Objetivação 

 Fonte: Van Leeuwen (1997, p. 219; Van Leeuwen, 2006, p. 66) 

 

Esta categoria analítica é muito significativa para compreender, de forma mais 

profunda, o significado representacional, amplamente discutida e pormenorizada em Van 

Leeuwen (1997).  

 

1.4.3.2 Significado identificacional 

 

As categorias deste significado são utilizadas para investigar as identidades, isto é, se 

preocupam em analisar os aspectos discursivos dos modos de ser (por meio dos estilos), com 

os procedimentos de identificação nos textos.  

 

A semiose na performance das posições constitui estilos. Por exemplo, 

médicos, professores ou ministros do governo não simplesmente tem estilos 

semióticos em função de suas posições nas práticas; cada posição é realizada 

em diversos estilos, dependendo de aspectos de identidade que excedem a 

construção de posições nessas práticas. Os estilos são formas de ser, 

identidades, em seu aspecto semiótico. (FAIRCLOUGH, 2009, p. 123). 

 

Segundo Fairclough, “[...]quem você é relaciona-se parcialmente a uma questão de 

como você fala e escreve, assim como uma questão de corporificação - como você parece, se 

posiciona, se movimenta, e assim por diante”. (2003, p. 159).  
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É muito importante identificar as pistas e marcas ideológicas e hegemônicas no texto 

em análise, uma vez que, um dos objetivos da ADC, proposta por Fairclough, é problematizar 

os discursos e retirar do senso comum discursos que, possivelmente, estejam contribuindo para 

sustentar relações assimétricas de poder (RESENDE e RAMALHO, 2004, p. 186).  

A necessidade dessa investigação se intensifica em razão das mudanças sociais da 

modernidade tardia, a qual tem incentivado modificações nas identidades de agentes sociais. 

No caso desta pesquisa, as charges evidenciam com certa facilidade a identificação de 

atores sociais, talvez por causa de seu caráter escrachado e sua falta de polidez, observando-se 

diversos elementos que Fairclough (2003) apresenta como características de estilos, tais como: 

entonação, pronúncia, vocabulário, metáforas, gesticulação, expressão facial, vestimentas.  

  

1.4.3.3.1 Modalidade 

 

 Ao analisarmos o processo de identificação nos textos, verificamos como os atores 

sociais se comprometem (ou são representados se comprometendo) ou não com aquilo que 

dizem, com relação à verdade, com relação à necessidade. Esse possível grau de 

comprometimento é uma questão de modalização textual.  

 Podemos ser categóricos em nossas afirmações, dizendo por exemplo que: “O 

governador é corrupto/O governador não é corrupto”. Também, podemos utilizar variados graus 

de comprometimento, como nos casos: “O governador deve ser corrupto/O governador pode 

ser corrupto”, “O governador provavelmente é corrupto/não é corrupto” etc.  

 Segundo Fairclough (2001, p. 199), é imprescindível compreender que “[n]a esfera da 

modalidade, [n]a dimensão da gramática da oração que corresponde à função ‘interpessoal’ da 

linguagem [...] o produtor deve indicar [...] um grau de ‘afinidade’ com a proposição”.  

 Ao analisar essa categoria — observando por exemplo, uso de verbos auxiliares modais, 

advérbios modais e adjetivos que correspondem a esses advérbios —, analistas críticos do 

discurso podem observar que os participantes fazem uso de determinado tipo de modalidade e 

indagar-se sobre os possíveis efeitos de sentido que geram esse tipo de modalidade em 

determinado contexto.  

Para Fairclough (2003), o grau de envolvimento das pessoas com o que dizem apresenta 

informações sobre quem elas são. Desse modo, a escolha por determinada modalização faz 

parte de um sistema no qual a identidade pessoal é arranjada textualmente – não 

desconsiderando as relações sociais e o contexto em que se apresentam.  
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Fairclough fala ainda que a modalidade favorece a nossa percepção sobre as relações 

dialéticas entre gênero, discurso e estilo, uma vez que as interações sociais (realizadas por meio 

de gêneros) apresentam a forma como compreendemos e representamos o mundo (discurso) 

como também, o quanto nos comprometemos (com a verdade, por exemplo) com o que 

dizemos, é uma forma de identificação.  

Podemos diferenciar a modalização por níveis (baixo, médio, alto), como também, 

podem ser identificadas pela entonação utilizada ou maneiras de se expressar oralmente (aflito, 

bravo, confiante, hesitante etc.).   

 

1.4.3.3.2 Afirmações avaliativas 

 

 No significado identificacional investigamos, ainda, como os atores sociais 

representados (ou, melhor dizendo, como o autor/produtor) julgam algo como bom ou ruim, 

necessário ou dispensável, enfim. Desse modo, podemos identificar que as avaliações presentes 

nos textos (suas ideias sobre atitudes, valores, pessoas, instituições etc.) são realizadas como 

possíveis caminhos de apreciação. No entanto, além disso, podem diferir graus de intensidade 

e em muitos casos essa avaliação está ligada a perspectivas afetivas.  

 Conforme Fairclough (2003), as avaliações também podem se realizar por meio de 

declarações explícitas (esse povo é maravilhoso) ou implícitas (que povo maravilhoso). 

Veremos que nas charges a avaliação utilizada pelos chargistas levam em consideração 

não apenas elementos verbais. 

 

1.4.3.3 Significado Acional  

 

Quando investigamos um gênero o que está em foco é compreender como as pessoas 

(instituições, grupos sociais, empresas, organizações governamentais, sindicatos, etc.) agem e 

interagem através dele, assim como examinar como ele contribui para a inter(ação) em eventos 

sociais concretos. Conforme Fairclough,  

 

A semiose como parte da atividade social constitui gênero. Os gêneros são 

diversas formas de atuação, de produção da vida social, no modo semiótico. 

Exemplos são: conversa diária, reuniões em vários tipos de organização, 
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formas políticas e outras formas de entrevista e revisões de livros. 

(FAIRCLOUGH, 2009, p. 123).  

 

Assim, como seres sociáveis, dependemos da linguagem, pois como afirma Bakhtin 

(2003 [1952-1953], p.261), “todas as áreas de atuação do homem estão ligadas ao uso da 

linguagem e dela dependem”. Esse uso da linguagem se realiza por meio de enunciados orais e 

escritos (multimodais) que nascem da necessidade que o ser humano tem de se comunicar, 

tornar aquilo que diz ou escreve concreto.  

Por isso, o homem faz uso de diferentes tipos de enunciados/gêneros em suas atividades 

cotidianas. Os gêneros vinculam estilos e discursos mais ou menos fixos num contexto sócio 

histórico e cultural específico. Como afirma Bakhtin (2003 [1952-1953], p. 262), “a riqueza e 

a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades 

da multiforme atividade humana”. 

Em cada época da vida, o homem necessita de enunciados/gêneros para marcar sua 

presença discursiva e as mudanças que acontecem nos gêneros ao longo dos anos são reflexos 

dessa dinâmica, sobretudo no atual estágio da modernidade. Bakhtin (2003 [1952-1953], p. 

268) afirma que "os enunciados e os tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem”. Assim, como a vida é 

dinâmica e propicia a mudanças, o gênero acompanha essa sequência natural da vida. Se antes 

tínhamos, por exemplo, apenas a carta que demorava dias para transmitir uma notícia, hoje com 

os avanços podemos dialogar por telefone, enviar um e-mail, uma mensagem via redes sociais 

ou aplicativos de celular, entre outros. 

Segundo Fairclough (2003), no contexto do “capitalismo novo”5, muitas transformações 

ocorreram e geraram novas formas de ação e interação social, e, consequentemente, o 

surgimento de novos gêneros. 

Ainda conforme Fairclough (2003), quando analisamos o gênero, devemos objetivar a 

investigação de como o texto figura na (inter)ação social e de que modo contribui para os 

eventos sociais concretos.  

Chouliaraki e Fairclough (1999) ressaltam que é importante que o gênero seja 

reconhecido pelo uso específico de uma linguagem. Ainda conforme os autores (1999, p. 144, 

145), o gênero deve ser compreendido como uma faceta articulatória do discurso, uma vez que 

                                      
5 Capitalismo novo ou neocapitalismo é uma doutrina econômica mista, a qual tem colaborado para a ampliação 

de injustiças e desigualdades sociais no momento atual da modernidade, na qual é notória a concentração da 

riqueza mundial estar restrita a apenas dez por cento de sua população.   
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se trata de um mecanismo articulatório capaz de controlar o que pode ser usado e dito, apresenta 

uma configuração específica e ordenação de elementos discursivos ou não, enfim. 

Como Resende e Ramalho acrescentam,  

 

Por meio da observação de escolhas linguísticas feitas pelo locutor para 

representar o discurso do outro, é possível analisar seu grau de engajamento 

com o que enuncia, em sua atitude responsiva ativa, ou seja, se ele concorda, 

discorda ou polemiza outros atos de fala da rede de práticas sociais. 

 
 Desse modo, podemos verificar, por exemplo, como se posiciona ideologicamente 

determinado indivíduo ao utilizar um gênero específico. Nesta pesquisa, optamos por utilizar o 

termo “gênero discursivo” em vez de “gênero textual”, por entendê-lo de forma mais 

abrangente, não somente em seus aspectos estruturais internos, mas, em sua ligação com as 

práticas sociais e como um elemento de ordem de discurso. Na maioria dos casos, utilizaremos 

apenas a palavra “gênero”, fazendo referência ao gênero discursivo. 

Bakhtin é um dos teóricos mais importantes com relação às discussões sobre gênero 

discursivos. Muitos estudiosos e pesquisadores desenvolveram e ampliaram suas ideias a partir 

das teorias bakhtinianas. A compreensão de uma forma particular de atividade (ação/interação) 

realizando-se sob a forma de um gênero é um axioma importante por atentar para a linguagem 

em uso e verificar que essa realização ocorre de forma articulada a um conteúdo temático, um 

estilo particular e uma estrutura composicional própria. Essa correlação caracteriza o gênero 

com uma certa estabilidade e que se realiza dentro de atividades sociais específicas (BAKHTIN, 

2003 [1952-1953]). 

Encontramos, nos trabalhos de Fairclough e Chouliaraki, algumas definições de gênero, 

como: “um conjunto de convenções relativamente estável que é associado com, e parcialmente 

representa, um tipo de atividade socialmente aprovada” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 161); “um 

tipo de uso da linguagem desempenhado em uma prática social particular” (CHOULIARAKI 

E FAIRCLOUGH, 1999, p. 56); e “uma forma de ação em seu aspecto discursivo” 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 216). 

Fairclough (2003) não se preocupa em desenvolver uma teoria sobre gêneros, mas em 

investigar o caráter interdiscursivo dos textos, ou seja, como eles combinam gêneros, discursos, 

estilos, apresentando significados textuais através de características léxico-gramaticais e 

semânticas. 

Nesta dissertação, analisaremos o gênero discursivo considerando a charge. Segundo 

Magalhães (2004), “os gêneros discursivos determinam os textos falados, escritos, ou visuais, 
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segundo um padrão sequencial e linguístico (semiótico), conferindo-lhes uma forma particular 

e convenções discursivas específicas”.  

Além de combinar multilinguagens nos textos, o gênero charge apresenta 

transformações de gênero em outros gêneros, o que Fairclough (2003) nomeia como “cadeias 

de gênero”. Essa característica demonstra o hibridismo contumaz em diversos gêneros dentro 

das práticas sociais decorrentes da modernidade tardia (GIDDENS, 1991; CHOULIARAKI e 

FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003).   

Fairclough a partir de 2003, passa a adotar Swales como um dos autores que 

fundamentam sua teorização sobre gênero. Dentre outras observações, Fairclough incorpora o 

termo “pré-gênero”, de Swales, e nega a definição de gênero como uma “classe de eventos 

comunicativos”, posto que o evento concreto não está no gênero, mas na relação do gênero com 

uma rede de práticas sociais.  

Apresentaremos, uma retomada das categorias relativas ao gênero - significado acional 

- no Capítulo 4, com as discussões e categorias apresentadas por Fairclough (2003) para a 

investigação do gênero. A seguir, apresento, de forma sintética, pontos que serão retomados no 

capítulo de análise. 

O “pré-gênero” se refere a uma categorização mais abstrata e abrangente como a 

“narrativas” ou a “argumentação”, pois transcendem redes particulares de práticas sociais, 

compondo diversos gêneros. Para além de examiná-lo, é necessário observar as possíveis 

mudanças/renovação de um gênero específico ou o surgimento de um novo, atentando para a 

mistura de gêneros que existente em sua constituição. Desse modo, pode-se verificar como ele 

se organiza como um “gênero situado” dentro de uma prática social (ou rede de práticas) e quais 

são os “subgêneros” que se unem para sua formação – de uma forma mais abstrata. De forma 

mais concreta, observa-se como se estabelece esse hibridismo nos textos com base em um 

gênero principal e gêneros secundários.  

 

1.4.3.1.1 Intertextualidade  

 

 O conceito de intertextualidade refere-se à conexão entre o que é interno a um texto e 

ao que é externo. Essa concepção foi cunhada pela filósofa e crítica literária búlgara Julia 

Kristeva, a fim de trazer os estudos bakhtinianos ao Ocidente, sobretudo quanto ao dialogismo.  
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 Bakhtin ressalta que (2003 [1952-1953], p. 297), “Cada enunciado é pleno de ecos e 

ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva”.  

Para Fairclough, “A intertextualidade de um texto é a presença de elementos de outros 

textos dentro dele (como também, potencialmente outras vozes além da voz do autor), os quais 

podem estar relacionados (discutidos, defendidos, refutados) de várias maneiras” 

(FAIRCLOUGH 2003, p.218).  

Uma das questões pertinente para a análise intertextual em ADC é investigar que textos 

e vozes estão presentes ou ausentes e um determinado gênero e compreender o que isso tem de 

significativo. Em ocasiões particulares, dependendo da intenção que o produtor do texto deseje 

alcançar, é preferível que estas relações fiquem implícitas. Em outros momentos, é mais 

razoável que sejam explícitas.  

Fairclough (2003) enfoca também, que as negações envolvem enunciados provenientes 

de em um “outro texto” e, por tanto, são marcas intertextuais. Identicamente, os enunciados 

irônicos ecoam um outro texto, manifestando alguma ação negativa, por exemplo, de sarcasmo, 

deboche, muito comum em charges. 

 

1.4.4 O novo enquadre da ADC com base no Realismo Crítico 

 

Para desenvolver análises críticas sociais, Fairclough (2009, p. 163) utiliza um aparato 

metodológico o qual chama de transdisciplinar, aproximando “teorias e disciplinas com o 

objetivo de investigar questões de pesquisa. Essa linha de estudo entende o ‘diálogo’ entre tais 

teorias e disciplinas como uma fonte para o desenvolvimento teórico-metodológico de ambas”. 

Acreditamos nos benefícios mútuos para as teorias envolvidas nesse projeto 

transdisciplinar.  Concordamos com Fernandes (2014), ao apontar: “outro aspecto inerente a 

este modelo é a lógica e os conceitos que a ADC empresta de outras teorias e disciplinas, são 

recontextualizados de forma que contribuam para seus objetivos de investigação”. 

A ADC se propõe a investigar a relação entre discurso e sociedade, na atualidade 

moderna, buscando discutir o papel do discurso na conservação ou modificação das relações de 

dominação. A ADC norteia pesquisas como: problemas de cunho sócio discursivo, 

interdisciplinares, que evidenciem o funcionamento ideológico de textos e a clareza das 

posições adotadas pelos analistas. Consideramos que ela contribui potencialmente para as 

transformações de relações desiguais de poder. 
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O Quadro 4 apresenta as etapas teórico-metodológicas utilizadas para investigações em 

ADC.   

Quadro 4 - Arcabouço teórico-metodológico da ADC 

Percepção de um problema social com aspectos semióticos. 

Identificação de problemas para que o problema seja superado: 

. análise da conjuntura 

. análise da prática particular; 

. análise do discurso.  

Investigação da função do problema na prática. 

Investigação de possíveis modos de ultrapassar os obstáculos. 

Reflexões sobre a análise. 

  Fonte: Fernandes (2014, p. 204). 

 

Como vimos, o enquadre da ADC parte de um problema social de cunho discursivo e, a 

partir dele, inclui tipos diferentes de análises: O primeiro tipo de análise se refere à conjuntura 

em que o problema está inserido. De acordo com Fairclough e Chouliaraki (2002, p. 22), é 

vantajoso focar na conjuntura pela possibilidade de “rastrear a longo prazo os efeitos não apenas 

dos eventos isolados, como também de série de eventos ligados conjuntamente, que atuam tanto 

sustentando quanto transformando práticas”; O segundo tipo de análise corresponde às práticas 

particulares, em que o discurso está enquadrado. Investigam-se, neste ponto, como os 

componentes discursivos da prática em questão se relacionam com as crenças ou valores, ações, 

histórias dos atores sociais, a forma como o discurso afeta e é afetado por determinada interação 

e o modo como esse discurso afeta o modo como às pessoas agem e se relacionam em um 

contexto; 

O terceiro tipo de análise está relacionado à análise de discurso em si. Ainda, segundo 

os teóricos da ADC dialética (2002), essa análise possui dupla orientação. De um lado, 

investiga-se a estrutura social que permite e limita a interação discursiva; por outro lado, a 

interação em si. Corresponde assim, a análise tridimensional - envolve, portanto, análise da 

dimensão textual, a análise da dimensão da prática discursiva e a análise da dimensão da prática 

social. 

         Após a realização das análises (as que forem necessárias), inicia-se à investigação da 

função do problema na prática. Em outras palavras, implica uma mudança de foco baseada na 

crítica explanatória de Bhaskar - passa-se “da explicação do que em uma prática leva a um 
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problema” para “a avaliação da prática em termos de seus resultados problemáticos” 

(CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 2002, p. 65). 

No que se refere à investigação de possíveis modos de ultrapassar os obstáculos, o que 

se quer alcançar é a possibilidade de transformação social. O foco de investigação neste nível, 

segundo Chouliaraki e Fairclough, está mais na diversidade das conjunturas - a variedade do 

que as pessoas podem fazer em determinadas condições estruturais - do que na permanência 

e/ou reprodução das estruturas. 

O último passo do enquadre metodológico da ADC envolve uma reflexão sobre a análise 

realizada. As pesquisas críticas precisam ser reflexivas e, no que se refere à ADC, essa reflexão 

precisa contemplar, na medida do possível, questões discursivas que se entrecruzam com 

questões de ideologia e poder nos processos de transformações sociais. 

Neste Capítulo, apresentamos a teoria da ADC, os significados a serem analisados em 

textos e as respectivas categorias analíticas. Passaremos no próximo Capítulo a apresentar a 

Gramática do Design Visual e suas categorias analíticas.  
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CAPÍTULO 2 - GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL 

 

 Neste capítulo, apresentaremos discussões acerca da proposta da semiótica visual de 

Gunther Kress e Theo van Leeuwen (2006), especificamente a Gramática do Design Visual 

(GDV), assinalando para um reexame da composição de textos multimodais, integrando 

elementos à constituição de significados e consequentemente, implicações sociais, que serão 

adotadas para a análise das charges selecionadas na web para compor essa pesquisa. 

 Consideramos a GDV essencial para a compreenção de textos multimodais e propícia 

para a realização desta análise, uma vez que possui a mesma base teórica que a ADC, a LSF.  

 Apresentaremos, inicialmente, considerações sobre a GDV. Em seguida, 

apresentaremos as três metafunções: representacional, interacional e composicional, 

distribuidas em seções próprias, apresentando suas categorias de análise através de charges. Por 

fim, faremos um resumo das contribuições da teoria para leitura e análise de charges.  

  

2.1 A GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL: Conhecendo a teoria 

 

A teoria formulada por Kress e van Leeuwen ([1996 – 2000] 2006) para a produção e 

análise de imagens, baseada na Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1985), foi 

denominada de Gramática do Design Visual (GDV). O modelo de Halliday apresenta três 

metafunções: (I) Ideacional/Experiencial — a gramática enquanto representação do mundo; (II) 

Interpessoal — a gramática enquanto representação de contextos situacionais, relações sociais; 

(III)Textual — gramática relacionada ao contexto verbal, utilização de elementos linguísticos 

em textos e usos mais abrangentes. A GDV relaciona as metafunções de Halliday à análise de 

imagens, visto que, os textos visuais possuem significados fundidos aos elementos visuais e 

carecem de interpretação.    

 Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que, do mesmo modo que os recursos verbais 

desempenham propósitos representacionais, interativos e comunicativos, os semióticos visuais 

também o fazem. Embora haja muitas semelhanças, as estruturas verbais e visuais não são 

iguais. Desse modo, considerando texto em suas multimodalidades, Kress e van Leeuwen 

propõem três significados para a “análise gramatical” de imagens baseados principalmente nas 

metafunções da Gramática de Halliday. São eles: Significados representacionais 

(representações entre participantes representados em uma estrutura visual); significados 
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interativos (relação entre imagem e expectador) e significados composicionais (relação entre 

elementos da imagem). 

 Veremos nas subseções (2.11, 2.1.2 e 2.1.3) seguintes a apresentação dos significados 

visuais e suas especificidades. Para uma melhor compreensão dos conceitos e de como os 

significados visuais e verbais estão interligados, iremos apresentá-los a partir das charges.  

 

2.1.1 Metafunção Representativa 

 

A metafunção ideacional na linguagem (Halliday, 1994, 2000), que se realiza no 

sistema da transitividade, é investigada por Kress e van Leeuwen (2006, p. 64) através da 

metafunção representativa, a qual possibilita os sistemas semióticos representarem “objetos e 

suas relações em um mundo fora do sistema representacional ou nos sistemas semióticos de 

uma cultura”.  

Para os autores, qualquer forma semiótica deve possuir a competência para representar 

aspectos do mundo como é experienciado pelos humanos. “Em outras palavras, tem que ser 

capaz de representar objetos e suas relações em um mundo fora do sistema de representação. 

Esse mundo pode, naturalmente, ser, e com mais frequência, já representado semioticamente” 

(KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p. 59). 

Em vista disso, as imagens representam não apenas o mundo, como também interagem 

com ele, independente de acompanharem o texto escrito ou não. As representações imagéticas 

produzidas constroem os mais diversos tipos de textos, seja um cartão de visita, propaganda, uma 

pintura, por exemplo, e que são facilmente reconhecidos socialmente. Ao observarmos a 

metafunção representacional nesses textos, vemos que 

 

[...], os modos semióticos oferecem uma variedade de escolhas, de diferentes 

maneiras pelas quais objetos e suas relações com outros objetos e processos 

podem ser representados. Dois objetos podem ser representados como 

envolvidos em um processo de interação que pode ser visualmente realizado 

por vetores (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 59). 

 

 Kress e van Leeuwen classificam as imagens representacionais em: Narrativa e 

Conceitual.  

1) As representações narrativas inserem-se nas experiências materiais de mundo pois 

apresentam dinamicidade. Esta relação dinâmica efetua-se entre os participantes através de 

vetores/linhas em sentido diagonal indicando suas ações. O vetor parte do participante ator, e 
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cria a interação no outro objeto representado. Desse modo, temos um processo Narrativo 

(padrões vetoriais) quando os participantes estão conectados por um (ou mais) vetor(res), eles 

são representados como fazendo algo para si mesmos ou para o outro.  

 
Quando os padrões conceituais representam os participantes em termos de sua 

classe, estrutura ou significado, em outras palavras, em termos de sua essência 

generalizada e mais ou menos estável e atemporal, os padrões narrativos 

servem para apresentar ações e eventos de desdobramento, processos de 

mudança, arranjos espaciais transitórios (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, 

p. 76). 

 

 A construção imagética depende da relação entre o posicionamento dos elementos 

representados. Os participantes podem instaurar uma relação entre eles, na qual, os autores 

definem como representações narrativas, em que os participantes se interligam em ações e 

eventos.  

 Kress e van Leeuwen (2006) dividem os processos narrativos em quatro tipos, conforme 

o tipo de vetor e o número de participantes na ação: processos de ação — deve apresentar uma 

ação em que o ator deriva de um vetor; processo relacional —  apresenta um vetor formado 

pela linha ocular conectando os participantes, não apresenta uma meta, mas um fenômeno; 

processos verbais e processos mentais —  podem ser representados por falas ou balões de 

pensamento. No primeiro chamaremos o participante de dizente e no segundo de 

experienciador. 

A representação Narrativa apresenta: Ator — participante ativo; Participante — 

personagens secundários; Meta - O objeto estará conectado ao vetor do ator, isto é, o 

participante passivo da ação que direciona o Vetor (pessoas, objetos, lugares, coisas concretas 

ou abstratas); formando uma Ação ou uma Interação. Observemos o exemplo:  

Na Figura 5 temos uma estrutura transacional com interatores. Dilma Rousseff é 

Ator da charge, pois é a personagem da qual parte o Vetor (seu dedo indicador funciona como 

vetor, direcionando a fala aos senadores e deputados) e embora não esteja saliente na imagem, 

propositalmente; para construção de sentido negativo, ela aparece em um tom de vermelho 

chamativo. Segundo Kress e van Leeuwen,  

 

O Agente é o participante a partir do qual emana o Vetor, ou que por si só, no 

todo ou em parte, constitui o vetor. Em imagens são muitas vezes também os 

participantes mais importantes, através de tamanho, coloque na composição, 

contrastam fundo, a saturação da cor ou perceptibilidade, a nitidez de foco, e 

através da 'saliência psicológica "que certos participantes (por exemplo, a 

figura humana e, mais ainda, o rosto humano) têm para os espectadores (2006, 

p. 63). 
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Os personagens representados na charge são Dilma Rousseff e Michel Temer, ambos se 

olham e “lutam” para ocupar o cargo presencial. Ambos são ora Atores do processo narrativo, 

além, é claro, de serem Meta, alvo do olhar. Temos assim, uma transação bidirecional. Caso 

apenas um (ou mais) dos personagens estivesse(m) agindo sobre o outro (ou outros), sem que 

houvesse reação (troca de olhar) teríamos uma transação unidirecional.  

Figura 5 - Estrutura transacional - bidirecional6 

     

 

Já a Figura 6, apresenta um único personagem (Ator – um rato levando a faixa 

presidencial tranquilamente depois de matar e/ou sepultar a Democracia, metaforicamente 

refere-se a Michel Temer) na proposição narrativa e sua ação não é direcionada a ninguém ou 

a nada, temos, portanto, uma estrutura narrativa não-transacional. Se não há outros 

participantes logo, não há Meta.  

Figura 6 - Estrutura não-transacional7 

 

 

                                      
6 Disponível em:https://www.humorpolitico.com.br/governo-temer/chapa-quente/>Acesso em: 23, jun. 2016. 
7 Disponível em:<http://www.contraovento.com.br/2015/03/>Acesso em: 23, jun. 2016. 

https://www.humorpolitico.com.br/governo-temer/chapa-quente/
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 Kress e van Leeuwen (2006) denominam de processo de reação, quando temos um 

processo narrativo estabelecido a partir do olhar do personagem dirigido a algo ou alguém. O 

participante de age sobre os demais é chamado de reator e não mais de ator, e obrigatoriamente 

necessita ter traços humanos.  

O participante ativo em um processo de reação é o participante cujo olhar cria um vetor 

a partir da linha dos olhos. As reações, assim como as ações, podem ser classificadas em 

transacionais ou não-transacionais. Quando conseguimos identificar qual o alvo do olhar do 

reator, temos uma reação transacional, mas quando isso não é possível não há transação e, 

portanto, esse processo é chamado de não-transacional. 

Fenômeno (ao invés de meta) é o termo dado ao participante passivo em uma reação, o 

participante a quem a linha de visão é dirigida; em outras palavras, o participante que constitui 

o objeto do olhar do reator (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 74).  

Na Figura 7 temos um processo transacional no qual o reator, a presidenta Dilma, a 

qual aparece no palco de uma stand-up comedy. Na charge Dilma é ridicularizada através de 

uma comparação entre os seus pronunciamentos e piadas.  Vemos que o alvo do olhar da 

presidenta é o leitor da charge – o observador, portanto, há transação. 

Figura 7 - Reator: processo transacional8 

 

 

No caso da Figura 8, temos uma charge que apresenta um processo narrativo não-

transacional, isto é, não conseguimos identificar o alvo do olhar do reator, também, neste caso, 

trata-se da presidenta Dilma. Há, portanto, na charge apenas um participante que olha.  O olhar 

extrapola a imagem (a charge) e não conseguimos recuperar a meta.  

                                      
8 Disponível em:https://i0.wp.com/humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2015/06/DILMA-26-6-2015-

pw.jpgAcesso em: 03, jul 2016. 

https://i0.wp.com/humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2015/06/DILMA-26-6-2015-pw.jpg
https://i0.wp.com/humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2015/06/DILMA-26-6-2015-pw.jpg
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Figura 8 - Processo não-transacional9 

 

 

 A charge (Figura 9) apresenta uma intertextualidade com a pintura de Leonardo da 

Vinci, Mona Lisa, a qual recebe aqui o rosto do, até então, vice-presidente do Brasil, Michel 

Temer. Enquanto o alvo do olhar de Dilma Rousseff é a pintura do vice-presidente, o olhar dele 

se direciona à faixa presidencial. Desse nodo, temos um processo narrativo transacional, pois 

conseguimos identificar o alvo do olhar do reator – Dilma –assim, Temer passa ser o fenômeno.    

Figura 9 - Processo narrativo transacional - fenômeno10 

 

 

Quanto ao processos de fala e ao processo mental, são os tipos de vetores mais comuns 

no gênero charge. Esses vetores são formados pelas protusões oblíquas de balões de diálogo ou 

pensamento que conectam o ser hummano ou participante animado, denominado de dizente, 

caso trate-se um processo verbal e, de experienciador, nos casos de processos mentais, ao 

conteúdo em questão (proferido ou imaginado). O conteúdo do que é falado é chamado de 

                                      
9 Disponível em:http://www.tribunadainternet.com.br/crimes-de-responsabilidade-de-dilma-ja-estao-

comprovados/Acesso em: 15 de jun. 2016. 
10 Disponível em:http://www.robsonpiresxerife.com/notas/dilma-quer-reajustar-o-bolsa-familia-antes-de-

temerAcesso em: 15 de jun. 2016. 

http://www.tribunadainternet.com.br/crimes-de-responsabilidade-de-dilma-ja-estao-comprovados/
http://www.tribunadainternet.com.br/crimes-de-responsabilidade-de-dilma-ja-estao-comprovados/
http://www.robsonpiresxerife.com/notas/dilma-quer-reajustar-o-bolsa-familia-antes-de-temer
http://www.robsonpiresxerife.com/notas/dilma-quer-reajustar-o-bolsa-familia-antes-de-temer
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enunciado e o conteúdo do processo mental é o fenômeno (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, 

p. 75).  

 Há ainda outros tipos de representações narrativas com os quais Kress e van Leeuwen 

trabalham, mas os tipos já mencionados são suficientes para a análise de charges, como 

também, tratam-se de casos raros. 

 2) Ao contrário dos processos Narrativos, os processos Conceituais ocorrem quando 

apresentam participantes (objetos, pessoas, ferramentas, coisas concretas ou abstratas etc.) 

estáticos, sem a presença de vetores (sem indicação de direcionalidade). Quando há uma 

classificação na qual os elementos representados são exibidos como se pertencessem a uma 

categoria maior. Fazem representações em termos de suas especificidades como que 

pertencendo a uma classe, estrutura ou significado.  

Os participantes são concebidos como sendo/significando algo, a qual podemos atribuir 

significação/valoração (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 59). Ainda sendo os autores (2006, 

p. 79), os processos classificatórios arrolam os participantes em conjunto aplicando “uma 

taxonomia: pelo menos um conjunto de participantes tocará o Papel de Subordinados em 

relação a pelo menos um outro participante, o Superordenado”.   

Assim, as representações conceituais são subdivididas em: Processos classificacionais 

- relacionam um participante a outro de forma hierárquica. A taxonomia pode ser coberta ou 

evidente. 1) Será coberta quando apresenta simetria entre os elementos da imagem, além de 

serem orientados para o eixos verticais e horizontais na mesma direção.  

Figura 10 - Processo Conceitual - taxonomia coberta11 

 

 

                                      
11 Disponível em:https://www.humorpolitico.com.br/corrupcao/farinha-do-mesmo-saco/ >Acesso em: 15 de jun. 

2016. 

https://www.humorpolitico.com.br/corrupcao/farinha-do-mesmo-saco/
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Na charge 10, temos uma intertextualidade com o livro e também obra cinematográfica, 

“Cinquenta tons de cinza”. Aqui, os tons são de marrom para marcar a referência à lama - usada 

como metáfora para se referir à sujeira, ao caos, à desesperança político-administrativa, 

especificamente, em relação à Petrobras. Como podemos perceber, há uma simetria: distância, 

tamanhos iguais para os dois candidatos/políticos e estão direcionados para o mesmo lugar. 

Vemos que não há elementos cenográficos (além das placas vermelha e azul para distinguir os 

candidatos – cores dos partidos) ou plano de fundo, sendo apresentados de maneira 

descontextualizada.   

Ambos foram representados como pertencentes à mesma categoria abrangente – 

políticos ficha suja. Neste caso, a categoria abrangente não foi explicitamente definida (50 

TONS DE MARROM...), ficando à cargo do leitor.  

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006, p.79),  

 

Os processos de classificação, naturalmente, simplesmente refletem 

classificações "reais" e "naturais". Para que os participantes sejam reunidos 

em um sintagma que estabeleça os meios de classificação que eles foram 

julgados como membros da mesma classe e para serem lidos como tal. 

 

Desse modo, o produtor da charge criou uma “naturalização” por meio dessa 

classificação, isto é, eles foram julgados assim e passam a serem lidos como tal por meio dessa 

ordenação.  

Já a taxonomia evidente apresenta um dos participantes de modo "superordinado", 

destacando sua importância em relação aos outros participantes; também pode apresentar 

participantes em nível médio, são chamados de "interordinados" e em nível inferior são os 

"subordinados". 

 A taxonomia evidente também pode apresentar multiníveis - Um participante 

(superordinado) é conectado a outros participantes através de uma estrutura de árvore com no 

mínimo dois níveis. Os participantes que ocupam os níveis intermediário são Interordinados, 

enquanto que aqueles que ocupam o menor nível (se o Superordinado está em cima) ou o mais 

alto nível (Se o subordinado está na parte inferior) são subordinados. Não encontramos nenhum 

exemplo de charge que utilize estrutura arbórea.  

 De acordo com Kress e van Leuwen (2006, p. 82), “a classificação conceitual é 

representada pela mesma estrutura que a hierarquia social; ou seja, a ideia mais geral é 

representada como semelhante a um poder maior”. Assim, na charge, “Altura do poder”, temos 

a presidenta, Dilma Rousseff, representada como subordinada à elite.  
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 Do lado direito da charge 11 temos a presidenta posicionada em cima do Palácio do 

Planalto e, do lado esquedo, temos a representação de um banqueiro (representado comumente 

em charges pelo uso do terno e cartola) colocado em cima do PMDB e sobreposto ao Congresso 

Nacional. As linhas tracejadas indição a hieraquia do poder.  

 Temos, portanto, uma ordenação explícita e inclusão de um superordenado – que 

identificamos como um banqueiro. Eles são organizados em uma estrutura vertical, na qual, o 

superordenado é colocado a cima do subordinado. “Esse processo pode ver verbal, visual ou 

ambos, mas é sempre visual” (idem, p. 80). 

         Figura 11 -Processo Conceitual - taxonomia evidente12 

  

 

Como vimos, o processo conceitual classificacional organiza sistematicamente 

elementos, em que pelo menos um grupo de participantes se apresenta de forma subordinada 

em relação a pelo menos um participante, o superordinado.  

No processo conceitual analítico, os participantes não se relacionam por meio de ações 

realizadas, mas através de uma estrutura que coordena a parte e o todo. Os Processos analíticos 

- estão relacionados tanto à parte como ao todo dos participantes (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006, p. 87); o todo está ligado ao portador que o representa, e o atributo possessivo 

representa as partes de um todo. Os processos analíticos podem ser desestruturados: quando 

não apresentam a relação existente entre a parte e o todo, e podem ser, estruturados: quando 

apresentam rótulos ou informações descritivas sobre suas partes. 

Figura 12 - Processo analítico desestruturado13 

                                      
12 Disponível em:http://blogdochicopereira.com/web/pmdb-frita-dilma-em-fogo-brando-tirando-proveito/Acesso 

em: 17 de jul. 2016. 
13 Disponível em:<http://www.contraovento.com.br/2017/04/farinha-do-mesmo-saco-podre-10/>Acesso em: 17 

de jul. 2016. 

 

http://blogdochicopereira.com/web/pmdb-frita-dilma-em-fogo-brando-tirando-proveito/
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A charge 12 ironiza a escolha que o presidente faz para os novos dirigentes ministeriais 

do Supremo Tribunal Federal (STF). Os candidatos estão todos enfileirados e classificados por 

números, como se estivessem em uma sala para reconhecimento judicial de contraventores. De 

acordo com essa construção semântica, todos os candidatos, e consequentemente, todos os 

ministros são criminosos.  Temos assim, um processo analítico desestruturado – pois, cada 

indivíduo faz parte de um todo, mas essa relação não é claramente estabelecida e/ou descrita.   

Figura 13 - Processo analítico estruturado14 

 

 

 O chargista traz (na Figura 13) o presidente Temer apresentando um discurso 

promocional mercadológico; “Grande promoção! / Não percam! / O patrão ficou maluco!”. 

Analogamente esses enunciados servem aos interesses de seus “donatários” – o Capital 

estrangeiro, o mercado financeiro de modo geral -, assim como Portugal fez com o Brasil 

quando éramos uma colônia, indicando assim, um retrocesso. O Brasil é representado em fatias, 

como as Capitanias Hereditárias, assim como, Temer é representado trajando indumentárias 

                                      
14 Disponível em:https://www.sintufpipicos.org.br/events/notice/public/milhares-de-trabalhadores-da-educacao-

federal-real/>Acesso em: 12 de jul. 2016. 
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históricas referentes ao período do Brasil colônia. Temer apresenta essas partes, isto é, riquezas, 

indústrias, bens, serviços etc. para serem vendidas/privatizadas a preços muito baixos.  

A construção semântica criada é a de que o presidente está vendendo o país, a partir de 

cada fatia. Embora não sejam apresentadas legendas e descrições que expliquem melhor essa 

relação, entre parte e o todo, ficando claro para o leitor através do uso gráfico do mapa do Brasil 

Colônia. Desse modo, temos um processo analítico estruturado.  

Os Processos simbólicos — estabelecem relações de significação do participante na 

relação entre o portador e seus atributos possessivos, formulando uma identidade do 

participante através de atributos enfáticos como: posicionamento em primeiro plano, tamanho 

maior que os outros participantes e/ou elementos, escolha de cores mais vívidas, maior 

iluminação etc. Também são apontados por meio de um gesto que não pode ser interpretado 

como uma ação diferente da ação de "apontar o atributo simbólico para o observador" — aqui 

podemos incluir também as setas que podem conectar realizações visuais de participantes com 

realizações verbais do mesmo participante, ou vice-versa, para estas também estabelecer uma 

relação de identidade através de 'apontar'. Podem parecer fora de lugar no todo, de alguma 

forma. E, são convencionalmente associados a valores simbólicos (KRESS e VAN LEEUWEN, 

2006, p. 105). 

Esse processo pode se apresentar de duas formas: a) simbólico atributivo - apresentam 

duas partes, o portador (seu significado e identidade é estabelecido pela relação) e o atributo 

simbólico (o participante que já possui identidade e significado em si).  

Os participantes humanos nos processos simbólicos atributivos, geralmente, 

representam para o espectador, em vez de serem mostrados realizando alguma ação. Isso não 

significa que eles são necessariamente retratados de frente e no nível dos olhos, ou que 

necessariamente olham para o espectador. “Isso significa que eles adotam uma postura que não 

pode ser interpretada como narrativa: eles apenas sentam ou ficam de pé, pois não razão 

diferente de se mostrar ao espectador” (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 105, 106). 
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Figura 14 - Processo simbólico atributivo15 

 

 

Na Figura 14 podemos observar que Dilma Rousseff foi representada ao centro da 

imagem, embora esteja de costas ela é o elemento principal da imagem. A charge apresenta a 

presidenta trocando o sapato, o qual está com o salto quebrado e calçando um sapato sem salto, 

jogando com o ditado popular “Descer do salto” como forma de se referir a Dilma utilizar uma 

nova postura diante das eleições.  

b) simbólico sugestivo - é composto apenas por um participante, o transportador.  São 

menos enfáticos em razão de conferirem uma “atmosfera”. Isso pode ser realizado de várias 

maneiras: por meio de cores que podem ser misturadas, efeitos de imagem, em um azul 

nebuloso, brilho, iluminação exagerada, tornando, tornando os participantes em contornos ou 

silhuetas. É isso que empresta às imagens simbólicas sugestivas sua genericidade, sua qualidade 

de retratar não um momento específico, mas uma essência generalizada.  

O efeito embaçado em elementos da imagem empresta valor simbólico ao Transportador 

através desse procedimento. Em decorrência disso, os processos sugestivos simbólicos 

representam o significado e a identidade como vindos de dentro, como proveniente das 

qualidades do próprio transportador, enquanto os processos simbólicos-atributivos representam 

o significado e a identidade como sendo conferidos ao Transportador (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2006). 

                                      
15 Disponível em: http://www.tribunadainternet.com.br/movimento-do-pr-de-volta-lula-e-antes-sai-

dilma/>Acesso em: 02 de ago. 2016. 

http://www.tribunadainternet.com.br/movimento-do-pr-de-volta-lula-e-antes-sai-dilma/%3eAcesso
http://www.tribunadainternet.com.br/movimento-do-pr-de-volta-lula-e-antes-sai-dilma/%3eAcesso
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Figura 15 - Processo simbólico sugestivo16 

 

A charge 15 trata-se de uma crítica ao grave acidente ocorrido nas barragens de rejeitos 

nos municípios de Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais. Podemos verificar a silhueta de um 

homem que está comemorando o ocorrido com uma taça de sangue e o cifrão saindo. 

Juntamente a esta informação temos, a cor predominante, o vermelho escorrendo como sangue 

sobre o símbolo da empresa Vale do Rio Doce e da bandeira do Estado de Minas Gerais.  

Temos, portanto, um processo simbólico sugestivo, uma vez que, há apenas um 

portador, este aparece sem detalhamentos em uma atmosfera mais sombria. A acentuada 

iluminação em volta do portador cria e destaca a sua silhueta.  

  O gênero charge apresenta com maior facilidade esse tipo de processo mesclado, por 

assim dizer, ao processo narrativo. Dificilmente encontraremos charges que tragam apenas o 

processo simbólico sugestivo. No processo simbólico atributivo o participante ganha destaque, 

geralmente está ao centro do quadro, é representado de forma exagerada e ganha destaque 

também com relação ao uso de cores, facilitando sua identificação. 

 O processo simbólico sugestivo tem como característica a falta de detalhamento, muitas 

vezes sendo apresentado apenas a sombra ou silhueta do participante. Será apresentado apenas 

um participante, e como seu significado terá que ser desvendado com base exclusivamente na 

silhueta, o cartunista precisa captar a essência do ser representado.  

 Apresentaremos na próxima seção a metafunção interativa, a qual é responsável por 

analisar elementos usados para construir interação positiva ou não com seus 

leitores/espectadores.  

                                      
16 Disponível em: http://textileindustry.ning.com/m/blogpost?id=2370240%3ABlogPost%3A693317> Acesso 

em: 02 de ago. 2016. 

http://textileindustry.ning.com/m/blogpost?id=2370240%3ABlogPost%3A693317
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2.1.2 Metafunção Interativa 

 

 Qualquer modo semiótico deve ser, também, segundo Kress e van Leeuwen competente 

para delinear as relações entre o produtor de uma manifestação textual (complexa) e o receptor/ 

reprodutor dessa. “Ou seja, qualquer modo deve ser capaz de representar uma relação social 

particular entre o produtor, o visualizador e o objeto representado” (KRESS E VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 59).  

Conforme os autores, um indivíduo pode ser representado direcionado diretamente aos 

espectadores, olhando para a câmera. “Isso transmite uma sensação de interação entre a pessoa 

retratada e o visualizador”. Mas pode ser retratado também evidenciando um distanciamento 

do espectador, “o que traz a ausência de um senso de interação. Permite que o espectador analise 

o personagem(ns) representado como se fosse(m) espécimes em uma vitrine” ((KRESS E VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 60).  

Desse modo, as representações interativas apresentam relações entre o produtor e o 

observador da imagem. Quando a imagem produz uma relação de Contato visual (olhos nos 

olhos) imaginário entre o participante e o observador, temos o contato entre eles, e o 

denominamos de demanda. Esse contato imaginário pode ser estabelecido através de um 

sorriso, um olhar enfático, ou mesmo os braços ou mãos estendidas na direção do leitor. Quando 

esse contato não ocorre, isto é, não há o direcionamento direto para o observador, temos a 

oferta; o participante é objeto da observação.               

Figura 16 - Contato – Demanda17                              

 

                                      
17 Disponível em: https://amarildocharge.wordpress.com/2014/09/29/a-candidata-e-a-presidenta/> Acesso em: 04 

de ago. 2016. 

https://amarildocharge.wordpress.com/2014/09/29/a-candidata-e-a-presidenta/
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Figura 17 - Contato - Demanda - olhar e sorriso18 

 

A charge (Figura 16) apresenta como forma de contato visual, a demanda. Há um 

estabelecimento de interação com o leitor a partir do olhar aflito da presidenta. Já a Figura 17, 

embora possuindo uma carga irônica muito grande, apresenta Dilma Rousseff muito simpática 

olhando diretamente para os leitores e sorrindo.  Exprimindo, mesmo que inicialmente, uma 

afinidade com observador do texto.  

Figura 18 - Contato – Oferta19                                

 

Já nesta charge (Figura 18), o tipo de contato visual estabelecido entre o participante e 

o observador é a Oferta, pois Dilma Rousseff não olha diretamente para o observador, seu olhar 

está direcionado aos parlamentares, deixando assim, de ser o participante agente do olhar e 

passando a ser apenas alvo do olhar do observado. A Figura 19 também está em Oferta, neste 

caso, o participante foi representado de costas para o leitor denotando indiferença.  

 

 

                                      
18 Disponível em: https://www.humorpolitico.com.br/tag/dilma-rousseff/ Acesso em: 05 de ago. 2016. 
19 Disponível em:<https://www.humorpolitico.com.br/tag/dilma-rousseff/page/3/> Acesso em: 05 de ago. 2016. 

https://www.humorpolitico.com.br/tag/dilma-rousseff/
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Figura 19 - Contato - Oferta: distanciamento 

 

 

Outra categoria da Metafunção interativa é a Distância social. Kress e van Leeuwen 

(2006, p. 124), concedem uma segunda dimensão aos significados interativos de imagens, 

relacionado com o 'tamanho do quadro', para a escolha entre close-up, tiro médio e tiro longo, 

e assim por diante. Assim como os produtores de imagem, retratam pessoas, animais, objetos e 

outras coisas, reais ou não, optam por fazê-los olhar para o espectador ou não, então eles 

também devem, ao mesmo tempo, escolher descrevê-los como perto ou longe do espectador. 

 E assim como a escolha entre a Oferta e Demanda, a escolha da Distância social pode 

sugerir diferentes relações entre os participantes e espectadores representados. Deste modo 

temos a Distância de proximidade: Os participantes são representados em plano fechado (ou 

'close-up') mostra a cabeça e os ombros do sujeito, ou em plano muito fechado ('extremo close-

up', 'big close-up'), evidencia cada detalhe do rosto e expressões faciais. Esse tipo de captura de 

imagem busca estabelecer uma relação de intimidade com o observador.  

 A charge 20 traz Dilma Rousseff em seu gabinete recebendo uma ligação do 

telemarketing. O enunciado segue o que se espera desse tipo de discurso, fazendo uso de 

protótipos textuais característicos: “E não é só isso...”. “Na compra de...”, ‘A senhora pode estar 

ganhando...” e, “Inteiramente grátis”. A ironia se dá pela proposta da venda de uma refinaria 

superfaturada, fazendo referência à compra que a presidenta fez da refinaria de Passadena.  

 

Figura 20 - Distância de proximidade - plano fechado20 

; 

                                      
20 Disponível em:<https://atalmineira.com/2014/10/21/sp-acolhe-dilma-com-festa-hoje-e-a-vez-do-recife Acesso 

em: 07 de ago. 2016. 

 

https://atalmineira.com/2014/10/21/sp-acolhe-dilma-com-festa-hoje-e-a-vez-do-recife
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 Na Figura 20 o produtor do texto opta por representar a presidenta em uma distância de 

social de proximidade, o plano utilizado é o fechado, no qual podemos ver a parte superior de 

seu corpo. Geralmente, as representações mais próximas são formas de interações favoráveis 

entre o leitor e o ator social representado. Não é o caso desta charge.  

Figura 21 - Distância social - plano muito fechado21 

 

 

 A charge (Figura 21) consegue estabelecer uma relação mais intimista, uma vez que 

explora a aproximação do ator social, neste caso, Dilma Rousseff e seus interatores. Podemos 

ver traços de seu rosto e expressões faciais de simpatia e confiabilidade, além de seu braço 

levantado e punho cerrado, denotando luta e empoderamento.  

A Distância social média estabelece um distanciamento moderado, nem máximo, nem 

mínimo. Nesse tipo de representação é possível reconhecer os participantes, mas sem que haja 

uma relação intimista. Kress e van Leeuwen (2006) apresenta duas formas de representar essa 

                                      
21 Disponível em:<http://cesarcartuns.blogspot. com.br/p/charges.html>: Acesso em: 08 de ago. 2016. 
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relação interativa social, através do:  o plano fechado médio, o qual retrata o participante da 

cabeça até a cintura e, do O plano médio mostra o participante aproximadamente na altura dos 

joelhos para cima. 

Figura 22 - Distância social média - plano fechado médio22 

 

 

 Na charge (Figura 22) temos a presidenta Dilma de pé em um palanque, pronunciando 

seu discurso. A distância social escolhida para representá-la é o plano fechado médio. Ela não 

aparece de corpo inteira, logo, não é uma representação muito negativa/indiferente. 

 Na charge (Figura 23) a presidenta aparece em primeiro plano, sentada diante de um 

tribunal, o que nos traz a memória um acontecimento histórico de seu julgamento de quando 

era jovem, tanto pela disposição dos elementos na imagem, quanto pelas roupas que Dilma está 

usando. No lugar de seus inquisidores ou melhor, ao lado deles, temos a mídia hegemônica — 

demarcado pelo símbolo da Rede Globo, senadores e deputados federais, sobretudo do PMDB 

e PSDB, inclusive o vice-presidente, Michel Temer, O juiz (não imparcial) Sérgio Moro, o 

capital estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos e grandes empresários brasileiros. 

                                      
22Disponível em:<https://goias24horas.com.br/2964-cartunista-faz-troca-com-desejo-irrefreavel-de-dilma-de-

antecipar-debate-eleitoral/>: Acesso em: 05 de ago. 2016. 
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Figura 23 - Distância social média - plano médio23 

 

 

A Figura 23 traz uma representação da presidenta da cabeça até os joelhos, portanto, em 

plano médio. Há uma relação de envolvimento, mesmo que não pessoal entre leitor e ator social, 

criando uma relação empática/de envolvimento. 

Já a Distância social longa estabelece uma relação de impessoalidade, como a própria 

nomenclatura alude, confere grande distanciamento. Nesta categoria temos o plano aberto, no 

qual podemos visualizar o participante de corpo inteiro. A Figura 24 apresenta a presidenta e o 

jogador Robinho em corpo inteiro. Embora o distanciamento não seja muito grande, isto é, os 

atores sociais são representados em tamanho grande, ainda assim, a interação social é 

comprometida/negativa.  

 

                                      
23 Disponível em:<https://www.revistaforum.com.br/blog-das-charges/page/2/>: Acesso em: 09 de ago. 2016. 



88 

 

Figura 24 - Distância social longa - plano aberto24 

Temos também, o plano muito aberto, o qual apresenta o participante em grande 

distância. Como podemos observar, na Figura 25, a Presidente Dilma está representada à 

distância e, por isso, temos um panorama maior dos outros elementos; pessoas, lugares, objetos. 

O ex-presidente Lula também é apresentado, conseguimos inferir esta informação pelo letreiro: 

“Lula nega candidatura e afirma que sua candidata é Dilma”. Assim, lermos a charge vemos 

que o sarcasmo se ancora na mão de Lula que aparece controlando a presidenta Dilma e no 

enunciado proferido por ele: “Pra quê (me candidatar)? Uma vez que, ele é quem tomará as 

rédeas do governo.  

 

Figura 25 - Distância social longa - plano aberto25 

  

 Desse modo, a escolha de utilizar uma distância social longa auxilia a construção 

negativa do governo Dilma. Observando o tipo de distância social utilizada nas charges, 

                                      
24 Disponível em:<http://elsonsouto.blogspot.com.br/2015/08/charge-as-pedaladas-da-dilma.html>: Acesso em: 

09 de ago. 2016. 
25 Disponível em:<http://cesarcartuns.blogspot.com.br/p/charges.html>: Acesso em: 09 de ago. 2016. 
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podemos verificar e compreender as intenções e sentidos produzidos pelo chargista, nos 

fornecendo pistas sobre seu posicionamento ideológico.   

 Kress e van Leeuwen (2006, p. 130), falam ainda em perspectiva, outra maneira dos 

participantes representados e os espectadores se relacionarem. Produzir uma imagem, segundo 

os autores, envolve muito mais do que apenas escolhas com relação a “oferta” e “demanda” e 

a seleção de um determinado tamanho de quadro, mas também, e, ao mesmo tempo, a escolha 

de um ângulo, um “ponto de vista”, e esta implica a possibilidade de expressar atitudes 

subjetivas em relação aos participantes representados.  

  Dessa forma, a categoria perspectiva é o ângulo em que os participantes são 

apresentados. Ela pode ser observada em diferentes ângulos, são eles:  

1) O ângulo frontal indica um envolvimento maior entre o participante representado e seu 

espectador. O ponto de vista criado é o de que o espectador compartilha a mesma visão 

sobre o que foi produzido pelo produtor da imagem. A relação de poder é igualitária, 

no ângulo frontal, gerada a partir do mesmo nível de olhar.   

Figura 26 - Perspectiva - ângulo frontal26 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) O ângulo oblíquo apresenta os participantes em perfil, o que sugere um distanciamento 

entre participante e expectador, uma vez que não há nenhuma interação estabelecida no 

nível do olhar. Essa representação deixa implícito que aquilo que nos é apresentado não 

pertence ao mundo real (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 136). A Figura 27 

apresenta o presidente da câmara dos deputados (naquela época), Eduardo Cunha, em 

                                      
26 Disponível em:<https://www.jornaldegramado.com.br/_conteudo/2015/04/noticias/regiao/148631-dilma-e-a-

corrupcao-no-governo-nas-charges-dos-jornais-do-grupo-sinos-nesta-segunda-feira.html>: Acesso em: 11 de ago. 

2016. 
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perfil. Ele presenteia Dilma Rousseff com um artefato explosivo, o significado 

metafórico utilizado refere-se ao pedido de impeachment da mesma. 

Figura 27 - Perspectiva - ângulo oblíquo27 

 

 

3) O ângulo vertical traz, assim como o cinema, os participantes (pessoas, lugares, objetos 

etc.) capturados em câmera alta, ou seja, de cima para baixo. Nesse tipo de representação 

o poder encontra-se nas mãos do produtor da imagem e dos espectadores, os participantes 

da imagem encontram-se desempoderados, diminutos.  

Figura 28 - Perspectiva - ângulo vertical: câmera baixa28 

 

 

Na câmera baixa o poder é invertido. Os participantes são representados de baixo para 

cima, desse modo, ele(s) passa(m) a possuir o poder. Como podemos observas na Figura 28, a 

câmera nos leva verticalmente de baixo para cima, construindo uma ideia de hierarquia e poder 

entre os elementos no nível superior (como detentores do poder) e os do nível inferior (como 

inferiores e/ou sem poder). O participante ao topo da imagem, desse modo, é representado de 

                                      
27Disponível em:<http://www.avozdocidadao.com.br/agentesdecidadania/humor-nova-charge-de-ed-carlos-

mostra-o-presente-de-natal-de-cunha-para-dilma/>: Acesso em: 09 de ago. 2016. 
28 Disponível em:<http://porsimas.blogspot.com.br/2017/06/charge-de-latuff-mostra-que-base-aliada.html>: 

Acesso em: 09 de ago. 2016. 
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forma empoderada, nesse caso, o atual presidente do Brasil, Michel Temer, aparece 

empoderado dominando os ratos (os políticos) em seu benefício.  

Figura 29 - Perspectiva - ângulo vertical: câmera alta29 

  

 No caso da Figura 29, temos Dilma Rousseff apresentada já destituída do cargo 

presidencial, caminhado cabisbaixa em direção a um numeroso grupo de desempregados 

(representados aqui por uma marca de sapato nas costas – chute na bunda), portanto, o chargista 

ao optar por utilizar a câmera alta, condensa esse desempoderamento.  

Figura 30 - Perspectiva - câmera nível do olhar30 

 

Caso a câmera apresente o participante no nível do olhar do produtor e expectador, é 

estabelecido o princípio da igualdade. Na Figura 30 temos Dilma Rousseff e Zuckeberg 

representados no mesmo ângulo de visão que os espectadores. 

Outra categoria da metafunção interativa é a modalidade. Uma questão crucial na 

comunicação visual é a confiabilidade das informações. O que vemos e ouvimos rotineiramente 

é mesmo real ou uma mentira? As representações de pessoas, lugares e coisas podem ser 

moldadas de forma naturalista; sensorial; científica ou abstrata. 

                                      
29 Disponível em:<http://www.jornaldebrasilia.com.br/charges/impeachment-de-dilma-rousseff/>: Acesso em: 09 

de ago. 2016. 
30 Disponível em:<https://br.pinterest.com/pin/545780048571855764/>: Acesso em: 09 de ago. 2016. 
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Para tanto, a categoria modalidade fornece elementos que dimensionam o caráter maior 

ou menor de uma mensagem visual. Esses elementos que apresentam os níveis de “verdade”, 

indo do mais real, o objetivo e o mais irreal. 

Kress e van Leeuwen apresentam a cor com função de marcar a modalidade naturalista, 

em termos de três escalas (2006, p. 160): 

(1) saturação de cor, uma escala que vai da saturação de cor total à ausência de cor; isto é, a 

preto e branco.  

 

 Percebemos claramente que, há uma grande distinção entre as imagens, enquanto a 

primeira (Figura 3131) apresenta tons saturados de cores, principalmente, os de amarelo, a 

segunda imagem (Figura 3232), foi toda construída sem o uso de cores.  

  

                                      
31 Disponível em:<https://liberdadeliberdade2.com/2015/07/31/charge-do-amarildo-dilma-e-os-governadores/>: 

Acesso em: 09 de ago. 2016. 
32 Disponível em:<http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/salmonelas/todas-as-charges-da-presidente/>: Acesso 

em: 09 de ago. 2016. 

 

Figura 31 - Modalidade: cores saturadas 

Figura 32 - Modalidade: ausência de cores 



93 

 

As cores são escolhas estilísticas dos produtores, mas também possuem significados 

específicos, podem, por exemplo, fazer referência a cor do partido político do ator social 

representado ou ainda, como no caso da Figura 32, trazer uma percepção negativa da realidade. 

Pois, a ausência de cores pode denotar desesperança, falta de vida, de sentido.   

(2) diferenciação de cores, uma escala que vai de um intervalo de cores ao máximo 

diversificado ao monocromático. 

       

   A Figura 3333 apresenta uma diversidade de cores: amarelo, verde, vermelho, preto, 

marrom etc. O verde e amarelo além de representarem o país (faixa presidencial), também 

aludem a Petrobras (desenho parecido com o símbolo da emprese no plano de fundo). O 

vermelho remete ao partido a que Dilma Rousseff pertence, o PT. E, a ideia central da charge 

é evidenciar que a presidenta será destituída do cargo, por vias legais (o braço e o martelo do 

juiz retirando a faixa presidencial), por atos ilícitos cometidos na Petrobrás. 

 

                                      
33 Disponível em:<https://br.pinterest.com/pin/525513850247950095/>: Acesso em: 09 de ago. 2016. 

 

Figura 33 - Modalidade - cores diversificadas 

Figura 34 - Modalidade: monocromático 
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 A Figura 3434 apresenta em toda a charge, apenas uma cor – verde musgo, o que pode 

denotar o lamaçal em que se encontra a situação política atual, o descrédito por tantos políticos 

envolvidos em esquemas de corrupção. Mais especificamente, a queda de Dilma Rousseff e o 

desejo (do chargista e de grande parte da população) de Temer ser destituído do cargo.  

(3) modulação de cor, uma escala que vai da cor totalmente modulada, com, por exemplo, o 

uso de muitos tons diferentes de vermelho, para cores simples e não moduladas. 

Figura 35 - Modalidade: modulação de cor35 

 

 A charge (Figura 35) faz uso da modulação de cores, indo do amarelo claro, passando 

pelos tons de laranja, até chegar ao vermelho.  

 Os autores apresentam outros marcadores-chave da modalidade visual.  

(4) Contextualização, uma escala que vai da ausência de fundo ao fundo mais articulado e 

detalhado – sugestão de profundidade – técnicas de perspectiva (da ausência de cenário ao 

cenário minucioso. 

                                      
34 https://www.chargecapital.com.br/2016/12/05/a-queda/ 
35Dilma apaga o incêndio no PMDB. Disponível 

em:<http://www.robsonpiresxerife.com/page/51/#.VIDyZjotDVI>. Acesso em: 23 de abril, 2014. 
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Figura 36 - Modalidade: contextualização detalhada36 

 

 

De acordo com Kress e van Leeuwen, a ausência de detalhes diminui a modalidade. 

“Por ser ‘descontextualizado’, mostrado em um vazio, os participantes representados se tornam 

genéricos, um ‘exemplo típico’, ao invés de particular, e conectados com um local específico e 

um momento específico no tempo” (2006, p. 161). 

  A escala da categoria “contextualização” vai da ‘contextualização completa’ ao “plano 

de fundo simples e não modulado”. Ao passo que na 'contextualização completa' encontramos 

configurações em maior ou menor grau, de detalhamento de elementos, a descontextualização 

pode se apresentar por meio da falta ou incompletude de cenário. Os autores afirmam que,  

 

‘adereços’ são suficientes para sugerir um cenário, ou um pequeno retalho de 

verde de forma irregular sob os pés de uma figura com algumas linhas 

sugerindo que grama indica o cenário, enquanto o resto do papel é deixado em 

branco. Ou talvez o fundo possa apenas mostrar um padrão irregular de luz e 

sombra, ou um campo de cor não modulada, ou preto ou branco (KRESS e 

VAN LEEUWEN, 2006, p. 161). 
 

Entretanto, “o cenário mais completamente articulado não possui a mais alta 

modalidade naturalista” (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p.161). Como indica a Figura 36, 

a qual apresenta um cenário detalhado – o entorno do Congressso Nacional do Brasil, mas traz 

a presidenta  Dilma como um monstro gigantesco - Godizila.  

                                      
36 Disponível em:<https://www.chargecapital.com.br/2015/08/13/dilmazilla/>: Acesso em: 12 de ago. 2016. 
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(5) Representação, uma escala que vai da máxima abstração à representação máxima do detalhe 

pictórico. 

 

 

 

Conforme Kress e van Leeuwen (2006, p. 162) uma imagem pode apresentar todos os 

detalhes dos participantes representados: “os fios individuais de cabelo, os poros da pele, os 

vincos nas roupas, as folhas individuais da árvore, e assim por diante, ou pode abstrair de 

detalhes a uma maior ou maior menor grau”. Desse modo, as imagem  mais detalhadas 

apresentam maior modalidade, como é o caso da Figura 3737, a qual apresenta personalidades 

caricaturadas, isto é, um grau maior de realismo, se comparada a Figura 3838.   

 

(6) Profundidade ou perspectiva, uma escala que vai da ausência de profundidade até a 

perspectiva mais profunda.  

                                      
37 Disponível em:<http://www.osul.com.br/charge/>: Acesso em: 09 de ago. 2016. 
38 Disponível em:<http://www.expositorcristao.com.br/charge>: Acesso em: 12 de ago. 2016. 

 

Figura 38 - Modalidade: representação mais pictórica 

 

Figura 37 - Modalidade: representação mais realista 
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Ao olharmos para um objeto/imagem, temos a sensação de profundidade e relevo. Para 

que uma imagem transmita essa ideia é necessário que o seu produtor recorra a um modo 

especial de representação gráfica – a Perspectiva. Ela é responsável por representar 

graficamente as três dimensões (largura, altura, profundidade) de um objeto em um único plano, 

de modo que transmita essa ideia de profundidade e relevo, facilitando a compreensão 

volumétrica. Conforme Kress e van Leeuen (2006, p. 162),  

 

pelos critérios do naturalismo padrão, a perspectiva central tem a modalidade 

mais alta, seguida pela perspectiva angular-isométrica, seguida pela 

perspectiva isométrica frontal, seguida pela profundidade criada somente pela 

sobreposição. Novamente, a perspectiva pode se tornar “mais do que real”, 

como quando uma forte convergência de linhas verticais é mostrada, ou uma 

perspectiva de “olho de peixe” é usada.  

 

 Como podemos observas nas Figuras 3939 e 4040, a primeira apresenta uma pespectiva 

gradual; em 1ºplano temos um soldado do Estado Islâmico, no 2º plano temos um crânio e em 

3º plano temos a presidenta Dilma. Essa profundidade demarca a sobreposição  de elementos.  

 

  

 A Figura 40 apresenta a presidenta através de uma perspectiva de “olho de  peixe”, seria 

uma forma mais realista de representação.   

  

                                      
39 Disponível em:<http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/salmonelas/todas-as-charges-da-presidente/>: Acesso 

em: 12 de ago. 2016. 
40 Disponível em:<http://cirandas.net/deboranunes/blog?lang=ru_RU&npage=4>: Acesso em: 12 de ago. 2016. 

Figura 39 - Modalidade: perspectiva 

Figura 40 - Modalidade: perspectiva "olho de peixe" 

3º plano 

2º plano 

1º plano 
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 A Figura 40 traz a presidenta Dilma caindo no poço, como forma de representar sua 

posição desempoderada. No topo da imagem temos a silhueta do mapa do Brasil.  

(7) Iluminação, uma escala que vai da representação mais completa do jogo de luz e 

sombra à sua ausência. 

                                                   

  De acordo com Kress e van Leeuwen (2006, p. 162), as “representações naturalistas 

representam os participantes como eles são afetados por uma fonte específica de iluminação”, 

como percebido na Figura 4141, em que a participante – Dilma Roussef – é atingida pela luz 

oriunda do lado esquerdo da imagem, o que produz, consequentemente, o aparecimento de sua 

sobra nas suas costas (lado direito da imagem).  

Ainda conforme os autores (2006, p. 162), “imagens menos naturalísticas, por outro 

lado, podem abstrair da iluminação e mostrar sombras apenas na medida em que são necessárias 

                                      
41Disponível em:<https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/197037/Cartunista-Aroeira-produz-a-melhor-

charge-da-d%C3%A9cada.htm>: Acesso em: 12 de ago. 2016. 

Figura 41 - Modalidade: grande luminosidade 
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para modelar o volume [...]”, como podemos verificar na Figura 4242, na qual a iluminação é 

mais baixa e há muito sobreamento dos objetos e no entorno da imagem.  

 

 

(8) Brilho, uma escala que vai de um número máximo de diferentes graus de 

brilho para apenas dois graus: preto e branco, ou cinza escuro e cinza claro, ou dois 

valores de brilho da mesma cor (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 162).  

Os valores de brilho também podem contrastar em maior ou menor grau: em uma 

imagem a diferença entre a área mais escura e a mais clara pode ser muito grande, como no 

caso da Figura 4343, ou podem apresentar uma diferença mínima, como na Figura 4444, de modo 

que um efeito enevoado e difuso seja criado. Observe: 

                                      
 
43 Disponível em:<https://www.chargecapital.com.br/wp-content/uploads/2015/10/receita-magica.jpg>: Acesso em: 12 de 

ago. 2016. 
44 Disponível em:<http://ametadesul.blogspot.com.br/2017/07/charge-jota-camelo.html>: Acesso em: 12 de ago. 

2016. 

Figura 42 - Modalidade: baixa luminosidade 

Figura 43 - Modalidade: Brilho 
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Segundo Kress e van Leeuwen (2006, p. 162), “a capacidade da fotografia de renderizar 

preto e branco é limitada, assim como sua capacidade de diferenciar os valores de brilho”. Desse 

modo, uma imagem que apresente um intervalo de contraste e um intervalo de valores de brilho 

que exceda essa capacidade pode ser compreendida como algo ‘mais do que real’ e, portanto, 

como possuindo menor modalidade. Acrescentam ainda que, a modalidade é realizada por uma 

“interação complexa de pistas visuais. Uma mesma imagem pode ser ‘abstrata’ em termos de 

um ou vários marcadores e ‘naturalista’ em termos de outros”.  

 

 

Como vimos, a modalidade nas imagens estabelece relações com o valor de verdade das 

construções semânticas a respeito do mundo, das pessoas, que são representados nela. Podendo 

representá-los de modo mais real (realis) ou menos real (irrealis). Passaremos agora para o 

terceiro olhar: a metafunção composicional.  

 

2.1.3 Metafunção Composicional  

 

 Nas seções anteriores, consideramos sob a ótica da GDV, a maneira como as imagens 

representam as relações entre as pessoas, os lugares e as coisas que eles representam e o 

conjunto complexo de relações que podem existir entre as imagens e seus espectadores. 

Segundo Kress e van Leeuwen, qualquer imagem dada contém um número de tais relações 

representacionais e interativas (2006, p. 175). Veremos agora como os autores analisam o todo, 

Figura 43 - Modalidade: Contraste 
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a maneira pela qual os elementos representativos e interativos são feitos para se relacionar entre 

si e o modo como eles são integrados em um todo significativo.  

 Logo, o objetivo da metafunção composicional é organizar e conectar elementos visuais 

de uma imagem para que produzam significados, ou seja relacionar os elementos interativos e 

representacionais numa tessitura coesa e compreensível.   

Segundo Kress e van Leeuwen, quaisquer um dos modos semióticos “deve possuir a 

capacidade de construir textos, com códigos complexos que se agrupam internamente entre si 

e externamente com o contexto para o qual foram produzidos” (KREES e VAN LEEUWEN, 

2006, p. 60).  

Desse modo, a metafunção composicional apresenta elementos correlatos a formatação 

e estruturação de textos por meio de três sistemas inter-relacionados: estruturação, saliência 

e valor da informação (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p.177).   

Ainda conforme Kress e van Leeuwen (2006, p.177), esses três princípios de 

composição aplicam-se não apenas a figuras únicas, como por exemplo em pinturas ou 

fotografias, elas se aplicam também a composições visuais que combinam texto e imagem e, 

talvez, outros elementos gráficos, seja em uma página de livro ou revista, ou em uma tela de 

televisão ou computador etc. Veremos agora suas categorias. 

(1) Valor da Informação - O posicionamento dos elementos (participantes e sintagmas que 

os relacionam entre si e com o espectador) confere a eles os valores informativos específicos 

associados às várias áreas da imagem: esquerda e direita, superior e inferior, centro e 

margem. Conseguimos perceber a valoração das informações simplesmente por determinado 

elemento ter sido colocado em determinada “zona” da imagem.  

Kress e van Leeuwen ao observar o que é colocado à esquerda e o que é colocado à 

direita em diferentes tipos de recursos visuais, confirmaram essa generalização: o significado 

da composição no eixo horizontal (posicionamento de elementos à esquerda e outros diferentes 

à direita do centro - o que não acontece, é claro, em cada composição), os elementos colocados 

à esquerda da imagem são apresentados como Dado, os elementos colocados à direita como 

Novo. Pois algo já é dado, isto é, é apresentado como algo que o espectador já conhece, como 

um ponto de partida familiar e acordado para a mensagem. Para algo ser Novo significa que é 

apresentado como algo que ainda não é conhecido, ou talvez ainda não acordado pelo 

espectador, portanto, como algo para o qual o espectador deva prestar atenção especial. Em 

termos gerais,  
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o significado do Novo é, portanto, "problemático", "contestável", "a 

informação" em questão, enquanto o Dado é apresentado como do senso 

comum, auto-evidente. Essa estrutura é ideológica no sentido de que pode não 

corresponder ao que é o caso, seja para o produtor ou para o consumidor da 

imagem ou layout. O ponto importante é que a informação é apresentada como 

se tivesse esse status ou valor para o leitor, e que os leitores tenham que lê-la 

dentro dessa estrutura, mesmo que essa avaliação possa então ser rejeitada por 

um leitor em particular. (KRESS e VAN LEEUWEM, 2006, p. 180, 181). 
 

A Figura 4545, apresenta uma crítica ao pronunciamento da presidenta Dilma quanto à 

pocibilidade de dialogar com o Estado Islâmico. Se traçarmos uma reta vertical no centro da 

imagem teremos o dado, isto é, esta informação já é familiar aos leitores, e, teremos o novo: 

um representante do EI convidando a presidente ao diálogo. Obviamentee, como é próprio do 

gênero, são apresentados elementos caricaturais e grotescos para construir a irônia, como por 

exemploa bandeira negradenotando a guerra, o sangue e armes, além de a presidenta ser 

convidada a senter em um crânio humano.  

 

 

Nos textos estruturados a partir do eixo vertical, como muitos anúncios de revistas e 

sites, “a seção superior apresenta a ‘promessa do produto’, o status de glamour que pode 

conceder a seus usuários ou a satisfação sensorial que ele pode trazer”. Já a seção inferior expõe 

o produto em si, concendo aos leitores informações mais ou menos factuais sobre ele e 

informando onde ele pode ser adquirido, ou como eles podem solicitar mais informações sobre 

ele ou encomendá-lo (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 186).  

As informações que estão posicionadas no topo da imagem, são chamadas de ideal, não 

apresentam informações concretas ou práticas, pode possuir também maior saliência em relação 

                                      
45 Disponívelem:<http://www.bocamaldita.com/1119807247/dialogo-com-o-estado-islamico-por-benett/>: 

Acesso em: 12 de ago. 2016. 

 

DADO             NOVO 

Figura 44 -Valor da informação: dado e novo 



103 

 

aos outros elementos. Já as informações apresentadas na base da imagem, apresentam 

informações concretas, verdadeiras e práticas, são chamadas de real. 

Os autores acrescentam que, em comparação ao eixo de composição horizontal, 

comumente há menos conexão, menos movimento contínuo, entre as duas partes da composição 

do eixo vertical. Produzindo uma sensação de oposição, de discordância entre a base e o topo.  

Kress e van Leeuwen explicam que,  

 

A parte superior tende a fazer algum tipo de apelo emotivo e a nos mostrar "o 

que pode ser"; a seção inferior tende a ser mais informativa e prática, 

mostrando-nos "o que é". Uma linha divisória nítida pode separar os dois, 

embora, em um nível menos visível, também possa haver elementos 

conectivos (2006, p. 186).  

 

Na Figura 46 isso é produzido pela forma como as cores são aranjadas, há uma divisão 

entre os eixos como se formassem uma bancada de julgamento na parte superior e, na inferior, 

Dilma aparece sentada como ré.    

 

 

As informações da base da imagem são reais, como sabemos, Dilma Rousseff está 

novamento ocupando a posição de ré. Os trages que a presidenta usa na charge evocam o 

primeiro acontecimento, durante a Ditadura Militar. Período em que Dilma Rousseff foi presa 

e torturada.  

Já as informação que estão no topo da imagem são ideais, isto é, apresentam a mídia 

hegemônica, partidos, instituições e políticos como algoses e mandantes do processo de 

impeachment da presidenta.  

 

IDEAL 

 

REAL 

Figura 45 - Valor de informação: ideal e real 
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Kress e van Leeuwen (2006, p. 196) falam ainda na análise de elementos centro-

margem, isto é, se uma composição visual fizer uso significativo do centro da imagem, 

colocando um elemento centralizado e os demais elementos ao seu redor, nos referiremos ao 

elemento central como Centro e aos elementos ao seu redor como Margens. A informação ou 

participante central é o núcleo da mensagem e a informação de maior valor em detrimento dos 

elementos marginais, que são informações subordinadas ou de menor valor.   

Figura 46 - Valor da informação: centro e margem 

 

Em muitos casos, as margens são idênticas ou pelo menos muito semelhantes entre si, 

de modo que não há um senso de divisão entre os elementos Dado e Novo e / ou Ideal e Real 

entre eles, como ocorre na Figura 4746, em que Michel Temer aparece ao centro da imagem 

com tampões nos ouvidos e, às margens da charge aparecem balões de fala com o mesmo 

enunciado: “Fora Temer!”. Em outros casos, Centro e Margem combinam-se com Dado e Novo 

e / ou Ideal e Real (2006, p. 196). 

Essa possibilidade de uma imagem combinar elementos dado-novo e centro-margem 

é chamada de trípticos.  É uma forma de compor três blocos visuais informativos  na estrutura 

significacional.  

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006, p. 199), a estrutura do tríptico, então, pode 

ser uma estrutura de Margem-Centro-Margem simples e simétrica ou uma estrutura polarizada 

na qual o Centro atua como um Mediador entre Dado e Novo ou entre Ideal e Real. 

                                      
46 Disponível em:<https://marceloauler.com.br/nem-morta-santa/>: Acesso em: 17 de ago. 2016. 

Figura 47 - Tríptico: dado-mediador-novo 

CENTRO 

 

 

MARGEM 
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Como pode ser evidenciado nos exemplos, nos casos de tríptico, elementos não centrais 

de uma composição centralizada estão postados ou à direita/esquerda (Figura 4847, apresenta 

uma composição horizontal – o Dado é postado à direita e o Novo, colocado à esquerda em 

uma composição centralizada) ou acima/abaixo (Figura 4948, apresenta uma composição 

vertical – o elemento da parte superior é o Ideal e o Real, o elemento eu compõe a parte inferior 

da imagem em uma composição centralizada) do Centro. O mediador, isto é, o Centro de uma 

composição centrada polarizada, interliga as partes polarizadas criando uma ponte para que 

produza sentido.   

                                      
47Disponível em:<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2016/05/11/o-impeachment-de-dilma-

nas-charges-do-jc-235142.php>: Acesso em: 12 de ago. 2016. 
48Disponível em:<https://latuffcartoons.wordpress.com/2016/05/12/charges-do-impeachment-de-dilma-

rousseff/#jp-carousel-4683>: Acesso em: 14 de ago. 2016. 

Figura 48 - Tríptico: ideal-mediador-real 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2016/05/11/o-impeachment-de-dilma-nas-charges-do-jc-235142.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2016/05/11/o-impeachment-de-dilma-nas-charges-do-jc-235142.php
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  O valor de informação permite uma subdivisão entre o elemento centralizado e os 

demais elementos distribuídos ao seu redor. Também é possível construções em que o centro 

está vazio, essa composição é denominada de polarizada. A Figura 50 demonstra a distribuição 

dos elementos visuais em uma composição centralizada.   

Fonte: Kress; van Leeuwen (2006, p. 197) 

 

Neste caso, temos uma realização Circular, da qual derivam quatro elementos. Os 

elementos polarizados em uma composição centralizada são distribuídos em volta do centro, 

tanto em cima quanto embaixo. Geralmente, os elementos marginais são idênticos ou muito 

parecidos, produzindo uma simetria na composição.   

Figura 50 - Valor de informação - centro-margem 

 

Ao centro da charge (Figura 5149), temos a informação principal, que é, o vazamento 

ilícito de grampos50 de Lula e Dilma, liberados pelo magistrado, Sérgio Moro, responsável pela 

                                      
49 Disponível em:<https://www.correiodobrasil.com.br/do-odio-a-esperanca/>: Acesso em: 14 de ago. 2016. 
50 Disponível em:<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/30/politica/1459296826_155962.html>: Acesso em: 14 

de ago. 2016. 

Figura 49 - Dimensões do espaço visual 
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Operação Lava-Jato em primeira instância em Curitiba. Na parte superior esquerda (Margem, 

Ideal, Dado), o chargista traz o juiz, Sérgio Moro sorrindo em apoio aos políticos do PSDB, 

reportes e a mídia hegemônica, que aparecem em segundo plano. Todos comemorando o 

vazamento ilegal. 

A liberação dos grampos acabou engrossando as manifestações contra a presidenta e 

evidenciou a polarização das investigações, uma vez que, apenas áudios do PT eram vazados. 

Como podemos verificar na margem direita inferior da charge (Margem, Real, Novo), a torneira 

do PSDB não foi aberta, pelo contrário, colocaram uma rolha para dificultar ainda mais o 

vazamento de informações.  

A função primordial dos códigos de integração, enquanto composição, é textual. Os 

códigos de integração servem para produzir texto, para colocar os elementos significativos no 

todo e para fornecer coerência e ordenação entre eles (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 

201). Até agora, vimos como a composição ordena “onde as coisas devem ir” e como a 

disposição dos elementos em uma composição proporciona a esses elementos diferentes valores 

de informação em relação a outros elementos. Além disso, a composição de uma imagem ou 

página também abrange os diferentes graus de importância dados à esses elementos – a 

Saliência.  

(2) Saliência - Os elementos (participantes, bem como representantes e  

sintagmas interativos) são produzidos para chamar a atenção do espectador em diferentes 

graus, fazendo uso de elementos de destaque.  

Kress e van Leeuwen (2006, p. 201) afirmam que, independentemente de onde os 

elementos são posicionados, “a saliência pode criar uma hierarquia de importância entre os 

elementos, selecionando alguns como mais importantes, mais merecedores de atenção do que 

outros”. Assim, o Dado pode ser mais saliente do que o Novo, por exemplo, ou o Novo mais 

saliente que o Dado, ou ambos podem ser igualmente salientes. E o mesmo se aplica aos demais 

elementos (Ideal e ao Real e ao Centro e Margem). 

De acordo com Kress e van Leeuwen, quando a composição é o modo de integração, 

sua relevância é julgada com base em pistas. “Os espectadores de composições espaciais são 

intuitivamente competentes para julgar o ‘peso’ dos vários elementos de uma composição, e 

quanto maior a importância de um elemento, maior sua saliência”.  

A saliência é resultante da interações complexas, negociada por meio de vários fatores: 

tamanho, nitidez de foco, contrastes de cores (por exemplo, o contraste entre cores fortemente 

saturadas e cores leves ou contraste entre cores quentes e frias), posicionamento no campo 

visual (elementos não só se tornam mais enfáticos quanto são movidos em direção ao topo, mas 
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também parecem mais importante quanto mais se movem para a esquerda, devido a uma 

assimetria no campo visual), perspectiva (objetos em primeiro plano são mais salientes do que 

objetos que estão no plano de fundo e elementos que se sobrepõem a outros elementos são mais 

salientes do que os demais elementos), como também, fatores culturais bastante específicos, 

“como a aparência de uma figura humana ou um potente símbolo cultural”.  

Dessa forma, nesse arajo cria-se uma estrutura hierárquica de importância entre os 

elementos que compõe o texto, fazendo com que aluns consigam atrair para si mais atenção que 

outros (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 202).  

Figura 51 - Saliência: primeiro plano 

 

A Figura 5251 apresenta a presidenta, Dilma Rousseff, em saliência, isto é, ela é 

representada em primeiro plano, mais próximo aos epectadores, assim como, as cores com as 

quais ela é representada são mais enfáticas: vermelho, verde e amarelo, em detrimento dos 

outros elementos e participantes, que foram represetados em tons de azul. Desse modo, a 

informação mais importante parte da presidenta e de sua ação.  

O terceiro elemento chave na composição é o enquadramento. Vamos compreender 

como Kress e van Leeuen concebe esse conceito e o aplica. 

(3) Enquadre – Refere-se à presença ou ausência de dispositivos de enquadramento 

(percebidos por elementos que criam linhas divisórias ou por linhas de quadro reais em uma 

imagem) que desconectam ou conectam elementos da imagem, e que possibilita revelar o ponto 

de vista através do qual a imagem foi produzida. O enquadramento visual também é uma 

questão de grau: os elementos da composição podem ser fortemente ou fracamente 

enquadrados. 

                                      
51 Disponível em:<http://www.municipiosbaianos.com.br/noticia01.asp?tp=1&nID=22510>: Acesso em: 17 de 

ago. 2016. 
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Conforme Kress e van Leeuwen (2006) o enquadre é um elemento composicional de 

grande importância, uma vez que, indica que os elementos numa composição visual estão 

representados como personalidades separadas ou que se ligam de alguma forma, o enquadre 

tem, também, a atribuição de conectar ou desconectar esses elementos na imagem.  

 

1) Conexão - O grau em que um elemento é visualmente unido a outro elemento, através 

da ausência de dispositivos de enquadramento, através de vetores e através de 

continuidades ou semelhanças de cor, forma visual, etc. (KRESS E VAN LEEUWEN, 

2006, p. 210).  

A Figura 5352 apresenta conexões entre os elementos da imagem. A plateia/cidadãos 

que estão assistindo à inauguração foi representada em tons de cinza, criando uma ideia de 

unidade.  

 

Observe que o posicionamento e sobreposição dos participantes na imagem faz parecer 

que há apenas um elemento. Os elementos mantêm conexão na imagem, também, por meio do 

olhar (vetores): Dilma Rousseff olha para a plateia e o olhar é retribuído.   

2) Desconexão - O grau em que um elemento é visualmente separado de outros elementos 

por meio de linhas de quadro, dispositivos de enquadramento pictórico, espaço vazio 

entre elementos, descontinuidades de cor e forma e outros recursos.  

                                      
52 Disponível em:<http://www.arafran.com.br/?p=23149>: Acesso em: 02 de set. 2016. 

Figura 52 - Enquadramento: conexão 
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Figura 53 - Enquadramento: Desconexão 

 

 

 A charge (Figura 5453) apresenta os candidatos à presidência calculando as intenções de 

votos dos eleitores. A charge é formulada em dois quadros, há uma linha divisória ao centro da 

imagem em que são apresentados os candidatos, Dilma Rousseff e Aécio Neves, ambos 

realizando a mesma atividade. Como vemos, não há nenhuma interação entre os participantes 

representados, desse modo, temos um enquadre desconexo.  

Como já dissemos, anteriormente, o objetivo principal da agregação dos elementos 

composicionais da imagem é a construção textual (Kress e van Leeuwen, 2006), posto que esses 

elementos pretendem produzir um texto significativo e coerente, relacionando os elementos 

conjuntamente, com o observador, com o mundo representado visualmente e no qual está posto.  

O Quadro 5 apresenta um resumo das metafunções e suas categorias equivalentes: 

Quadro 5 - Estrutura básica das metafunções 

 

METAFUNÇÃO IDEACIONAL: 

Representação das experiências de 

mundo por meio da linguagem. 

Estrutura narrativa (Ação transacional, Ação não-

transacional, Reação transacional, Reação não-

transacional); 

Estrutura conceitual - destituído de vetores – 

(Processo classificacional, processo analítico, 

Processo simbólico. 

 

METAFUNNÇÃO 

INTERPESOAL: 

Estratégias de 

aproximação/distanciamento entre a 

representação e o leitor 

Contato (Pedido – Interpelação ou Oferta); 

Distância social (Social, Pessoal, Íntimo); 

Perspectiva/Poder – angulação – (objetividade ou 

subjetividade); 

Modalidade (Valor de verdade). 

 

METAFUNÇÃO TEXTUAL: 

Modos de organização do texto. 

Valor da informação (Ideal-Real, Dado-Novo, 

Centro-Margem); 

Saliência (elementos mais salientes definem o 

caminho da leitura); 

                                      
53 Disponível em:<http://cardosinho.blog.br/politica/segundo-vox-populi-dilma-continua-na-frente-de-aecio-em-

minas-gerais/>: Acesso em: 22 de ago. 2016. 
 



111 

 

Estruturação (A forma como os elementos estão 

conectados ou não na imagem). 
Fonte: com base em Almeida, 2008. 

 

Os recursos semióticos que Kress e van Leeuwen apresentam e discutem além de 

abstrairem a materialidade do significante, podem ser aplicados à produção e à compreensão de 

elementos visuais que, materialmente, são bem distintos um do outro: fotografias, filmes, sites, 

desenhos, pinturas, esculturas, propagandas e assim por diante.  

Uma das principais características do material produzido pelos altores é o enfoque dado ao 

papel semiótico da produção material do signo, pensando nisso, optamos por não apenas 

apresentar as categorias, mas exemplificá-las.  

Esse capítulo teve como objetivo apresentar a teoria da Gramática do Design Visual 

proposta de Kress e van Leeuwen (2006), a qual fornece um aparato teórico para a interpretação 

de textos não-verbais. Apresentamos as três metafunções para análise visual e suas categorias 

correspondentes, exemplificando-as através de charges.   
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CAPÍTULO 3 - CHARGE: MÍDIA E POLÍTICA 

 

 Como a ADC exige uma prática transdisciplinar, nesta pesquisa não poderia ser 

diferente. Para isso, seu desenvolvimento vai para além de aplicações de categorias analíticas 

da linguística. Necessita de uma análise social crítica, pois como afirma Fairclough (2003), 

“não há moldura analítica preexistente que por si só garanta uma análise de texto que considere 

as práticas sociais, processos e relações”. Traremos, desse modo, discussões que correlacionam 

a linguagem, teoria social, política, comunicação, o que amplia a percepção para um trabalho 

analítico reflexivo. Portanto, neste Capítulo, tomaremos algumas reflexões das ciências sociais 

para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Com relação a organização deste Capítulo, primeiramente, na seção 3.1 temos 

discussões inerentes ao gênero charge. No segundo momento, na Seção 3.2, apresentamos 

discussões relativas ao panorama político do Brasil, especificamente, o período de publicação 

das charges selecionadas, e na Seção 3.3, traremos discussões sobre a mídia e o discurso 

político, especificamente, o modo como o processo de impeachment foi explorado no 

ciberespaço por meio das charges.  

 

3.1 CONHECENDO O GÊNERO CHARGE  

 

A palavra charge tem origem francesa - charger - e significa carga, exagero ou mesmo 

ataque violento (FONSECA, 1999, p. 26). Como o próprio nome sugere, as charges investem 

contra pessoas públicas, contra acontecimentos político-sociais, instituições etc., utilizando-se 

de representações pictográficas dando um ar burlesco e caricatural. Desse modo, ao produzir 

representações de pessoas, coisas, acontecimentos etc., as charges procuram realçar 

características, estereótipo, símbolos, utilizando demasiadamente o exagero, tanto através de 

elementos imagéticos quanto verbais e, geralmente, apresentam figuras de linguagem como 

metáfora, ironia e hipérbole. 

Consequentemente, a charge é utilizada como “um instrumento de crítica e arma retórica 

de combate, bem como na defesa e divulgação de ideologias, princípios e programas políticos” 

(MIANI, 2012, p. 39). A charge é um gênero que já surge com essa funcionalidade. Sua criação 

data aproximadamente de 1500, na Itália, quando pessoas que se opunham ao governo 

decidiram criticá-los de forma imprevisível. Os chargistas foram rechaçados mas por outro lado 
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as charges ganharam fama. No Brasil, a charge apareceu em 1837, criada por Manuel de Araújo 

Porto-Alegre. Em 1844 as charges foram incorporadas definitivamente ao jornalismo, quando 

a revista "Lanterna Mágica" começou publicá-las regularmente. As charges nasceram como 

forma de embate e/ou combate político e esse continua sendo o seu principal conteúdo temático.  

Para entendermos um pouco mais sobre a história da charge, precisamos atentar para o 

fato de que, muitas vezes, a história da charge é confundida e/ou misturada à história da 

caricatura, por razão etimológica, uma vez que ambos os gêneros possuem significados 

parecidos, embora possuam origem e funções distintas. A caricatura, segundo Marques (2003, 

p. 167), é um “[...] retrato humano ou de objetos que exagera ou simplifica traços, acentuando 

detalhes ou ressaltando defeitos. Sua finalidade é suscitar risos, ironia. Trata-se de um retrato 

isolado”. Como vimos, a semelhança entre eles pode gerar dificuldades em identificá-los.  

Uma segunda razão que motiva a confusão em torno de sua origem na história é gerada 

pela concepção que alguns autores adotam, considerando os dois gêneros como sinônimos. Em 

alguns países, o que consideramos como charge aqui no Brasil é tomado como caricatura 

(CRUZ, 2010, s/n). Outros autores, compreendem a charge como a continuidade desta, uma 

vez que, as charges apresentam, em sua grande maioria, caricaturas dos atores sociais aos quais 

criticam.  

Nas Figura 5554 e 5655, temos caricaturas de Dilma Rousseff. Trata-se de uma 

representação imagética que busca exagerar o rosto e realçar traços cômicos de indivíduos. No 

caso da presidenta, ela é representada, geralmente, com os dois dentes superiores mais 

proeminentes, os cabelos e roupas também são, em sua maioria, representados em vermelho, 

cor de seu partido, PT. Vemos que a primeira charge a apresenta de forma mais amigável, ao 

passo que, a segunda charge é mais grotesca. 

 

                                      
54 Disponível em:<https://amarildocharge.wordpress.com/2011/10/27/dilma-caricatura/>: Acesso em: 22 de ago. 

2016. 
55 Disponível em:<http://camaleaocaricaturas.blogspot.com.br/>: Acesso em: 22 de ago. 2016. 

Figura 54 - Caricatura: Dilma Rousseff 
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Posto que a charge retrata a vida sócio-política de um país e consequentemente ataca 

essas figuras públicas, ela incorpora caricaturas em suas críticas para facilitar o reconhecimento 

destas.  

                      

Outro gênero com o qual as charges podem ser confundidas, é o cartum. De acordo com 

Fonseca (1999, p. 26), o cartum “[...] é um desenho caricatural que apresenta uma situação 

humorística, utilizando ou não legendas [...] é atemporal e é universal pois não se prende aos 

acontecimentos do momento”. Diferente do cartum, as charges não apresentam como conteúdo 

temático assuntos cotidianos. Ao contrário, tratam de uma realidade específica, possuindo 

assim como caráter efêmero, isto é, “se prende mais ao momento, tendo, portanto, uma 

limitação temporal” (ROMUALDO, 2000, p.21).  

Para além das concepções adotadas, é sabido que as representações gráficas foram uma 

das primeiras formas de comunicação humana e preexistem às formas escrita. O encanto pelas 

Figura 55 - Caricatura: Dilma Rousseff 
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imagens não é algo dessa era tecnológica. As pinturas rupestres evidenciam isso.   

A charge tem como objetivo 

 

[...] a crítica humorística de um fato ou de um acontecimento específico. É a 

reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público segundo a ótica do 

chargista. Tanto se apresenta somente através de imagens quanto combinando 

imagem e texto. Sua ocorrência opera em cima de fatos reais e o conhecimento 

prévio do tema abordado na charge, por parte do leitor, é fator essencial para 

compreendê-la (ARBACH, 2007, p. 210). 

 

 A charge é composta pela união de elementos multimodais, geralmente, imagem e texto 

nas charges estáticas e, acrescido a esses elementos, sons, movimentos, música, etc. em se 

tratando de charges dinâmicas. No caso desta pesquisa, iremos analisar apenas charges 

estáticas.  

O chargista faz uso de uma linguagem simples e resume o assunto do qual irá tratar em 

poucas palavras. Utiliza também elementos que dão destaque as palavras como o negrito, caixa 

alta, cores fortes, itálico, entre outros efeitos, se utilizam também, de jogos de palavras, 

trocadilhos, inferências e estereótipos para causar o humor irônico.  

Não seria viável utilizar nas charges uma linguagem mais rebuscada ou textos muito 

longos, com palavras complexas, uso do período composto, de orações subordinadas, enfim, 

uma vez que as charges têm como público alvo a população em geral, com indivíduos possuindo 

os mais diversos níveis de escolaridade.  

Com relação à sua forma, as charges estáticas, são ilustradas em apenas um quadro, mas 

hoje, é bem comum encontrarmos charges que apresentem dois, três, quatro ou, mais quadros 

(casos raros).  

Como gênero visual por excelência, as charges, além de sua compreensão, demandam 

também, de seu produtor, um processo complexo de persuasão em seu arranjo multimodal que 

muitas vezes passa despercebido por leitores comuns.  

Magalhães (2006, p.65) atribui à charge a “função de crítica aos fatos e personalidades 

do cenário político, e o fazem a partir de semioses próprias e interpeladas por condições de 

produção bastante particulares.”  

Podemos encontrar charges que são constituídas apenas de imagem, apresentando 

apenas o letreiro – ou título – em linguagem verbal, mas, o mais comum é que o gênero seja 

apresente discurso verbal no título, legenda e, mais comumente, compondo as falas dos 

personagens. As representações visuais são muito significativas para compreensão do gênero. 

Apresenta, portanto, caricatura, símbolos, cenário, cores etc. que retomem o contexto 

situacional.  
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 As charges apresentam um posicionamento crítico e humorístico, no qual procura a 

representação caricatural de pessoas públicas, fatos ou ideias.  São muito ricas em elementos 

intertextuais e jogo de palavras, uma vez que representa acontecimentos reais, notícias e 

eventos.  

Concordamos que a função social atribuída à charge, “[...] se constitui realidade 

inquestionável no universo da comunicação, dentro do qual não pretende apenas distrair, mas, 

ao contrário, alertar, denunciar, coibir e levar à reflexão”. (AGOSTINHO, 1993, p.229, apud 

MIANI, 2001, p. 4). 

Embora saibamos que esta função vai além, incluímos a esta função a de se instituir 

como elemento persuasivo, interferindo nas concepções políticas e ideológicas do receptor, por 

meio do encantamento humorístico, e gerando um sentimento de consentimento que pode 

resultar em um processo de filiação. 

Tanto as charges estáticas quanto as dinâmicas assumem o papel social de informar, 

denunciar e criticar. E esta função assegura seu lugar social, uma vez que as charges são 

produzidas baseadas em assuntos sociais relevantes e para esta sociedade rir, conhecer, opinar, 

criticar, tomar partido.  

Por ser um gênero da esfera jornalística cumpre relevante função para a sociedade, 

contribuindo para a formação da opinião. A charge permite que seus leitores a relacione aos 

fatos sociais de grande repercussão e analise o que está nela posto, implícito ou não. 

Como assevera Liebel (2005, p.4), a charge incumbe-se de formar a opinião pública, 

“apesar do risco da subjugação, as charges se mostram um agente eficiente na obtenção de apoio 

a uma causa ou a uma personagem política”.  

Possui íntima relação com o tempo, pois, aborda os fatos mais importantes que 

aconteceram no dia (ou dias) anterior à sua produção, de modo geral, podendo ficar obsoleta.  

É necessário que os interlocutores conheçam os fatos da atualidade para que possam 

realizar inferências apropriadas, conseguindo assim, abstrair um sentido admissível. Além 

disso, como já apresentado, diferencia-se de outros gêneros opinativos por usar constantemente 

o humor e transmitir informações de forma condensada. Por essa razão, muitas vezes é utilizada 

como material de apoio didático. Apresenta sempre uma opinião sobre determinado 

acontecimento, e, seus conteúdos temáticos são de relevância social.  

O gênero charge é uma ação social localizada em contexto específico – local, estadual, 

regional, nacional, internacional. Tem como função apresentar um posicionamento crítico de 

base humorística sobre assuntos de interesse social – principalmente, político e econômico. 

Seus produtores movidos pelo papel social de jornalista opinativo e cartunista estão integrados 
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ao cotidiano de sua profissão e diariamente acompanham o que acontece de novo. Desse modo, 

eles produzem seus textos com base no que já conhecemos como charge, mas buscando sempre 

a criatividade e ineditismo.   

A reprodução desses textos, principalmente na web não é estática, concomitantemente os 

agentes são manipulados pela “máquina” social, como também a movimentam.  

Antes da internet, as charges eram destinadas a um público específico; eram vistas apenas 

pelo público elitizado pois possuíam acesso aos jornais impressos. Mas, com a evolução das 

charges, decorrentes das mudanças e avanços tecnológicos, elas se popularizaram e ganharam 

espaço em revistas, em sites e até nos jornais televisivos em horário nobre, disponível, desse 

modo, para o grande público.  

Existem sites dedicados apenas a divulgação desse gênero. Muitos chargistas se reúnem 

e criam um site para divulgação das charges e outros gêneros como cartuns, tirinhas e 

caricaturas. Construindo um verdadeiro acervo no qual está contido a história do Brasil (como 

também do mundo) e o melhor disponível à população. 

Alguns chargistas optam por publicar suas charges em livros próprios para o gênero, mas 

esse meio de divulgação ainda é irrisório se comparado à edição de livros de Tirinhas ou HQ's 

(Histórias em quadrinhos). Possivelmente pelo caráter emergencial da charge. 

Podemos dizer que o aumento de leitores desse gênero se deu, em grande medida, pelas 

mudanças em sua estrutura genérica, isto é, as charges passaram a incorporar efeitos sonoros, 

vozes, movimento, músicas, etc. tornando-se mais atrativa, principalmente pelo público jovem.   

Para produzir uma charge o chargista precisa ter acesso a notícia – ouvir, ler – para, em 

seguida, realizar a primeira versão do texto que será encaminhada ao jornal. Caso essa versão 

seja aprovada, ela será publicada, caso contrário, outra versão deverá ser produzida. Há, nesse 

caso, uma relação de pelo menos três textos distintos produzidos – a primeira versão do 

chargista, uma interpretação e avaliação desta pelo jornal ou equipe editorial, e, uma segunda 

versão produzida pelo chargista que atenda as expectativas do jornal ao qual é subordinado.  

Quando o chargista decide publicar suas charges em páginas pessoais ou profissionais na 

rede – Blogs, Twitter, Instagram, Facebook -, sem vinculação a nenhum jornal, esse processo 

de produção é diferente. Há total liberdade sobre o que é produzido e o processo torna-se muito 

mais rápido, uma vez que o crivo é do próprio autor.  Como já se deve supor, as charges podem 

apresentar filiações ideológicas distintas, logo, os embates são muito comuns.  

A publicação de charges na rede garante uma maior visibilidade que no jornal impresso. 

Uma ferramenta que possibilita essa maior propagação é o uso de hashtags, que são palavras-

chave ou termos que os internautas utilizam para associar uma informação, tópico ou discussão 
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que se deseja indexar de forma explícita nas redes sociais (Twitter, Facebook, Google+ e/ou 

Instagram) possibilitando encontrar e divulgar o conteúdo postado.  

 O consumo das charges na web é muito rápido (processo diário, embora possamos ter 

acesso a charges publicadas a qualquer tempo e lê-las de acordo com nossa disponibilidade de 

tempo), a cada novo episódio noticiado uma nova charge é produzida e a anterior já não tem 

mais “graça”. O processo de leitura é rápido, embora, nem sempre os leitores consigam 

compreender, de fato, o que a charge está criticando. Às vezes, é necessário que o leitor retome 

leituras, assista a jornais, leia, enfim, se informe sobre o fato tratado na charge, para que haja 

compreensão.  

 Com relação a publicação e disseminação de charges sobre o impeachment – favoráveis 

ao processo – podemos afirmar que é crescente o uso do gênero nas redes sociais e o humor 

satírico ajuda a espalhar – compartilhar – as ideias ancoradas no gênero de forma mais eficaz 

que um texto jornalístico, uma notícia, por exemplo. É importante frisar que, muito além do 

riso, as charges apresentam um posicionamento ideológico e hegemônico, e, portanto, essa 

maior visibilidade acaba colaborando para aceitação de ideias e crenças desfavoráveis 

tornando-as consensuais.  

  

3.2. MÍDIA E DISCURSO POLÍTICO 

 

Para o jornal burguês os operários nunca têm razão. Há 

manifestação? Os manifestantes, apenas porque são operários, 

são sempre tumultuosos, facciosos, malfeitores. O governo 

aprova uma lei? É sempre boa, útil e justa, mesmo se não é 

verdade. Desenvolve-se uma campanha eleitoral, política ou 

administrativa? Os candidatos e os programas melhores são 

sempre os dos partidos burgueses. (GRAMSCI, Os Jornais e os 

Operários, 1916). 

 

Estamos vivenciando, desde as primeiras décadas do século XXI, as transformações 

decorrentes da globalização e com ela, novas maneiras de interação social comunicativa. 

Divulgar informações, ter acesso a ela, publicar mensagens, vídeos, imagens, sons etc., nunca 

foi tão fácil e rápido interagir com outras pessoas, mesmo a longas distâncias. Sem falar nos 

celulares, computadores, tablets e outros aparelhos móveis que permitem acesso a qualquer 

hora e lugar.   

A globalização possibilitou muitas transformações sociais, culturais, identitárias, enfim, 

grande parte dessas mudanças ocorreram em razão das tecnologias digitais. É cada vez maior o 
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número de pessoas e o tempo que estas passam conectadas à internet. Divulgam e recebem 

informações por meio de blogs, sites, Redes Sociais e aplicativos de mensagens. Mas até que 

ponto as pessoas reproduzem como verdadeiro o que leem/ouvem na televisão, jornais e 

revistas, em blogs, no ciberespaço? Será que percebemos que uma mesma notícia pode 

apresentar, dependendo de onde é veiculada, algo ou alguém como favorável ou desfavorável? 

A desinformação e o acesso restrito e controlado da mídia têm colaborado para tornar as pessoas 

cada vez mais propensas a manipulação e ao engano.  

A mídia tem um papel essencial de divulgar de forma democrática fatos, 

acontecimentos, informações, mas nem sempre os cumprem, apresentando por vezes obstáculos 

ao acesso à informação livre/independente, não exibindo a pluralidade de opiniões sobre 

determinados conteúdos e veiculando, desse modo, o que é mais vantajoso ao monopólio 

midiático.   

O Brasil é um país democrático, mas podemos considerar que seus habitantes têm acesso 

livre e isento à informação? Quantas vezes já tivemos a experiência de, ao ler ou assistir a uma 

mesma notícia em diferentes veículos midiáticos, perceber que um determinado veículo trata 

de forma mais ou menos favorável do que outro? É comum encontrarmos pessoas reproduzindo 

o que leem e assistem na mídia, mesmo tendo ciência de que elas não são imparciais, como se 

fossem verdade e em grande medida incontestável. Essa prática pode ser muito eficiente para 

manter e legalizar grupos de pessoas no poder, assim como certas crenças e condutas.  

O político faz uso dos meios de comunicação como uma maneira de estabelecer contato 

com o seu público/eleitores e, assim, efetivar seu controle sobre os meios de comunicação. Com 

o crescente acesso a esses meios cresceu também sua influência, e os políticos tiveram que se 

adequar a essa nova realidade. 

De acordo com Sargentini, até o final da década de 1990, o arquivo do discurso político 

era muito reduzido. “Contava-se com livretos contendo programas e panfletos” com uso 

predominantemente de textos escritos, e, em geral, eram pouco difundidos, “publicados e 

distribuídos pelos comitês dos candidatos”. Podendo contar também, “com certa dificuldade de 

acesso, de filmagens feitas em comícios públicos em rádio e TV”. (SARGENTINI, 2015, p. 

216). 

 

O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) em rádio era a forma 

única de atingir simultaneamente muitos eleitores. Na última década esse 

quadro se modificou. Diante desse grande arquivo que é a internet, é possível 

não só rever a qualquer tempo os programas de HGPE; mas também conversar 

com o candidato e ter acesso aos diálogos entre os candidatos e seus eleitores, 

por meio das várias redes sociais como Twitter, Facebook, MySpace, Badoo 
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e muitas outras que possivelmente surgirão nos próximos dias. 

(SARGENTINI, 2015, p. 216). 

 

Como vimos, esse cenário se modificou. Nas últimas décadas, o uso das redes sociais 

como ferramenta de campanha política alterou e/ou diversificou a forma de encará-la, vista por 

muitos, até pouco tempo, como algo monótono e desinteressante. Uma vez que possibilitou 

mudanças “no mundo da mídia ‘ditatorial’, que fala, mas não permite resposta” (SPYER, 2011, 

p. 144).  

Nos Estados Unidos, em 2003, o candidato à presidência, Howard Dean que estava na 

oitava posição, conseguiu tomar a frente na corrida presidencialista por saber tirar proveito da 

internet. Passou a incorporar seu eleitorado à sua atuação direta no partido político. 

Apresentando “o dia-a-dia da campanha em blogs e constantemente pediam aos internautas 

ajuda a respeito de decisões importantes” (SPYER, 2011, p. 144). Apesar de não ter ganho a 

disputa, percebemos o significativo aumento de suas chances.  

A plataforma de rede social Facebook, criada em 2004, por estudantes de Harvard para 

“colocar on-line os perfis dos inscritos” da universidade, acabou alterando drasticamente a 

forma de nos apresentarmos e relacionarmos na web. Em apenas quatro meses, outras 

instituições acadêmicas também implementaram a plataforma. Começaram então a surgir 

propostas de financiamento e não apenas acadêmicas, mas também, empresariais (SPADARO, 

2013, p. 94).  

O sucesso das redes sociais deu-se em virtude da demanda por “oportunidades de 

associação social” e que se expandiu graças à internet. O Facebook, Instagram, Twitter, entre 

outras redes sociais, possibilitaram a integração de “pessoas ligadas real ou potencialmente por 

algo específico” (amigos, música, relacionamentos, interesses...), podendo escolher quem fará 

parte de sua Rede (SPADARO, 2013, p. 94).  

O cofundador do Facebook, Chris Hughes, se tornou aos 25 anos o coordenador da 

maciça e bem-sucedida campanha presidencial na Rede do então presidente dos Estados 

Unidos, Barack Obama. Spadaro comenta a razão das ideias de Hughes obterem tanto sucesso.  

 

Hughes compreendeu que até aquele momento os meios de comunicação eram 

funcionais para manter uma linha aberta entre os candidatos e seus partidários. 

Os sistemas de redes sociais – e Obama esteve presente em quinze deles – 

permitiam aos partidários se comunicar entre si, gerando um verdadeiro 

movimento a partir da base (SPADARO, 2013, p. 95). 

 

Anos mais tarde, em 2008, “utilizando vídeos, blogs e sites de redes sociais, pela 

primeira vez, o mundo acompanhou de perto a campanha presidencial entre os candidatos 
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Barack Obama e John McCain e os efeitos da internet nela” (RECUERO, 2011, p. 16). Como 

resultado dessa campanha midiática virtual, constatou-se um dos maiores índices de 

comparecimento de todos os tempos nas eleições estadunidenses.  

Na modernidade, a relação entre os produtores do discurso político e os meios de 

comunicação é ambivalente, como afirma Fairclough (1995, p.197), “em certos casos, pode 

parecer que a mídia controla os políticos, em outros, que os políticos manipulam a mídia em 

cumplicidade com os jornalistas. Em muitos casos [...] o relacionamento é ambivalente”. 

O discurso político divulgado através da mídia é definido por Fairclough (1995) como 

um lugar de confluência e tensão entre as ordens do discurso de políticos profissionais e as da 

mídia. Para o autor, a ordem do discurso político midiático, assim como outras ordens, pode, 

em grande medida, ser proveitosamente  abalizado como, 

 

um domínio de hegemonia cultural que está constantemente aberto à luta 

hegemônica, uma luta pelo poder dentro das instituições de mídia que se 

relacionará, se possivelmente de maneira complexa e indireta, para lutas pelo 

poder na sociedade em geral (FAIRCLOUGH, 1995, p.199). 

 

Fairclough (1995) assim, entende que essa relação de interdependência entre as duas 

instâncias é uma relação de contraposição, de inconstância entre equilíbrio e conflito, confiança 

e suspeita. Logo, a relação entre o discurso político e a mídia é uma relação intrinsecamente 

mutável.  

Embora, seja uma relação de interdependência, já que os discursos políticos dependem 

da mídia para que se façam ouvidos pelas mais diversas plateias - que não estão presentes no 

local em que o evento/discurso é realizado -, e a mídia, por sua vez, usufruem dos políticos para 

alcançar notoriedade e espectadores.  

Fairclough (1995, p. 183) visibiliza a relação indiscutível que os discursos políticos 

instituem com a mídia, especialmente a de massa, já que esses discursos precisão atingir o 

máximo de pessoas através dos meios de comunicação. Segundo Fairclough, a maioria dos 

discursos políticos é mediada pelos meios de comunicação, assim sendo, devemos estar cientes 

de que o discurso político é passível de ser indiciado e representado pela mídia e, em 

“antecipação da midiatização”, os políticos estão, cada vez mais, se dirigindo a públicos de 

modo particular, assim como a outros políticos.  

Um exemplo dessa relação entre os discursos políticos e a mídia são as entrevistas 

políticas, a qual envolve um profissional da política e os repórteres da televisão, rádio ou revista. 

Os dados dessas conversas não são particulares, ao contrário, são difundidas pelos meios de 
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comunicação até chegarem aos telespectadores, quando completa a interação político, repórter 

e audiência. Assim, há um contato indireto entre o discurso de um político e o público geral. 

Como afirma o autor, entrevistas políticas não são, naturalmente, conversas privadas, são 

interações com o público” (FAIRCLOUGH, 1995, p.189). 

No caso das charges políticas, nosso gênero em estudo, não temos o discurso expresso 

por políticos de forma direta. Claro que há casos em que o chargista opta por utilizar as próprias 

palavras do político representado. Desse modo, nas charges políticas teremos discursos que 

apresentam a visão de seu produtor, que por sua vez, está ligado a determinado político. 

Consequentemente, apresenta a visão ideológica, econômica, política, etc. deste. 

Com relação à interação com o público, as charges são mais interativas que as 

entrevistas, por exemplo, pois se apresentam no ciberespaço por meio de plataformas midiáticas 

sociais que possuem espaço destinado a publicação, ao diálogo, avaliação e compartilhamento 

destas.  

  

3.3 O PROCESSO DE IMPEACHMENT DA PRESIDENTA DILMA NO CIBERESPAÇO 

 

 Esta seção se dedica a apresentar o processo de impeachment, de modo geral, expondo 

o cenário montado pela mídia para criminalizar Dilma e o PT. De modo particular, 

apresentaremos como chargistas (vinculados ou não a jornais), declaradamente engajados em 

movimentos sociais pró-impeachment que agiram e agem no ciberespaço. 

Trazendo para o contexto de nosso objeto de estudo, verificamos que foi muito 

expressivo o uso das redes sociais para a promoção do impeachment. Vimos que as 

manifestações de 2013 foram levadas à um rumo distinto e muito mais controverso que seus 

objetivos iniciais pretendiam.   

Segundo Recuero (2011), com o advento da Comunicação Mediada pelo Computador 

(CMC), as formas de organização, identidade, conversação e mobilização social mudaram 

profundamente. “Essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, 

interagir e comunicar com outros atores, deixando na rede de computadores, rastros que 

permitem o reconhecimento de padrões de suas conexões e a visualização de suas redes sociais” 

(2011, p. 24). Neste sentido, a metáfora da rede estrutural é utilizada para compreender os 

grupos expressos na Internet por meio das redes sociais.  
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Para Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997, p. 1), uma rede social é “quando uma 

rede de computadores conecta uma rede de pessoas e organizações”56. Assim, as redes sociais 

possibilitaram uma nova forma de interação entre os candidatos e eleitores. Desse modo, é 

possível interagir de forma mais direta e mensurar os índices de aprovação de um político, 

mediante o número de inscritos, de compartilhamentos e comentários que suas postagens 

recebem na web.   

As manifestações populares que inicialmente pediam pelo fim do reajuste das tarifas de 

transporte público urbano (o movimento “Revolta do Busão” teve início em 15 maio de 2013 

em Natal57 e ganhou adeptos em todo o país - em junho deste mesmo ano) e o golpe de abril de 

2016 apresentam uma clara continuidade. Em quase três anos de diferença, os ataques a 

presidenta e ao PT não sessaram até a realização do impeachment e posterior prisão do maior 

representante do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula.  

Precisamos compreender como as manifestações localizadas com queixas de âmbito 

municipal foram manipuladas de tal modo que se federalizaram e “atingiram a popularidade da 

presidenta Dilma, que àquela altura gozava dos mais altos índices de aprovação no seu governo” 

(SOUZA, 2016, p. 87).   

À medida que as manifestações tomaram o país, principalmente a partir de junho de 

2013, passaram a tomar as ruas e aparecer nos jornais e nas redes sociais, principalmente o 

Facebook, uma juventude que não costumava se manifestar, a classe média.  

Havia uma espécie de imaginário nacionalista, de que era preciso mostrar ao governo o 

inconformismo com a atual administração, e que esse caminho seria alcançado através das 

manifestações nas ruas. Entretanto, entre os manifestantes havia aqueles ligados ao imaginário 

de revelia, que compreendiam as mesmas mudanças como necessárias, mas que acreditavam 

que os rumos do país só seriam, de fato, transformados através do quebra-quebra e não por meio 

de palavras de ordem.  

Conforme Amaral (2016, p. 24), assumiram o verde e amarelo - “de todos os brasileiros” 

-, num patriotismo controverso e repudiavam as bandeiras e camisas vermelhas como pretexto 

de impedir a “partidarização” do movimento. Como também, “condenavam os black blocs e 

exaltavam a polícia militar” que punia com atos de violência os protestos organizados pelo 

Movimento Passe Livre58. “Suas principais bandeiras eram contra a ‘roubalheira’ e contra ‘tudo 

                                      
56 Tradução da autora para: “When a computer network connects people and organizations, it is a social network”.  
57http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/06/protestos-por-melhorias-no-transporte-chegam-ao-9-ato-em-

natal.html 
58 O MPL - foi o responsável pelas manifestações contra o aumento das tarifas dos ônibus e metrô, especialmente em São Paulo.  
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isso que está aí’, paulatinamente substituídos por um simples ‘Fora PT’” (AMARAL, 2016, p. 

42).  

Depois dessas manifestações, os participantes começaram a mobilizar-se por meio das 

redes sociais, publicando fotos, vídeos, tuites sobre o que acontecia em tempo real nas praças e 

ruas das capitais e principais cidades dos estados. Os movimentos, assim, começaram a se 

fortalecer e uniram-se a uma rede de outros movimentos, com pautas e demandas distintas. 

Surgem assim os midiativistas. Segundo Braighi, midiativismo é a ação que surge de 

um sujeito, conduzido por uma vontade solidária e que age de forma direta consolidando-se em 

sua capacidade de intervenção social, 

 
[...] “potencializada, pari passu à implementação da intervenção ativista, por 

meio de um registro midiático que visa amplificar conhecimento, espraiar 

informação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas 

de defesa” (BRAIGHI, 2016, p. 6). 

 

É neste cenário que surge o Movimento Brasil Livre (MBL), que se declara como uma 

Organização Não Governamental (ONG) e ganha repercussão e adeptos em pouco tempo, 

tornando-se líder do movimento pró-impeachment nos anos seguintes. De acordo com Amaral 

(2016, p. 42, 43), 

 

O líder público do MBL, Kim Kataguiri, então um estudante de economia de 

dezenove anos [...] pretendia simbolizar a juventude “que saiu do Facebook 

para as ruas”, apesar da absoluta falta de novidade de suas propostas: liberdade 

absoluta para o mercado, privatizações, Estado mínimo e o fim das políticas 

públicas distributivas. Ou seja, o velho neoliberalismo, acrescido de toques 

“libertaristas” (libertarians, em inglês), expressos em faixas com dizeres 

enigmáticos como “Menos Marx, mais Mises”, referindo-se ao economista 

Ludwig von Mises, da Escola Austríaca, pouco conhecido até entre os 

acadêmicos. 

 

As manifestações nas ruas tornaram-se mais frequentes e passaram a ganhar apoio da 

população. As manifestações de março, abril e agosto de 2015, em apoio a saída de Dilma 

Rousseff da presidência chegaram a reunir milhões de pessoas no Brasil e no mundo. 

No início de 2015, começam a surgir boatos do real interesse do MBL, como também, 

de quem estaria custeando essas mobilizações. A aposta principal era de que o movimento “era 

patrocinado pelos irmãos Koch, megaempresários americanos do setor petrolífero identificados 

com a extrema direita e que estariam interessados em desestabilizar o governo Dilma para se 

apossar do Pré-Sal” (AMARAL, 2016, p. 43). Opção essa, sempre ridicularizada e negada pelo 

MBL, que se diziam financiados por pessoas físicas.   
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Não esquecendo que o movimento “Vem Pra Rua” realizou protesto contra Dilma 

Rousseff em 05/12/2014, com o apoio do PSDB na Avenida Paulista, em São Paulo. E, no dia 

18 de dezembro, deste mesmo ano, o PSDB pede a cassação da candidatura de Dilma Rousseff 

e de Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral, requerendo a posse de seu candidato, Aécio 

Neves. Ação não concretizada.  

A ação da mídia de massa, como: Rede Globo, Revista Veja, Revista IstoÉ, Jornal Folha 

de São Paulo, entre outras mídias hegemônicas, teve uma atuação muito decisiva no que 

concerne à fabricação de “verdades” e posterior instauração de consenso. Frequentemente, as 

instituições midiáticas televisivas, não se preocupando em parecerem tendenciosas, 

apresentavam os fatos de modo questionável, favorecendo sempre as manifestações que 

promoviam o impeachment em detrimento das que apoiavam o governo. Adjetivavam em seus 

textos os manifestantes estes últimos como vândalos (perdendo o caráter de manifestante) e os 

primeiros em sua condição de manifestante, eram adjetivados pelo contexto como cidadãos.  

Sem falar, da excessiva repercussão que foi concedida pela mídia hegemônica sempre 

que algum escândalo político envolvia o Partido dos Trabalhadores (PT). Ficava claro de que 

lado as grandes TVs, jornais e revistas do país estavam, uma vez que, escândalos maiores 

envolvendo outros partidos não recebiam a mesma repercussão e tempo do que aqueles em que 

apareciam pessoas ligadas ao PT.  

Em contrapartida à mídia hegemônica e seus midiativista, a Mídia NINJA e 

manifestantes anônimos desempenharam o papel de registrar as manifestações por meio das 

tecnologias, objetivando tornar público uma realidade que não chegava às pessoas através da 

grande mídia corporativa. Divulgando registros na rede a fim de “criar uma rede de 

solidariedade, identificação e denúncia capaz de mudar a narrativa dominante tecida pela mídia 

corporativa que tende a produzir a não existência de questões que são caras ao campo de lutas 

e mobilizações” (CASTAÑEDA, 2016, p. 1). 

Num cenário marcado por investigações e divulgações de informações seletivas sobre 

“escândalos de corrupção” envolvendo governantes ligados ao Partido dos Trabalhadores 

(Partido político da presidenta Dilma, que vinha ganhando as eleições presidenciais desde 2003) 

e empresas públicas como a Petrobras, coordenadas pela “direita” e unindo-se a mídia 

hegemônica e políticos ligados aos “donos do dinheiro”, agravou-se ainda mais esse quadro, 

em 2015. Conforme Sousa Santos (2016, p. 16),  

 

A direita política brasileira impulsiona os movimentos radicalistas da elite que 

clamam pela intervenção privada e pelos ideários neoliberais de governo. 
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Surgem, nesta esteira, os enfrentamentos agressivos de extrema-direita 

expressos, muitas vezes, pelos discursos de ódio contra o governo, contra a 

presidenta e os movimentos progressistas.  

 

Outros protestos ocorrem em 12 de abril, levando milhares de pessoas às ruas lideradas 

pelos grupos Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua e Revoltados Online. Em 27 de maio, o 

Movimento Brasil Livre protocola um pedido de impeachment de Dilma na Câmara dos 

Deputados.  

A agência Pública que estava investigando a origem do MBL, desde março de 2015, 

revela, após três meses de investigações, por meio de uma reportagem - “A nova roupa da 

direita” – a confirmação do laço entre os irmãos Koch e o movimento de Kataguiri.  

 

[...] a reportagem revelava que o MBL havia sido gerado por uma rede de 

fundações de direita sediada nos Estados Unidos, a Atlas Network, da qual 

fazem parte onze organizações ligadas aos irmãos Koch, como a Charles G. 

Koch Charitable Foundation, o Institute of Human Studies (IHS) e o Cato 

Institute. Em duas décadas, essas fundações haviam despejado 800 milhões de 

dólares na Atlas Network, conforme informações obtidas na série de 

Formulários 990 entregues ao IRS (a Receita Federal americana). Isso sem 

contar as despesas com os fellowships e os cursos para formação de lideranças 

de estudantes, principalmente da América Latina e da Europa Oriental, nos 

Estados Unidos, realizados em parceria entre a Atlas e as fundações “liberais 

ou libertárias” que compõem a rede. Nos Estados Unidos, os libertarians têm 

posições mais avançadas em relação aos costumes do que a direita tradicional 

e são ainda mais radicais na defesa do livre mercado (AMARAL, 2016, p. 43). 

 

As ideias do MBL divulgadas no ciberespaço, em especial, em sua página no Facebook, 

se alinham, nitidamente, aos interesses da política de “direita” do país e com suas vertentes de 

atuação econômica, social, política e cultural do modelo neoliberal.  

De acordo com Sousa Santos (2015), fazem parte desse modelo a “prioridade da lógica 

de mercado; privatização da economia e liberalização do comércio internacional”; o Estado 

mínimo “enquanto regulador da economia e promotor de políticas sociais; concentração da 

regulação econômica global em duas instituições multilaterais, ambas dominadas pelo 

capitalismo euro - norte-americano (o Banco Mundial e o FMI)”, dentre outros. 

Com relação as charges produzidas e divulgadas em rede, embora elas não sejam textos 

produzidos por políticos para propagar suas pautas ou atacar seus adversários, elas revelam 

posicionamentos ideológicos e políticos sobre os mesmos e, podem estar comprometidas com 

determinados grupos políticos para produzirem uma imagem negativa de seus oponentes e 

angariar adesão.  
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Durante as manifestações, como também, durante todo o processo do impeachment, 

tornou-se cada vez mais comum o uso de charges no ciberespaço. Postadas e repostadas em 

páginas de jornais, blogs, comunidades virtuais, páginas de partidos políticos, nas redes sociais 

etc. a cada novo evento ou escândalo político, como forma de resumir o que estava acontecendo 

no cenário político de forma (pseudo)imparcial.  

Muitos chargistas declaravam abertamente seu posicionamento contra o governo Dilma 

e convocavam as pessoas a participarem das manifestações. As charges publicadas e repostadas 

em seus perfis eram em grande parte muito jocosas e implacáveis, produzindo uma construção 

identitária negativa da presidenta e enfocando o processo de impeachment como legal e como 

solução para acabar com a corrupção.  

Precisamos ficar atentos aos jogos enunciativos em nosso dia a dia, uma vez que, o 

discurso pode ser produzido de modo a apagar e/ou enfatizar certos aspectos em detrimento de 

outros para alcançar objetivos específicos.  

Essas escolhas podem ser propositadamente aplicadas por determinados sujeitos em 

suas áreas de atuação social, nos mais diversos processos comunicativos, alterando ou 

direcionando comportamentos de outrem para múltiplos fins. De modo geral, aqueles que têm 

mais condições para executar esse movimento são as instituições, aparelhos de regulação social 

que, a partir de um imaginário sociodiscursivo de base, procuram, em verdade, manter suas 

ideias hegemônicas de ordem. Quanto mais imperceptível a ideologia parecer maior o consenso, 

o que significa, a adesão a um determinado projeto de organização pela sociedade e, 

consequentemente, mais efetiva e perene será a manutenção do imaginário dominante. 

Neste Capítulo, apresentamos discussões sobre o gênero charge, a relação de 

interdependência mantida entre a mídia e o discurso político, falamos também sobre as práticas 

sociais que envolvem mídia, política e o gênero em análise (charges estáticas virtuais). 

Especificamente examinamos como a temática abordada nas charges e o contexto político foi 

abordado pela mídia, sobretudo, pelos chargistas engajados em afastar Dilma Rousseff do cargo 

presidencial. Assim, procurei fundamentar na dissertação a relação entre prática social e 

discurso. 

No próximo Capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada nesta pesquisa e daremos 

início a análise crítica discursiva de charges políticas pró-impeachment, produzidas e 

difundidas no ciberespaço. 
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CAPÍTULO 4 - PERCURSOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE CHARGES 

SOBRE O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF 

  

Este Capítulo é composto por duas Seções, a Seção 4.1 na qual apresentamos a ADC 

como método de pesquisa é dividida em subseções: 4.1.1 em que apresentaremos o método de 

análise da ADC, isto é, os passos da pesquisa; na subseção 4.1.2 discutiremos sobre a pesquisa 

qualitativa; e a subseção 4.1.3 é dedicada a apresentar o corpus da pesquisa e o processo de 

seleção e tratamento realizado.  

Depois de contemplados os aspectos da pesquisa e passos metodológicos, 

apresentaremos a execução da análise, seguindo os passos descritos e especificados na 

metodologia.  

Na segunda parte desse Capítulo traremos a análise do corpus, iniciaremos com a Seção 

4.2, na qual apresentaremos a contextualização da temática escolhida para análise — o 

panorama político brasileiro referente ao processo de impeachment de Dilma Rousseff —; na 

Seção 4.3 faremos a análise propriamente dita: a Análise do Discurso Crítica Multimodal em 

charges pró-impeachment, nessa Seção apreciaremos as categorias de análise da ADC e GDV 

de modo amplo, dividimos  essa Seção em três subseções apenas para facilitar a compreensão, 

uma vez que são muitas as categorias de análise, assim teremos: as subseções 4.3.1, com a 

análise do significado representacional e metafunção representativa; 4.3.2 análise do 

significado identificacional e metafunção interativa e a subseção 4.3.3 com a análise do 

significado acional e metafunção composicional. 

 

4.1 ADC MULTIMODAL: aporte metodológico  

 

O presente trabalho está ancorado teoricamente na ADC, especificamente na abordagem 

dialética/relacional, de Norman Fairclough, unida a GDV de Kress e van Leeuwen. Nosso 

objetivo principal é analisar criticamente charges políticas sobre o impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff, veiculadas amplamente na mídia digital (Facebook, Instagram, blogs), 

evidenciando as construções ideológicas e hegemônicas atuantes nesses discursos. 
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Apresentamos no Capítulo 1, na Seção 1.3, a Análise de Discurso Textualmente 

orientada, a principal abordagem que utilizaremos. A ADTO é o método de fazer análise nesta 

dissertação, sendo iniciada no texto (neste caso, texto multimodal chargista) e em sua relação 

com eventos sociais, práticas sociais, levando em consideração as estruturas sociais. 

Chouliaraki e Fairclough (1999) compreendem a ADC como teoria e método para 

investigar a relação entre discurso e prática social, ligados a concepções teóricas e práticas. 

Fairclough (2009, p. 122), falando sobre a ADC ter potencial para subsidiar pesquisas tanto 

teórica como metodologicamente, esclarece o caráter transdisciplinar da ADC,  

 

[...] é uma teoria ou método que está em uma relação dialógica com outras 

teorias e métodos sociais, que devem se envolver com eles de forma 

transdisciplinar e não apenas de maneira interdisciplinar, o que significa que 

os co-compromissos particulares em aspectos particulares do processo social 

podem dar origem a desenvolvimentos de teoria e método que alteram os 

limites entre diferentes teorias e métodos (Fairclough, 2000a). Dito de outra 

forma, cada um deve estar aberto às lógicas teóricas dos outros, aberto para 

“internalizá-los” (Harvey, 1996) de forma a transformar as relações entre eles. 

 

A ADC leva em consideração aspectos que extrapolam a faceta linguística, uma vez que 

o discurso é apenas um momento das práticas sociais, e envolve muitas outras facetas, como 

vimos no Capítulo 1. 

Desse modo, o método é aplicado e se aprimora durante o desenvolvimento das análises, 

nas quais a teoria é empregada e, como uma realimentação, atua para o andamento e a 

elaboração de questões teóricas. Meyer (2009, p. 19) apresenta uma representação gráfica que, 

de certo modo, traz considerações sobre metodologias em ADC, como pode ser visto na Figura 

57. 

Figura 56 - Pesquisa empírica como processo circular 
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Fonte: com base em MEYER, 2009, p. 19. 

 

Levando em consideração que a ADC é multiteórica, multimetodológica e 

transdisciplinar, podemos entender o porquê de ela não funcionar como um esquema pronto 

para realização das análises (VAN DIJK, 2001) de modo que cada pesquisa determinará as 

escolhas a serem feitas. De acordo com Fairclough e Chouliaraki (2002), os analistas críticos 

de discurso não precisam, obrigatoriamente, investigar todas as etapas propostas — dependendo 

do problema social parcialmente discursivo, em estudo, é possível selecionar apenas algumas 

das etapas de análise que o enquadre propõe.  

 

4.1.1 O método de análise: os passos da pesquisa 

 

Esta pesquisa em ADC, em sua prática de ADTO, considera principalmente os trabalhos 

de Fairclough (1991, 1995, 1997, 2001 [1992], 2003, 2009) e Chouliaraki e Fairclough (1999). 

Seguindo os pressupostos dos autores no atual enquadre da modernidade tardia, as análises 

contemplaram três tipos de significados (apresentados e discutidos no Capítulo 1, juntamente 

com as categorias de análise): o significado acional, o significado representacional e o 

significado identificacional - em sua faceta linguística ela  utiliza um método de pesquisa que 

representa sua posição teórica fundamentada na teoria social crítica, mais especificamente, no 

realismo crítico - faceta social. Investigaremos os significados com ênfase nas categorias 

ideologia e hegemonia  - significado identificacional.  

Seguimos inicialmente a estrutura analítica da ACD, representada esquematicamente no 

Capítulo 1 subseção 1.4.4, a qual foi modelada com base no conceito de apreciação crítica 

explicatória do teórico crítico Roy Bhaskar (BHASKAR, 1986; CHOULIARAKI e 

FAIRCLOUGH, 1999).  

De modo geral, o problema observado está fundamentado em relações de poder, as quais 

envolve lutas hegemônicas e integra as atividades das práticas sociais concretas e/ou reflexivas, 

ou seja, aquilo que os agentes sociais pensam do que fazem.  

Depois de focalizado o problema social parcialmente linguístico, detectamos os 

obstáculos a serem superados, realizando três análises fundamentais: análise da conjuntura, da 

prática particular e do discurso. O primeiro tipo de análise envolve a pesquisa da rede de práticas 

em que o discurso em análise está inserido, ou seja, sua conjuntura, que práticas sociais estão 
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implicadas e relacionadas ao problema (político, econômico, social etc.), em que período de 

tempo ele está situado, entre outras questões.  

O problema social em análise é concernente aos modos de representação e interação dos 

chargistas com o apoio da grande mídia e grupos hegemônicos (parlamentares, juristas) 

comprometidos e relevantes para a manutenção da agenda capitalista neoliberal, para a retirada 

de Dilma Rousseff da presidência da República e consequente desequilíbrio do cenário 

político/social/econômico brasileiro. Este problema envolve relações de hegemonia ao 

compreender as lutas pelo poder implicadas nas conjunturas que compreendem esta 

investigação. 

A análise da prática particular - será apresentada na Seção 4.2 Panorama Político 

Brasileiro: o processo de impeachment de Dilma Rousseff -, seguindo o que é proposto por 

Chouliaraki e Fairclough (1999). Essa etapa da pesquisa busca investigar os momentos da 

prática discursiva, as relações entre a prática e outros momentos, outros discursos, para, então, 

partirmos para a análise de discurso propriamente dita: na Seção 4.3 Análise do Discurso Crítica 

Multimodal em charges pró-impeachment, à medida que formos descrevendo e analisando cada 

texto, utilizando as categorias de análise da ADC, e na GDV e as relações dialéticas entre elas. 

Como o corpus em estudo é um gênero multimodal - A charge -, precisamos analisar 

não apenas os elementos textuais, mas também, as cores, símbolos, fontes, ângulo, 

enquadramento e tantos outros elementos que as compõem. Para tanto, a ADC utiliza além os 

três significados (representacional, identificacional e acional) do discurso e as metafunções da 

GDV para dar conta da análise e interpretação desses fatores imagéticos.  A GDV entra nesta 

pesquisa para dar apoio às categorias da ADC. 

Buscando tornar as análises menos cansativas e extensas, optamos por selecionar as 

charges e dividi-las de acordo com o significado. Essa divisão é realizada em função de facilitar 

a compreensão, mas é sempre bom lembrar que esses significados são indissociáveis. Assim, a 

análise e interpretação dos dados serão realizadas com base nas categorias de análise da ADC, 

que forem encontradas e reforçadas com categorias da GDV, buscando responder às nossas 

questões de pesquisa. Os resultados serão analisados e discutidos criticamente com base no 

aparato metodológico das teorias já mencionadas. 

Para investigar as operações ideológicas presentes nas charges, utilizaremos o quadro 

com os modos de operação ideológica e suas estratégias formulado por Thompson (2011, p. 

81). Fairclough (2001, 2006) utiliza o conceito de ideologia do sociólogo pelo fato de não supor 

que todos os discursos sejam intrinsecamente ideológicos, mas que, podem tornar-se, se de 

algum modo contribuírem para manutenção ou transformação das relações de dominação. 
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Assim, quando a ideologia for percebida como “sentido a serviço do poder” (THOMPSON, 

2011, p. 16) saberemos que há ação do poder hegemônico. 

Daremos ênfase ao gênero - charge - buscando evidenciar os discursos que tentaram 

sustentar o processo de impeachment e possivelmente criaram marcas de desempoderamento 

de Dilma Rousseff. Daremos ênfase também, ao estilo, pois nos fornecerá pistas ideológicas e 

hegemônicas, desvelando a quem o processo beneficiaria.  

 

4.1.2 A pesquisa qualitativa  

 

Esta dissertação está inscrita epistemologicamente na pesquisa qualitativa por objetivar 

trazer à luz aspectos do mundo por intermédio de práticas materiais e interpretativas. Temos 

como objetivo geral realizar uma análise crítica multimodal de charges políticas sobre o 

impeachment de Dilma Rousseff no período de 2013 a 2016.  

Os textos fundamentaram a base através da qual realizaram-se as análises discursivas e 

sociais. Notoriamente, a escolha dos mesmos (como também a construção do corpus) requereu 

muita reflexão e acuidade. 

O processo da pesquisa qualitativa, conforme o entendimento de Ramalho e Resende 

(2011, p. 74), “[...] envolve três interligados de decisões, relacionados a ontologia, 

epistemologia e metodologia”. Deste modo, a perspectiva ontológica, isto é, a concepção de 

mundo empregada, está fundamentada na conduta realista-crítica, direcionando esta pesquisa 

na percepção dos efeitos ideológicos que as instâncias discursivas, possivelmente, exercem 

sobre relações sociais, sistemas de dominação, identidades etc. No Capítulo 4, apresentaremos 

discussões dessa postura dentro do Realismo Crítico. Nesse sentido ontológico, buscamos 

examinar como as charges, veiculadas no ciberespaço, agem discursivamente, considerando os 

modos de ser/identificar-se, representar e agir. 

Nosso estudo está em conformidade com a ADC, a qual, conforme Ramalho e Resende 

(2011, p. 75) “[...] objetiva oferecer suporte científico para estudos sobre o papel do discurso 

em relação a problemas sociais contextualmente situados. Daí sua vinculação a um paradigma 

interpretativo crítico”. 

O aspecto epistemológico, correlato ao conhecimento que pode ser produzido sobre os 

aspectos ontológicos, faz um percurso sobre os objetivos da pesquisa e o posicionamento do 

pesquisador. Assim sendo, nossas questões de pesquisa e objetivos expõem nossas perspectivas 
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epistemológicas neste estudo, inserindo-se em uma perspectiva realista-crítica e interpretativa 

instrumentalizando categorias linguístico-discursivas para cumpri-las.  

Também foi preciso optar pelo caminho metodológico que possibilitasse a investigação 

dos objetivos e questões de pesquisa, considerando as perspectivas ontológicas e 

epistemológicas. Utilizamos o método netnográfico59 para realizar a coleta e geração de dados, 

visto que as charges eletrônicas possuem uma maior amplitude de leitores que o jornal 

impresso. Muitos chargistas eram declaradamente a favor do impeachment e participaram 

ativamente de Movimentos pró-impeachment na Rede (Facebook, Instagram, Twitter), isto é, 

apresentaram como maior forma de interação as redes sociais, mesmo possuindo sites e blogs. 

Adotamos as bases teóricas e metodológicas da ADC. Portanto, utilizamos o arcabouço 

teórico-metodológico proposto por Chouliaraki e Fairclough (1999), apresentado na seção 4.1.1 

deste capítulo. 

Depois foi preciso decidir sobre questões metodológicas em relação à análise dos dados. 

Com o propósito de examinar os modos de identificar-se, representar e agir dos chargistas 

através de suas produções no ciberespaço, utilizamos categorias linguísticos-discursivas 

potenciais e coerentes com os objetivos, questões e corpus selecionado. São apresentadas no 

Capítulo 4, a partir da seção 4.2. 

Desse modo, nossa pesquisa é de natureza qualitativa e caráter interpretativista crítico 

uma vez que possibilita, em geral, o desenvolvimento dos dados e sua interpretação com base 

na perspectiva ontológica crítico-realista adotada. 

Conforme Denzin e Lincoln (2006, p. 17), “a pesquisa qualitativa é uma atividade 

situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo”. Nesse sentido, os pesquisadores visam 

depreender as manifestações, práticas e os significados a elas atribuídos por meio de diversos 

métodos interligados. 

 

4.1.3 O corpus: seleção e tratamento 

 

                                      
59 A “netnografia” é o termo usado originalmente por um grupo de pesquisadores norte americanos, Bishop, Star, 

Neumann, Ignacio, Sandusky & Schatz, em 1995, para pormenorizar o desafio metodológico de manter os detalhes 

minunciosos da observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico para conhecer os atores. Trata-se de 

um ramo da etnografia, cuja metodologia aplica-se à estudos na Internet (HINE, 2000) e como método 

interpretativo e investigativo para o comportamento cultural e de comunidades on-line (KOZINETS, 1997).  
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Os textos selecionados para compor a bibliografia foram a base por meio da qual 

realizaram-se as análises sócio-discursivas. Obviamente, essas escolhas (ou a constituição do 

corpus) demandou muita estudo e agudeza, embora não seja um propósito ou possibilidade 

exceder todas as discussões e análises. Buscamos seguir as sugestões de Barthes (1967) para 

realizar escolhas mais sistemáticas de textos e outros materiais: 1) assuntos relevantes e um 

tema específico; 2) homogeneidade dos materiais textuais; e 3) uma inserção sincrônica na 

história.  

Fairclough (2001) também se refere à primordialidade de compreender o que é profícuo 

a ser coletado e servir de amostra para um corpus e, de igual modo, decidir onde será realizada 

a coleta dos dados.  

Por compreendermos que o processo de impeachment teve como marco inicial as 

manifestações de 2013, acreditamos que as charges selecionadas de 2013 a 2016 são suficientes 

para dar conta de nossas questões de pesquisa. Realizamos, então, uma busca por charges 

eletrônicas sobre o impeachment de Dilma Rousseff publicadas na mídia digital (blogs, sites, 

em especial, nas redes sociais) e que, abrangeram todo o processo de Impeachment.  

De certa forma, durante esse período ficou demonstrado as intensas reiterações 

programáticas e estratégicas dos grupos políticos brasileiros, bem como a forma como os meios 

de comunicação de massa construíram/noticiaram os acontecimentos.  

As charges selecionadas são de autorias diferentes e foram escolhidas em razão de 

apresentarem um posicionamento político-ideológico pró-impeachment, demos prioridade a 

chargistas que se posicionaram a favor da saída da presidenta e mobilizaram grupos a 

participarem de manifestações a esse favor em suas redes sociais.   

A busca por charges que apoiassem o impeachment de Dilma Rousseff, evidentemente, 

em razão de ser uma temática polêmica e de interesse do país e também do mundo, foi muito 

extensiva. Selecionamos, inicialmente, cerca de duzentas charges produzidas no período citado, 

posteriormente diminuímos para cinquenta charges, de autoria variada, e realizamos uma 

análise prévia para afunilar e escolher as charges, já que não poderíamos analisar todas em 

virtude do tempo e espaço desta pesquisa.  

A análise prévia possibilitou o recorte para constituição do corpus. Decidimos, assim, 

por realizar a análise de doze (12) charges políticas veiculadas na mídia digital, selecionadas 

com base em eventos e manifestações sociais, como também, no rito do impeachment, entre 

2013 e 2016.  
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Pensando nisso, optamos por analisar um gênero argumentativo midiático de grande 

difusão e que, por ser atrativo e aparentemente inofensivo consegue produzir consenso 

ideológico nem sempre favoráveis aos interlocutores.  Vejamos a seguir as charges que serão 

analisadas: 

Fonte: Fernando Cabral, 201360.                                         Fonte: Gilberto Zappa, 201361. 

 

 

Fonte:  Chiquinha, 201462.                                         Fonte: Jarbas, 201563. 

                                      
60 Charge Dilma corrupta - “Dilma no espelho”. Disponível em:< 

http://www.psdb.org.br/acompanhe/charges/charge-dilma-no-espelho/>. Acesso em: 10 de jun. 2017. 

61  Charge Dilma e as manifestações no Congresso - “Tem genta”. Disponível em:<http://www.luizberto.com/wp- 

content/2013/07/zappa1.jpg>. Acesso em: 12 de jun. 2017. 
62 Charge Dilma reeleição – “Frustrações”. Disponível em 

:https://noticias.uol.com.br/album/2014/06/11/charges.htm#fotoNav=105. Acesso em: 10 de jun. 2017. 
63 Charge Dilma pacote de medidas. Disponível em:<https://twitter.com/diariope/status/556811216321253376>. 

Acesso em: 17 de maio. 2017. 

Figura 58 - Charge 1: Dilma no espelho 

 

Figura 59 - Charge 3: Frustrações Figura 60 - Charge 4:Pacote de medidas 

Figura 57 – Charge 2: Dilma e as manifestações 

no Congresso 

http://www.psdb.org.br/acompanhe/charges/charge-dilma-no-espelho/
http://www.psdb.org.br/acompanhe/charges/charge-dilma-no-espelho/
https://noticias.uol.com.br/album/2014/06/11/charges.htm#fotoNav=105
https://twitter.com/diariope/status/556811216321253376
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Fonte: Fusca, 201564.                                               Fonte: Gilberto Zappa, 201565 

Fonte:  Amarildo, 201566.                                            Fonte: Luis, H. S., 201567. 

 

 

                                      
64 Charge “Dilmandioca sapiens”. Disponível em:<http://fuscabrasil.blogspot.com.br/2015/07/republica- 

bolivariana-da-mandioca.html>. Acesso em: 14 de ago. 2017. 
65 Charge Dilma e as manifestações no Congresso - “Socorro, um povo”. Disponível em:< 

encurtador.com.br/moY25>. Acesso em: 10 de jun. 2017. 
66 Charge Dilma criança 2015 - “A infância dela”. Disponível 

em:<https://www.instagram.com/p/8D9YUUme0y/?taken-by=amarildocharge>. Acesso em: 14 de ago. 20017. 

67 Charge Dilma Impeachment pedaladas fiscais. Disponível em:< 

https://www.chargecapital.com.br/2015/10/03/motivos-para-o-impeachment-1/ 

>. Acesso em: 14 de ago. 20017. 

Figura 62 - Charge 5: Dilmandioca Sapiens 

 

Figura 64 - Charge 8: pedaladas fiscais Figura 63 - Charge 7: Malcriado 

Figura 61 - Charge 6: Socorro!!! um povo!  

https://www.instagram.com/p/8D9YUUme0y/?taken-by=amarildocharge


137 

 

Fonte: Roque Sponholz, 201668                                       Fonte: Edra, 201669. 

 

 

Fonte:  Moisés, 201670.                                     Fonte: Amarildo, 201671. 

 

As charges apresentadas acima estão dispostas em ordem cronológica72 dos eventos, 

logo, estão também em ordem de publicação. Listamos a seguir, esses acontecimentos dos quais 

os chargistas se utilizaram para produzir seus textos:  

Charge 1 – Dilma Rousseff é a primeira mulher a ocupar o cargo presidencial no Brasil 

está em campanha pela reeleição.  

                                      
68 Charge Renúncia ou impeachment. Disponível em:<https://www.humorpolitico.com.br/governo-dilma- 

2/renuncia-ou-impeachment/>. Acesso em: 11 de ago. 2017. 

69 Charge impeachment Dilma. Disponível em:< http://chargesdoedra.blogspot.com/2016/04/>. Acesso em: 15 

de jul. 2017. 
70 Charge Dilma Tchau querida. Disponível em< http://historiasylvio.blogspot.com/2016/08/dilma.html>. Acesso 

em: 02, ago. 2017. 
71 Charge Impeachment Congresso - “Vossa excelência”. Disponível 

em:<https://amarildocharge.wordpress.com/2016/08/28/vossa-excelencia/.>. Acesso em: 20 de jul. 2017. 
72 https://blogdaboitempo.com.br/cronologia-do-golpe/ 

Figura 65 - Charge 10: vazamentos Figura 66 - Charge 9: Impeachment ou renúncia  

Figura 67 - Charge 11: Tchau querida 

 

 

Figura 68 – Charge 12: Impeachment  

https://www.facebook.com/Roque-Sponholz-199103910269287/?hc_ref=ARSwlFhcNunvafqIJXWHzk9HgINgYuwzhmaFvIK1EDDjGS7tXebscxQXM44eEWou0m4&fref=nf
http://chargesdoedra.blogspot.com/2016/04/
http://historiasylvio.blogspot.com/2016/08/dilma.html
https://amarildocharge.wordpress.com/2016/08/28/vossa-excelencia/
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Charge 2 – Manifestações73 realizadas no Congresso Nacional contra os gastos com as 

Copas das Confederações e do Mundo e em apoio às manifestações em São Paulo contra o 

reajuste das tarifas do transporte público.  

Charge 3 - 26/10/2014: A presidenta Dilma Rousseff é reeleita com 54,5 milhões de 

votos. 

Charge 4 - 08/06/2015: Em entrevista ao jornal belga Le Soir, a presidenta Dilma fala 

sobre a situação econômica do país74: “O ajuste é essencial. Não é algo que você pode ou não 

fazer: não há alternativa senão fazê-lo”. Em dezembro desse mesmo ano, Joaquim Levy 

anuncia, em entrevista ao jornal Valor Econômico, ajuste fiscal de matriz ultraliberal para a 

economia. 

Charge 5 – Dilma discursa na abertura do I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas75 

Charge 6 - 15/03/2015: Milhões de brasileiros participam de atos contra o governo em 

cerca de 160 cidades do país. 

Charge 7 - 06/08/2015: O Datafolha registra a maior taxa de rejeição à Dilma Rousseff: 

71%.  

Charge 8 - 07/10/2015: O Tribunal de Contas da União recomenda que o Congresso 

reprove as contas do governo devido a irregularidades, como as chamadas “pedaladas fiscais”, 

e, no dia 21 desse mesmo mês, a oposição entrega a Eduardo Cunha o pedido de impeachment 

da presidenta Dilma, assinado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior e pela 

advogada Janaína Paschoal.  

Charge 9 - Todos os estados e o DF têm protestos76 contra o governo. Manifestantes 

pedem renúncia ou impeachment de Dilma e o fim da corrupção.  

Charge 10 - 29/03/2016: Em despacho oficial, o juiz Sergio Moro pede desculpas ao 

STF pelo vazamento da ligação entre Lula e Dilma e nega motivação política77. Em 11 de abril 

de 2016 são divulgados na mídia, novamente por um suposto vazamento, treze minutos de áudio 

em que o vice-presidente fala à nação como se o impeachment de Dilma tivesse sido aprovado 

                                      
73http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/06/manifestantes-invadem-cobertura-do-congresso-

nacional.html 
74http://www.estadao.com.br/infograficos/economia,o-ajuste-fiscal-de-dilma,372254 e 

https://www.cartacapital.com.br/revista/833/punhalada-fiscal-5133.html 
75https://oglobo.globo.com/brasil/em-lancamento-de-jogos-dilma-compara-criatividade-indigena-evolucao-das-

mulheres-sapiens-16536539 
76http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-contra-o-governo-dilma-em-cidades-do-

brasil.html 
77 http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/moro-pede-desculpas-ao-supremo- 

por-divulgacao-de-audios-de-lula-e-nega-motivacao-politica/ 

http://www.estadao.com.br/infograficos/economia,o-ajuste-fiscal-de-dilma,372254
https://www.cartacapital.com.br/revista/833/punhalada-fiscal-5133.html


139 

 

pela Câmara. A Advocacia Geral da União recorre, sem sucesso, ao Supremo Tribunal Federal 

alegando cerceamento de defesa no processo de impeachment. 

Charge 11- 12/05/2016: O Senado decide abrir o processo de impeachment e afasta 

provisoriamente a presidenta Dilma Rousseff. No mesmo dia, Temer anuncia seu ministério. 

Composto por 22 homens brancos, a escolha foi duramente criticada por movimentos sociais e 

parte da mídia. 

Charge 12 – 31/08/2016: A presidenta Dilma Rousseff é impichada78 (42 votos a favor 

da cassação e 36 contra, com três abstenções), embora, o Senado tenha mantido os direitos 

políticos da petista, como resultado da votação, para que Dilma ficasse inelegível por oito anos, 

seria necessário que dois terços (54) dos senadores votassem pela inabilitação.  

Como vimos, as charges foram selecionadas levando em consideração a cronologia de 

eventos e mobilizações pró-impeachment, desde o primeiro mandato do governo Dilma, 

passando pelas manifestações de junho de 2013, sua candidatura à reeleição, pedido recontagem 

de votos e subsequente pedido de impeachment, abertura do processo, seu segundo mandato 

turbulento diante das sabotagens de seus opositores e do vice-presidente, Michel Temer, até seu 

julgamento e afastamento definitivo da presidência. 

4.1.4 Os processos de análises do corpus 

 

 As análises estão registradas neste capítulo, a partir da Seção 4.2, em que exporemos o 

quadro político brasileiro com relação ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, após 

essas discussões, apresentaremos na Seção 4.3, a Análise do Discurso Crítica Multimodal em 

charges pró-impeachment no qual traremos as charges selecionadas para compor o corpus dessa 

pesquisa.  

Utilizaremos as categorias analíticas da ADC e GDV para descrever, interpretar e 

explicar as relações entre esses discursos e as práticas sociais envolvidas (FAIRCLOUGH, 

1989). Este trabalho analítico irá contemplar também questões ideológicas e hegemônicas (ver 

Capítulo 3, Seção 3.3 e Capítulo 4, Seção 4.2).  

4.2 O GOLPE DE 16: o processo de impeachment de Dilma Rousseff falseado de legalidade 

 

                                      
78 Veja mais em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/08/31/apos-ter-mandato-cassado-dilma-rousseff-

mantem-os-direitos-politicos.htm?cmpid=copiaecola 
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Buscaremos apresentar, nesta seção, um compêndio sobre o governo e processo da 

“crise política” brasileira que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, relembrando 

os pontos de ruptura que antecederam e originaram todo o processo de falência política do 

governo, como também de mobilização “social” de oposição ao governo que se configurou com 

força para sustentar a viabilidade da destituição. 

Em 2010, o Brasil elege a primeira chefe de Estado do período republicano, Dilma Vana 

Rousseff, para o mandato de 2011 a 2014. segunda filha dos três filhos do búlgaro Pétar Russév 

ela nasceu em uma família de classe média alta em Belo Horizonte.  

Em vez de entrar para a Escola Normal e ser professora como sua mãe, tia e maioria de 

suas amigas, Dilma decidiu ingressar no Colégio Estadual Central79 para cursar o científico, em 

1964. Logo depois, o Exército derrubaria o presidente João Goulart e implementaria a ditadura 

militar.  

Simultaneamente aos estudos, ela uniu-se politicamente e passou a associar-se ao 

movimento estudantil. Desde então, passou a integrar a Organização Revolucionária Marxista 

– Política Operária (ORM-Polop).  

Após a Polop, Dilma integrou o Colina (Comando de Libertação Nacional), o qual, em 

1969 se ligou à VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), criando a Vanguarda Armada 

Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Ainda que tenha recebido treinamento como 

guerrilheira, a presidenta sempre reiterava que não participou de ações armadas.  

Aos 21 anos, em 1969, Dilma seguiu para a clandestinidade ao lado de seu esposo, o 

jornalista Claudio Galeno de Magalhães Linhares. Partiu para o Rio de Janeiro deixando a 

família e o curso de economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Neste período, “usou 

vários codinomes, como Estela, Luiza, Maria Lúcia, Marina, Patrícia e Wanda”. (REZZUTTI, 

2018, p. 166).  

Terminado seu relacionamento com Galeno, Dilma passa a se relacionar com o 

advogado e militante Carlos Araújo. Com ele, Dilma teria sua única filha, Paula Rousseff 

Araújo.  

No ano de 1970, em São Paulo, foi submetida à tortura (sessões de pau de arrara, 

choques elétricos, socos e palmatória) – precisando mais tarde realizar correção na arcada 

dentária, danificada pelas agressões. Condenada a pena de seis anos e um mês de prisão e teve 

seus direitos políticos cassados por dez anos. Contudo conseguiu uma redução da pena junto ao 

Superior Tribunal Militar, onde denunciou as torturas sofridas.  

                                      
79 Atual Escola Estadual Governador Milton Campos.  
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Ficou presa por quase três anos, saindo no fim de 1972, quando foi morar em Porto 

Alegre, onde seu companheiro estava preso.  Formou-se em Economia na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1975, a Fundação de Economia e Estatística (FEE), ligada 

ao governo do Rio Grande do Sul, a demitiu por seu nome constar na lista de “subversivos”. 

Após receber a anistia dada pelo governo militar, Dilma ajudou a criar o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) em 1979, a qual continuou filiada até 2001, quando entrou para 

o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Dilma atuou como secretária da Fazenda da prefeitura de Porto Alegre de 1988 a 1989, 

foi presidente da FEE, de 1991 a 1993, e ainda secretária de Energia, Minas e Comunicações 

dos governos de Alceu Collares (PDT) e Olívio Dutra (PT).  

Durante a campanha presidencial de 2002, que levou Luiz Inácio Lula da Silva à vitória, 

Dilma destaca-se pela atuação na equipe responsável por formular o plano do governo na área 

energética. No ano seguinte, recebe o convite para ocupar a pasta de Minas e Energia, cargo 

que exerceu até 2005, quando substituiu José Dirceu, na Casa Civil, destituído por fazer parte 

do escândalo do “mensalão”.  

Em 31 de outubro de 2010 a economista Dilma Vana Rousseff torna-se a primeira 

mulher presidente da República brasileira, depois de uma campanha midiática pesada em favor 

de seu oponente, José Serra.  

Tomou posse, em 1º de janeiro de 2011 afirmando que a sua vitória política era uma 

vitória de gênero. Afirmou em seu discurso: “Meu compromisso supremo [...] é honrar as 

mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos.”. 

No ano seguinte, a presidenta sanciona a lei que instituiu a Comissão da Verdade, criada 

para investigar violações dos direitos humanos entre 1946 e 1988. Sua militância política foi 

iniciada muitos antes, aos 16 anos, quando ingressou na luta armada contra a ditadura militar.  

O governo de Dilma mantinha as plataformas do governo Lula, os projetos sociais e 

avançava economicamente, enfim, iam muito bem, como asseveram Dória e Severiano (2015, 

p. 259), em doze meses de atuação o governo Dilma, a 

  
Pobreza caiu 7,9% e desigualdade diminuiu 2,1%, pesquisa de Marcelo Neri, 

da Fundação Getúlio Vargas. Brasil é tetracampeão de “felicidade futura”: de 

zero a dez, o brasileiro dá nota 8,6 à sua expectativa e satisfação com a vida 

que levará pelos três anos à frente. 
  

Como podemos perceber, havia uma satisfação e apoio ao governo Dilma por parte dos 

brasileiros. 
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Em junho de 2013 ocorrem manifestações por ruas das principais capitais brasileiras 

contra o aumento de preço nas passagens de transporte público. Como vimos no Capítulo 3, 

não podemos compreender o “impeachment” sem compreender o jogo manipulador de queixas 

municipais serem levadas à nível nacional, e desmoralizar a presidenta. Com consequência dos 

protestos, “cai nas pesquisas o índice de aprovação de praticamente todos os chefes de 

Executivo, inclusive de Dilma Rousseff” (DÓRIA E SEVERIANO, 2015, p. 260). Mas, as 

primeiras tentativas de destituição de Dilma Rousseff, não obtiveram sucesso imediato. 

 A mídia hegemônica, principalmente os jornais televisivos, já reconfiguraram, a partir 

do fim de junho, o modo de conceber as manifestações nas ruas e passaram a demonizar o 

governo vigente. No dia 20 de junho de 2013, dia de grande manifestação em sua maioria 

composta pela classe média conservadora, reafirmou o tom dos jornais. O fim da corrupção já 

havia se tornado o baluarte mais importante de todo o movimento conservador a partir de então. 

 A chefe de estado reage, com seu discurso no dia 21 de junho de 2013 ao país, ao 

compreender e se dispor a atender as reivindicações populares, na primeira metade dos 

protestos. Segundo Souza (2016, p. 104), “essa estratégia correta serviu de proteção pelo menos 

parcial à demonização do governo pretendida pela mídia conservadora”. 

A mídia passa a partir desse período, a se associar às instituições do aparelho jurídico-

policial no processo de deslegitimar a presidenta eleita (SOUZA, 2016, p. 94). 

A construção impiedosa do governo Dilma através da mídia rendeu muito trabalho ao 

marketing político da então candidata à reeleição, enquanto o candidato da oposição, Aécio 

Neves (PSDB), se apoiava nas bandeiras dos protestos como sendo suas. Palavras de ordem 

como “Muda Brasil” insurgidas nas manifestações torna-se o slogan da campanha de Aécio 

Neves80, como forma de instaurar a verdadeira bandeira – “Muda (de governo) Brasil”. 

A corrupção ganhava cada vez mais relevância nos telejornais e revistas da grande mídia 

e o clamor por saúde, educação era incomensurável – esses gastos eram sempre apresentados 

de forma negativa. Soava muito discrepante só agora realizar esses protestos, justamente contra 

o governo “que mais havia investido em educação e saúde”. O governo Dilma passa a ser “a 

vítima única da atenção midiática que, conscientemente e de caso pensado, confunde e 

embaralha as competências federativas de tal modo que toda culpa caiba unicamente ao governo 

federal” (SOUZA, 2016, p. 94).   

                                      
80 Disponível em:<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2014/prestacao-

de-contas-eleicoes-2014/coligacao-muda-brasil-aecio>: Acesso em: 22 de set. 2017. 
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Em 24 de junho a presidenta apresentou uma reforma política para combater a corrupção 

e cinco pactos: reforma política, transporte público, tornar corrupção crime hediondo, trazer 

médicos estrangeiros para suprir o déficit do país e, destinar 100% do pré-sal para a educação. 

Medidas inteligentes, mas tardias e pouco eficazes diante de um Congresso comprado, que se 

manteve sem reação, de igual modo, seguia a mídia, “que experimentava o auge de seu poder 

de pautar a agenda política relevante” (SOUZA, 2016, p. 94).   

A Polícia Federal deflagra em 1 de março de 2014 a Operação Lava Jato, e realiza 

prisões temporárias e preventivas de dezessete pessoas em sete estados, entre elas a do doleiro 

Alberto Youssef e executivos de empreiteiras. A partir daí o juiz Sérgio Moro ganha destaque 

na mídia. 

A Lava Jato passou a dominar o espaço público e criminalizar o PT, sobretudo com a 

aproximação das eleições presidenciais. Conforme Souza (2016, p. 107), com a “defesa das 

pautas corporativas do aparelho jurídico-policial e depois (com) o vazamento seletivo, 

sistemático e ilegal de trechos de depoimentos comprometedores amplamente novelizados e 

transformados em espetáculo para um público cativo”. Embora, outros partidos como o PP e 

PMDB estivessem mais envolvidos e controlassem setores-chaves do governo, o PT era o 

cordeiro da vez. 

Toda a violência simbólica realizada pela mídia hegemônica tem como efeito o 

descontentamento com o governo Dilma, sua popularidade cai 27 pontos percentuais desde o 

início dos protestos. Todavia, Dilma Rousseff é reeleita em 26 de outubro, com 54,5 milhões 

de votos, para o mandato de 2015 a 2019.  Seu segundo mandato foi conturbado pela crise 

política que se seguiu da crise econômica mundial.  

Desde novembro de 2014, diversas prisões são realizadas e uma série de “vazamentos 

seletivos”, os quais deveriam estar sob segredo de justiça, são divulgados. Segundo Souza 

(2016, p. 110) “cuidadosamente orquestrados entre os participantes do complexo jurídico-

policial do Estado e a mídia conservadora”, resultando em uma atmosfera propícia ao 

linchamento político. 

Para elucidar essa seletividade jurídica, basta relembramos dois casos: o primeiro, em 

16 de março de 2016, o juiz federal Sergio Moro divulga uma série de gravações feitas pela 

Polícia Federal no contexto da operação Lava Jato, entre 17 de fevereiro e 16 de março, 

incluindo o grampo de uma ligação entre Lula e Dilma feito às 13h32 de 16/3, após ele mesmo 

ter decretado o fim das escutas contra o ex-presidente. Embora tenha sido amplamente 

divulgado na imprensa, o áudio não produziu repercussões imediatas na investigação da PF. E, 

o segundo, no dia 23 do mesmo mês, quando foi apresentada uma “superplanilha” apreendida 
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no dia anterior na casa do presidente da Odebrecht Infraestrutura, no contexto da 23a fase da 

operação Lava Jato, batizada de “Acarajé”. O documento apresentava diversos nomes da 

oposição governamental, como também, listava valores (incompatíveis com doações 

declaradas) e apelidos de cada político, e foi colocada sob sigilo por Sérgio Moro, o qual tentou 

explicar que a exposição poderia levar a “conclusões prematuras”81.  

A mídia continua sua marcha incessante para descredibilizar a presidenta Dilma e outras 

manifestações são realizadas ao longo de 2015 e 2016, convocados, principalmente, pelos 

grupos Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua e Revoltados Online.  Em 06 de agosto de 2015 

o Datafolha registra a maior taxa de rejeição à Dilma Rousseff: 71%.   

A crise política no Brasil resulta do conflito entre os neoliberais e os 

desenvolvimentistas, no qual: os primeiros, apoiam “o livre jogo das forças de mercado” e 

desaprovam a interferência estatal; já os segundos, apoiam a intervenção do Estado na economia 

para incentivar o crescimento econômico. Ambos os lados julgam seus oponentes como adeptos 

de uma corrente “equivocada”. Conforme Boito Jr. (2016, p. 24), “o debate dá-se em torno da 

racionalidade das ideias. Aqui, não são mais os indivíduos que constituem o ponto de partida 

da análise, mas sim os coletivos partidários, que agem buscando obter a hegemonia de suas 

ideias”.   

As manifestações de 2016 evidenciaram as divisões políticas que atravessam a nova 

classe trabalhadora quando parte dela acompanhou a classe média que, encorajada e empurrada 

pelos meios de comunicação de massa e partidos políticos de oposição, ergueu sua tradicional 

bandeira de luta contra a corrupção política e em favor de um golpe de Estado para restaurar “a 

ordem e o progresso”. “E o fez com uma violência, um ressentimento e um desejo sombrio de 

vingança não encontrado nem mesmo nas Marchas pela Família que encabeçaram o golpe de 

1964” (CHAUI, 2016, p. 21). 

A oposição entrega a Eduardo Cunha o pedido de impeachment da presidenta Dilma, 

em 21 de outubro de 2015, assinado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior e pela 

advogada Janaína Paschoal. O impeachment é um remédio constitucional aplicado contra altas 

autoridades governamentais acusadas de infringir os seus deveres funcionais. 

O pedido foi aceito em 17 de abril do ano seguinte, as acusações contra a presidenta 

ancoravam-se nas “pedaladas fiscais” e sustentavam a tese de seu envolvimento no esquema de 

corrupção da Petrobrás. Entretanto, as “pedaladas fiscais” 

                                      
81 Disponível em:<http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/moro-poe-sob-sigilo-superplanilha-da-

odebrecht/>: Acesso em: 24 de set. 2017. 
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não se caracterizam como crimes de responsabilidade necessários para a implantação do 

processo de impeachment, previstos nos artigos 85 e 86 da Constituição de 1988 e na Lei nº 

1079/50 (Lei do Impeachment), como também, não foi apresentada nenhuma prova judicial que 

evidenciasse a participação corrupta de Rousseff no sistema de lavagem e desvio de dinheiro 

da petrolífera estatal. 

Em 12 de maio de 2016, o Senado decide abrir o processo de impeachment e afasta 

provisoriamente a presidenta Dilma Rousseff. Após uma sessão de três dias na Câmara dos 

Deputados, na qual 367 deputados votaram a favor, 137 contra e 7 se abstiveram da abertura do 

processo. O que se destacou, nessa sessão foram as justificativas de voto a favor da abertura do 

processo. Foram levantados motivos difusos à acusação do crime de responsabilidade e os 

deputados não conseguiram convencer. Votaram favoráveis ao impeachment, “[...] 

parlamentares indiciados por corrupção e réus em processos diversos dedicaram seu voto a 

Deus e à família, numa espetacularização execrável da política [...]” (JINKINGS, 2016, p.13). 

No mesmo dia do afastamento da presidenta, Temer anuncia seu ministério. Composto 

por 22 homens brancos, a escolha foi duramente criticada por movimentos sociais e parte da 

mídia. 

A repercussão foi negativa não apenas no Brasil, mas em muitos outros países. Foram 

várias as reportagens, discussões e comentários de TVs e jornais internacionais sobre o Golpe 

- travestido de impeachment - que estava se instaurando no Brasil. 

Mesmo com grande parte da mídia brasileira não cobrindo as manifestações, não foi 

possível calar o povo. Houve muitas manifestações nas ruas, ocupações, cartazes, hashtags, 

“vomitaço” - emoji de vômito82 - em páginas do PMDB e de Michel Temer, aparições de pessoas 

com cartazes em boicotes às reportagens, especialmente, do canal Globo, entre outras, 

evidenciando a desaprovação do povo em relação ao impeachment. 

Em contrapartida, outra parte da população guiada pela mídia, apresentou repúdio à 

Dilma Rousseff, culpando-a pela crise econômica e política do país. Principalmente, em relação 

aos escândalos de corrupção da Petrobrás. 

As ideologias transmitidas na mídia e em muitos veículos de comunicação revelam suas 

influências na construção de uma imagem negativa da presidente Dilma Rousseff, dando ênfase 

às pedaladas fiscais e culpabilizando-a pela crise econômica brasileira. As manifestações de 

repúdio à Dilma Rousseff, quanto à crise política atual no país, tem sido uma prática social 

                                      
82 Governo Temer tentar impedir o uso do emoji de vômito em sua página no Facebook. Disponívl 

em:<http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/palacio-do-planalto-em-guerra-contra-emojis-do-

facebook.html>: Acesso em: 12 de out. 2017. 
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determinante para a aceitação do discurso de acusação de Janaína Paschoal, assim como, a não 

aceitação da ascensão da classe trabalhadora. 

Como esclarece, Ciro Gomes (2016, p.35), nenhum crime de responsabilidade 

dolosamente cometido pela presidenta foi apresentado, tendo em vista que as chamadas 

pedaladas fiscais não passam de manobras fiscais que, embora sejam uma irregularidade, não 

são apresentadas na Constituição como passíveis de crime de responsabilidade. 

  
O que se formou, então, para a garantia da aprovação do impeachment e, 

portanto, do golpe, foi um consenso entre o presidente (afastado) da Câmara 

dos Deputados, Eduardo Cunha, que é investigado e réu por desviar mais de 

R$ 500 milhões do orçamento público em contas na Suíça, com o vice-

presidente Michel Temer, que também tem contra si uma série de denúncias e 

investigações por corrupção, e com todo o status quo do PMDB, do PSDB e 

de outros partidos que viram no golpe a chance de se livrarem de acusações e 

assaltarem o poder a fim de desenvolver seus interesses próprios, mesmo que 

estes tenham sido derrotados nas urnas. 
  
Como visto, a maioria dos envolvidos no conluio para destituir Dilma Rousseff são 

investigados e réus em processos judiciais: 34 dos 130 deputados que foram indicados para 

compor a comissão do impeachment, aproximadamente 150, dos 513 deputados federais e 20, 

dos 81 senadores respondem por crimes que variam de formação de quadrilha, recebimento de 

recursos ilícitos e envolvimento em grandes esquemas de corrupção. 

Em 23 de maio de 2016, áudios vazados são divulgados pelo jornal Folha de São Paulo, 

em apenas 11 dias do governo interino, revelando o senador Romero Jucá (PMDB) afirmando 

para Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, a importância e o interesse da apropriação 

de Michel Temer à presidência com o intuito de conter a “sangria” propiciada pelas 

investigações anticorrupção da Operação Lava Jato, na qual ambos são investigados. O ministro 

interino do Planejamento sugere o impeachment como solução para deter a operação Lava Jato. 

O diálogo é evidência material daqueles que instituíram o Impeachment no Brasil, em 

1h15min de áudio ficou evidenciado o verdadeiro objetivo para realizar a destituição de Dilma 

Rousseff. Não com o objetivo de acabar com a corrupção e salvar a política e economia 

nacional, mas de frear as investigações que foram incentivadas e alargadas no governo 

Rousseff, como forma de assegurar a efetivação de interesses privados e que esbarram às 

medidas populares que o governo PT adotou nos últimos 13 anos. 

Conforme Feghali (2016, p. 125), a entrada de Michel Temer na presidência como um 

“golpe branco” nunca foi tão desvelada quanto após o vazamento das gravações do diálogo 

entre os senadores peemedebistas Romero Jucá, Renan Calheiros e José Sarney com Sérgio 

Machado. 
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Ficou óbvio para a sociedade brasileira e para o mundo que a derrubada da 

presidente Dilma Rousseff foi uma tentativa de abafar a operação Lava Jato e 

interromper as investigações em curso. Conversas nada republicanas como 

essas sinalizam que os golpistas usurparam violentamente o governo e deram 

de ombros para o povo. Achincalharam nossa história e patrocinaram uma 

ruptura democrática jamais vista em mais de três décadas. E o pacote de 

maldades, costuradas de forma ilegítima, será entregue à nação sem diálogo 

algum. Um absurdo sem tamanho. 
  
Feghali acrescenta que, “há um conteúdo que deve ser levado em conta: Dilma é uma 

mulher honesta e, com ela na presidência, não haveria interrupção das investigações” (2016, p. 

126). 

Löwy (2016, p. 55), em referência a nomeação de Kátia Abreu ao ministério da 

Agricultura, em 23/12/2014, ao ajuste fiscal de matriz ultraliberal para a economia anunciado 

por Joaquim Levy em 29/12/2014, a reforma ministerial proposta por Dilma em 02/10/2015 a 

qual amplia participação do PMDB no governo, etc., afirma que, 

  
Podemos fazer muitas críticas a Dilma: ela não cumpriu as promessas de 

campanha e faz enormes concessões a banqueiros, industriais e latifundiários. 

Há um ano a esquerda política e social cobra uma mudança de política 

econômica e social. Mas a oligarquia de direito divino do Brasil – a elite 

capitalista financeira, industrial e agrícola – não se contenta mais com 

concessões: ela quer o poder todo. Não quer mais negociar, mas sim governar 

diretamente, com seus homens de confiança, e anular as poucas conquistas 

sociais dos últimos anos. 

  

Enfatizando assim que, embora houvesse o descontentamento não havia razão para 

realizar o processo de impeachment, e enfatiza que, o aconteceu no Brasil, com a destituição de 

Dilma Rousseff, foi um golpe de Estado. “Golpe de Estado pseudolegal, “constitucional”, 

“institucional”, parlamentar ou o que se preferir, mas golpe de Estado” (LÖWY, 2016, p. 54). 

Em 31 de agosto de 2016 o Senado Federal aprova impeachment e destitui a presidenta 

Dilma Rousseff. A decisão pelo afastamento definitivo da presidenta do comando do Palácio 

do Planalto foi tomada na primeira votação do julgamento final do processo de impeachment. 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, decidiu 

realizar duas votações no plenário. A primeira votação, analisou se a presidenta deveria perder 

o mandato de presidente da República e na sequência. E, por 61 votos a 20 decidiram pela 

destituição, em um processo sem consistência jurídica e questionado por ampla parcela da 

sociedade. 
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Foi realizada uma segunda votação na qual os senadores apreciaram se Dilma deveria 

ficar inelegível por oito anos a partir de 1º de janeiro de 2019 e impedida de exercer qualquer 

função pública. 

Na segunda votação, 42 senadores votaram a favor da cassação e 36 foram contrários, 

outros três senadores se abstiveram. Para que Dilma ficasse inelegível por oito anos, seria 

necessário que dois terços (54) dos senadores votassem pela inabilitação. 

Michel Temer assume então, em definitivo, a Presidência da República até o fim do 

mandato, em 2018. A sua posse ocorreu, horas depois à realização da sentença do impeachment, 

no Congresso Nacional, onde Temer fez um juramento à Constituição. 

A hegemonia cultural da elite do dinheiro, conforme Souza (2016, p. 26), é necessária 

uma vez que o interesse econômico de menos de 1% da população não teria legitimidade para 

assumir o controle total do país sem ter tido um voto. “É preciso inventar uma mentira bem-

produzida e repetida por todos os jornais e televisões do país. Torna-se necessário fazer de conta 

que se trata de uma cruzada moral para o bem de todos”. 

Desse modo, foi possível inculcar na cabeça da maioria da população que a única 

culpada pela crise econômica e escândalos de corrupção era a presidenta Dilma. Foi assim, 

através do consenso instaurado pelo conluio entre a elite do dinheiro e a grande mídia que o 

processo de impeachment foi instaurado e implementado um governo ilegítimo. 

Michel Temer estabeleceu um governo antipopular, racista e patriarcal. Pois, como 

vimos, desmantela um governo instituído pelo voto e vontade do povo (mais de 54 milhões de 

brasileiros), para consolidar os interesses privados de uma minoria elitista. 

O programa que seria executado, caso obtivessem sucesso em destituir a presidenta 

Dilma, já estava pronto e conhecido desde outubro de 2015. Tratava-se de Uma ponte para o 

futuro, documento produzido pelo PMDB, no qual estava sistematizado “o resgate pleno da 

agenda neoliberal (o modelo perdedor nas eleições de 2014), purificando-a dos arroubos sociais 

dos governos do PT e retomando o processo de privatização, relativamente brecado nas gestões 

de Lula e Dilma” (PAULANI, 2016, p. 61).   

As medidas aprovadas por Temer, até agora, foram realizadas com celeridade nunca 

vista antes, e se constituem em um ataque direto aos direitos dos menos abastados e classe 

trabalhadora, como por exemplo o aumento da idade mínima para se aposentar, o encerramento 

do programa “Pacto pela Alfabetização na Idade Certa”, o desmonte do Sistema Único de Saúde 

(SUS), enfim. Temer utiliza a rejeição dos brasileiros ao seu governo para executar uma agenda 

que jamais seria aceito e autorizado mediante as urnas, e que, nem mesmo o PSDB teve audácia 

de apresentar em sua campanha eleitoral. 



149 

 

Cleto afirma sobre as medidas tomadas pelo governo autoproclamado por Temer que,   

  
É como se as medidas de austeridade, que envolvem cortes em programas 

sociais e a desvinculação constitucional de gastos mínimos com saúde e 

educação, estivessem acima da política, como o mal necessário da tal “ponte 

para o futuro”, como o PMDB batizou o documento decisivo para que o 

empresariado decidisse subsidiar a deposição de Dilma, que nos leva, na 

melhor das hipóteses, para os anos 1990. 

  
Para além dessas medidas impopulares, o programa não arrola nada sobre reforma 

tributária e/ou tributação de grandes fortunas e/ou término de isenção tributária sobre ganhos 

financeiros e lucros enviados ao exterior, e, por fim, amarra a imposição de redução dos juros 

e do crescimento da dívida pública à queda da inflação decorrente da “contenção da demanda 

agregada” (isto é, nenhuma prospectiva de retorno do crescimento é apresentada). 

Diante desse quadro desastroso, a única conclusão possível é que, o que se constrói na 

verdade é uma ponte para o abismo no qual o Brasil será lançado, “refém de interesses 

específicos e de uma riqueza privada tirânica que busca o alcance dos próprios objetivos a 

qualquer custo, mesmo que isso implique lançar 200 milhões de brasileiros no perigoso vazio 

da anomia social, da qual o modelo conciliatório anterior tentava escapar” (PAULANI, 2016, 

p. 62). 

Logo, o ataque cerrado que se deu pelo conluio entre os Michel Temer e seus aliados, a 

mídia manipuladora, a classe média conservadora e o aparelho jurídico-policial do Estado, 

contra Dilma Rousseff e seu partido (PT), foi um mero pretexto para combater uma política 

redistributiva e estabelecer uma agenda neoliberal que atendessem seus interesses. 

 

4.3 ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA MULTIMODAL EM CHARGES PRÓ-

IMPEACHENT 

 

Realizaremos a análise de charges políticas veiculadas na mídia digital, com base no 

modelo proposto por Fairclough (1995, 2001), e nas metafunções postuladas por Kress e van 

Leeuwen. Investigaremos o texto associado à prática discursiva e à prática social em que está 

inserido. Escolhemos doze (12) charges para compor nosso corpus, publicadas na mídia digital, 

em um período que vai de 2013 a 2016, ou melhor, durante o período que consideramos 

composto por atuações responsáveis por promover o processo de impeachment de Dilma 

Rousseff.  
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 Nas seções subsequentes realizaremos um estudo mais minucioso levando em 

considerações as categorias analíticas discutidas nos capítulos 1 e 2, nas quais as charges serão 

analisadas verificando as ações/mobilizações pró-impeachment. Em razão de tornar o processo 

de análise mais didático, como também, pelo número grande de categorias analíticas, as análises 

são apresentadas de forma separada.  

 

4.3.1 Análise do significado representacional e metafunção representativa 

 

Analisaremos as charges, nesta seção, considerando o significado representacional. Em 

4.3.1.1, realizaremos um estudo dos significados de palavras selecionadas nos textos. As 

representações dos atores sociais na Seção 4.3.1.2 e as relações interdiscursivas serão 

apresentadas e discutidas em 4.3.1.3. Por último, apresentaremos a metafunção representativa 

na Seção 4.3.1.4.  

A unidade de análise da ADTO é o texto. Desse modo, ao analisarmos os itens lexicais 

empregados nas charges, para discutir os significados das palavras, realizamos sempre uma 

correlação textual, levando em consideração o emprego de determinadas palavras em contexto. 

 Para fins analíticos, daremos maior ênfase à significação de determinadas palavras ou 

termos criados pelos chargistas para representar a presidenta Dilma. Evidentemente é 

incontestável as relações intertextuais referentes a seleção lexical, mas optamos por realçar a 

perspectiva discursiva das palavras, considerando que, essa é uma subseção do significado 

representacional. Ademais, saliento o uso de neologismo e as marcas metafóricas de alguns 

termos em análise. 

 

4.3.1.1 Lexicalização e Significados das palavras  

 

O uso do termo “melhor” é verificado em três (3) charges distintas para evidenciar e 

classificar o governo Dilma como ruim.  
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A charge intitulada “Dilma no espelho”, de Fernando Cabral, foi publicada no site do 

PSDB, em 03 de junho de 2013. As charges passaram a fazer tanto sucesso que se tornaram o 

conteúdo de maior repercussão nas redes sociais do partido. O PSDB é o único partido político 

a publicar charges em seus canais de divulgação. No Facebook, as charges costumam render 

mais de 1.000 curtidas e passa dos 600 compartilhamentos83.  

 

No período em que a charge foi produzida, Dilma Rousseff era a atual presidente do 

país e, naquele momento, estava em campanha à reeleição. O principal candidato de oposição 

era Aécio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira -PSDB.  

O contexto de produção dessa charge são as manifestações nas ruas do Brasil ocorridas 

entre abril e julho de 2013, que ficaram conhecidas como “Jornadas de junho” ou 

“Manifestações dos 20 centavos”, foram manifestações populares que inicialmente surgiram 

como forma de resistência aos aumentos nas tarifas de transporte público nas principais capitais. 

Em meados de junho as manifestações ganharam adesão da maior parte da população e as 

mobilizações foram as maiores que ocorreram no país desde o impeachment do presidente 

Collor em 1992.  

Com a mobilização e viralização dos eventos nas redes sociais, milhões de brasileiros 

foram as ruas protestar não somente pela redução das tarifas de transporte público, passaram  a 

incorporar temas como: os gastos públicos em eventos esportivos internacionais (A Copa do 

Mundo FIFA), a falta ou má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção 

política e impunidade, por exemplo. Os protestos geraram grande repercussão nacional e 

internacional.   

                                      
83 Fonte: Último Segundo - iG @ http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-06-02/charges-do-psdb-que-

criticam-dilma-fazem-sucesso-nas-redes-sociais.html>: Acesso em: 20 de mai. 2018. 

Figura 69 - Charge 1: Lexicalização 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Passe_Livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-06-02/charges-do-psdb-que-criticam-dilma-fazem-sucesso-nas-redes-sociais.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-06-02/charges-do-psdb-que-criticam-dilma-fazem-sucesso-nas-redes-sociais.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-06-02/charges-do-psdb-que-criticam-dilma-fazem-sucesso-nas-redes-sociais.html
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Na charge 1, há uma ironia ao questionamento de Dilma: “[...] Existe alguma gestora 

melhor do que eu?”, como resposta o espelho ironiza: “Tá de brincadeira”. Revelando, assim, 

que Dilma Rousseff não é uma boa gestora e que outra pessoa poderia estar em seu lugar.  

 

 

A charge 3, intituladas “frustações”, apresenta urna eleitoral personificada, chorando e 

proferindo o enunciado: “E eu achei que após junho de 2013 algo mudaria pra melhor...”. 

Fazendo um paralelo entre as manifestações de junho e a reeleição da presidenta, mostrando 

que, o povo brasileiro não fez a melhor escolha.  

A outra charge ao utilizar essa construção lexical foi a charge 7. A charge de Amarildo, 

publicada em 25/09/2015, no Instagram, Facebook e no site Gazeta online, apresenta a 

presidenta como uma garotinha. A charge é ambientada aparentemente no quintal da casa (de 

Dilma) onde geralmente fica a casinha do cachorro. A personagem de costas representa a mãe 

de Dilma Rousseff - a personagem central caricaturada-, a qual está levando uma bronca por 

não ter cuidado do “cachorro” direito.  

 

Figura 70 - Charge: Lexicalização 
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No último balão de fala ela diz: “Melhor devolver [o Brasil], antes que ele morra”. Nesse 

enunciado também temos uma apreciação negativa de Dilma Rousseff e a construção da ideia 

de que o Brasil estaria melhor se não estivesse em seu comando.  

A charge 5, “Dilmandioca sapiens”, foi produzida e publicada, pelo chargista conhecido 

como Fusca Brasil, para seu blog em 31 de julho de 2015 e foi repostada em outros blogs. Faz 

referência ao discurso de Dilma Rousseff na abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, 

em 23 de junho de 2015, o chargista formula a charge a partir da representação genérica de um 

cartaz informando uma espécie de ser desconhecido, a Dilmandioca Sapiens.  

 

A presidenta Dilma é apresentada como uma mulher pré-histórica, com traços 

grosseiros e monstruosos.  Na charge há ainda a inscrição: “Encontrado o elo entre o tigre dente 

de sabre e o Neanderthal” e embaixo do enunciado a apresentação do nome do ser: 

“Dilmandioca Sapiens”.  

Figura 71 - Charge 7: Lexicalização 

Figura 72 - Charge 5: Significado das palavras 
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Todas as escolhas imagéticas e verbais foram pensadas e selecionadas para construir o 

sentido desejado de seu produtor. Desse modo, a caricatura desfigurada de Dilma Rousseff, não 

ao acaso, foi produzida assim, quase animalesca. A característica da presidenta mais exagerada 

nas caricaturas, em geral, são os dentes.  Nesta, não é diferente, os dentes foram exagerados, 

assim como, o olhar pesado, em expressão grave.  

Quanto aos enunciados, o termo “sapiens” vem do latim e significa sábio. Constitui o 

nome científico dos seres humanos como forma de destacar sua capacidade de racionalização, 

o que os difere das outras espécies de animais. Aqui o vocábulo é empregado de forma irônica, 

uma vez que retoma a fala da presidenta ao querer destacar a importância das mulheres e, para 

isso, fez uso de uma expressão não usual conforme a gramática normativa - mulher sapiens. Em 

virtude dessa escolha, a presidente foi demasiadamente zombada pois, o termo “homo” já 

engloba as mulheres.  

Assim, a caricatura da presidenta, como um humanoide inferior, é confirmada através 

da ironia de sua fala e corrobora para apresentá-la como inapropriada, como inferior e, portanto, 

acaba por levar a mensagem de que Dilma Rousseff não serve para governar.  

 

 

A charge 12 apresenta uma seleção lexical muito grosseira para descrever a presidenta 

Dilma. Podemos perceber que a cúpula que abriga o Plenário do Senado Federal (a cúpula 

voltada para baixo é menor em sua arquitetura original) foi representada maior que a cúpula da 

Câmara dos Deputados, dando ênfase ao processo de julgamento de Dilma Rousseff, como 

também, ao poder de decisão do senado sobre este processo. O chargista apresenta vários balões 

de fala com insultos, descrevendo a presidenta Dilma como um modo forçoso de justificar o 

processo. Os insultos são formados a partir do acróstico do termo IMPEACHMENT.  

Figura 73 - Charge 12: Lexicalização 
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 Vimos que a lexicalização e os significados de palavras são importantes pistas, assim 

como os elementos imagéticos, para evidenciar a forma como as pessoas, situações, lugares são 

percebidos e representados, neste caso, a presidenta Dilma, é apresentada e, como seu governo 

e ações são vistas pelos chargistas e incorporadas em seus textos. A sua imagem é vinculada ao 

fracasso, à falta de conhecimento e à má administração. Promovendo assim, uma representação 

tida como “verdade” a qual, pode chegar ao consenso. Agora, iremos apresentar como os 

chargistas representam Dilma Rousseff nas charges selecionadas.  

 

4.3.1.2 Representação dos atores sociais 

 

É relevante analisar a maneira como os atores sociais (assim como as pessoas, 

instituições, acontecimentos etc.) são representados em textos, pois nos fornece pistas para 

indicar posicionamentos ideológicos em relação a eles e suas ações.  

As categorias sociológicas fundamentais na teoria de van Leeuwen (1997) são a 

exclusão e a inclusão, dentro das quais outras categorias são ligadas. As representações podem 

incluir ou excluir atores sociais conforme seus interesses e propósitos em relação ao público a 

que se destina. Com base nessa fundamentação teórica, analisamos as formas de representação 

dos atores sociais envolvidos nas charges que compõem o corpus da pesquisa.  

Apresentaremos na Tabela 1 um resumo das formas de representação dos atores sociais 

envolvidos nas charges em estudo, com base nas categorias propostas por van Leeuwen (1997):  

 

Tabela 1 - Representações dos atores sociais envolvidos nas charges 

CHARGE CATEGORIA 

SOCIOLÓGICA 

TIPOS E 

DEFINIÇÕES 

COMO SE REALIZA NA 

CHARGE 

Todas EXCLUSÃO Supressão total do 

ator social. 

Nem Michel Temer, nem qualquer 

outro político é apresentado agindo 

em parceria com Dilma Rousseff. 

1, 7, 10 INCLUSÃO: 

Ativação 

Ator social 

representado como 

força ativa numa 

atividade. 

 

“Espelho, espelho meu... Existe 

alguma gestora melhor do que 

eu?”; “Você o deixou passar fome, 

sede, ficar doente e cheio de 

bicheiras”; “Melhor [Dilma] 

devolver antes que ele morra [...]”; 

“Dilma critica vazamentos” 

2 e 5 INCLUSÃO: 

Passivação 

Ator social 

representado se 

submetendo à 

“Abra! Estão invadindo tudo!”; 

“Encontrado o elo entre o tigre 

dentre de sabre e o Neanderthal/ 

Dilmandioca Sapiens”.  
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atividade ou sendo 

afetado por ela. 

5, 2 e 10 INCLUSÃO: 

Inversão 

Anacronismo - usado 

para dizer coisas que 

não podem ser ditas 

diretamente. 

A presidenta é representada como 

um humanoide inferior aos sapiens: 

“elo entre o tigre dentre de sabre e 

o Neanderthal”; 

“Tem genta!”; 

“Dilma critica vazamentos/ Cunha 

determina as regras”; “Será que 

meu ciclo está no fim?” 

8 INCLUSÃO: 

Inversão 

Desvio - utilizado 

para aludir a atores 

sociais que, 

normalmente, não 

estariam qualificados 

para desempenhar as 

atividades em que são 

representados.  

Dilma representada como jogadora 

de futebol - “pedaladas fiscais” – 

duplo sentido. 

4, 8, 9, 12 INCLUSÃO: 

Avaliação 

Construção 

ideológica avaliativa 

dos atores sociais: 

bom, mal, etc.  

Dilma Rousseff aparece ao centro da 

imagem, liderando uma reunião com 

os vilões: Esqueleto, Darth Vader, 

Vingador e Mumm-Rá; 

Dilma é apresentada com uniforme 

vermelho jogando contra o jogador 

da seleção brasileira; 

“Ignorante, Miserável, Palerma, 

Estúpido, Acéfalo, Canalha, 

Hipócrita, Mau-caráter, 

Energúmeno, Nojento, Tapado.” 

1  INCLUSÃO: 

Funcionalização 

Papéis participantes e 

processos que 

denotam determinada 

ocupação, profissão, 

função relativa a dada 

atividade. 

“Gestora”; 

Faixa presidencial – representação 

do cargo que ocupa. 

 

2, 5 e 7 INCLUSÃO: 

identificação 

Isso ocorre quando 

se identifica uma 

pessoa 

num determinado  

grupo por classificá-

la. 

Dilma fazendo xixi em pé: “Tem 

genta!” (homossexual); 

“Será eu meu ciclo está no fim?” e 

Dilma como criança (mulher). 

 

10 e 5 INCLUSÃO: 

Nomeação 

informal 

Uso apenas do 

primeiro nome do 

ator social. 

“Dilma critica vazamentos”; 

“Dilma[ndioca]” 

12 INCLUSÃO: 

Nomeação formal 

Uso de titulação, 

pronome de 

tratamento formal, 

etc. 

“Vossa Excelência” 

1 INCLUSÃO: 

Simbolização 

Quando atores ou 

grupos de atores 

ficcionais, 

geralmente míticos e 

Dilma é apresentada como 

Grimhilde, a Bruxa má de Branca de 

Neve.   
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antigos, são usados 

para representar 

outros atores em 

práticas sociais não 

ficcionais. 

1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 10 

e11. 

INCLUSÃO: 

Conotação 

Quando ocorre uma 

única determinação, 

por nomeação ou 

identificação física. 

Dentes avantajados – representação 

física de Dilma Rousseff;  

Roupas vermelhas e cabelo tons 

terrosos – identificam a presidenta e 

seu partido (PT). 

1, 3, 6, 7, 

11. 

INCLUSÃO: 

Impersonalização 

Abstração Espelho – para representar o país; 

Urna – para representar o povo 

brasileiro; Cabelo em formato de 

fezes – representação de Dilma 

como palerma; Ratos – para 

representar políticos corruptos; 

Bicicleta – para se referir a atos 

ilícitos; Cachorro abandonado – 

para representar o Brasil; Criança – 

representação de Dilma como 

inexperiente/incapaz.  

3, 6, 7. INCLUSÃO: 

Indeterminação 

Atores sociais não 

especificados, 

anônimos. 

“E eu achei que após junho de 2013 

algo mudaria para melhor”; 

“Socorro!!! Um povo!”; 

“A infância dela”. 

6, 9, 11. INCLUSÃO: 

Coletivização 

Uso de pluralidade; 

substantivo que 

denota grupo de 

pessoas. 

“povo” designa conjunto de pessoas; 

“Falta oposição” – apresenta a ideia 

de que todos são a favor do 

Impeachment; 

Multidão contra Dilma/ feliz com 

sua saída.  
Fonte: Autoria própria. 

 

As representações incluem ou excluem atores sociais. Como pudemos evidenciar na 

Tabela 1, nenhuma charge apresentou o vice-presidente como corrupto ou incapaz de governar. 

Michel Temer não é incluído no discurso mesmo que de forma passiva ou anônima. Mas, 

porque razão isso ocorre, se ele também assinou as mesmas “pedaladas fiscais?”.  

Podemos perceber que há a supressão de outros “personagens” também responsáveis 

pelo bom ou mau andamento do país, como por exemplo, Michel Temer, senadores, deputados, 

entre outros, políticos que governam o país.  

A supressão total desses indivíduos não é feita ao acaso. Há razões ideológicas e 

políticas para apresentar apenas Dilma Rousseff como culpada pela suposta crise econômica, 

crise hídrica, aumento do desemprego, escândalos de corrupção, entre outros problemas que o 

Brasil enfrenta. Essas razões são evidenciadas de forma análoga principalmente através do 

segundo balão, que pressupõe que Dilma é responsável por todos os males e infortúnios que o 

cachorro - Brasil - está enfrentando. 
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A exclusão de Michel Temer do discurso chargista (de acusação) não se dá ao acaso. 

Ao suprimir do texto qualquer vestígio que fizesse referência ao vice-presidente nas ações 

tomadas por Dilma, os chargistas e a mídia, de modo geral, afastam a hipótese de a acusada ter 

agido sob influência deste e de qualquer envolvimento de Temer nas decisões, nas pedaladas e, 

portanto, apresentam indiretamente sua inocência. 

A presidenta Dilma Rousseff é incluída em todas as charges, ora visualmente, ora 

textualmente ou de ambas as formas. Apresentaremos os diversos tipos de inclusão, buscando 

evidenciar os seus significados. 

Os papéis desempenhados pelos atores sociais são atribuídos pelas representações: os 

atores como agentes da ação ou como pacientes da ação, a finalidade. Essas representações 

podem dotá-los com papeis ativos ou com papeis passivos, demonstrados gramaticalmente e 

visualmente.  

Conforme van Leeuwen (1998, p. 187), “a ativação ocorre quando os atores sociais são 

representados como forças ativas e dinâmicas numa atividade, e a passivação quando são 

representados como ‘submetendo-se’ à atividade, ou como ‘sendo receptores dela’”. 

Essas representações são responsáveis por redistribuir papeis e organizar as relações 

sociais entre os participantes. No exemplo da charge 7, temos o “você”, que se refere a Dilma 

Rousseff, é o ator social ativo em relação ao processo de colocar o Brasil em uma situação ruim, 

“o deixou passar fome, sede, ficar doente e cheio de bicheiras”, sendo, portanto, 

responsabilizada por tais atos. Quando é mostrado quem é “ele”, percebe-se que “o coitado está 

todo estropiado” é passivado.  

Outro exemplo de ativação ocorre na charge 5, na qual temos o enunciado: “Dilma 

critica vazamentos”. A inclusão por passivação pode ser vista nas charges 2 e 5.  No primeiro 

exemplo, temos alguém (sujeito não identificado) do lado de fora do banheiro que enuncia: 

“Abra! Estão invadindo tudo!”. Sabemos que o sujeito pede a Dilma para abrir a porta, logo, a 

presidenta é paciente. Já o segundo enunciado “Estão invadindo tudo!”, se refere a ação dos 

manifestantes ao “invadir” o Congresso Nacional, portanto, eles são atores sociais ativos. O 

termo “invasão”, desqualifica, posicionando os sujeitos como baderneiros.  

Na charge 5, temos inclusão por passivação: “Encontrado o elo entre o tigre dentre de 

sabre e o Neanderthal/ Dilmandioca Sapiens”, na qual, a presidenta é representada se 

submetendo à atividade verbal de ser encontrada.   

Ambas as relações estabelecidas são de inferioridade e desempoderamento.  
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Na Inversão, os atores sociais são representados como vinculados a duas práticas que, 

em certo sentido, estariam em confronto. Esse modo de representação possui duas formas mais 

comuns, segundo van Leeuwen: o desvio e o anacronismo.  

O anacronismo é utilizado para dizer coisas que não se podem dizer diretamente, tais 

como proferir críticas sociais e políticas, ou para naturalizar discursos ideológicos (LEEUWEN, 

1998, p.215). Como exemplos de anacronismo temos as charges:  

Charge 5: No exemplo, Dilma Rousseff é representada como um ser monstruoso inferior 

ao homo sapiens, sendo assim, o chargista constrói um discurso de desprezo e discordância à 

imagem de Dilma e consequentemente à sua função, sem dizer abertamente que vê a presidenta 

como inapta a exercer a sua função.    

Charge 2: A imagem de Dilma Rousseff utilizando o banheiro de pé, como um homem, 

assim como, sua resposta: “Tem genta!”, ao pedido para abrir a porta, evidenciam um discurso 

preconceituoso sobre a sexualidade da presidenta. Vale a pena destacar ainda que o aspecto 

gramatical faz referência ao fato de a mídia, em geral, não ter aceito bem chamarem Dilma de 

presidenta.  

Charge 10: O chargista não diz diretamente que Dilma deve sair da presidência por ser 

mulher, mas apresenta referências a menstruação (“Dilma critica vazamentos/ Cunha 

determina as regras”; “Será que meu ciclo está no fim?”) como uma fraqueza, própria das 

mulheres, e que, portanto, ela não é digna de ocupá-la.   

Na charge 8, Dilma Rousseff é representada realizando as “pedaladas” em sentido 

diferente ao campo econômico, aqui as pedaladas são uma tática usada em campo; um drible. 

O sentido real é facilmente recuperado pelos elementos verbais “pedaladas fiscais”, como pelo 

contexto de produção do texto.  

Temos, portanto, desvio; que acontece quando atores sociais são representados por meio 

de referência de outros atores, que não estariam presentes no discurso, caso não fosse utilizado 

estrategicamente para legitimar a representação (LEEUWEN, 1998). No exemplo, Dilma 

incorpora uma prática de jogadores de futebol para exemplificar melhor sua prática. 

A avaliação é outro modo de inclusão, mais especificamente, é uma subcategoria da 

categorização, ao lado da funcionalização e identificação. Temos a avaliação: 
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Na charge 4, a presidenta Dilma aparece em uma mesa, aparentemente no gabinete 

presidencial, a bandeira do Brasil ao fundo da sala, traz essa indicação. Em primeiro plano, 

aparecem ao lado da presidenta, em uma reunião para decidir medidas para serem aplicadas no 

setor econômico, alguns vilões de desenhos e filmes, são eles: Esqueleto, Darth Vader, 

Vingador e Mumm-Rá. Dilma Rousseff aparece ao centro da imagem, liderando a discussão e 

perguntando a eles: “Mais alguma sugestão de pacote de medidas?”. Temos assim uma inclusão 

por avaliação, pois, a representação de Dilma fazendo conchavos com vilões carrega o conceito 

dela como inimiga, como vilã. 

 

A charge 8, “Motivos para o impeachment #1 pedaladas fiscais”, apresenta Dilma em 

um campo de futebol, usando um uniforme vermelho. A presidenta do Brasil é apresentada 

jogando contra o seu país.  Imageticamente, a presidenta é apresentada como adversário do 

Brasil.   

 

O chargista, na charge 9, afirma que Dilma “não tem dignidade, noção e muito menos 

Q.I.”. Ao fazer essa afirmação, a competência de governar da ex-presidenta é posta à prova, 

Figura 74 - Charge 4: Avaliação 

Figura 75 - Charge 8: Avaliação 

Figura 77 - Charge 9: Avaliação Figura 76 - Charge 12: Avaliação 
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colocando-a em uma posição negativa de inaptidão e desqualifica-a por falta de honradez, 

conhecimento e competência intelectual. 

 

A charge 12, também apresentada Dilma Rousseff a partir de qualidades negativas 

atribuídas para descrevê-la: “Vossa Excelência é Ignorante, Miserável, Palerma, Estúpido, 

Acéfalo, Canalha, Hipócrita, Mau-caráter, Energúmeno, Nojento, Tapado”.   

Temos, desse modo, construções ideológicas representativas da presidenta que as 

avaliam negativamente. 

 A funcionalização é muito utilizada como técnica de inclusão determinada pela 

referência aos atores sociais pela função que exercem ou pela própria definição de si mesmos. 

De modo geral, todas as charges apresentam uma representação desempoderada de Dilma 

Rousseff, como também apoiam o processo de impeachment, logo, não é esperado que sua 

função, seu cargo seja apresentado.   

  

 Na charge 1, é a própria Dilma que apresenta seu papel como “Gestora” do Brasil, 

embora o chargista a tenha representado utilizando a faixa presidencial, ele não o faz como 

forma de enaltecê-la, mas de forma irônica e debochada.   

Figura 78 - Charge 1: Funcionalização 
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A categorização pode ser também, por identificação relacional ou física. Quando se 

identifica uma pessoa num determinado grupo por classificá-la como gorda, magra, feia, velha, 

ou careca, ou homossexual. Essas categorias possibilitam distinguir os atores sociais como 

pertencentes ou não determinados grupos sociais diferenciado de outros, dentro de uma 

variação histórico-cultural, da mesma maneira, a identificação do ator pode ser feita através de 

suas relações sociais de amizades, de laços de sangue ou de trabalho, ou pela identificação de 

um traço físico que o faça único.  

Nas charges selecionadas, temos duas principais identificações, a mais recorrente é a 

classificação de Dilma Rousseff enquanto mulher, como por exemplo, na charge 10, em que 

Dilma aparece aflita preocupada se seu ciclo chegou ao fim, o que nos leva a pensar na 

menstruação - pelo uso dos termos “vazamento”, “regras”, “ciclo”, assim como pelo uso do 

vermelho em alusão ao sangue. O enunciado é construído pela ambiguidade entre o ciclo 

menstrual e o ciclo profissional da presidenta, de modo que, o chargista a classifica-la, buscando 

diminuí-la por ser mulher. 

 

Já a charge 2, na qual a presidenta aparece em um dos banheiros do Congresso Nacional 

de forma masculinizada, mais especificamente, urinando de pé. Desse modo, temos uma 

representação machista da presidenta como forma de deslegitima-la de seu cargo, uma vez que 

é esperado que um homem ocupe o cargo, de igual modo, essa prática é masculina.  

Outra forma muito comum e recorrente de identificação da presidenta é por meio de 

uma característica física, os dentes da frente são proeminentes e os chargistas exploram bastante 

esse traço, como podemos verificar em quase todas as charges, com exceção da 3, 9 e 12, nas 

quais ela não aparece.  

Figura 79 - Charge 10: Identificação Figura 80 - Charge 2: Identificação 
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Nos discursos midiáticos a nomeação dos atores sociais é fundamental, mas as charges 

não necessitam necessariamente de determinar os atores por nomeação, muitas vezes, apenas a 

caricatura já é suficiente para os apresentar aos leitores.   

Como vimos, a maioria das charges não utiliza a nomeação do ator social apresentado, apenas 

duas charges (5 e 10) apresentam o nome da presidenta, mesmo assim, os fazem de modo 

informal – usando apenas o primeiro nome.  

 

E, embora as charges 1 e 12 apresentem um tratamento mais formal; apresentando a 

função que Dilma desempenha e o pronome de tratamento usado para se referir a sua posição, 

eles não indicam respeito ou reconhecimento, ao contrário, as charges os fazem de forma irônica 

ou pejorativa.  

 

 A simbolização ocorre quando se representa figuras ficcionais são utilizadas para 

representar atores sociais comuns no discurso não-ficcional. Na charge 1, Dilma está vestida e 

inserida em um cenário ficcional de um conto de fadas (Branca de Neve e os sete anões), na 

Figura 82 - Charge 5: Nomeação Figura 81 - Charge 10: Nomeação 

Figura 84 - Charge 1: Nomeação formal Figura 83 - Charge 12: Nomeação formal 
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charge ela está vestida com a capa e faz uso da fala da madrasta ou Bruxa má, Grimhilde. Desse 

modo, temos a simbolização representacional da presidenta como tal.  

Verificamos também o uso da conotação como forma de representar os atores sociais. 

Essa forma de inclusão ocorre quando o ator social é identificado por uma classificação, traço 

característico, nomeação, funcionalização etc., partilhado culturalmente (LEEUWEN, p.213), 

mas nem sempre consciente de quem o percebe.  

A maioria das charges (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e11) utilizam representações comuns de 

Dilma Rousseff: dentes proeminentes, vestuário vermelho, cabelos em tons terrosos ao 

vermelho, como forma de identificá-la, assim como o seu partido.  

A abstração, segundo van Leeuwen (1998), é um recurso linguístico representacional 

que serve para “adotar” novas designações, que suscitam esses atores sociais. Os chargistas 

utilizam frequentemente a impersonalização por meio de abstrações, evidenciamos as principais 

no corpus (1, 3, 6, 7, 11): Charge 1: Espelho – para representar o país; Charge 3: Urna – para 

representar o povo brasileiro frustrado com o resultado das eleições; Charge 6: Cabelo em 

formato de fezes – representação de Dilma como palerma; Charge 7: Cachorro abandonado – 

para representar o Brasil como malgovernado e a Criança – representação de Dilma como 

inexperiente/incapaz de governar e; Charge 11: Ratos – para representar políticos corruptos e 

Bicicleta – para se referir a atos ilícitos – pedaladas fiscais. 

As representações dos atores sociais, podem ainda ser indeterminadas, segundo Theo 

van Leeuwen (1998), a indeterminação é mais notável quando realizada através de pronomes 

indefinidos, tornando o ator social “anônimo” para os leitores.  Como ocorre nas charges: 

Charge 6: Dilma Rousseff grita: “Socorro!!! Um povo!”. Temos a indeterminação pois, 

é utilizado o artigo indefinido “um”. O que pode significar um distanciamento entre a presidenta 

e os manifestantes, já que esse povo não é, segundo o discurso produzido pelo chargista, o 

mesmo “povo” dela.  

O povo representado em verde e amarelo e pedindo pela saída da presidenta do poder é 

o povo brasileiro. E, uma vez que Dilma Rousseff não aparece mantendo uma boa relação 

interativa com eles, ou melhor, ela parece nem saber quem são eles, mostrando um descanso e 

desinteresse pelo país, temos assim, mais uma representação negativa de seu governo. 
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A charge 7: apresenta, já em seu título, uma omissão do ator social: “A infância dela”, 

só conseguimos saber a quem a charge se refere pela caricatura. 

Nos balões de fala, também o nome da presidenta é omitido, temos os enunciados: “Eu 

não te falei para não pegar ele pra criar? Você o deixou passar fome, sede, ficar doente e cheio 

de bicheiras. O coitado tá todo estropiado! Melhor devolver, antes que ele morra?”. O 

chargista opta por continuar a indeterminação (usando os pronomes “dela”, “te” e “você”).  

Acreditamos que, o uso da indeterminação pode marcar a falta de respeito, admiração 

ou interesse do produtor discursivo sobre o autor social representado, não é do interesse do 

chargista apresentar o nome da presidenta, nem mesmo o primeiro. Pode ser mais uma forma 

de diminuí-la, de descredenciá-la.  

As charges apresentam também, a coletivização, essa forma de representação busca 

construir a pluralidade, a partir da noção de que o grupo é homogêneo em ideias e atitudes. Esse 

tipo de representação também é recorrente no corpus.  

 

 O termo “povo”, utilizado na charge 6, significa conjunto de pessoas, o significado é 

enfatizado no texto por meio da fotografia da multidão realizando uma manifestação contra o 

governo Dilma. O chargista ao apresentar o “povo” brasileiro em luta contra a Dilma Rousseff, 

Figura 86 - Charge 6: Indeterminação Figura 85 - Charge 7: Indeterminação 

Figura 89 - Charge 6: 

Coletivização 

Figura 88 - Charge 9: 

Coletivização 

Figura 87 - Charge 11: 

Coletivização 
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constrói ideologicamente o embate, a insatisfação e a negação de sua posição enquanto 

presidenta. 

Na charge 11, nos é apresentado uma multidão vestida com a camisa da seção brasileira 

e hasteando a bandeira do país, felizes, vibrando pelo afastamento da presidenta. Na verdade, 

ela aparece descendo a rampa do Palácio do Planalto, como se, naquele período, ela já tivesse 

sido afastada definitivamente.  Essa representação de vitória do povo brasileiro indica, mais 

uma vez, Dilma Rousseff como má gestora e inimiga da nação.  

Outra forma de coletivização encontrada foi observada na charge 9: “Falta oposição [ao 

processo de impeachment]” – o enunciado apresenta a ideia de que todos são a favor do 

Impeachment, evidenciando o processo como a única e melhor opção para o país. 

Como vimos, a coletivização é utilizada para regulamentar uma prática e produzir uma 

opinião de consenso através de dados estatísticos (VAN LEEUWEN,1998, p. 195), nas charges 

esses dados não são especificadamente quantificados, mas é notória, nas charges, a 

representação de um país que pede pela saída de Dilma, um país que não a quer no poder. 

Os enunciados discursivos constroem representações desabonadoras de Dilma Rousseff. 

Essas formas de representá-la estabelecem posicionamentos ideológicos em relação a ela e as 

suas atividades, principalmente enquanto gestora do Brasil. Como vimos, por meio das 

realizações multimodais de escolhas representacionais, a presidenta foi incluída em todas as 

charges, direta ou indiretamente, sempre de modo pejorativo e ocupando a posição de culpada 

diante do caos econômico do país, como forma de sustentar a argumentação pró-impeachment.  

Tomado esses posicionamentos, verificou-se a participação e adoção da ideologia 

neoliberal capitalista, por meio de traços de luta hegemônica, a escolha por representar Dilma 

Rousseff e suas pautas de forma negativa, e ocultarem outro(s) culpado(s), evidenciam 

articulações e interesses particulares.   

 

4.3.1.3 Interdiscursividade 

 

 Qualquer texto pode apresentar diferentes discursos em sua constituição. Mesmo 

aqueles que aparentam possuir um único discurso podem manter relações implícitas com outros 

discursos que o reforça ou contradiga, por exemplo.  

 O princípio da interdiscursividade enfatiza que, na faceta discursiva das práticas sociais, 

as ordens do discurso (gênero, discurso e estilo) se articulam de diferentes formas. Assim, 

diferentes discursos podem ser verificados através de pistas, itens lexicais e relações entre eles, 
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como também por meio de relações metafóricas. Nesta seção, apresentaremos os discursos 

identificados no corpus.  

 Conseguimos reconhecer 8 (oito)84 tipos de interdiscursos diferentes que são retomados 

nas charges em análise. Muitas vezes, essas ocorrências textuais se repetem em discursos 

distintos. Apresentaremos, na Tabela 2 esses discursos, bem como, algumas marcas textuais 

que podem ser observadas: 

Tabela 2 - Marcas interdiscursivas presentes nas charges 

INTERDISCURSOS CHARGES MARCAS TEXTUAIS 

DISCURSO DA CRISE  7 Visual - metáfora do cachorro sem dono 

(abandonado, doente…). 

DISCURSO DA 

CORRUPÇÃO  

6, 4, 8, 9,11 Visual - Dilma fugindo com medo do povo; 

“[...] Sobra o impeachment com razões de sobra”; 

Visual – Dilma e os vilões decidindo medidas 

econômicas; 

Visual – Dilma “pedalando” (metáfora); 

“Sobra o impeachment com razões de sobra”; 

Visual - Dilma “descendo a rampa” do Congresso 

nacional com uma bicicleta. 

DISCURSO DA MÁ 

GESTÃO  

1, 3, 7, 11 “Tá de brincadeira”; 

“E eu achei que após junho de 2013 algo mudaria 

para melhor...”; Visual – a urna chorando com a 

reeleição;  

 “Você o deixou passar fome, sede, ficar doente e 

cheio de bicheiras. O coitado está todo estropiado”;  

“Tchau, Querida!”. 

DISCURSO 

FEMINISTA 

2, 5 Visual -Dilma urinando em pé; 

“Tem genta!”; 

Visual – Dilma como um mostro das cavernas. 

DISCURSO 

MACHISTA 

7, 10 “Eu não te falei pra não pegar ele pra criar?”; 

Visual - Dilma criança; 

“Será que o meu ciclo está no fim?”; 

“Cunha determina as regras”. 

DISCURSO DE 

ÓDIO/DEPRECIATIVO 

2, 5, 6, 7, 9, 

12 

 “Tem genta”; 

Multimodal: Dilma como um mostro; “Encontrado 

o elo entre o dente de sabre e o Neanderthal” e 

“Dilmandioca sapiens”; 

Visual - o cabelo de Dilma em forma de fezes; 

Visual - Dilma representada como uma criança; 

 “[...] Pois não tem dignidade, noção e muito 

menos Q.I. para um gesto de grandeza e altruísmo 

como este”; 

 “Vossa excelência é Ignorante, Miserável, 

                                      
84 É necessário salientar que estas categorias são nossas.  
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Palerma, Estúpido, Acéfalo, Canalha, Hipócrita, 

Mau-caráter, Energúmeno, Nojento, Tapado”. 

DISCURSO DE 

MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL PRÓ-

IMPEACHMENT 

2, 9, 11 “Abra! Estão invadindo tudo!”; 

“Falta oposição [ao impeachment]” 

Visual – manifestantes pedindo a destituição de 

Dilma; 

Multimodal: “Tchau, Querida!” e a multidão 

comemorando. 

DISCURSO 

NEOLIBERAL  

1, 3, 4, 7, 9, 

12 

Os insultos funcionam como operação ideológica, 

a fim de descredenciá-la para o cargo.  

As escolhas lexicais e visuais que menosprezam 

Dilma Rousseff servem como forma de defender o 

governo interino (Temer -PSDB) e a políticos 

favoráveis ao impeachment e que, não ao acaso, 

têm interesse em contribuir com o fortalecimento 

do capitalismo globalizante.  

As representações do governo Dilma como 

incompetente remetem a outro modo de governo, 

supostamente mais favoráveis e, que não 

correspondem as suas pautas.  

Fonte: Autoria própria. 

 

O Discurso de crise que deveria ser o foco e alicerce para construir a crítica e 

argumentação nas charges, uma vez que a mídia hegemônica frisa constantemente que o Brasil 

enfrenta uma crise econômica em razão da “incapacidade” de gestão da presidenta, mas, isso 

não é o que ocorre, a maioria das charges, praticamente, abandona esse discurso. Consideramos 

que apenas a charge 7 apresenta de forma direta o discurso de crise como forma de sustentar o 

impeachment da presidenta.   

O discurso da má gestão está muito ligado ao discurso da crise, uma vez que, um dos 

argumentos usados para montar o impeachment era o caos que Dilma Rousseff teria deixado o 

país, por não ter condições de governar e/ou não saber.  

Nas charges, assim como em outros gêneros midiáticos, esse discurso é bastante 

retomado. As charges, em análise, que mais evidenciam esse interdiscurso são: as charges 1, 3, 

7 e 11, nas quais a ironia e o tom jocoso servem para descredenciar a presidenta.  

O discurso da corrupção é construído nas charges para identificar a presidenta como 

culpada por atos ilícitos. As charges que mais articulam o discurso de corrupção são:  

A Charge 6, na qual Dilma Rousseff aparece fugindo com medo dos manifestantes, que 

pedem sua saída. A ação de fugir, de tentar escapar do povo serve como uma constatação de 

sua culpa. 



169 

 

Na Charge 4, a presidenta é representada coordenando uma reunião com 

bandidos/vilões para tomar decisões governamentais, essa associação também estabelece uma 

conduta ilegal da presidenta. 

Na charge 9, temos o enunciado: “[...] Sobra o impeachment com razões de sobra”, o 

chargista afirma que há muitos motivos para o impeachment, o remédio constitucional usado 

em casos de altas autoridades governamentais serem acusadas de infringirem os seus deveres 

funcionais, logo, Dilma, segundo o chargista cometeu crime de responsabilidade. 

Há ainda outras representações nas charges que retomam o discurso de Dilma como 

corrupta, tais como, as charges 8 e 11, as quais dão ênfase as “pedaladas fiscais”, isto é, focam 

nas manobras fiscais que por mais que sejam irregulares não são previstas na Constituição 

Federal como suscetíveis à instauração do processo de impeachment.   

Assim como Dilma Rousseff, seu partido, o PT, é apresentado como corrupto (charge 

11 – Dilma descendo a rampa do ... levando a bicicleta e seus aliados políticos são apresentados 

como ratos). É construído nas charges um sentimento de indignação e unidade, no qual o povo 

apresenta-se lutando em prol da saída da presidenta (Visual - Dilma fugindo com medo do povo 

nas manifestações) e conseguindo realizar a justiça (Visual - Dilma descendo a rampa do 

Congresso nacional), uma vez que, Dilma é culpada.  

Segundo Boulos e Guimarães (2016, p. 114), o discurso da corrupção também foi de 

fundamental importância para o processo de impeachment, possibilitando a  

 

[...] massificação do movimento ao dar uma legitimidade a suas pautas (quem 

não é contra corruptos?). É igualmente evidente que a corrupção envolvendo 

os governos do PT é um fato, decorrente do não enfrentamento do sistema 

político que tem na corrupção um componente estrutural, via financiamento 

das campanhas eleitorais. Mas é ainda mais evidente que essa narrativa foi 

utilizada de maneira seletiva para sustentar um golpe.  

 
Com apoio da mídia, aqui representadas pelas charges, vemos que há um apagamento 

de outros atores sociais, igualmente ou mais responsáveis pela crise e problemas que o país 

enfrenta e com isso são favorecidos, já que, a representação de culpada e inimiga da nação é 

dada unicamente a Dilma Rousseff.  

Esses discursos que serviram para construir a imagem da presidenta como corrupta se 

descredenciam, por exemplo, com o vazamento das conversas de Sérgio Machado, em que ele 

deixa claro que Dilma Rousseff deveria, àquela época, ser impichada não por ter cometido atos 

ilícitos (como as pedaladas fiscais, a liberação de créditos suplementares, a crise econômica, a 

corrupção e até mesmo o por tudo isso, atos tão destacados pela mídia), mas por ser “a única 
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sem disposição para negociar um pacto capaz de travar a operação Lava Jato” (QUINALHA, 

2016, p. 108) como a classe política pretendia.  

É importante frisar que o impeachment não foi apenas uma ação machista e patriarcal, 

mas também o desenrolar de estratégias da oposição a fim de obter poder, assim como um ato 

de vingança, como afirma Souza, (2016, p. 123), 

 

Foi, no fundo, um grande ato de vingança pela perda das eleições de 2014. 

Um esquadrão de tucanos que formavam a equipe de delegados da Lava Jato, 

e que havia participado ativamente - e nem sempre de modo adequado – da 

guerra eleitoral de 2014, se une a correligionários, os quais, unidos à mídia 

conservadora, constroem passo a passo a atmosfera favorável ao golpe.  

  

Podemos verificar, também, que uma das críticas mais presentes nas charges são 

apresentados no discurso da corrupção. Os chargistas procuram atingir o responsável pelas 

ações ilícitas cometidos pelo maior representante do povo e justificam sua saída do poder como 

forma de coibir o erro.  

O discurso machista, que ainda é veemente nos dias atuais, pormenorizando o 

comportamento das mulheres e limitando-as a espaços privados, e certamente, se mulher só 

sabe dirigir fogão, o que dirão de uma mulher que dirige um país?  

Dilma Rousseff, pela sua própria história de luta política, apresenta-se como uma 

mulher forte de postura altiva, não demonstrando fragilidades ou delicadezas. Ao ocupar a 

função de chefe de Estado e de Governo, ela rompe com o entendimento machista de mulher 

como ser frágil e dependente. Essa construção ideológica, que parecia natural e eterna 

incomoda, pois, o papel da mulher na esfera política ainda hoje é exíguo, muitas vezes, a mulher 

limita-se a ser exibida ao lado do marido, como é o caso de Marcela Temer.  

Não podemos desconsiderar que a reportagem85 sobre Marcela Temer, “a quase 

primeira-dama”, intitulada “Bela, Recatada e do Lar” foi veiculada no dia posterior a aprovação 

da abertura do processo de impeachment, na Câmara dos deputados. As características 

enaltecidas da atual esposa de Michel Temer são nitidamente distintas das que sempre estiveram 

associadas à imagem de Dilma Rousseff.  

Do mesmo modo que a revista Veja publica uma matéria apresentando o tipo de mulher 

que se quer, isto é, um mero acessório, os chargistas fazem uso do discurso machista para 

apresentar a presidenta de maneira escrachada como frágil, incapaz e sem conhecimento. A 

                                      
85 Disponível em:<https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/>: Acesso em: 23 de ago. 

2018. 
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sociedade atual, ainda patriarcal, parecia muito mais satisfeita com uma mulher como Marcela 

Temer – jovem, discreta, “bela, recatada e ‘do lar’”, quase sem voz ao lado de seu marido, do 

que liderados por uma senhora divorciada de quase 70 anos, com histórico de lutas.  

Dilma Rousseff também foi tratada como sendo um “poste” ou mera “marionete” nas 

mãos de seu padrinho político, o ex-presidente Lula. Segundo Rezzutti (2018, p. 163) “[...] 

parece que a mulher não vive sem ter um homem mandando que ela faça as coisas. Dentro da 

política, então, que é o campo de atuação imemorial do sexo masculino, nem pensar!”.  

As escolhas visuais e lexicais apresentadas no discurso de ódio se relacionam muito 

com os discursos machistas e feministas, uma vez que os posicionamentos, crenças e atitudes 

de Dilma, enquanto presidenta, não foram bem aceitos pela oposição e classe conservadora.  

Desse modo, tudo o que diz respeito a Dilma Rousseff e seu governo é tratado como 

inferior, errado e imoral, por isso, deve ser rejeitado. Por exemplo, ao utilizar a expressão: “Tem 

genta”, o chargista não só critica o modo despreocupado e popular da presidenta falar em seus 

discursos, como também remete à Lei n° 12.605, de 3 de abril de 2012, que Dilma sancionou 

na qual “Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau 

em diplomas”.  Dilma Rousseff já vinha, desde o início de seu primeiro mandato, pedindo que 

a impressa se referisse a ela como “presidenta”, mas não houve muita aceitação.  

O uso da palavra “presidenta” não é novo, a mais de século esse feminino é empregado 

na língua portuguesa, então, porque tanta crítica, tanto alarde, tanta dúvida e protesto, agora (a 

partir de 2011). Acreditamos que seja mais uma vez o machismo bravejando, afinal, pela 

primeira vez na história do Brasil, temos uma mulher exercendo o cargo máximo. Por não se 

tratar de mais um caso da Literatura, a forma não é aceita? Reformulo, como agora temos um 

caso real de uma mulher ocupando o cargo presidencial, logo, uma presidenta, não podemos 

aceitar? 

Com a determinação da Lei, a repercussão junto aos conservadores foi mais uma vez 

negativa. Entretanto, essa designação, agradou aos grupos feministas e as minorias, além de 

simbolizar um marco histórico de conquista das mulheres.  

Essa resistência em aceitar a formação de alguns femininos, um pouco exóticos, ocorre 

porque muitos cargos profissionais eram exercidos apenas por homens. Não podemos negar 

que as mulheres vêm exercendo cada vez mais papéis sociais, antes inimagináveis, e precisamos 

aprender a conviver com a real e inquestionável participação feminina e, a partir disso, utilizar 

as formas femininas com mais frequência.  

A charge 2, além de criticar de forma jocosa o modo de falar da presidenta, apresentando 

marcas ideológicas feministas - “Genta”-, a desinência de gênero é mais uma vez marcando, 
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remetendo ao tratamento que Dilma Rousseff queria receber, presidenta. O uso do termo 

“genta” que poderia ser uma forma de reconhecer a luta da mulher no espaço público, é usado 

aqui, como uma forma de negá-lo e diminuí-lo. 

O chargista opta por criar uma apresenta da presidenta em um dos banheiros do 

Congresso Nacional, durante um protesto e, não em seu gabinete. Esse cenário não é o esperado 

para representar um Chefe de Estado, sobretudo, por ser mulher. Além do cenário, Dilma 

Rousseff é representada masculinizada, urinando em pé, sugerindo que, o cargo presidencial 

está ocupado (Tem genta), mas não deveria. Essas escolhas nos levam a entender que o 

chargista ataca ironicamente através do discurso feministas, a presidenta por ser mulher 

ocupando um espaço ainda naturalizado como de direito de ser exercido por um homem e, 

também, por ela ser favorável às pautas feministas e LGBTs.  

Há ainda um outro caminho interpretativo a respeito dessa representação, já que Dilma 

muitas vezes foi questionada sobre sua orientação sexual86, desse modo, a charge possibilita 

essa sugestão. Ainda assim, a charge continua a ser uma crítica a postura e governo Dilma por 

puro sexismo e/ou lesbifobia.  É importante salientar que a suspeita em relação à orientação 

sexual da presidenta contribuiu para a agenda moral do golpe, evocando discursos pela 

“família” durante o impeachment.  

É notório nas charges analisadas que o discurso de ódio ou depreciativo é o mais 

recorrente, embora velado pela ideia de que essas construções são justificadas diante da 

“corrupção”, da “crise”, da “má gestão” enfrentada no país. Trata-se de um discurso que não se 

mantêm, cuja argumentação é fraca, há o apelo à elementos vexatórios e a ênfase em diminuir 

o poder e a pessoa da presidenta.  

A mídia sempre explorou em demasiadas proporções os deslizes de oratória, “erros” de 

português e enunciados confusos de Dilma Rousseff. Nas charges essa crítica é muito mais 

evidente e cruel. As charges 2, 5, 6, 7, 9 e 12 são as que fazem uso desse discurso de 

ódio/depreciativo, buscando estabelecer uma imagem negativa da presidenta. 

A não aceitação e crítica ao modo de falar da presidenta, assim como as pautas 

feministas apoiadas por ela, apresentadas na charge 2, geram também, uma comparação entre 

Dilma e Temer, na época presidente interino. O chargista faz um paralelo implícito com a 

oratória culta e rebuscada de Michel Temer, levando a crer que ele é um representante mais 

instruído para governar o país.  

                                      
86Disponível em:<http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/11/bolsonaro-pede-dilma-para-assumir-se-gosta-de-

homossexual.html>: Acesso em: 17 de ago. 2018. 
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Outro exemplo de crítica aos pronunciamentos da presidenta pode ser verificado no 

enunciado da charge 5: “Encontrado o elo entre o dente de sabre e o Neanderthal” e 

“Dilmandioca sapiens”.  

A própria representação visual da presidenta, na charge 5, retoma discursos e visões 

rasas e depreciativas sobre as feministas, vistas por muitos como sujas, desleixadas, grosseiras, 

etc. pois grande parte delas deixam os pelos do corpo crescerem, como os das axilas e pernas, 

se vestem de forma confortável, não usam sutiãs, enfim, elas tentam se distanciar dos padrões 

de corpo, vestimenta e comportamento determinados pela mídia e são duramente cobradas por 

isso.  

O menosprezo à imagem de Dilma enquanto mulher no poder é notório também nos 

exemplos de charges como representação visual do seu cabelo em formato de fezes (charge 6), 

sugerindo que ela “só tem merda na cabeça” - remete a uma expressão pejorativa utilizada para 

falar de alguém que fala coisas sem sentido, bobagens. A representação de Dilma como uma 

criança (charge 7) também concebe uma visão depreciativa de imaturidade, fraqueza e 

imprudência, sugerindo assim que a presidenta não possui aptidão e conhecimento para 

governar.  

Os insultos à presidenta, observados nos exemplos: “Vossa excelência é Ignorante, 

Miserável, Palerma, Estúpido, Acéfalo, Canalha, Hipócrita, Mau-caráter, Energúmeno, 

Nojento, Tapado”; “[...] Pois não tem dignidade, noção e muito menos Q.I. para um gesto de 

grandeza e altruísmo como este”, soam como falta de argumentos e tentativa forçosa de 

destituí-la do cargo.  

Concordamos com Boulos e Guimarães (2016, p. 114), ao dizer que, 

 

O sentimento de ódio contra o PT fomentado de forma irresponsável e 

criminosa, sobretudo pelos meios de comunicação, é um sentimento de ódio a 

tudo que o PT representa simbolicamente para a mentalidade elitista e tacanha. 

O antipetismo, como fenômeno sociológico, é síntese de antiesquerda, 

antigay, antifeminista, antinegro, antimovimento social. 

  

Assim, esse ódio à figura de Dilma Rousseff e a tudo o que ela representa é explorado 

nas charges como forma de vincular e tornar natural a associação de sua imagem ao que é ruim, 

negativo e imoral.  

As charges fazem circular o discurso neoliberal como algo realmente eficaz e, como a 

pretensa salvação para tirar o Brasil da crise. À medida que o governo Dilma é apresentado 

como desastroso e vil, a plataforma do governo Temer é elevada. Essa é a opção “melhor” de 
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governo sugerida nas charges, uma plataforma nitidamente neoliberal com redução da atuação 

do Estado, principalmente nas áreas sociais,  

 

cujas manifestações mais evidentes já são visíveis nas propostas de 

desvalorização do salário mínimo, de tentativa de sobrepor o negociado ao 

legislado no campo trabalhista, de elevação da idade mínima para 

aposentadoria e de um ajuste fiscal conservador baseado em cortes 

orçamentários na assistência social, na saúde e na educação (QUINALHA, 

2016, p. 108).  

 

Como vimos, todas as formas usadas para descredenciar Dilma Rousseff ao cargo 

funcionam como operações ideológicas que levam os leitores a acreditarem nessas 

representações da presidenta e apoiarem a sua saída.  

O discurso de mobilização social enfatiza a ideia de uma nação inteira unida em favor 

do impeachment. Essas representações reforçam ainda mais os sentidos negativos do governo 

Dilma e levam esse sentimento de que com o processo de impeachment teremos um país sem 

corrupção.  As charges 2, 6, 8 e11 são as mais enérgicas, nesse sentido.  

De modo geral, os chargistas apresentam a construção de uma identidade negativa 

através de insultos e representações que desqualificam Dilma Rousseff ao cargo da presidência. 

A partir dessas identificações, maquiadas pelo riso, os produtores ganham adeptos a elas, 

incorporando-as como sendo verdadeira, criando assim o consenso. Pois, conforme Fairclough, 

o discurso é uma forma de se manter ou alcançar a hegemonia - liderança, poder-, uma vez que, 

em grande medida, discursos são reforçados até atingirem o senso comum, tornando-se assim 

incontestáveis.   

 

4.3.1.4 Metafunção representativa 

 

 A metafunção representativa corresponde a forma como os participantes (pessoas, 

coisas, lugares, símbolos, etc.) foram representados por meio da linguagem (multimodalidade) 

(KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). Essa metafunção pode ter estrutura narrativa ou 

conceitual, como vimos no Capítulo 2.  

Veremos, na Tabela 3, o resumo de como os atores sociais foram representados nas 

charges selecionadas.  

Tabela 3 - Função representacional em charges sobre o impeachment de Dilma Rousseff 

FUNÇÃO 

REPRESENTACIONAL  

 

PARTICIPANTES 

 

PROCESSOS 
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Charge 1 Dilma Rousseff 

(vestida como a 

Rainha má) e o 

espelho mágico 

Representação narrativa: Os participantes se 

olham (vetor linha dos olhos) - interatores 

bidirecionais - são ao mesmo tempo atores e 

metas.  

Charge 2 Dilma Rousseff   Representação narrativa transacional: Dilma 

(ator) se dirige (vetor olhos) a porta (Meta), de 

onde vem a fala inicial.  

Charge 3 Urna eleitoral Representação narrativa: A urna é o reator do 

processo transacional, sendo o leitor o alvo de 

seu olhar.  

Charge 4 Dilma e os vilões 

(aliados políticos) 

Representação narrativa, processo de reação: 

Os vilões são reatores e Dilma é o fenômeno.  

Charge 5 Dilma  Representação conceitual: processo atributivo 

simbólico, no qual Dilma é representada de 

forma animalesca. É estabelecida uma relação 

de inferioridade. 

Charge 6 Dilma e os 

manifestantes  

Representação narrativa - Reação 

transacional: Dilma (reator) olha em direção 

(vetor olhos) a multidão (fenômeno). 

Estabelece uma relação de medo. 

Charge 7 Dilma, a mãe e o 

cachorro. 

Representação narrativa: A mãe de Dilma é o 

Reator e ela passa a ser o fenômeno. Relação 

de inferioridade.  

Charge 8 Dilma e o jogador Representação narrativa: Dilma é o reator 

transacional e o alvo de seu olhar é o jogador. 

Estabelece a relação de adversário.  

Charge 9 Dois cidadãos  Representação narrativa: os cidadãos são 

interatores do processo bidirecional. Relação 

de amizade/igualdade.  

Charge 10 Dilma Representação narrativa - processo mental, no 

qual Dilma é o experienciador e o conteúdo do 

balão de pensamento é o fenômeno. Relação 

de medo/fragilidade. 

Charge 11 Dilma, seus aliados e 

os manifestantes. 

Representação narrativa: processo 

bidirecional, tanto Dilma quanto os 

manifestantes são atores e metas. Relação de 

oposição. 

Charge 12 Os deputados e 

senadores  

Representação narrativa - processo verbal: os 

senadores e deputados são os dizentes das 

falas nos balões (Enunciados). Dilma 

personagem representada (de quem se fala). 

Relação de superioridade.  
Fonte: Autoria própria. 

 

Vimos como as charges foram produzidas considerando as construções visuais dos 

eventos, atores sociais, objetos, assim como as circunstâncias em que as ações ocorrem.   

Evidenciando o que nos é apresentado, o que está ocorrendo, que relações são construídas entre 

os elementos apresentados.  
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Como visto, o participante representado; aquele que é sujeito da comunicação, 

representado pela fala, ou escrita, ou imagem, o participante sobre o qual se fala ou escreve, ou 

produz uma imagem (FERNANDES E ALMEIDA, 2008, p. 13), nas charges é Dilma Rousseff.  

 Verificamos que apenas um chargista optou por realizar um processo conceitual 

simbólico, todas as outras charges são produzidas em estrutura narrativa. Na charge 5, temos 

um processo conceitual simbólico, isto é, a imagem busca estabelecer através de atributos o 

que o participante representado significa ou é.  

A charge traz Dilma Rousseff ao centro da imagem sozinha. Logo, trata-se de um 

processo simbólico atributo. Seu tamanho e proporções são exagerados, a imagem é bem 

iluminada e as cores usadas são vivas. Ela está usando uma roupa vermelha e joias douradas, o 

nível de detalhes é alto, sobretudo de seu rosto. A presidenta é representada como um monstro 

das cavernas, há destaque para sua boca e dentes. Esses elementos associam Dilma Rousseff a 

valores simbólicos negativos; ela é apresentada como um ser animalesco, sem conhecimento.   

 

 

Podemos ver que não há uso de vetores nesse tipo de representação. O portador não 

interage, fala, pensa, etc. ele apenas estabelece sua identidade. Como já dissemos, as demais 

charges são representações narrativas (ação, reação, processo verbal e processo mental), ou 

seja, são estruturas em que há a presença de vetores indicando ações e eventos, portanto, 

escolhemos apenas uma para exemplificar.  

 Na charge 1, temos uma estrutura narrativa, uma vez que uma ação é desempenhada 

pelos participantes: Dilma e o espelho mágico, que interagem por meio de diálogos e se olham 

formando vetores a partir do olhar de cada um. São interatores bidirecionais, e, portanto, são ao 

mesmo tempo atores e metas.  

Figura 90 - Processo simbólico atributivo 
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Figura 91 - Metafunção representativa: estrutura narrativa bidirecional 

 

  

 Como pudemos evidenciar, diferentes chargistas utilizam em maior número a 

representação narrativa, isto é, o participante representado está engajado em ações e eventos 

por meio de vetores. O único caso de representação conceitual, evidencia de modo mais claro 

e direto, a classificação e/ou significados que o produtor da charge lhe atribui.  

Em suma, Dilma é apresentada sempre em expressões negativas, não olhando 

diretamente para os leitores, não apresenta, também, nenhuma interação positiva e amigável, 

como sorriso e/ou olhar sereno. Ao contrário, é representada com raiva, medo, indiferença ou 

de maneira altiva. O que compromete sua ligação com os leitores das charges e perpetua, assim, 

a sua imagem como distante, inacessível e hostil.  

 

4.3.2 Análise do significado identificacional e metafunção interativa 

 

Nesta seção, iremos focar no significado identificacional das doze charges em análise. 

Esse ponto da análise é mais macro, correspondendo à maneira de ser. Neste caso, trata-se de 

investigar o estilo empregado pelos chargistas, observando aspectos como: escolhas linguísticas 

e semióticas, pronúncia, tom de voz, vocabulário, modalidade e avaliação, capazes de construir 

identidades. De acordo com Fairclough (2003), o estilo de um texto evidencia a identificação, 

isto é, o modo como as pessoas se identificam e como são identificadas pelos outros. 

 Apresentaremos, inicialmente, a análise das categorias modalização (Seção 4.3.3.1) e 

avaliação (4.3.3.2) e, por fim, apresentaremos as operações ideológicas presentes nas charges, 

com comentários e discussões acerca dessas estratégias e lutas hegemônicas travadas no 

ciberespaço.  

 

4.3.2.1 Metáfora  
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 As metáforas presentes nas charges constroem uma determinada visão a respeito de 

Dilma Rousseff e de sua atuação enquanto presidenta. Vejamos os exemplos: 

Os seres humanos são da espécie sapiens contando como principal característica 

distintivas dos outros animais a capacidade de racionalização, e, portanto, detêm o domínio e 

controle dos mesmos. Na charge 5, temos uma metáfora carregada de ironia, o enunciado: 

“Encontrado o elo entre o tigre dente de sabre e o Neanderthal” representam Dilma Rousseff 

como um ser animalesco e irracional, justaposto a imagem da presidenta bestializada. O 

chargista dissimula os interesses políticos de grupos opositores por meio da metáfora, acentua 

determinadas características físicas, como os dentes, o modo de se vestir, assim como, enfatiza 

características que sugerem maldade, brutalidade e ignorância, impondo sentidos negativos a 

imagem de presidenta e de seu governo.  

A metáfora destacada na charge 7 é a do Brasil como um cachorro ferido, doente e 

abandonado. A construção metafórica sugere que a situação atual do país é semelhante a um 

“cão sem dono”, trata-se de uma crítica ao governo Dilma, o qual segundo o produtor do texto, 

não fez um trabalho satisfatório.  

A charge 8 traz Dilma Rousseff como jogadora de futebol. Há um jogo de significados 

com o uso do termo “pedalada”, que significa no campo semântico do futebol corresponde a 

um drible usado para ludibriar o adversário passando o pé por cima da bola em uma direção 

oposta à que irá seguir o jogo, este é o sentido aparente, mas que no campo semântico político-

jurídico, significa realizar manobras fiscais usadas para aliviar momentaneamente, as contas do 

governo, atrasando o repasse de dinheiro para os bancos públicos, privados e autarquias, com 

o objetivo de enganar o mercado financeiro, passando a impressão de que o governo está com 

despesas menores 

Apresentar a presidenta como jogadora supõe que ela é uma jogadora, o que no campo 

político não soa bem, remete a táticas ilícitas a conchavos, etc. Na charge Dilma dribla o jogador 

da seleção brasileira para realizar as pedaladas fiscais, nitidamente aparece como adversária do 

país. Desse modo, o chargista reafirma que a presidenta cometeu crimes e deve ser punida: o 

primeiro motivo para realizar o processo - “motivos para o impeachment #1” -, são as 

“pedaladas fiscais”.  

As metáforas presentes nas charges cumprem seu papél enquanto função persuasiva, 

uma vez que, impõem opiniões sem demonstrá-las. Os chargistas apresentam visões 

particulares como sendo reais e irrefutáveis, acobertando interesses políticos.  
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4.3.2.2 Modalização 

 

 Investigar a modalização em textos contribui para verificar e interpretar o 

comprometimento dos produtores do gênero com o que falam/escrevem e desse modo, obter 

acesso ao processo de identificação estabelecido.  

O gênero charge apresenta maior ou menor grau de conexão com acontecimentos do 

mundo social: seus discursos, suas materialidades, estruturas, práticas e eventos sociais. Desse 

modo, sua formação identitária combina elementos que se ligam a contextos reais e a elementos 

fruto de um contexto imaginário fundado pelo chargista. Portanto, os traços de modalidade e 

suas implicações, encontradas nas charges em análise, podem dar destaque tanto a 

identificações feitas em outros textos, aos quais elas se ligam, como podem estabelecer ou 

reconstituir identificações na própria charge - criada pelo chargista e/ou corpo editorial. 

Analisando as charges verificamos o grau de comprometimento dos seus produtores 

com as afirmações, perguntas e reivindicações encontradas nos textos.  

 

Tabela 4 - Graus de modalidade nas charges 

MODALIDADE DEFINIÇÃO/GRAU DE 

COMPROMETIMENTO 

MARCAS TEXTUAIS 

Epistêmica 

Subjetiva 

categórica 

Perguntas: O autor leva o 

outro ao comprometimento 

com a verdade. 

“Espelho, espelho meu... Existe alguma gestora 

melhor do que eu?”; 

“impeachment ou renúncia?”; 

“Mais alguma sugestão de pacote de medidas?”; 

“Será que meu ciclo está no fim?”; 

Epistêmica 

subjetiva 

(categórica) 

Declarações: expressão da 

opinião do autor com 

elevado grau de 

comprometimento.  

 “Tá de brincadeira” (ironia); 

“Você o deixou passar fome, sede...”; 

 “Encontrado o elo entre o tigre dente de sabre e 

o Neanderthal/Dilmandioca Sapiens”; 

“Renunciar não vai, pois não tem dignidade, 

noção e muito menos Q.I. para um gesto de 

grandeza e altruísmo como este.”; 

“Vossa excelência é Ignorante...!”; 

Epistêmica 

Objetiva  

Comprometimento com a 

verdade apresentando 

julgamento de forma 

implícita. 

 “Tchau, querida!” (ironia). 

Deôntica 

Subjetiva 

categórica 

Expressa obrigação ou 

necessidade (uma ordem), 

por meio de prescrições, 

prescrições modalizadas ou 

impedimentos. Nesse caso, 

há um comprometimento do 

autor com essa obrigação. 

“Abra!” Estão invadindo tudo!; 

“Eu não te falei para não pegar ele para criar?”; 

“Melhor devolver antes que ele morra?”; 

 “e eu achei que após junho de 2013 algo mudaria 

pra melhor...”. 

Deôntica Comprometimento com a 

obrigatoriedade/necessidade 

“Motivos para o impeachment/#1 pedaladas 

fiscais”. 
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Objetiva 

categórica 

e a factualidade das 

proposições.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A maioria das ocorrências de modalidade, nas charges analisadas, são epistêmicas. 

Evidenciamos quatro casos em que os chargistas utilizam questionamentos, muitas vezes 

irônicos, para que os leitores concordem com seu ponto de vista, sem que os enunciadores se 

comprometam com o que foi dito.  

Há também, cinco casos de modalidade epistêmica subjetiva, isto é, aquelas que 

apresentam marcas explícitas de opinião de seu enunciador, e consequentemente, corresponde 

à avaliação deste baseando-se em suas crenças, saberes, intuições.   

Nesses casos, o grau de comprometimento do enunciador com a verdade é elevado, pois 

temos a manifestação de uma opinião como verdadeira: Na charge 1, quando o espelho 

responde a Dilma Rousseff “Tá de brincadeira”, leva os leitores a compreender que ela não é 

uma boa gestora.  Os demais casos, apresentam um posicionamento sobre a presidenta e sua 

gestão ainda mais explícitos:  

 “Encontrado o elo entre o tigre dente de sabre e o Neanderthal/Dilmandioca Sapiens” (charge 

5); “Você o deixou passar fome, sede...” (charge 7); “Renunciar não vai, pois não tem 

dignidade, noção e muito menos Q.I. para um gesto de grandeza e altruísmo como este.” 

(charge 9) e “Vossa excelência é Ignorante...!” (charge 12).  

 Apresentaremos de modo mais detalhado exemplos em que a modalidade epistêmica 

subjetiva e categórica ocorrem. 

 Na charge 9, dois personagens conversam enquanto caminham, quando o primeiro 

senhor pergunta “impeachment ou renúncia?”, fazendo referência a Dilma Rousseff. O 

segundo senhor, declara categoricamente com expressão irritada e como se contasse nos dedos 

os supostos motivos da presidenta não renunciar; “pois não tem dignidade, noção e muito menos 

Q.I. para um gesto de grandeza e altruísmo como este”. 
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Desse modo, o personagem (chargista) não modaliza o discurso. O que o chargista 

sugere é que, o povo brasileiro precisa destituir Dilma Rousseff do cargo, uma vez que, ela não 

irá renunciar. Não há argumentos para sua saída apresentados na charge, ele apenas identifica 

a presidenta como incapaz e indigna do cargo. Confirmado pela terceira fala: “[como opção] 

Sobra o impeachment com razões de sobra”, o chargista declara, por meio da charge, que Dilma 

será impichada com muitos motivos para isso - não declarados na charge - mas, podemos supor 

que, se há razões suficientes para dar procedimento ao processo, Dilma é culpada/corrupta. E 

essa afirmação é asseverada pela última fala - “falta oposição” [para o impeachment] -, pois 

quem seria contra o processo de cassação de um corrupto?   

 

A charge 12 é mais um caso de afirmação categórica. O chargista apresenta discursos 

proferidos supostamente pelos senadores durante a votação no julgamento do Impeachment de 

Dilma. É apresentado, inicialmente, um balão de fala no topo da imagem com o enunciado: 

“Vossa Excelência é…” e complementado por outros balões com enunciados compostos por 

insultos referidos à presidenta e sustentam sua saída, pois com a letra inicial de cada adjetivo 

(destacadas em letras maiúsculas vermelhas) forma-se a palavra Impeachment.  

Figura 92 - Charge 9: Modalidade epistêmica e 

categórica 

Figura 93 - Charge 12: modalidade categórica 
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De acordo com Fairclough (2001, p. 199), o uso do tempo verbal presente do indicativo 

pode operar como “modalidade categórica”.  Podemos ver essa ocorrência, por exemplo, em 

“Vossa excelência é ….”, quando o enunciado parece ser acrônico. O uso desse tempo verbal é 

categórico e evidencia um distanciamento do falante, o que possibilita que a valoração 

estabelecida fique em evidencia.  

O chargista sugere, antes mesmo da votação do impeachment de Dilma Rousseff, que 

ela deve ser destituída do cargo por ser “Ignorante, Miserável, Palerma [...]” e tantos outros 

adjetivos pejorativos que confirmam a certeza de sua má índole. A previsão é confirmada com 

o afastamento definitivo da presidenta ao cargo em 31 de agosto de 2016, três dias após sua 

publicação. O plenário do Senado condenou Dilma Rousseff por crime de responsabilidade com 

61 votos a 20.  

Encontramos também, um caso de modalidade epistêmica objetiva, na charge 11, uma 

vez que, o enunciado: “Tchau, Querida!”, pode ser confirmado. Inclusive, no dia 11/05/2016; 

dia em que os Senadores aprovaram instauração de processo de Impeachment por 55 votos a 

22, tendo como decisão o afastamento da presidenta do governo enquanto é julgada no Senado 

-, essa frase (tchau querida!) estava no trending topics87 do Twitter. Nesse período, os 

apoiadores do impeachment utilizavam amplamente a expressão ou a hashtag com essa 

expressão em cartazes, memes, faixas, outdoors e, principalmente nas redes sociais.   

 

Na modalidade deôntica subjetiva o enunciador expressa a obrigação ou necessidade 

(desejo) de que o evento ocorra.  Este tipo de modalidade pode ser percebida em três charges 

(quatro enunciados), através, por exemplo, do uso de verbos no imperativo “Abra!”, usado na 

charge 2, o qual sugere a saída de Dilma Rousseff, assim como a dupla negação, na charge 7: 

                                      
87 Os assuntos mais comentados no momento no Twitter.  

Figura 94 - Charge 11: modalidade epistêmica objetiva 
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“Eu não te falei para não pegar ele para criar?”, da afirmação categórica, também na charge 

7: “Melhor devolver antes que ele morra?”.  

Como também, pelo uso do futuro do pretérito, na charge 3: “e eu achei que após junho 

de 2013 algo mudaria pra melhor...”, este tempo verbal está fortemente associado ao valor 

subjetivo, pois apresenta um valor hipotético, relacionado a uma necessidade tratada como 

desejável pelo falante. A avaliação deôntica subjetiva é precedida pelo verbo achar em primeira 

pessoa, o que evidencia a manifestação da opinião do falante. Esses casos apresentam grande 

comprometimento do enunciador com o que é dito, já que, as proposições indicam o desejo do 

chargista.  

Verificamos também que, há apenas uma ocorrência de modalidade deôntica objetiva, 

ou seja, àqueles casos que estão relacionados a afirmações sobre a existência de obrigações. O 

enunciador se compromete com a factualidade das proposições.  

 

Na charge 8, o produtor da charge apresenta o primeiro motivo para que o processo de 

impeachment (Motivos para o impeachment #1), logo, há várias razões para que a presidenta 

seja cassada. As “pedaladas fiscais” são apresentadas aqui como desvio passível de realizar o 

processo e assim, conforme a visão do chargista, há a obrigação de ser imputada à presidenta o 

impedimento de seu mandato por tê-las cometido.  Nesse caso também, a modalidade é 

categórica. 

A maioria das charges são epistêmicas subjetivas, isto é, quando o autor exprime sua 

opinião (faz inferências, apresenta boatos, etc.) de forma explícita, logo, ele se compromete 

com a verdade.  

Como também, recorrem ao pré-gênero argumentação. Nesses casos, a argumentação 

exibe o aspecto de trocas de informação, já que a base subjetiva usada para formular os 

Figura 95 - Charge 8: modalidade deôntica objetiva 
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julgamentos não é apresentada. Em todas as charges as modalidades são categóricas. Mesmo 

nos casos em que ocorre a (troca de atividade) modalidade deôntica. 

O propósito principal das charges é a troca de conhecimento – ou seja, a insatisfação 

com o governo Dilma –, há a predominância por aparentes trocas de informações, embora, os 

argumentos sejam insólitos e descabidos.  

Como pudemos verificar, as charges apresentam uma modalização muito baixa ou 

ausência de modalização, uma vez que são próprias do gênero o uso de uma linguagem direta, 

clara e crítica. Pois, embora, as charges dinâmicas possam utilizar graus distintos de 

modalização, provavelmente em razão de possuírem maior espaço para produção enunciativa, 

as charges estáticas, contrariamente, fazem uso de enunciados breves.  

É próprio do gênero, apresentar uma acidez em seus enunciados semióticos, portando, 

não é comum, encontrarmos charges com discursos modalizadores. Trazendo, assim, marcas 

que indicam claramente a relação do chargista com o conteúdo apresentado, assumindo sem 

reservas seu posicionamento político e ideológico.  

 

4.3.2.3 Avaliatividade 

 

 Nesta subseção, iremos seguir a proposição analítica de Fairclough (2003): a avaliação 

será encarada com fundamento em termos que expressem (explícita ou implicitamente) juízos 

de valor e avaliações de um modo geral, seja por meio de declarações com juízos de valor 

manifestos diretamente ou tacitamente. Observe a tabela:  

Tabela 5 - Marcas avaliativas presentes nas charges 

MARCAS AVALIATIVAS 

VERBOS PRESUNÇÕES AVALIATIVAS 

Achei que após...algo mudaria (charge 3) Tá de brincadeira (charge 1) 

Falta oposição (charge 9) Abra! Estão invadindo tudo! (charge 2) 

...eu não te falei para não pegar... (charge 7) ... Dilmandioca Sapiens (charge 5) 

Você o deixou passar fome... (charge 7) Motivos para o impeachment (charge 8) 

Vossa Excelência é Ignorante... (charge 12) ATRIBUTO 

SINAL DE EXCLAMAÇÃO Frustrações (charge 3) 

Socorro!!! Um povo! (charge 6) ...não tem dignidade, noção e muito menos QI... 

(charge 9) 

ADVÉRBIO Tchau, Querida! (charge 11) 
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Existe alguma gestora melhor... (charge 1) Vossa Excelência é Ignorante, Miserável, 

Palerma, Estupido, Acéfalo, Canalha, 

Hipócrita, Mau-caráter, Energúmeno, Nojento, 

Tapado (charge 12) 

Mais alguma sugestão... (charge 4) 

...não pegar ele... (charge 7) 

Melhor devolver (charge 7) 

Será que meu ciclo está no fim? (charge 10) 

 Fonte: Autoria própria. 

 

Todas as charges apresentam marcas de avaliatividade realizadas pelos chargistas 

encontradas nos textos, veremos agora, como essas avaliações se realizam.   

 É realizada a avaliação da gestão de Dilma Rousseff na charge 1, por meio de um 

questionamento feito pela própria presidenta - “Espelho, espelho meu... Existe alguma gestora 

melhor do que eu?” -, e, em seguida, o espelho mágico regista sua insatisfação através de sua 

expressão facial e sarcasmo ao enunciar: “Tá de brincadeira”, valorando negativamente a 

atuação de Dilma ao cargo presidencial.  

 Na charge 2, de modo implícito Dilma é “convidada a sair” de seu cargo, – “Abra!!! 

Estão invadindo tudo!” -, o chargista apresenta essa vontade como coletivizada pela nação. 

Temos assim, não um pedido, mas um ultimato; é melhor que você saia (renuncie) ou iremos 

tirá-la da presidência.   

 Na charge 3, temos a “Frustração” do povo com a reeleição da Dilma Rousseff, mais 

uma vez seu governo é apresentado como indesejável. No enunciado “e eu achei que que após 

junho de 2013 algo mudaria para melhor”, proferido pela urna eletrônica, há uma avaliação 

negativa decorrente da quebra de expectativa – achar que o resultado seria outro após as 

jornadas de junho e, a avaliatividade é maior quando ele diz que esperava que essa mudança 

fosse para “melhor”. Deixando claro seu posicionamento. 

A charge 4 traz a presidenta perguntando a seus aliados se, ainda há mais alguma 

sugestão pacotes de medidas. A avaliatividade neste caso, fica por conta dos elementos visuais. 

Os aliados de Dilma Rousseff são vilões, logo, as medidas apresentadas para o país não podem 

ser benéficas. O advérbio “mais” indica que medidas anteriores já foram dadas e possivelmente 

adotadas, logo, o governo adquire toda a carga negativa que a vilania sugere.   

A charge 5 apresenta o elo perdido entre o tigre dente de sabre e o Neanderthal, a 

“Dilmandioca Sapiens”. A avaliatividade da presidenta é firmada pela descrição grosseira de 

atributos (físicos e mentais) que o chargista designa à Dilma Rousseff, assim como, aos 

elementos visuais, de igual modo, rude.  
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Na charge 6, podemos verificar o uso da exclamação repetido três vezes, o que ocorre 

para marcar um reforço especial na duração, na intensidade e na altura da voz do falante. Neste 

caso, temos a presidenta assustada com a manifestação numerosa entorno do Congresso 

Nacional. Dilma grita por “Socorro!!!”, “Um povo!”. O chargista apresenta uma avaliatividade 

alta com relação à presidenta, uma vez que, ela está com medo do povo e não o reconhece como 

seu.  

 Na charge 7, a “mãe” da Dilminha avalia sua atuação na administração do Brasil - “Eu 

não te falei pra não pegar ele para criar?” - e apresenta uma série de problemas que o país 

enfrenta decorrentes de sua má gestão - “você o deixou passar [...]”. Entende-se por meio dessas 

falas que Dilma Rousseff não teve uma boa atuação administrativa, caso contrário, o cachorro 

(o Brasil) não estaria neste estado. Os verbos e advérbios apontam para uma avalição ruim. 

 A charge 10 também utiliza um advérbio para realizar a avaliatividade. Como a primeira 

charge, temos uma autoavaliação. Dilma Rousseff se faz um questionamento introspectivo 

sobre seu governo; “Será que meu ciclo está no fim?" (Advérbio de dúvida). Tanto, a partir da 

retomada dos vazamentos de áudios comprometedores da presidenta, quanto por meio de sua 

representação desempoderada somos levados a compreender e interpretar seu governo como 

fracassado. O chargista deixa claro quem está no poder: “Cunha determina as regras”. O verbo 

determinar pressupõe controle, assim a presidenta não tem poder para se livrar do processo de 

impeachment.  

 Muitas charges apresentam avaliação por meio de atributos, sobretudo a charge 12. 

Nesta charge, a apreciação refere-se ao voto dos deputados e senadores em relação ao 

julgamento de impeachment de Dilma Rousseff. Cada um dava o seu voto com ou sem 

justificativa. Desse modo, as falas dos personagens avaliam que a presidenta é ruim para eles, 

logo para o país. O argumento se baseia em apresentam atributos negativos sobre a presidenta, 

intensificando essa percepção. As possíveis razões para essas asserções dos personagens foram 

discutidas na subseção 4.2.  

Todas as charges analisadas carregam apreciações valorativas sobre Dilma Rousseff, 

enquanto candidata ou como presidenta do Brasil. Desse modo, essas avaliações produzem a 

identificação da personagem e, como apresentamos, todas são desfavoráveis a ela. Sabemos 

que é próprio do gênero exceder por meio do jogo linguístico, de imagens caricaturais, 

estereótipos, enfim, construir situações geralmente irreais, mas sempre apresentando vínculos, 

mesmo que fracos, com o mundo real, através do qual o humor contextual (sócio histórico) se 
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constitui. Consequentemente, também é construída sua identidade mediante à recepção e 

interpretação das charges.  

Na próxima seção, iremos apresentar as operações ideológicas atuantes nas charges, 

com suas principais estratégias para entendermos porque essas críticas ocorrem, assim como, 

discutiremos sobre as motivações ideológicas travadas pela luta hegemônica.   

 

4.3.2.4 Operações ideológicas  

 

Apresentaremos, as estratégias ideológicas mais recorrentes nas charges em análise. 

Como veremos, as operações ideológicas mais utilizadas, nas charges em análise, são a 

legitimação e a fragmentação. Para alcançar essas operações o chargista utilizou-se das 

estratégias de racionalização e o expurgo do outro, operando individualmente ou 

conjuntamente. A Tabela 6 apresenta as principais operações ideológicas encontradas no 

corpus. 

Tabela 6 - Operações Ideológicas atuantes no corpus 

OPERAÇÕES 

IDEOLÓGICAS 

MARCAS IDEOLÓGICAS CHARGES 

LEGITIMAÇÃO 

Racionalização  

 

“Eu não te falei para não pegar ele pra criar?”; “Você o 

deixou passar fome, sede, ficar doente e cheio de bicheira. O 

coitado tá todo estropiado!”. 

7 

“Renunciar não vai pois não tem dignidade, noção e muito 

menos Q.I. para um gesto de grandeza como este.” 

9 

Universalização As charges apresentam interesses de grupos particulares e 

suas ideias como sendo compartilhados por toda a população 

brasileira.  

Todas 

Narrativização Essas charges buscam legitimar crenças tradicionais como 

verdades, neste caso, a mulher é apresentada como não apta 

a desempenhar papéis de liderança, obscurecendo essa 

opção.  

1, 2, 5, 7, 10 

FRAGMENTAÇÃO 

Expurgo do outro Dilma é representada como má gestora (bruxa, vilã, 

oponente), como alguém incapaz de governar. São utilizados 

muitos termos negativos para descrevê-la.  

1, 4, 7, 8, 12 

Diferenciação Dilma é apresentada em vermelho enquanto a multidão usa 

verde e amarelo, ela também aparece fugindo com medo do 

povo. De um povo que “ela” não reconhece como seu.  

6 

A presidenta é representada jogando/atuando contra a nação.  8 

Dilma é apresentada como inimiga/corrupta e o povo 

brasileiro comemora sua saída da presidência. 

11 

UNIFICAÇÃO 

Simbolização da 

unidade 

O povo é apresentado buscando um mesmo ideal: retirar 

Dilma Rousseff do cargo. 

6, 8, 11 
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REIFICAÇÃO 

Naturalização As charges que objetivam apresentar o homem como a figura 

mais natural e, portanto, exclusiva para desempenhar a tarefa 

de governar o país.  

1, 3, 5, 7, 10 

DISSIMULAÇÃO 

Eufemização Utilizada para dissimular os interesses por trás da produção 

discursiva.  

Todas 

 Fonte: Autoria própria. 

 

Vamos aos exemplos: 

O modo de operação ideológica encontrado em maior quantidade no corpus é a 

legitimação, e como o próprio nome sugere, é responsável por validar relações de dominação. 

Verificamos as três estratégias postuladas por Thompson (2011) para desenvolver essa 

operação ideológica.  

Por meio da estratégia de narrativização, os chargistas formulam maneiras especificas, 

especificamente tradicionais, de ver o mundo para legitimar crenças, identidades, e assim por 

diante, obscurecendo as demais possibilidades/visões sobre as coisas.  Desse modo, observamos 

o uso dessa estratégia ideológica nas charges 2, 5, 7 e 10, as quais buscam descreditar e limitar 

o papél da mulher no espaço privado, considerando a visão tradicional do homem como 

provedor e único capaz de governar.  

A racionalização cria formas simbólicas capazes de legitimar por meio de uma linha de 

raciocínio ações, pessoas, instituições dominantes.  

Na charge 7, por exemplo, a fala da mãe é produzida para construir a identidade de 

Dilma Rousseff como inimiga do país. Ela inicia dizendo: “Eu não te falei para não pegar ele 

pra criar?” -, há aqui uma repreensão, pois, a menina não obedeceu e a mãe, o que sugere que 

já era esperado que a menina não fosse desempenhar bem a tarefa de “cuidador”, de “mãe” do 

“cachorro”, mas, não fica clara a real razão da afirmativa. Supomos que se trata de uma 

retomada ao discurso machista: Dilma é mulher, logo não sabe governar.  

A mãe continua argumentando: “Você o deixou passar fome, sede, ficar doente e cheio 

de bicheira. O coitado tá todo estropiado!”. Metaforicamente, o cachorro, ou melhor, o Brasil 

é apresentado como destruído, malcuidado, doente. E a responsável por sua situação (por todos 

os problemas que o país está enfrentando) é a menina/presidente que não sabe governar.  

O raciocínio continua, no terceiro balão, quando a mãe sugere: “Melhor devolver, antes 

que ele morra?”, isto é, analogamente, que a Dilma renuncie ao cargo da presidência.  Caso 

contrário, o país não irá suportar e sucumbirá. A mãe chantageia a menina a devolver o Brasil, 

como se dissesse: você não vai quer que ele morra? Ou vai? Nesse ponto, o leitor já está 

induzido a acreditar que o melhor para o país é a saída da presidência do poder.  
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A fim de legitimar esse discurso como verdadeiro e digno de apoio, o chargista se utiliza 

da estratégia ideológica de racionalização, na qual ele apresenta um encadeamento de 

argumentos buscando defender e justificar a saída da presidenta do poder.  

A estratégia de racionalização também é verificada na charge 9, dessa vez unida a 

estratégia de expurgo do outro, de forma mais explícita; quando é atribuído à presidenta tantos 

aviltamentos como se fossem legítimos e, desse modo, justificativas para que votassem de modo 

favorável ao impeachment.  

A operação ideológica fragmentação também foi encontrada nos exemplos. A estratégia 

de diferenciação consiste em reforçar divisões e diferenças entre grupos e pessoas que possam 

de algum modo ameaçar a hegemonia dominante. Encontramos de modo mais pontual, nas 

charges 6, 9, 11 uma separação entre a presidenta Dilma Rousseff e o povo brasileiro, os 

chargistas acentuam aspectos do governo Dilma e até de suas “características” para diluir esses 

grupos, assim, os aspectos destacados da presidenta, sempre negativos, são usados para criar 

um distanciamento entre ela e seu povo.   

Além da charge 9, outros casos de expurgo do outro podem ser evidenciados nas charges 

1, 4, 7, 8 e 12. Ainda buscando desestruturar forças capazes de desequilibrar a hegemonia, essa 

estratégia apresenta esse “outro” como inimigo e, portanto, como algo que deve ser derrotado. 

No caso das charges selecionadas, a presidenta é apresentada como inimiga do povo brasileiro, 

conforme a visão dos produtores das charges, Dilma Rousseff é má, cometeu crimes de 

responsabilidade, agiu de modo danoso a população, não sabe ou não tem condições de 

governar e desse modo, precisa ser impichada. Essa estratégia é muito usada em concomitância 

com a estratégia de unificação, uma vez que, está ligada a ideia de reunir forças para combater 

o inimigo.  

A estratégia de universalização baseia-se em apresentar interesses particulares como 

sendo do interesse de todos. Como ocorre em grande parte das charges selecionadas, os 

chargistas apresentam seu ponto de vista sobre o governo Dilma, como também, o desejo em 

destituí-la do cargo como sendo uma visão partilhada pelo povo brasileiro como um todo. Essa 

estratégia é utilizada com o pretenso argumento de combate à corrupção, velando os reais 

motivos de sua saída: os interesses da classe hegemônica, banqueiros, políticos burgueses, 

grandes empresários, políticos comprometidos em barrar a Operação Lava-Jato, enfim.   

Como sabemos,  

 

O próprio presidente interino foi condenado por crime eleitoral e está 

inelegível por oito anos. De resto, as gravações do senador Romero Jucá 
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88comprovaram que o objetivo de boa parte dos congressistas que votaram pelo 

impeachment era abafar a investigação da corrupção. Nada disso significa que 

todos aqueles que saíram às ruas pedindo o impeachment o fizeram de maneira 

hipócrita. Porém, é certo que a força dirigente do golpe institucional travava 

um combate que não era o combate contra a corrupção (BOITO JR, 2016, 

p. 25). 

 

Ainda conforme Thompson (2011, p. 87), relações de dominação podem ser 

“estabelecidas e sustentadas pela retratação de uma situação transitória [como o mandato 

presidencial], histórica, como se fosse permanente, natural e atemporal”. Para esse fim, a 

estratégia de naturalização pode ser verificada nas charges que atribuem a tarefas de governar 

como algo exclusivamente para homens desempenharem, como se fizesse parte de uma ordem 

natural das coisas. Como podemos verificar nos exemplos em que a presidenta é apresentada 

como vilã, má gestora e é retratada como infantil e irresponsável, sendo assim, incapaz de 

governar o Brasil. Todas essas construções ratificam que a presidência não é o lugar para uma 

mulher.  

A charge 4 apresenta, em sua parte inferior, uma fotografia na qual uma multidão de 

pessoas se manifesta contra a presidente em frente ao Congresso Nacional. Conforme 

Thompson (2011, p. 86), relações de dominação podem ser estabelecidas e nutridas “através da 

construção, no nível simbólico, de uma forma de unidade que interliga os indivíduos numa 

entidade coletiva, independente das divisões e diferenças que possam separá-los”.   

Podemos observar a operação ideológica, através da estratégia de simbolização da 

unidade, pois o povo veste a camisa da seleção brasileira, empunham a bandeira do Brasil 

produzindo e partilhando o senso de unidade.  

Essa manifestação parece ser mais expressiva que outras, favoráveis a Dilma por 

exemplo, mesmo com números de participantes semelhantes, em virtude desses elementos 

simbólicos que podem construir um senso de coletividade, os quais incutem a ideia de que toda 

a nação deseja a destituição da presidenta.   

Ao observar as charges escolhidas para compor essa dissertação, é nítido o uso da 

operação ideológica fragmentação - a qual objetiva diluir grupos e/ou indivíduos que possam 

ameaçar grupos dominantes (THOMPSON, 2011) -, principalmente, através do uso do expurgo 

do outro. Em todas as charges, Dilma é apresentada como inimiga do país e do povo brasileiro, 

seja através de elementos visuais, verbais ou ambos.  

                                      
88 Em áudios obtidos em março de 2016, e que foram a público no fim de maio, Jucá fala em pacto para deter 

avanço da Lava-Jato”, Folha de São Paulo, 23 maio 2016.  
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 Além de ser utilizada para legitimar relações de assimétricas de poder, a ideologia age 

também como meio de dissimular, ocultar e negar essas relações. Em uma leitura apurado do 

corpus é possível perceber o uso da estratégia de eufemização, por exemplo, apresentar como 

única alternativa a saída da presidenta, também, ao apresentar ações e discursos violentos para 

supostamente solucionar o problema do país e restaurar a ordem – a saída de uma presidenta 

eleita legitimamente.   

4.3.2.5 Metafunção interativa  

 

A metafunção interativa possibilita investigar as estratégias de proximidade ou 

distanciamento utilizadas pelo produtor do texto. Neste caso, o chargista, em relação ao leitor 

do texto, buscando estabelecer uma relação imaginária entre eles.   

A Tabela 7 resume as características das charges em análise quanto ao seu significado 

interativo. 

Tabela 7 - Metafunção interativa em charges pró-impeachment 

METAFUNÇÃO INTERATIVA 

INTERAÇÃO E 

CONTATO 

Oferta 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  

Demanda 3 

DISTÂNCIA 

SOCIAL 

Plano fechado 5 

Plano médio 1, 4 

Plano aberto 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

PERSPECTIVA 

/PODER 

Câmera no nível do olhar do observador 1, 2, 5 

Câmera alta 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Câmera baixa 6 

MODALIDADE 

(valor de verdade) 

 

Nível baixo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

Nível médio 6, 11 

Nível alto 9, 10, 12 

 Fonte: Autoria própria. 

 

 Podemos verificar na Tabela 7 que a maioria das charges apresentam como forma de 

contato entre o participante representado e o participante interativo (o leitor) a oferta. Apenas 

uma charge apresenta a demanda.  

Nas charges os participantes representados não olham diretamente para o observador. 

Com exceção da charge 3, em que a urna se dirige ao observador convidando-o a interagir. A 

urna é apresentada em plano aberto e aparece ao centro da imagem com uma expressão facial 
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de tristeza e frustração, como indica o título da charge, a qual requer uma reação do observador. 

Como efeito dessa configuração, o leitor é cobrado por ter, supostamente, feito a escolha errada 

– reelegido Dilma Rousseff.  

 

O uso do contato por meio da representação dos indivíduos em oferta sugere que os 

produtores optaram por não estabelecer um contato entre participante representado e leitor. O 

participante torna-se alvo do olhar de quem o observa e não é criada, portanto, nenhuma relação 

entre participante e observador. Dilma Rousseff está sempre olhando para os lados, para cima 

ou para baixo. Em nenhum momento, ela olha diretamente para o leitor da charge, mesmo 

quando é apresentada de frente. Esse distanciamento não é construído ao acaso, os chargistas 

buscam criar uma separação ou diluição de qualquer vínculo com a presidenta.   

No exemplo a seguir, temos: 

  

 

Nesta charge (5), Dilma Rousseff não interage com o expectador. O chargista opta por 

usar o ângulo oblíquo. Não podemos identificar para quem ou para o que ela está olhando. A 

presidenta é representada em uma distância social de proximidade, na qual, podemos perceber 

detalhes e marcas de expressões, traços de sua personalidade. No caso desta charge, nenhum 

Figura 96 - Metafunção interativa: Demanda 

Figura 97 - metafunção interativa: ângulo oblíquo 
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tido de intimidade, afetividade é percebida (sem sorriso, sem troca de olhar). Ao contrário, os 

traços disformes e grosseiros desta representação, funcionam como forma de afastar os 

leitores/eleitores da figura de Dilma Rousseff. A modalidade é baixa, como já dissemos 

anteriormente, a presidenta é representada de forma distorcida da realidade, lembrando um 

animal selvagem.  

 

 

Na Charge 4, todos os atores não olham diretamente para o observador, eles foram 

representados em oferta. Tornando-se elementos de contemplação do observador e, portanto, 

dos quais emanam informações importantes. Apresentando-se de forma mais passiva aos 

leitores do texto. Enquanto os vilões que compõem a base aliada do governo Dilma estão 

olhando para ela, ao centro da mesa. A presidenta é retratada de olhos fechados em expressão 

tranquila, ela é apresentada em ângulo frontal, evidenciando que diferentemente dos outros 

personagens, ela faz parte do mundo real.     

Como vimos, o chargista apresenta de modo sarcástico algumas relações estabelecidas 

entre os interatores. Todos os políticos são representados como vilões, apresentando interesses 

escusos ao estabelecer metas para o governo - podendo ser bens, valores ou influências. Dilma 

Rousseff é apresentada em um patamar mais elevado de vilania uma vez que coordena esses 

conchavos.  

A distância social escolhida para construir a maioria das charges (nove charges) foi o 

plano aberto, a qual confere um afastamento, estranhamento com relação ao ator social 

representado e os leitores do texto. Mais uma maneira de induzir e/ou estabelecer uma 

desconexão entre a presidenta e o observador. Dilma Rousseff é apresentada na grande parte 

dos textos em corpo inteiro, a uma distância longa, em que não se percebe com facilidade suas 

expressões, sentimentos e emoções, ao contrário, ela é representada como alguém estranha. 

Figura 98 - metafunção interativa: Oferta 
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Quanto a perspectiva utilizada para produzir os textos, ou seja, a forma de representar o 

poder, temos uma predominância (oito charges) por retratar Dilma em câmera alta, isto é, de 

forma desempoderada. Neste tipo de perspectiva o poder está nas mãos do observador, o 

participante representado encontra-se em um nível mais baixo.  

Essas formas de representação, concorrem para representar a presidenta de forma 

negativa: sem poder, de modo pejorativo e distante do povo brasileiro. O que, contribui para 

fomentar um discurso pró-impeachment, além de contribuir para uma visão machista e 

desprestigiada da figura da presidenta. Passando a ser encarada como burra, incompetente e 

corrupta.  

Figura 99 - Metafunção interativa: oferta e ângulo vertical 

 

Outro exemplo em que podemos observar que o chargista escolheu trabalhar com a 

perspectiva através do o ângulo vertical (a imagem é captada de cima para baixo), a charge 7. 

Desse modo, o ator social em destaque - Dilma Rousseff -, é visto pelos leitores em câmara 

alta, isto é, Dilma é representada de forma desempoderada. Uso de elementos como: laço e 

vestidinho asseveram isso. Essas escolhas, aliadas ao texto verbal funcionam como forma de 

representar a presidenta de modo negativo. Dilma aparece em oferta. Desconfiada e 

envergonhada por suas ações, seu olhar não está direcionado nem para sua mãe, nem para o 

leitor.  

Com relação a categoria modalidade, isto é, o valor de verdade dos textos, podemos 

considerar que, a maioria das charges, sete charges, apresentam baixa modalidade, enquanto 

duas charges apresentam modalidade média, em virtude da possibilidade de sua realização e 

uso ao mesmo tempo de elementos pictográficos irreais. Há ainda, três casos de modalidade em 

nível alto, as quais apresentam situações totalmente ou em grande medida, passíveis de se 

realizarem.  
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A modalidade, refere-se ao nível de realidade que é apresentado na imagem, podendo 

ser medida em graus.  Podemos, assim, medir o grau de verdade de uma imagem através dos 

diferentes níveis de elementos como: utilização da cor, contextualização, iluminação e brilho.  

 

 Fonte: Autoria própria89. 

 

A baixa modalidade apresenta um nível muito baixo de verdade. Na charge 4 temos 

uma situação mais distante da realidade, em relação aos outros dois exemplos apresentados. O 

chargista utilizou cores sem modulação de sombra e luz, não há também muita iluminação e 

brilho. Embora o produtor tenha utilizado bastante detalhes cenográficos para contextualizar a 

situação, a modalidade ainda é baixa, em razão de uma construção infantil animada 

possibilitada apenas em virtude do gênero.  

 Na charge 6 temos como contextualização, o uso de um cenário bem detalhado e rico 

em elementos. Facilitando a identificação do evento apresentado. Como também, o uso da 

profundidade. Dilma está ao fundo da imagem e os manifestantes aparecem mais próximos aos 

leitores da charge. O excesso de brilho na parte superior da imagem sugere um nível mais baixo 

de modalidade, assim como, a ênfase dos elementos encontrados ali.  

É bastante evidente que a representação de Dilma na charge é irreal (modalidade baixa), 

principalmente em relação aos outros elementos da imagem que não são desenhos, mas uma 

representação fotográfica (real). Podemos considerar que o chargista optou por enfatizar a 

figura de Dilma Rousseff em virtude de sua representação negativa. Há tensão e medo nos 

movimentos e expressão faciais da presidenta que induzem o leitor a vê-la como 

culpada/corrupta. Considerando a imagem como um todo, temos uma modalidade média. A 

                                      
89 A intensidade da cor aumenta à medida que o grau de “realidade” é evidenciado.  

Quadro 6 - Graus de modalidade 
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modalidade média - cria uma simulação mediana, nem irreal, por não ser impossível de ocorrer, 

mas irreal por ser uma caricatura. 

Já na charge 11 temos uma maior modulação de cores, o produtor utiliza modulações 

de sombra e cor, garantindo uma maior veracidade. A charge também é bem contextualizada, 

apresentando profundidade, sobretudo na multidão que grita e torce pela saída de Dilma 

Rousseff. Podemos encontrar também o uso do brilho na parte superior da imagem chamando 

atenção para os fogos de artifícios. A união desses elementos confere à imagem maior grau de 

verdade. Embora haja elementos irreais na charge, como é o caso dos ratos (políticos), a cena é 

totalmente plausível. A modalidade pode ser considerada alta, em razão da possibilidade de o 

fato ocorrer, entretanto, como a maioria das charges, a representação imagética é menos real, 

uma vez que, o gênero charge é constituído por elementos pictográficos e, por vezes, por 

situações e elementos imaginários. 

A natureza das relações sociointeracionais construídas nas charges evidenciam a 

construção de charges pró-impeachment que buscaram criar uma barreira entre leitores e o 

personagem representado, Dilma Rousseff. As categorias interativas analisadas retratam o 

padrão por escolhas que desprestigiam, desempoderam e apresentam a presidenta como uma 

pessoa distante e indiferente.  

 

4.3.3 Análise do significado acional e metafunção composicional  

 

 Nesta Seção, as doze charges serão analisadas na perspectiva de seu significado acional. 

Em 4.3.3.1, o foco da análise é o gênero charge no ciberespaço, observando suas principais 

características e a relação com práticas sociais. Em 4.3.3.2 são examinadas as relações 

intertextuais.   

 

4.3.3.1 Gênero charge: estrutura multimodal, cadeia de gêneros, hibridismo de gênero e 

atividades 

 
 As charges estáticas divulgadas na mídia eletrônica (Internet) são compostas por 

imagens caricaturadas; balões de voz dos personagens (por se tratar de charges estáticas, elas 

não apresentam sons, vozes, vídeos e músicas para acentuar características prosódicas); 
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abordam fatos cotidianos relacionados à política e assuntos correlacionados; usam elementos 

multimodais que produzem o humor; possuem animação computadorizada.  

A maioria das charges trabalha com representação de pessoas reais, especificamente 

Dilma Rousseff, e três trabalham com pessoas comuns, elemento inanimado personificado e a 

indicação do local para remeter aos personagens que realizam a enunciação.   

 A escala das charges é de modo geral nacional, tendo em vista que o assunto abordado 

é de interesse nacional – processo de impeachment da presidenta do Brasil - em termos de 

audiência e conteúdo, mas o acesso pode ser global via Internet.  

Com relação à estabilização do gênero, as charges são de nível médio, considerando a 

produção, recepção e reconhecimento do gênero por parte de leitores. A charge publicada em 

meio digital deriva da charge ‘tradicional’ impressa e conta com o aperfeiçoamento permitido 

pelas tecnologias digitais.  

A homogeneização das charges é de nível médio, pois como selecionamos charges de 

produtores diferentes existem diferenças entre elas, assim como, há diferenças entre os veículos 

de divulgação; formas diferentes de exibir, comentar, divulgar enfim as charges em comparação 

às redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e blogs). Inovações podem ser verificadas, assim 

como aperfeiçoamento do traço e uso de tecnologias ao longo do tempo, quando observamos 

charges de um mesmo chargista, por exemplo.  

Uma correlação em diferentes níveis de gêneros está registrada na Tabela 8. 

Tabela 8 - Correlação entre níveis de gêneros 

EXEMPLO PRÉ-GÊNERO SUBGÊNERO GÊNERO SITUADO 

1, 2, 4, 7, 9, 11, 

12 

Diálogo entre 

personagens 

Narrativo, opinativo e 

descritivo 
 

 

Charge estática 
3, 6 Diálogo entre personagem 

e leitor 

Opinativo e injuntivo 

8 Dissertação Descritivo 

10 Descrição Opinativo e 

conversacional 

5 Exposição Opinativo e descritivo 

 Fonte: Autoria própria. 

 

 A maioria das charges apresentam os personagens dialogando entre si ou diretamente 

com o leitor/internauta, entendemos, portanto, que o “pré-gênero” é a conversação. Desse 

modo, podemos evidenciar que a narração, a descrição e a argumentação estão presentes no 

corpus, os quais atuam como “subgêneros”.  
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 A charge é um “gênero situado” social e historicamente em práticas sociais específicas, 

nos exemplos selecionados temos, charges estáticas de cunho político, produzidas e divulgadas 

nas redes sociais, por diferentes chargistas que se posicionaram a favor do impeachment de 

Dilma Rousseff.   

Embora esta pesquisa dê enfoque a análises de um gênero específico – as charges –, não 

privilegio o significado acional em relação aos demais, nem tenho como objetivo desenvolver 

aqui uma discussão mais aprofundada ou pormenorizada sobre o gênero discursivo em estudo, 

uma vez que, já apresentamos essas discussões no Capítulo 3. Para dar conta de nossos 

propósitos teórico-analíticos, estamos nos embasando prioritariamente nas discussões e 

categorias apresentadas por Fairclough (2003) para o trabalho com gênero.  

Fairclough (2003) apresenta uma proposta para a análise de gêneros em três partes: 

análise de cadeias de gênero; análise de misturas de gênero em textos específicos; e análise de 

gêneros individuais em um texto particular.  

 Ainda para Fairclough há dois traços fundamentais e básicos dos gêneros: os gêneros 

não são estáveis ou homogêneos e não portam uma terminologia estabelecida.  Segundo o autor, 

um dos problemas em tentar estabelecer um conceito de gênero é que podemos gerar definições 

em diferentes níveis de abstração. Ele acrescenta que, há casos em que alguns gêneros se 

encontram num nível mais elevado de abstração, transcendendo redes particulares de práticas 

sociais.  

 Podemos encontrar charges estáticas desenhadas a mão ou com auxílio de programas de 

computador, divulgadas na televisão, jornais impressos e/ou televisivo, nas redes sociais; 

podemos ter também charges estáticas produzidas em tempo real na televisão, à medida que 

uma entrevista é realizada, como é o caso do Programa Roda Viva. Também podemos encontrar 

charges dinâmicas na televisão, jornais eletrônicos, blogs, sites e redes sociais. Há sites 

específicos para divulgação de charges, além de livros. No caso das charges que escolhemos 

para constituir o corpus de nossa pesquisa, o gênero é charge estática, produzida previamente e 

divulgada em sites e redes sociais.  

Os chargistas estabelecem por meio dos textos publicados na internet a articulação de 

suas opiniões como verdade e buscam angariar adeptos às formas ideológicas 

apresentadas/desenvolvidas nas charges. Logo, nessa rede de práticas discursivas-sociais 

podemos perceber que, frequentemente “o poder é exercido ou desafiado” (WODAK, 2004, p. 

237).  
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Para realizar a análise das charges precisamos considerar as diferentes modalidades e 

principalmente a interrelação entre elas, para que não corramos o risco de realizar interpretações 

equivocadas ou incompletas.  

De acordo com Fairclough (2003, p. 77), uma questão global que se manifesta ao 

analisarmos gêneros é: “quais modalidades semióticas se esboçam e como elas se combinam”. 

Entre as diferentes formas semióticas, é possível encontrar nas charges imagens (caricaturas, 

cores, ambientes, símbolos, etc.) e linguagem verbal (jogo de palavras, ironia, metáforas, 

onomatopeias, figuras de linguagem, neologismos, etc.) conectadas semanticamente e em 

quadro único ou sequenciadas, animadas por meio de programas de computação.  

As charges selecionadas geralmente apresentam caricaturas mais “pesadas” e com 

“aparência” grosseira/engraçada, as quais exageram características de avaliação estética 

negativa.  

A seguir, exemplificamos a cadeia de gêneros, apresentaremos uma tabela com os 

exemplos de hibridismo de gêneros nas charges. Apresentaremos também, as possíveis 

atividades realizadas por meio das charges no ciberespaço.  

 

4.3.3.1.1 Cadeia de gêneros 

 

O conceito dialógico de enunciados adotada por Bakhtin na amiudada asserção de que, 

“um enunciado é um elo de uma cadeia muito complexa de outros enunciados” (BAKHTIN, 

2003, p. 291), é o fundamento para a concepção de cadeia de gêneros proposta por Fairclough 

(2003) e Swales (2004). Foi a partir do pensamento bakhtiniano relativo ao dialogismo que nos 

possibilitou a compreensão do enunciado de modo não separado, mas como vinculação de 

complexa e infinita rede de tessitura historicamente construída; ademais, a dinamicidade 

própria do caráter dialógico da linguagem viabilizou o entendimento de como formas textuais 

diferentes relacionam-se, por mais atípica que determinada relação possa parecer.  

Com efeito, qualquer texto pode gerar outro(s) texto(s) materializado(s) em gêneros 

discursivos que não estejam previstos nas relações mais corriqueiras, de igual modo, qualquer 

texto pode fazer alusão a textos mais próximos ou mais distantes no espaço-tempo; entretanto, 

interessa-nos especificamente, neste momento, o que se tem correntemente denominado cadeia 

de gêneros, isto é, “séries de tipos de texto que são transformacionalmente relacionadas umas 

às outras, no sentido de que cada membro das séries é transformado em um outro ou mais, de 

forma regular e previsível” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 166) e “diferentes gêneros que se ligam 
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regularmente, envolvendo transformações sistemáticas de gênero para gênero” 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 31).  

 As cadeias de gêneros são um modo particular de relação dialógica, as relações que se 

instituem entre os gêneros que as formulam são tomadas como estabelecidas antes mesmo de 

sua efetiva produção (materialização textual), diversamente do dialogismo que, embora 

constituinte da linguagem, nos apresenta uma profusão de possibilidades que nos leva a 

abstrações quanto ao vínculo que determinados gêneros têm entre si. Entretanto, mesmo que 

recorrente e previsível, a efetivação de uma cadeia de gêneros não pode ser tomada como 

obrigatória, ou seja, embora a maioria das charges seja produzida a partir do gênero notícia, não 

podemos supor que em todos os casos isso ocorra.  

Quadro 7 - Cadeia de gêneros: a partir do gênero charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

No Quadro 7 apresentamos uma lista com alguns exemplos de gêneros que são 

frequentemente utilizados para gerar charges e vice-versa.   

A cadeia de gêneros progride continuamente em conversas de leitores, comentários em 

Rede, em repostagens em sites diversos, nas diversas possibilidades de reverberar em veículos 

textuais como jornais, revistas, televisão, livros, e outros gêneros como nesta dissertação, por 

exemplo.  

 

CADEIA DE GÊNEROS 

GÊNERO 

SITUADO 

GÊNEROS FORMULADOS A PRIORI 

OU POSTERIORI 

 

 

 

Charge 

Notícia 

Reportagem 

Mensagem 

Comentários 

Propagandas 

Charges, etc. 

Figura 100 - Cadeia de gêneros 
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 Como podemos observar na imagem (Figura 7690), a charge foi postada na rede social, 

Facebook, e recebeu 998 curtidas, 65 comentários e foi compartilhada mil e quinhentas vezes, 

também nessa rede, sem contar outros veículos.  

 

4.3.3.1.2 Hibridismo  

 

As charges que compõem o corpus desse trabalho tratam sobre o governo Dilma 

Rousseff, mais especificamente, sobre o processo de impeachment, esses assuntos relacionam-

se direta ou indiretamente com jornais televisivos, impressos ou eletrônicos (por meio de 

gêneros como: notícia, reportagem, outras charges, etc.).  

As charges recontextualizam esses gêneros modificando e/ou criando um novo contexto 

para texto(s) diferente(s). Os chargistas criam também textos inéditos que se embasam 

contextualmente através de recursos da intertextualidade/interdiscursividade. 

Tabela 9 - Hibridismo genérico nas charges em análise 

CHARGES HIBRIDISMO DE GÊNERO 

1, 2, 3, 7, 9 Charge + Conversa 

5 e 10 Charge + Notícia 

8 Charge + Narração esportiva de futebol 

6 Charge + Fotografia 

12 Charge + Sessão de julgamento 

4 Charge + Reunião com a base aliada/ministros 

11 Charge + Frase de Protesto 

                                      
90Fonte:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=719316848188920&set=a.112021655585112.15037.100003

318351599&type=3&theater>: Acesso em: 15 de ago. 2018. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Fairclough (2003) observa que há um crescimento do hibridismo por intermédio da mídia 

e que fatos, notícias, ficção e entretenimento combinam-se muitas vezes, como ocorre em 

muitas charges. Como podemos observar na Tabela 9, elencamos os casos de hibridismos 

verificados no corpus:  

Podemos perceber que há um grande número de gêneros que se unem para compor as 

charges. A maioria das charges apresentam hibridismo com o gênero conversação, isto é, são 

formuladas a partir de diálogos; A charge 4, é construída a partir do gênero reunião, neste caso, 

a reunião é realizada com a presidenta Dilma e seus aliados políticos; A charge 5 e a 10 são 

produzidas como se fossem notícias de jornal.  A charge 6 é desenvolvida com base em uma 

fotografia de uma manifestação popular de cunho político e adicionada, em sua parte superior, 

elementos gráficos e caricatura. Há outro caso em que o hibridismo ocorre também com o 

gênero (frase de) protesto popular, na charge 11, em que os manifestantes gritam uma frase de 

ordem “Tchau, Querida!”. Já a charge 8, apresenta como hibridismo genérico a união da charge 

com a narração esportiva. Por fim, temos na charge 12, o hibridismo entre a charge e a Sessão 

de julgamento do impeachment realizada no Congresso Nacional.  

 

4.3.3.1.3 Atividades  

 

Outro ponto para enfatizarmos é com relação aos gêneros e a sua discursividade. Iremos 

detectar as atividades (ação/interação), as relações sociais e as tecnologias que estão presentes 

nas charges.  

As mudanças sociais, sobretudo na modernidade tardia, demandam novas formas de 

comunicação e interação. Bakhtin (2003 [1952-1953], p. 268) afirma que "os enunciados e os 

tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a história da sociedade e 

a história da linguagem”. Assim como a vida tornou-se mais rápida e dinâmica, os gêneros 

precisaram acompanhar essas transformações. 

A produção, distribuição e consumo desses gêneros são atividades de eventos sociais 

que pertencem a práticas sociais essencialmente discursivas. Se comparadas, por exemplo, com 

atividades como pesca (menor grau), venda e compra de pescados (maior grau, o vendedor vai 

fazer uso de estratégias para convencer o comprador, e este irá tentar negociar o preço), 
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percebemos que essas atividades apresentam graus distintos de discursividade.   

Saber o que as pessoas estão fazendo discursivamente é muito importante. Devemos 

atentar para o que se diz e o porquê se diz algo, no nosso caso, porque um chargista fala de um 

assunto sobre determinado aspecto, enquanto outro, está falando sobre outro aspecto? Essas 

questões são fundamentais, pois a produção e a leitura de textos (das charges) são atividades de 

eventos sociais que pertencem a práticas sociais predominantemente discursivas.  

Todos os gêneros apresentam finalidades definidas. Precisamos, então, compreender 

quais os propósitos dos textos, conseguindo assim perceber se há uma hierarquia entre os fins 

e de que modo se apresentam, mais ou menos explícitos. Evidenciamos, no quadro a seguir, as 

principais atividades das charges em análise: 

 

Quadro 8 - Atividades desempenhadas pelas charges 

ATIVIDADES DISCURSIVAS 

Criticar 

Culpabilizar 

Atacar 

Difamar 

Desacreditar 

Entreter 

Fazer rir 

Obter adeptos/audiência 

Fonte: Autoria própria. 

 

O Quadro 8 apresenta as atividades discursivas produzidas pelos chargistas durante o 

processo de produção e divulgação das charges no ciberespaço. As relações sociais 

estabelecidas entre as charges e leitores ocorrem por meio da organização (disposição das 

charges no veículo midiático; espaço para comentar - favoravelmente ou não, curtir, 

compartilhar - no mesmo veículo ou em outro, etc.)  do veículo de circulação do gênero (site, 

blog, página nas redes sociais) e os indivíduos, em um processo em que há, ao mesmo tempo, 

uma distância (as pessoas podem ter acesso e se relacionarem em escala individual, nacional  e 

até mundial) e a atuação de hierarquia social, mesmo quando não percebida, ou até 

principalmente, (organizações,  grupos, pessoas exercem poder em relação aos indivíduos), 

ainda que a linguagem (verbal, imagética, multimodal) utilizada consiga reduzir esses traços, 
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projetando uma aparente proximidade entre eles e instaurando o consenso através do riso. 

Neste exemplo, temos uma postagem feita no site do chargista Amarildo Lima, em que 

verificamos as curtidas de outros bloggers, assim como um comentário de uma internauta.  

Observe:  

 

 

Figura 101 - Blog: comentário, curtidas e compartilhamento 

 

Título da postagem 

Data e hora da publicação: 

 

 

Botão para compartilhar em outras redes 

 

 

 

Botão para curtir – aparecerá a foto do perfil de 

cada internauta e a quantidade de curtidas. 

 

 

 

 

Informações do chargista e marcações da publicação. 
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 Como pudemos verificar na Figura 77, temos uma postagem no site do chargista 

Amarildo, publicada em 25 de setembro de 2015. O título da publicação é “Mal criado”, 

portanto, critica e avalia o governo Dilma negativamente, realizando um trocadilho entre 

o seu comportamento, enquanto cuidadora/gestora e o resultado de seu trabalho: um cão 

(país) mal criado/cuidado. Logo a baixo do título é nos apresentada a charge, e, nenhum 

comentário é realizado em seguida.  

 Há a possibilidade de compartilhar o texto em outros sites e redes sociais. Quando 

clicamos em “compartilhar” nos é fornecida informações de quantas pessoas 

compartilharam em cada rede, neste caso, 18 pessoas compartilharam no Facebook e 1 

pessoa compartilhou no Pinterest.  Há também a opção de curtir a publicação, aqui, dois 

blogueiros curtiram.  

 Depois de apresentar o link para outras charges relacionadas ao assunto abordado 

na charge em questão, há um espaço destinado para comentários dos internautas. O autor 

do blog também poderá responder aos comentários, bem como apaga-los. Esse é o espaço 

mais interativo no caso dos blogs, uma vez que, ele não é uma rede social, isto é, seu 

objetivo não é realizar interações sociais, mas divulgar conteúdo. 

Fairclough (2003, p. 25) salienta que as práticas sociais organizam conjuntamente 

elementos sociais discursivos e não-discursivos, como por exemplo: “ação e interação; 

relações sociais; pessoas (com crenças, atitudes, histórias etc.); o mundo material; 

discurso”. Podemos dizer que o gênero (significado acional) em análise é incumbido para 

 

Comentários dos internautas 
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desempenhar ação e interação mediada pela internet.  

Possibilitando o estabelecimento de relações sociais virtuais com grupos em 

hierarquia semelhante e maior que elas, com outras pessoas que também tiverem acesso 

a esses gêneros, através da rede (Blog, Facebook, Twitter, Instagram, sites). Podendo 

curtir ou avaliar negativamente, comentar e compartilhar esse conteúdo. Interagir com 

outras pessoas ou com o próprio chargista, enfim. Como no exemplo: 

 

  

No caso do Facebook, há mais possibilidades de interação, tanto entre internautas 

quanto com o próprio chargista. Nos comentários da postagem91, podemos perceber que 

há comentários verbais, gifs, links para vídeos, podemos encontrar também fotos, 

                                      
91Disponível 

em:<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=719316848188920&set=a.112021655585112.15037.100

003318351599&type=3&theater>: Acesso em: 12 de ago. 2018. 

Figura 102 - Facebook: Interação com o chargista 
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cartazes, etc. uma infinidade de possibilidades.  

As mudanças tecnológicas possibilitaram novas formas de leitura e possibilidades 

de interação. Antes tínhamos apenas o texto estático em um jornal impresso, sem a 

viabilidade de atuar diretamente sobre o mesmo. Era uma comunicação de mão única.  

 

Na Figura 7992 vemos um exemplo dessas transformações - o Jornal Diário de 

Pernambuco posta em seu perfil no Twitter a charge que foi publicado naquele dia, na 

versão impressa.  

As mudanças tecnológicas permitiram avanços e mais rapidez na produção e 

divulgação dos gêneros, além de maior abertura nas relações interpessoais. Até pouco 

tempo atrás os leitores não “conheciam” e/ou não tinham nenhum tipo de acesso aos 

chargistas. As redes sociais possibilitaram uma maior interação entre produtor e leitor. 

Esse tipo de contato permite também, convencer e recrutar pessoas para fins específicos.  

Hoje, além das inúmeras formas de apresentação do texto (multimodalidade), 

temos diversos veículos de divulgação com aparato para estabelecer relações/influência. 

Logo, é preciso ter clareza sobre as intenções de determinadas produções, como também, 

buscar informações em veículos realmente comprometidos com a verdade, o mais 

                                      
92 Disponível em:<https://twitter.com/diariope/status/556811216321253376>: Acesso em: 27 de ago. 

2018. 

Figura 103 - Postagem no Twitter do Jornal Diário de Pernambuco 

https://twitter.com/diariope/status/556811216321253376
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livre/independente possível.  

 

4.3.3.3 Intertextualidade 

 

Diferentemente de outros gêneros jornalísticos opinativos, a charge faz uso 

constante do humor, sarcasmo e ironia para transmitir informações de forma concisa, 

expor a opinião do chargista (e organização ao qual está vinculado) sobre determinado 

acontecimento, que deve ser de interesse geral da população. 

A charge possibilita várias leituras o que a torna uma fonte de posições valorativas, 

oferecendo condições ao leitor de relacioná-la dialogicamente. Segundo Romualdo, “Sua 

força está na ambivalência, na pluralidade de visões que apresentam ao leitor” (2000, p. 

53).  

Conforme o princípio dialógico da linguagem (BAKHTIN, 2003 [1952-1953]), 

todos e qualquer texto só pode ser assimilado se compreendermos sua relação com outros 

textos. Essa perspectiva inclui a historicidade da linguagem e, primordialmente, os 

contextos de uso da língua.  

Qualquer texto é resultado de outros que o antecederam, seja em uma maior 

proximidade espaço temporal ou menor. As impressões desse(s) outros(s) texto(s) 

pode(m) estar explícitas ou serem tácitas, como também podem ser propositais ou 

involuntárias. De qualquer modo, o intertexto gerado desse processo sucessivo e contínuo 

das práticas sociodiscursivas produzirá efeitos específicos para os eleitores, bem como 

para os produtores. 

No caso das charges, há um diálogo constante com eventos atuais e, por isso, 

conversa tanto com as notícias.  Como também pode ser gerada a partir de uma música, 

um ditado popular, um acontecimento, uma outra charge, enfim. Diante dessa interação 

com outros textos, principalmente as manchetes de jornais, é fundamental que o leitor 

possua os conhecimentos necessários (acontecimentos de seu estado, país, etc.) sobre o 

contexto que a gerou.  

O conceito de intertextualidade implica conectar o que é interno a um texto ao que 

lhe é externo. Na Seção 4.1.3, após apresentarmos o corpus deste trabalho, apresentamos 

de modo cronológico os eventos com os quais as charges mantinham relação intertextual. 

Escolhemos sete (7) charges para identificar algumas marcas intertextuais presentes 

nelas.  
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A charge 1, “Dilma no espelho”, apresenta Dilma Rousseff trajando a capa da 

rainha má do conto Branca de neve e os sete anões. A cena intertextual é remontada na 

charge; Dilma está em uma sala escura diante do espelho mágico, dentro do qual, habita 

o escravo, um espírito aprisionado, incapaz de mentir. Ela inicia sua fala com o jargão da 

bruxa: “Espelho, espelho meu…”.   

Figura 104 - Filme: Branca de Neve e o Caçador93 

 

No conto, a pergunta da rainha má é sempre a mesma: “existe alguém mais bela 

do que eu?” e a resposta é sempre positiva, exceto uma vez. No caso de Dilma, ela 

questiona-o a respeito de sua gestão: “Existe alguma gestora melhor do que eu?”. 

Buscando uma resposta favorável e otimista como confirmação de sua reeleição - Dilma 

está usando a faixa presidencial.  

No entanto, o espelho apresentando um olhar mordaz, responde: “Tá de 

brincadeira”.  A ironia presente na fala do espelho, aliado ao fato deste sempre falar a 

verdade, contribui para sustentar a construção identitária negativa da presidente, como 

uma má gestora. Dilma Rousseff também é apresentada como presunçosa, uma vez que 

espera ser reconhecido por algo que não é, de acordo com sua representação altiva (cabeça 

erguida, mão sobre o peito) e a lógica argumentativa do enunciado.  

 O chargista, diante do contexto da campanha presidencial, utilizou-se da 

intertextualidade (imagética e verbal) como estratégia para construir uma imagem 

negativa da presidente/candidata. Produzida ao ironizar a fala da presidenta (Tá de 

brincadeira), aliada à representação imagética dela como uma bruxa; um ser que denota 

maldade, agressividade, enfim, alguém que prejudica as pessoas – quebra a expectativa 

de resposta esperada/desejada.  

                                      
93 Cena do filme A Branca de Neve e o Caçador (Universal Pictures, 2012). O filme é uma versão mais 

atual do primeiro filme longa-metragem de animação (dos estúdios Disney), que foi lançado em um 1938. 

Branca de Neve e os Sete Anões é baseado no conto de fadas dos Irmãos Grimm, Branca de Neve. 
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A charge 4 poderia ser marcada pela frase que já faz parte do senso comum “Todo 

político é corrupto”, mas, não nos é apresentado outros candidatos ou políticos que fazem 

oposição a presidenta Dilma. Claro, faz parte do jogo argumentativo esse silenciamento. 

Aqui, temos apenas o grupo de políticos que governam ao lado de Dilma Rousseff.   

 

A expressão “mais alguma [...]” remete à existência de outras, embora, elas não 

sejam citadas. De qualquer modo, sugere a tomada de medidas erradas, ruins para o país. 

Diante do contexto em que a charge foi produzida, compreendemos que se tratam de 

medidas econômicas. A charge é então carregada de ironia na medida em que afirma que 

as medidas econômicas, sobretudo, para resolver os problemas enfrentados no país, são e 

foram tomadas por um grupo de bandidos, representados imageticamente por vilões de 

desenhos animados e filmes. Logo, essas medidas são descabidas e inconcebíveis. A 

Figura 105 - Charge 1: Intertextualidade 

Figura 106 - Charge 4: Intertextualidade 
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charge serve para satirizar e questionar (afirmando indiretamente) que a presidenta é 

corrupta, que faz conchavos políticos em benefício próprio e de seu grupo.  

A charge se refere às Medidas Provisórias 664 e 665, editadas pelo governo Dilma 

em dezembro de 2014, como justificativa de combater/diminuir fraudes e dificultar cortar 

18 bilhões de reais nas despesas da União, parte do ajuste fiscal de, no mínimo, 60 bilhões 

definido pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para atingir um superávit primário de 

1,2% do PIB. O acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial, à pensão por morte, ao 

auxílio-doença e ao seguro-defeso pago aos pescadores no período de proibição da sua 

atividade foram dificultados.  

Como a presidenta havia prometido, durante a campanha à reeleição, não mexer 

nas leis trabalhistas, essas medidas causaram mal-estar e descrédito. Como podemos 

verificar na notícia94:  

 

Os termos utilizados para se referirem as medidas governamentais, mantêm uma 

espécie de intertextualidade por pressuposição (FAIRCLOUGH, 2001, p. 15), quando 

proposições são tomadas pelo produtor do texto como já pré-estabelecidas. Assim, o 

“pacote de medidas” da charge é retomado pela notícia como “pacote de maldades”. A 

ligação se dá também por meio dos elementos visuais, que denotam maldade.  

                                      
94Disponível em:< https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/01/25/interna_politica,611295/a-candidata-

versus-a-presidente.shtml >: Acesso em: 20 de ago. 2018. 

Figura 107 - Notícia EM: pacote de maldades do governo Dilma 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/01/25/interna_politica,611295/a-candidata-versus-a-presidente.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/01/25/interna_politica,611295/a-candidata-versus-a-presidente.shtml
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Outro exemplo de intertextualidade é encontrado na charge 5, “Dilmandioca 

sapiens”. A charge faz uma pesada crítica a Dilma a partir da retomada de seu discurso 

proferido no lançamento dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas (JMPI), realizado em 

23 de junho de 2015, em Brasília.    

 

Na ocasião, Dilma Rousseff fala sobre a importância dos jogos como forma de 

unir as nações, exemplificando o período entre guerras (mundiais). Fala também, do valor 

de alimentos que sustentaram as civilizações ao longo dos séculos, com destaque a 

mandioca aqui no Brasil (um produto descoberto pelos índios e de larga utilização até 

hoje em todo o país). E depois de apresentar uma bola - da Nova Zelândia - que recebeu 

de presente do líder indígena, Marcos Terena, apresentando-a como símbolo da evolução 

humana - depois de destacar sua capacidade de ricochetear mesmo sendo tão leve. E 

terminando por afirmar que nos distinguimos de outras espécies por construir coisas como 

essa bola. Somos, portanto, “homo sapiens ou mulheres sapiens”. O chargista considerou 

o discurso ofensivo e ininteligível95.  

                                      
95 Disponível em:<http://fuscabrasil.blogspot.com.br/2015/07/republica-bolivariana-da-mandioca.html>: 
Acesso em: 13 de ago. 2018. 

Figura 109 - Notícia retirada do site do G1 

Figura 108 - Charge 5: Intertextualidade 
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O chargista optou por utilizar termos do discurso da presidenta que pudessem ser 

facilmente recuperados, como por exemplo as palavras mandioca e sapiens.   

Como pudemos observar, as escolhas textuais (multimodais) evidenciam o 

posicionamento dos chargistas e engajamento com o que é dito, isto é, avaliando e 

representando Dilma e seu governo de forma negativa.  

A charge 9, como já discutida anteriormente, apresenta um diálogo entre dois 

homens. O diálogo surge a partir de um questionamento sobre o que ocorrerá com Dilma 

Rousseff; se ela será impichada ou renunciará antes.  

Apresentaremos a seguir duas notícias que apresentam vozes intertextuais, isto é, 

recontextualizam o discurso proferido na charge 9. Uma a priori, produzida antes da 

publicação da charge e, possivelmente, podendo ter influenciado sua criação. E, outra 

notícia produzida seis meses após a publicação da charge.  

A notícia96 (18 de setembro de 2015) do site da Revista ISTOÉ, traz apenas duas 

possibilidades para Dilma Rousseff – Renúncia ou impeachment -, após proposta de 

ajuste fiscal e popularidade baixa.  A charge 9 apresenta o mesmo questionamento que a 

notícia do site ISTOÉ: “Renúncia ou impeachment?”. Temos assim, uma 

intertextualidade vertical97, pois conseguimos estabelecer correlação entre os textos, e, 

eles possuem proximidade temporal. 

                                      
96 Disponível em:<https://istoe.com.br/436882_RENUNCIA+OU+IMPEACHMENT+/#>: Acesso em: 13 de 

ago. 2018. 
97 Disponível em:<Fairclough (2001, com base em Kristeva, 1986, p.  36). >: Acesso em: 13 de ago. 2018. 
 

Figura 110 - IstoÉ: notícia sobre impeachment 
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A charge ainda, consegue antecipar a resposta/decisão tomada pela presidenta – 

“Renunciar não vai [...]”. Como podemos ver em seu pronunciamento.  

 

 

Embora a charge 9 tenha sido produzida anteriormente ao pronunciamento da 

presidenta e publicação desta notícia, podemos perceber claramente a ligação intertextual. 

A notícia do site Uol.com98 traz informações sobre o pronunciamento da presidenta com 

relação a suposta possibilidade de renúncia ao cargo. A presidente Dilma Rousseff (PT) 

afirmou, no dia 11 de março de 2016, que não tem intenção de renunciar ao cargo e que 

                                      
98 Disponível em:<Ver mais em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/11/dilma-diz-que-nao-

pretende-renunciar-resignacao-nao-e-comigo-nao.htm>: Acesso em: 18 de ago. 2018. 
 

 

Figura 111 – UOL notícias: pronunciamento sobre 

renúncia da presidenta 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/11/dilma-diz-que-nao-pretende-renunciar-resignacao-nao-e-comigo-nao.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/11/dilma-diz-que-nao-pretende-renunciar-resignacao-nao-e-comigo-nao.htm
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não há base para que sofra um impeachment. A presidenta aparece em um vídeo 

afirmando: “[...] E essa história de resignação não é comigo, não”. “Eu não estou 

resignada diante de nada. Acredito que é por isso que represento o povo brasileiro. [...] 

Eu não tenho cara de quem vai renunciar.”  

 Essa intertextualidade horizontal refere-se às ligações que os textos podem 

estabelecer com outros que os antecedem ou os sucedem. Assim, o chargista de antemão 

já respondeu, com uma crítica, ao posicionamento da presidenta, diante de sua decisão de 

não renunciar.  

Há ainda, na charge 9, a intertextualidade manifestada por meio da negação. Os 

enunciados negativos incorporam outros textos à medida que os negam. Quando o 

chargista traz as sentenças: “Renunciar não vai, pois não tem dignidade, noção e muito 

menos Q.I. para um gesto de grandeza como esse”, ele faz ecoar outras vozes que vêem 

Dilma como competente, como alguém que combate a corrupção, e que, não 

desejam/apoiam a sua saída.  

 

A charges 10 apresenta ligações intertextuais com a Capa e reportagem da Revista 

IstoÉ, de abril de 2016.  

A Revista IstoÉ dedicou uma capa a apresentar Dilma Rousseff gritando, a qual, 

foi intitulada “As explosões nervosas da presidente”99. A reportagem avalia o 

comportamento público de Dilma Rousseff, de acordo com ela, a presidenta sofria de 

                                      
99 Disponível em:<Revista IstoÉ, n. 2.417, 6 de abril de 2016. 

https://istoe.com.br/edicao/894_AS+EXPLOSOES+NERVOSAS+DA+PRESIDENTE/>: Acesso em: 13 

de ago. 2018. 

 

Figura 112 - Charge 9: Intertextualidade 
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“explosões nervosas”, “destempero”, “alienação com a situação real do Brasil”. O título 

da reportagem é “Uma presidente fora de si”.  

 

 

A reportagem100 (1 de abril de 2016) afirma que a presidenta após a eclosão de 

seu afastamento, “perdeu também as condições emocionais para conduzir o governo”.  

Figura 114 - Reportagem IstoÉ 

 

A charge 10 é contextualizada no mesmo período de turbulência; primeiros 

encaminhamentos do processo de impeachment, vazamentos de áudios ilegais da 

presidenta e ex-presidente – em que a revista IstoÉ faz essas publicações. 

                                      
100 Fotos: Adriano Machado, Claudio Belli/Valor; Adriano Machado/Ag. Istoé; CELSO JUNIOR/AE; 

EPITACIO PESSOA/AE, Marcelo Camargo/Agência Brasil, Givaldo Barbosa/Agência O Globo. 

https://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/>: Acesso em: 15 de ago. 2018. 

 

Figura 113 - Capa Revista IstoÉ: As explosões 

nervosas da presidente 



217 

 

Assim como na charge, vemos tanto a capa da revista quanto a reportagem 

apresentar relações dialógicas. Os textos produzem discursos que exploram aspectos 

comportamentais negativos, apresentados em razão do maior líder do país ser uma 

mulher.  

 

Dificilmente vemos um julgamento e/ou crítica ao vestuário, cabelo, ou 

comportamento dos políticos homens, mas com uma mulher esses aspectos parecem 

ganhar uma relevância muito grande. A jornalista Rachel Sheherazade, por exemplo, 

desdenhou da roupa que a presidenta usou durante sua defesa no Senado, em treze horas 

de acusações que culminaram com à abertura do impeachment, a jornalista se preocupou 

com as roupas que Dilma vestia como se fosse mais importante que o discurso.  

 A charge 11 é outro exemplo pontual de intertextualidade.   

 

No dia 16 de março de 2016, em um cenário político nacional, já bastante 

tumultuado, ganhava destaque a quebra de sigilo e divulgação de novos grampos 

telefônicos permitido pelo juiz Sérgio Moro de uma conversa entre Luiz Inácio da Silva 

Figura 115 - Charge 5: Intertextualidade 

Figura 116 - Charge 11: Intertextualidade 
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e Dilma Rousseff. A conversa não compromete a nenhum dos dois, mas de qualquer 

forma foi responsável por acalorar os ânimos dos opositores e provocar efeitos negativos 

na popularidade da presidenta e do ex-presidente. Mais tarde o juiz pediria desculpa por 

meio de um ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que jamais foi 

sua intenção “provocar tais efeitos”, em referência aos protestos contra o Governo 

amplificados após a divulgação dos áudios na TV101. Ao encerrar o diálogo, Lula se 

despede de Dilma com um “Tchau, querida”. A expressão foi amplamente repetida e 

utilizada.  

A Revista Veja em 15 de setembro de 2016 publicou em sua capa uma imagem 

sobreposta de Eduardo Cunha e em primeiro plano, a presidenta Dilma Rousseff. Do lado 

esquerdo a Revista apresenta como manchete em destaque: “Tchau, Querida/Tchau, 

Querido” acompanhado do enunciado: “Com o impeachment de Dilma e a queda de 

Cunha, o Brasil tem chance histórica de fazer uma limpeza inédita na vida pública”. A 

marca intertextual é encontrada na expressão Tchau, Querida, mas toda a ideia produzida 

pelo enunciado é retomada na charge.  

Trouxemos como exemplo intertextual a capa da Revista Veja102: 

 

                                      
101Disponível em:<Saiba mais em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/30/politica/1459296826_155962.html>: Acesso em: 13 de ago. 

2018. 

102 Disponível em:<https://veja.abril.com.br/tveja/arquivo/tchau-querida-tchau-querido/>: Acesso em: 13 de 

ago. 2018. 

 

Figura 117 - Capa da Revista Veja 

https://veja.abril.com.br/tveja/arquivo/tchau-querida-tchau-querido/
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Vimos, portanto, o uso intertextual de um enunciado transformado em ironia. A 

fala do ex-presidente Lula, ao se despedir de Dilma, foi ressignificada e tornou-se um 

grito de apoio ao impeachment.  

A charge 12 também apresenta marcas intertextuais.  

Figura 118 - Charge 12: Intertextualidade 

 

Amarildo apresenta em sua charge (12) a Sessão de julgamento do impeachment 

da presidenta Dilma Rousseff no senado federal. A Sessão durou seis dias, foi iniciada 

em 25 de agosto de 2016 e terminou no dia 30 com a manifestação do voto dos senadores 

na tribuna. A charge simula assim, o evento final. 

             Figura 119 – Notícia da abertura do processo de impeachment103 

 

 

                                      
103Disponível em:<https://noticias.uol.com.br/album/2016/03/17/crise-politica-

nobrasil.htm#fotoNavId=prb631b53a945922d3b77bc6c62329ac9820160418 

 



220 

 

A notícia (Figura 88) retirada do site UOL de 17 de abril de 2016, traz a votação 

para iniciar o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ao centro da imagem temos 

o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE) votando, seu voto (voto 342) foi o último 

necessário para a abertura do processo. Em torno do deputado, os parlamentares festejam 

cantando “Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor”.  

Ao lermos a charge rememoramos o evento citado acima, ocorrido no início do 

processo. A referida votação foi marcada pela fuga dos motivos capazes de impedir um 

governo.  

A imagem também conversa com outras charges, por exemplo, com a charge 1 

por apresentar os deputados usando réplicas da faixa presidencial; com a charge 11, por 

apresentar os parlamentares segurando cartazes com o enunciado “Tchau querida!”; e 

ainda, com as charges 6 e 8, ao apresentar os parlamentares trajando roupas e acessórios 

com as cores da bandeira do Brasil, além de cantarem, na ocasião, a música “Sou 

Brasileiro” da banda Bicho do Mato – música muito entoada em eventos esportivos.  

Além desta notícia, somos levados a lembrar do evento mais próximo a produção 

do texto – a decisão pelo impedimento do governo Dilma.  

Figura 120 - Notícia decisão final do impeachment104 

 

 

                                      
104Disponível em:<http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-

dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html>: Acesso 

em: 13 de ago. 2018. 

 

http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html


221 

 

A votação é o elemento intertextual que une os textos, ambos apresentam os 

parlamentares se posicionam a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Na charge, o 

posicionamento é mais crítico e categórico, listando razões para que a presidenta seja 

destituída do cago.   

 Na contramão desses discursos que apresentam Dilma vociferando, o jornal 

britânico, Financial Times, o qual elegeu a presidenta como uma das “Mulheres do Ano” 

(2016), realizou uma entrevista105 em que apresenta um lado da presidenta que 

dificilmente é apresentado por jornais brasileiros. 

Figura 121 - Jornal Financial Times: Entrevista com Dilma Rousseff 

 
 

  A entrevita é introduzida pelo comentário: 

 
Para uma mulher que acabou de suportar um julgamento político de seis 

meses, resultando em seu impeachment e destituição, a ex-presidente 

brasileira Dilma Rousseff parece notavelmente relaxada106. 

 

Durante a entrevista, ela brinca e fala sobre sua nova paixão, o ciclismo. Ao ser 

questionada sobre não ter agido como provavelmente a jovem querrilheira Dilma 

Rousseff teria feito, a presidenta responde que a atual luta é diferente. Expondo que, em 

todos os lugares, o “neoliberalismo” está corroendo as fundações da democracia. E que, 

a melhor forma de enfrentar essa ameaça é usar instituições democráticas, como quando 

ela foi ao Senado durante o impeachment para enfrentar seus adversários. 

                                      
105 Entrevista realizada em Porto Alegre ao jornalista Joe Leahy, chefe da sucursal do FT no Brasil. 
106 For a woman who has just endured a gruelling six-month political trial resulting in her impeachment and 

ousting, former Brazilian president Dilma Rousseff looks remarkably relaxed. 
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Afirmou, “Por que eu não pude ceder à tentação de me amarrar a uma das lindas 

colunas de Niemeyer no palácio? Porque nessa fase, a melhor arma é crítica, conversa, 

diálogo, debate. A verdade é o oxigênio da democracia”.  

Dilma argumenta que, se não fosse pelas mudanças introduzidas em seu governo, 

as investigações da Lava Jato poderiam nunca ter acontecido.  “Um processo de corrupção 

é feito nas sombras, com os criminosos garantindo a cobertura de seus rastros”, disse.  

Em outro ponto da entrevista, Dilma afirma que,  

 

“Quando você é uma mulher em autoridade, eles dizem que você é dura, 

seca e insensível, enquanto um homem na mesma posição é forte, firme 

e encantador”. 

 

Ela conta que o mais frustrante foi que ela ser pintada como o ogro, enquanto os 

homens da política brasileira ficaram cheirando a rosas.  “Um dia, depois de me cansar 

de ouvir o quão dura eu era, eu disse [sarcasticamente] que sim, isso mesmo, eu sou uma 

mulher dura cercada de homens gentis; todos eles são tão doces”. 

Aqui, vemos a intertextualidade manifesta, pois o texto incorpora e responde a 

outros textos. Primeiro, apresentando uma mulher tranquila, mesmo diante de sua queda, 

que presa pela democracia e o combater a corrupção, além de evidenciar a discriminação 

por ser mulher. Em segundo lugar, quando apresenta o “lado sério de Dilma (como os 

brasileiros a chamam)”, e quando afirma, “Ela demonstra indignação furiosa, [...] em 

qualquer menção ao governo que a substituiu”, assim, o texto, nega, concorda e 

respondendo a outros textos produzidos anteriormente.  

4.3.3.4 Metafunção Composicional 

 

 A metafunção composicional é responsável por organizar harmonicamente os 

elementos visuais - combinar os elementos representacionais e interativos - de forma 

coesa e coerente. Para análise dessa metafunção, Kress e van Leeuwen, apresentam três 

sistemas correlacionados: valor da informação, saliência e estruturação.  

 Veremos agora como algumas charges foram estruturadas, levando em 

consideração ao significado composicional: 

 Kress e van Leeuwen (2006, p. 82) considerando o valor da informação, isto é, a 

distribuição dos elementos em posições mais ou menos importantes para a composição 

visual, estruturam a superfície em áreas (esquerda/direita, base/topo, centro/margem), 

observando sua valoração.  
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Na charge 2, os elementos estão distribuídos de forma polarizada - esquerda e 

direita-, o que os autores chamam de dado e novo. À esquerda, nós temos os elementos 

já conhecidos – os manifestantes “invadiram” o Congresso Nacional - e/ou a informação 

base para fundamentar o que será apresentado do lado direito - Dilma Rousseff é  

apresentada de modo constrangedor no banheiro, não sabemos se o chargista quis sugerir 

que ela estivesse se escondendo dos manifestantes ou ridicularizá-la ao fazer uma 

“comparação” com a figura masculina.   

À direita, temos informações novas ou que devem receber maior atenção: o 

espelho mágico apresenta a mensagem mais importante para o produtor do texto: Dilma 

respondendo ao enunciador – Tem genta! O chargista sugere que, o cargo está ocupado, 

mas não é por alguém que o “povo” queira. Ou ainda que, esse é o trono (vaso sanitário) 

que a presidenta deve usar. Uma vez que, diante do contexto político, de manifestações 

sociais no Congresso Nacional, o cenário escolhido para construção da charge seja logo 

um banheiro.  

 

A Figura 91 apresenta uma outra estruturação composicional quanto ao valor da 

informação - topo e base - Kress e van Leeuwen chamam de informação ideal e real, 

respectivamente. Ideologicamente a informação ideal pode ser a mais saliente, 

apresentando a ideia mais importante. Aqui, o chargista joga com a ideia de que há um 

sentimento de frustração com a reeleição da presidenta Dilma.   

As mudanças tão esperadas pela “população” nas jornadas de junho de 2013 não 

foram alcançadas. A parte superior é, geralmente, onde se encontram as informações 

ideologicamente mais salientes. Na parte inferior, temos a informação concreta, prática, 

Figura 122 - Metafunção composicional: dado e novo na charge 
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mais verdadeira - temos a urna eletrônica, em referência as eleições presidenciais que 

acabaram (àquela época) de se realizar. A imagem da urna chorando e a charge como um 

todo, é uma crítica ao povo brasileiro por não ter sabido votar, de acordo com a chargista 

– “achei que [...] algo mudaria para melhor...”.  

Figura 123  - Metafunção composicional: ideal e real na charge. 

 

 Na Figura 92, iremos verificar a estruturação e saliência. O primeiro corresponde 

ao modo como os elementos que compõem a imagem estão conectados. No exemplo, 

temos uma estruturação forte, pois as cores diferentes demarcam a individualidade das 

pessoas na manifestação. O contraste do céu claro, em relação a multidão, dá ênfase a 

imagem da presidenta no alto do Congresso Nacional. A saliência, refere-se a ênfase que 

é dada a alguns elementos da imagem em detrimento de outros, apresentando assim uma 

hierarquia de relevância.  

No exemplo, temos a representação de Dilma muito maior que a multidão e até 

mesmo que o Congresso Nacional, além de uma saliência muito alta, é perceptível o 

caráter irreal da imagem de Dilma com relação as outras pessoas e, também, com relação 

ao seu tamanho. Desse modo, é a representação da presidenta que primeiro chama a 

atenção do leitor, definindo o caminho da leitura. 

Figura 124  - Metafunção composicional: estrutura e saliência na charge. 

 

IDEAL 

 

REAL 
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Desse modo, verificamos que, embora a multidão em algumas partes (parte final 

da fotografia) parecem se unir em um corpo só, há linhas de estruturação que desconectam 

os elementos da imagem, principalmente na parte superior da imagem, mostrando que 

estão separados.  

 Outra charge em que a saliência pode ser verificada é a charge 8.  

Figura 125 - saliência 

 

Como podemos verificar, a charge apresenta um sombreamento em volta dos 

participantes representados. Dilma Rousseff – que “joga para o time do PT”, aprece ao 

centro da imagem, juntamente com o jogador do Brasil. Ambos iluminados, mas há 

fechos de luz que dão maior destaque a figura da presidenta, assim como a bola em seu 

pé, sugerindo a realização da “manobra” (pedalada fiscal).  

 Os textos multimodais, como vimos, mostraram-se bastante pertinentes quanto às 

atividades propostas pelos chargistas. Para se compreender um texto multimodal em toda 

sua totalidade e os efeitos de sentido contidos nele é preciso saber identificar os 

elementos, vozes, saberes, entre outros. utilizados em sua composição, para interagir e 

para representar o mundo e agir sobre os leitores.  
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As pessoas têm identidades diferentes e leem/compreendem as charges de modo 

semelhante ou diverso ao pretendido pelo chargista, e, por fim, precisam ter familiaridade 

com os discursos que estejam inseridos nos textos, caso contrário, a compreensão ficará 

limitada ou não conseguiram abstrair sentido.  

Neste capítulo, apresentamos as charges eletrônicas do corpus da pesquisa, as 

quais foram analisadas com base nos significados acional, representacional e 

identificacional (FAIRCLOUGH, 2003), como também, analisadas conforme as 

categorias da GDV (KRESS E VAN LEEUWEN, 200). Cada um dos significados e 

metafunções foi sinteticamente discutido (considerando a teorização no Capítulo 1) e 

interpretado por meio da utilização das respectivas categorias analíticas. Nesse trajeto, as 

questões de pesquisa começaram a ser respondidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fim de cumprir o objetivo de analisar charges sobre o governo e o processo de 

impeachment de Dilma Rousseff, veiculadas na web, esta pesquisa parte dos estudos da 

linguagem e de suas relações transdisciplinares para contribuir com a discussão sobre as 

mudanças na mídia (com ênfase nas mídias digitais por meio das charges), na política e 

nas formas específicas de uso da linguagem e seus consequentes efeitos.  

No capítulo 1, apresentamos a teoria de base linguística que sustentou 

majoritariamente os estudos dessa dissertação, a Análise do Discurso Crítica, a qual 

mostra-se bastante fértil nos estudos que investigam ideologia e hegemonia, 

principalmente por apresentar como eixo a relação dialética entre discurso e práticas 

sociais.  

  No capítulo 2, realizamos a exposição da Gramática do Design Visual, teoria que 

contribui para a leitura e interpretação de textos multimodais. Apresentamos as categorias 

analíticas a partir de sua aplicação em charges.  

No capítulo 3, trouxemos uma fundamentação para as reflexões discursivas e 

sociais. Inicialmente apresentamos o gênero charge, evidenciando suas características, 

funcionalidade e atuação social.  Discutimos sobre o discurso político na mídia e suas 

transformações decorrentes do tempo e tecnologias empregadas. Fizemos também, uma 

explanação sobre como a mídia apresentou o processo de impeachment, com ênfase para 

a atuação das charges no ciberespaço. Essas discussões sobre o papel, atuação e 

problemas midiáticos e políticos propiciam aportes para uma compreensão mais ampla, 

por esta razão, tão significativas para essa pesquisa.  

Iniciamos, o capítulo 4, detalhando os métodos utilizados neste estudo e sua 

articulação, como também apresentamos as etapas da pesquisa de forma minuciosa e 

apresentamos o corpus. Em seguida, expomos (Seção 4.2) os eventos conjunturalmente 

ligados ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, “que atua[ra]m tanto 

sustentando quanto transformando/rearticulando práticas” (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 2002, p. 22).  

No Capítulo 4, apresentamos detalhadamente o corpus e desenvolvemos as 

análises com base nas categorias da ADC e GDV. À medida que as análises iam sendo 

desenvolvidas as questões de pesquisas começavam a serem respondidas.  
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Destinamos algumas considerações de cada significado para serem apresentadas 

neste momento para, em seguida, apresentar reflexões mais abrangentes sobre o resultado 

da pesquisa.  

Algumas questões foram lançadas a fim de nortear a pesquisa, elas serão 

retomadas juntamente com algumas respostas encontradas. A primeira questão de 

pesquisa buscava entender como foram engendradas, através da web e das práticas 

sociodiscursivas dos chargistas, as interações sociais.  

Como vimos, em decorrência das transformações tecnológicas dos últimos anos, 

as charges sofreram mudanças em seu processo de produção, hoje a maioria dos desenhos 

deixaram de ser feitos à mão e passaram a incorporar elementos como sons, músicas, 

movimentos, etc. como é o caso das charges dinâmicas.  

As charges digitais estão inseridas em práticas sociais as quais necessitam, não 

apenas, mas em grande parte do uso do computador e da internet, tanto para sua produção 

e divulgação, quanto para sua leitura e interação. Dentro das práticas sociais digitais, seja 

para o consumo de material de entretenimento, estabelecer relações interpessoais, 

compartilhar conteúdo, trabalhar, buscar por conhecimento, etc. o acesso a textos 

eletrônicos se intensificou muito.  

Como pudemos verificar, as charges analisadas recontextualizam outros textos, 

tais como, notícias, fatos, comentários, entrevistas, e até outras charges, para produzirem 

novo texto, no qual podem negar, confirmar e responder à textos produzidos 

anteriormente e posteriormente.   

As charges são textos jornalísticos opinativos que transitam na esfera pública, às 

vezes podem estar limitadas por conta do acesso (necessitando da aprovação do chargista 

para ter acesso a sua conta em rede), e também apresentam efeitos; atuam 

primordialmente, no contexto político.  

O estabelecimento identitário nesses textos combinam elementos do contexto real 

– política nacional brasileira – e a elementos constituídos a partir do imaginário dos 

produtores. Consequentemente, as formas de modalidade e suas inferências tanto 

destacam identificações feitas em outros textos – notícias, reportagens, entrevistas, etc. 

os quais os chargistas se filiam - como constituem ou reconstituem identificações no 

próprio texto.  

Analisando as charges enquanto texto multimodal, em uma cadeia de gêneros, elas 

acentuam as relações entre o que é real e ficcional no ciberespaço. Os chargistas (ator 

social) projetam-se por meio do das redes sociais e sites (organização), os quais 
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estabelecem ação sobre indivíduos/leitores e leitoras (outros atores sociais) de promover 

reflexões e ações. Mesmo que os leitores não concordem com o texto a relação ocorre. 

Os leitores podem concordar, questionar, refletir, rechaçar o texto - seguido ao não do 

riso.   

A partir dessas relações, os leitores podem curtir, fazer comentários a favor ou 

contra o texto, compartilha-lo ou criar uma nova publicação fazendo uso do texto. 

 A segunda questão de pesquisa buscava investigar de que modo os chargistas 

representaram discursivamente Dilma Rousseff e temas centrais para o impeachment.  

Como pudemos verificar, as charges constituem uma forma de ação. Nelas, Dilma 

Rousseff é apresentada como mulher, de forma inferiorizada, que se preocupa com seus 

próprios interesses e que está envolvida em atos de corrupção. As charges são altamente 

desempoderantes e buscam desqualificar Dilma Rousseff para promover o impeachment. 

A imagem da presidenta como corrupta e incompetente é cuidadosamente construída 

(como evidenciamos nas análises).  

A charge, enquanto texto multimodal, apresenta uma elevada carga de sentidos na 

produção dessas representações, por meio de caricaturas, estereótipos, metáforas, 

símbolos, cores, entre outros elementos. Vimos Dilma Rousseff ser representada como: 

uma bruxa ou rainha má; como homem; como chefe da súcia; como um monstro pré-

histórico; como uma criança; e como jogadora.  

As charges pretendem naturalizar um visão retrógrada e enraizada profundamente 

na sociedade brasileira, o estereótipo de mulher frágil, incapaz de governar, de burra e 

tantos outros adjetivos descabidos, fazendo o leitor acreditar que a presidenta Dilma é o 

elemento desestabilizador e responsável pelos problemas sociais, pela crise econômica, 

enfim, pelas dificuldades que afetaram o país, de modo que ela é representada como a 

raiz do problema, principalmente da corrupção e, para dar fim ao caos que assola o Brasil, 

ela precisaria ser destituída do cargo. Consequentemente, o discurso construído acerca da 

presidenta é marcado por representações socioideológicas que a identificam como 

ignorante, corrupta, má gestora, infantil, entre outras representações desfavoráveis. 

 A terceira questão de pesquisa pretendia compreender qual argumentação ou 

construção discursiva foi utilizada pelos chargistas para construir uma imagem negativa 

da presidenta e favorecer o impeachment.  

A estrutura interna das charges é produzida a partir da oposição ao governo Dilma. A 

voz da presidenta não aparece nos discursos, ela é calada, enquanto é apresentado um 
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discurso que se apresenta ao lado do povo, do progresso, do compromisso com o 

reestabelecimento da economia do Brasil e com o fim da corrupção. 

A maior parte das marcas intertextuais analisadas traz à memória acontecimentos 

políticos do Brasil, principalmente relativos ao governo Dilma e seu impeachment. Os 

chargistas buscaram estabelecer como consenso que ‘Dilma é corrupta’. Essa alegação é 

apresentada de maneira explícita e implícita (principalmente por meio das ironias) nos 

textos.  

Com base nos discursos que foram depreendidos dos textos no processo de 

análise, foi possível detectar as incidências até mesmo temáticas relacionadas ao período 

eleitoral, governo e impeachment de Dilma Rousseff – de modo sempre crítico – não há 

por exemplo, uma crítica ao sistema político como um todo ou a outros políticos. Alguns 

dos discursos mais latentes nas charges são: o discurso da corrupção, o discurso de ódio, 

o discurso machista, da má gestão e o discurso da mobilização social pró-impeachment.  

 A quarta questão de pesquisa referia-se à possibilidade de identificar discursos no 

corpus que legitimaram e reforçaram relações de dominação. 

Vimos no capítulo 4, como analisar de forma mais sistemática algumas das 

escolhas semióticas básicas encontradas em charges de forma linguística e visual, de 

modo que nos permitiram extrair os discursos mais amplo sendo comunicados e, assim, 

revelar a ideologia presente. As escolhas, por mais básicas e/ao acaso pareçam, tanto 

verbais quanto icônicas podem ser usadas para criar um campo de significado. 

Os textos chargistas envolvem diversas camadas de encadeamentos ideológicos, 

as quais já foram mencionadas na análise. Não tínhamos a pretensão de esgotá-las, 

contudo, identificamos dois modos ideológicos mais pontuais: legitimação e 

fragmentação. 

A estratégia de racionalização é utilizada como forma de legitimar a 

representação de Dilma construída nos textos. Quem lê as charges é apresentado a uma 

linha de raciocínio convincente que o conduz ao descrédito da presidenta enquanto líder 

do país.  

Em quase todas as charges é visível a união de estratégias para combater e 

derrubar a presidenta. A estratégia de diferenciação cria distanciamento entre os leitores 

e a presidenta e a estratégia de expurgo do outro, reforça ainda mais essa oposição, 

apresentando-a como inimiga levando a crer, portanto, que deve ser destituía do cargo.  
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  Para a ADC fica, então, a questão: quem poderia ter interesse em afirmar que a 

Dilma Rousseff é corrupta? E ainda, quem teria interesse e/ou se beneficiaria com o 

impeachment de Dilma Rousseff? 

Conforme Fairclough (1994) afirma, a partir do conceito de hegemonia, é mais 

fácil para os poderosos se perpetuarem no poder por meio do consenso público do que 

pela força. Portanto, os exemplos de liberdade de expressão representados na mídia, a 

apresentação de uma outra versão da história - principalmente alcançada com as mídias 

inndependentes -, que até pouco tempo o público em geral não tinha acesso, e a reeleição 

de Dilma Rousseff, não foram ao encontro dos anseios dos políticos de oposição, 

sobretudo PMDB e PSDB, assim como, de banqueiros e empresários engajados com o 

Golpe, os quais montaram um cerco jurídico, político e midiático a fim de tomarem o 

poder.  

As charges produzem discursos e representações que levam os leitores a verem o 

governo Dilma de modo negativo, consequentemente, seus programas de governo passam 

a ser encarados também de forma negativa.  

Por que um governo que continuou e deu a início a grandes transformações no 

país é representado de forma tão negativa?  

 

Estudos, pesquisas e análises mostram que houve uma mudança 

profunda na composição da sociedade brasileira, graças aos programas 

governamentais de transferência da renda, inclusão social e erradicação 

da pobreza, à política econômica de emprego e de elevação do salário 

mínimo, à recuperação de parte dos direitos sociais das classes 

populares (sobretudo relativos a alimentação, saúde, educação e 

moradia), à articulação entre esses programas e o princípio do 

desenvolvimento sustentável e aos primeiros passos de uma reforma 

agrária que permita às populações do campo não recorrer à migração 

forçada em direção aos centros urbanos. Os programas sociais 

determinaram mudanças profundas nos costumes (particularmente no 

que se refere às mulheres e aos jovens), operando transformações no 

plano da cultura, isto é, dos valores simbólicos (CHAUÍ, 2016, p. 16). 

 

Que razões estariam por traz de um discurso que vê os programas do PT - que 

conseguiram erradicar a fome e efetivar políticas sociais que foram importantes para 

atenuar as disparidades socioeconômicas do país -, como prejudicial? 

O discurso no atual enquadre social capitalista ganhou demasiada importância 

para conquistar consenso. O discurso neoliberal, que classifica as novas reformulações 

propostas pelo capitalismo como algo que faz parte do avanço natural das coisas, 

independente e inevitável (FAIRCLOUGH, 2003).  
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De acordo com Fairclough, as ambições hegemônicas neoliberais, são, em alguma 

medida, decorrentes dessa visão universalista do novo capitalismo. Seu triunfo pode ser 

mensurado em termos de recorrência, isto é, do quanto esse discurso repercute nos 

diversos tipos de texto - vimos essa ação/mobilização ocorrer com as charges no 

ciberespaço. E, muitas vezes, as charges conseguem soar como discursos apartidárias.  

Uma sociedade que é frequentemente impregnada por discursos neoliberais tende 

a naturalizá-los – nisto consiste “a força do discurso dominante” -, apresentado 

geralmente como única saída (BOURDIEU, 1998), favorecendo assim, a sua aceitação 

tácita e sua manutenção.  

O discurso neoliberal que fundamentou o golpe, também encontrado nas charges, 

é um discurso conservador mascarado por um discurso progressista profícuo. 

Verificou-se a participação e adoção da ideologia neoliberal capitalista, por meio 

de traços de luta hegemônica, a escolha por representar Dilma Rousseff e suas pautas de 

forma negativa, e ocultarem outro(s) culpado(s), evidenciam articulações e interesses 

particulares.   

A supressão da representação de Michel Temer nas charges e total atribuição de 

culpa à Dilma Rousseff visou contribuir para a construção de uma identidade positiva e 

estabelecimento de confiança dele, como a melhor escolha, diante do público em geral, 

além da projeção de um sistema de crenças em que a saída da presidenta acabaria com a 

corrupção e a apresentação do governo Temer como responsável por resolver os 

problemas do país. 

Ao se opor a plataforma do governo Dilma, fica implícito que as charges apoiam 

o governo (àquela época interino) Temer e suas propostas. Com o atual quadro, Temer já 

aponta para a redução de direitos, como por exemplo, a reforma trabalhista - a situação 

da população brasileira, sobretudo os menos abastados e os grupos de risco, será ainda 

mais difícil.  

 A elite financeira, a grande mídia, o parlamento comprado e o judiciário se uniram 

para pôr fim ao governo eleito. Realizado o golpe, todos os interesses que se coordenaram 

deram início ao saque – vender as riquezas do Brasil, a Petrobrás à frente dessa lista, 

cortar gastos sociais, acabar/diminuir investimentos, fazer a “farra da privataria”. 

Enquanto a classe trabalhadora retorna ao esquecimento “à marginalidade e aos salários 

de escravos por serviços à classe média e às empresas dos endinheirados” (SOUZA, 2016, 

p. 132).   

 Conforme explica Taylor (in Marsh & Stoker, 1995, p.253),  
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Para Gramsci, a mudança histórica não pode ser entendida em termos 

de um desenvolvimento linear simples (Comunismo inevitavelmente 

supera o capitalismo), mas tem que ser julgada em toda a sua 

complexidade. Ela é aberta e contingente e existem dimensões políticas, 

ideológicas e culturais que são cruciais para o desenvolvimento da 

consciência. ‘Consciência’ aqui se refere a mais do que a experiência 

econômica da exploração; ela envolve um entendimento de como as 

pessoas estão sujeitas aos efeitos de visões ideológicas concorrentes em 

relação ao mundo. 

De acordo com a visão gramsciana, não é apenas o aspecto econômico que requer 

atenção, como entende o marxismo economicista tradicional, os componentes 

superestruturais, concernentes à “consciência” tais como a cultura, a religião, a ideologia, 

as diferentes visões de mundo (burguesa e proletária) também são igualmente importantes 

para explicar a dominação burguesa na sociedade capitalista.  

Gramsci (2002) classificou a imprensa como aparelho político-ideológico que 

cria, difunde e liga uma visão de mundo, cumprindo seu papél principal que é organizar 

e disseminar tipos específicos de cultura elaborados inerentemente com um determinado 

grupo social hegemônico e, é esse grupo que ordena antecipada e explicitamente as 

orientações de como as coisas, eventos e pessoas devem ser entendidas.  

Desse modo, ao analisar as charges a partir da visão de Gramsci, observamos que 

esses textos se constituem de aparelho particular de hegemonia à medida que promovem 

intervenções no plano político e cultural para estruturar e compartilhar informações e 

visões que formam o consenso em torno de uma concepção específica de mundo, neste 

caso, uma visão negativa sobre Dilma Rousseff e seu governo.  

Conforme a tese de Gramsci, a superestrutura é responsável por conservar as 

relações de classe, e essa submissão se realiza através dos mecanismos de hegemonia do 

Estado e da sociedade civil. Sendo necessário desenvolver uma contra-hegemonia capaz 

de suplantar essa dominação, o que pode ser alcançado se a classe trabalhadora, 

integrando os intelectuais socialistas, executarem a criação e o desenvolvimento de uma 

nova cultura, a qual refute à hegemonia burguesa.  

Como sabemos, a demanda pela imparcialidade, mesmo considerando-a como 

inalcançável, é indispensável em qualquer veículo de comunicação. E, com relação às 

charges digitais, é necessário salientar que, colocar o comprometimento político em 

segundo plano e enfatizar o riso, também é uma decisão política, não neutra. Podendo 

favorecer a alguém ou a grupos, inevitavelmente.   
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Diante do trabalho realizado até o momento, destacamos a relevância das análises 

de texto, discurso e ideologia na atual conjuntura política brasileira, ainda assim 

demarcamos a sua incompletude. 

Uma das principais especificidades das pesquisas em ADC é o propósito político 

em buscar desvelar ideologias estabelecidas socialmente, com a finalidade de contribuir 

com mudanças nas práticas sociais, as quais percorrem por mudanças nas ações, 

representações e identificações. Desse modo, a leitura crítica dos textos é relevante e 

indispensável para a reflexão social.  

Acreditamos que essa investigação pode contribuir para desvelar discursos 

recorrente, disseminados e naturalizados, que dissimularam fatos e formularam 

“verdades” ideológicas, nas quais a falsa narrativa imperou, desprestigiando os fatos,  

em prol do poder assimétrico. 

Essa formulação, vista aqui do ponto de vista ideológico, principalmente da 

dissimulação – por vezes não percebida pelos leitores -, como discursos que pretendem 

omitir ou negar relações de dominação por meio de representações que atravessam 

relações ou processos sociopolíticos, culturais e históricos envolvidos. 

Dissimula interesses de poder envolvidos, por isso dão ênfase a crise econômica 

e suposta crise política, representa Dilma Rousseff como desequilibrada, despreparada e 

incapaz, desprestigiando-a enquanto gênero social, e assim, ignoram o processo eleitoral 

legítimo pretendendo dar cabo de sua função como Chefe de Estado.  

As redes sociais enquanto veículos persuasivos de mobilização social, revelam-se 

alicerçados nas práticas de grupos hegemônicos ou não, o que revela a necessidade de 

refletirmos sore o demasiado volume de informações/discursos tomados como “verdade” 

advindo de fontes não confiáveis ou não independentes.  

É notável no arranjo narrativo ideológico que constrói uma suposta “crise política 

e econômica” por meio da criação da “mãe da corrupção”, do jogo de imagens, da 

desfaçatez em uma rede de ordens do discurso (política, jurídica, midiática), ocultando, 

assim, os reais interesses e projetos particulares, posto que não há crime 

comprovadamente cometido pela presidenta Dilma. 

Ainda que as charges tentem se mostrar apartidárias, verificamos nas ações 

comunicativas sua articulação e filiação às ideologias de grupos hegemônicos brasileiros 

(que também estão filiados a grupos mundiais), o que aponta para sua diligência para 

auxiliar a execução de valores neoliberais engajados aos interesses de políticos 

oposicionistas ao governo progressista de Dilma Rousseff e do PT. 
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Esperamos que os pontos positivos decorrentes das escolhas teórico 

metodológicas que fizemos — ao realizar a análise em que figuram a relação entre 

linguagem e sociedade —, sejam mais pertinentes e que nosso trabalho possa despertar 

em potenciais leitores a possibilidade de sua extensão ou aplicação diversa.  

Sabemos que ainda há muito trabalho ainda a ser desenvolvido como ampliação e 

aprofundamento dessa pesquisa e seus desdobramentos. Pesquisas sobre discurso, 

gêneros discursivos, web, mídia e política, requerem uma investigação mais profunda, 

especialmente, no que se refere à relação entre discursos que circulam em rede e a política 

nacional atual.  

Acreditamos que as discussões e os métodos de leitura e análise com base na ADC 

e GDV podem/devem ser levadas ao ensino básico. A escola precisa contemplar a 

diversidade de gêneros discursivos que circulam socialmente e contribuir para a formação 

de estudantes capazes de produzir e ler criticamente esses textos. A mudança pode ser um 

processo  difícil, mas não impossível, como atesta Paulo Freire (2001 [1996]) e que “No 

mundo da História, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar” 

(p. 86), essa é uma perspectiva que exige de todos nós uma atuação prática – e também, 

crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Marina. Jabuti não sobe em árvore: como o MBL se tornou líder das 

manifestações pelo impeachment. In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M (Orgs.) Por 

que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no Brasil. 1. ed. [s.l.] 

Boitempo, 2016. P. 42 – 46. 

 

ARBACH, Jorge Mtanios Iskandar. O fato gráfico: o humor gráfico como gênero  

jornalístico. São Paulo: USP/SP. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação), 2007. 

 

ARCHER, Margaret, S. et al. Critical Realism: Essential Readings. London: Routledge, 

1998. 

 

BAUER, Martin W.; ARTS, Bas. A construção do corpus: um princípio para a coleta de 

dados qualitativos. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George (orgs). Pesquisa 

qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 4. ed. Trad. Pedrinho A. 

Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2005 [2000]. p. 39-63. 

 

BHASKAR, Roy. A Realist Theory of Science. London: Verso, 2008. 

 

_____. Facts and Values: Theory and Practice. In: ARCHER, M. S. et al. Critical 

Realism: Essential Readings. London: Routledge, 1998a. p. 409-443. 

 

_____. Societies. In: ARCHER, M. S. et al. Critical Realism: Essential Readings. 

London: Routledge, 1998b. p. 206-257. 

 

_____. The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary 

Human Sciences. 3. ed. New York: Routledge, 1998c.   

 

BAKHTIN, Mikhail. (VOLOCHINOV). Marxismo e filosofia da linguagem. São 

Paulo: Hucitec, 1986, p. 90-127. 

 

_____. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Tradução de Paulo 

Bezerra. São Paulo, Martins Fontes, 4a. ed., 2003 [1952-1953]. 

 

BLOOR. Thomas; BLOOR, Meriel. The Functional Analysis of English: a Hallisayan 

Approach. Bristol: Arnold, 1995. 

 

BOITO JR, Armando.  Os atores e o enredo da crise política. In: JINKINGS, I.; DORIA, 

K.; CLETO, M (Orgs.) Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise 

política no Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. P. 23-28.  

 

BOULOS, Guilherme; GUIMARÃES, Vitor. Resistir ao golpe, reinventar os caminhos 

da esquerda. In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M (Orgs.) Por que gritamos 

golpe? Para entender o impeachment e a crise política no Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 

2016. P. 112-115. 

 

BOURDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 



237 

 

 

BRAIGHI, Antonio A. Andrade. Análise do Discurso Midiativista: Uma abordagem às 

transmissões simultâneas do Mídia Ninja. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos), 

POSLIN/UFMG, Belo Horizonte, 2016. 

 

CASSIN, Marcos. Ideologia, trabalho e educação. IV Colóquio Marx e Engels, 

Campinas. 2005. Anais eletrônicos. Disponível em: 

<www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20IV%20COLOQUIO/ 

comunica%E7%F5es/GT5/gt5m3c4.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

 

CASTAÑEDA, Marcelo. Midiativismo: tecnologias, práticas e contextos nas lutas no Rio 

de Janeiro (PPGCom/UERJ). Virtual Books, 2016.  

 

CLETO, Murilo. O triunfo da antipolítica. In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M 

(Orgs.) Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no 

Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. P. 37-41. 

 

CHAUI, Marilena. A nova classe trabalhadora brasileira e a ascensão do 

conservadorismo. In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M (Orgs.) Por que gritamos 

golpe? Para entender o impeachment e a crise política no Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 

2016. P. 16-22.  

 

CHOULIARAKI, Lilie. & FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in late modernity - 

rethiking critical discourse analysis. Edinburgo: Edinburgh University Press,1999.  

 

CRUZ, A., & CHARLES, S. (2010, out.). Caricatura e charge: apontamentos sobre 

carnavalização e inversão da realidade no jornalismo (2010). In: Revista PJ: Br. São 

Paulo, ano VII (13). Disponível em: 

<http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/artigos13e.htm>Acesso em: 12 ago. 2017. 

 

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. Introdução: a disciplina e a prática da 

pesquisa qualitativa. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. O planejamento da 

pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Trad. Sandra R. Netz. Porto Alegre: 

Artmed, 2006 [2003]. p. 15-41.  

 

DIJK, Teun. A. Van. Racism in the press. London: Arnold, 1986. 

 

_____. Critical Discourse Studies: a Sociocognitive Approach. In: WODAK, R.; 

MEYER, M. (Ed.). Methods for Critical Discourse Analysis. 2. Ed. London: Sage, 

2009. P. 62 – 86. 

 

DÓRIA, Palmério; SEVERIANO, Mylton. Golpe de Estado: o espírito e a herança de 

1964 ainda ameaçam o Brasil. São Paulo: Geração Editorial, 2015.  

 

FAIRCLOUGH, Norman. Discourse and social change. Cambridge: Polity Press, 1992. 

[Trad. bras. Discurso e mudança social. Coordenadora da trad. Izabel Magalhães. 

Brasília: Editora UnB, 2001. 

 

______. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge, 

2003. 

http://www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20IV%20COLOQUIO/%0Acomunica%E7%F5es/GT5/gt5m3c4.pdf
http://www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20IV%20COLOQUIO/%0Acomunica%E7%F5es/GT5/gt5m3c4.pdf
http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/artigos13e.htm


238 

 

______. Language and power. New York: Longman, 1991. 

 

_____. Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language. New York: 

Longman, 1995. 

 

_____. Discurso, mudança e hegemonia. In: PEDRO, E. R.  (org.). Análise crítica do 

discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional. Lisboa: Caminho: 1997, p. 77-104.  

 

______. A dialectical-relational approach to critical discourse analysis in social research. 

In: WODAK, R.; MEYER, M. (Ed.). Methods for Critical Analysis. 2. Ed. London: 

Sage, 2009. P. 162-186. 

 

FEGHALI, Jandira. A ilegitimidade do governo Temer. In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; 

CLETO, M (Orgs.) Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise 

política no Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. P. 125-126. 

 

FERNANDES, Alessandra Coutinho. Análise do discurso crítica: para leitura de textos 

da contemporaneidade. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

 

FERNANDES, José D. Campos; ALMEIDA, Danielle B. Lins. Revisitando a gramática 

visual nos cartazes de guerra. In: Perspectivas em análise visual: do fotojornalismo ao 

blog. João Pessoa: Editora da UFPB, 2008. 

 

FONSECA, Joaquim da. Caricatura: A imagem gráfica do humor. Porto Alegre: Artes 

e Ofícios. 1999. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 19. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001 [1996].  

 

KAFKA, Franz. O processo. Tradução: Modesto Carone. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999. 

 

GARTON, L.; HAYTHORNTHWAITE, C. e WELLMAN, B. Studying Online Social 

Network. Journal of Computer Mediated Communication, n. 3, vol 1, 1997. 

 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São 

Paulo: Ed. da Unesp, 1991. 

 

GOMES, Ciro. Por que o golpe acontece? In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M 

(Orgs.) Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no 

Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. P. 34-36. 

 

GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história.  Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 1984. 

 

_____. A Gramsci reader: selected writings 1916-1935. David Forgacs (Org.). London: 

Lawrence and Wishart, 1988. 

 

_____. Cadernos do cárcere - Literatura. Folclore. Gramática. Apêndices: variantes e 

índices. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. Vol.06. 



239 

 

______. Os jornais e os operários. Marxists Internet Archive, 2005 [1916]. Disponível 

em http://www.marxists.org/portugues/gramsci/1916/mes/jornais.htm.Acesso em 

02/03/2018. 

 

HALLIDAY, Michael A. Kirkwood. An interpretation of the functional relationship 

between language and social structure, from Uta Quasthoff (ed.) Sprachstruktur – 

Sozialstruktur: Zur Linguistischen Theoriebildung, 1978, p. 3 – 42. 

 

_____. Language as a Social Semiotic: the Social Interpretation of Language and 

Meaning. London: Arnold, 1993. 

 

HALLIDAY, Michael A. Kirkwood; MATTHIESSEN, Christian M. Ingemar Martin. An 

introduction to functional grammar. Britain: Hodder Education. 2004.  

 

_____. Halliday’s Introduction to Functional Grammar. Fourth Edition. New York: 

Routledge. 2014.  

 

HARVEY, David. Justice, nature and the geography of a difference. London: 

Blackwell, 1996. 

 

HINE, C. Virtual Ethnography. London: Sage, 2000. 

 

JINKINGS, Ivana. Apresentação O golpe que tem vergonha de ser chamado de golpe. In: 

JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M (Orgs.) Por que gritamos golpe? Para entender 

o impeachment e a crise política no Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. 

 

KOZINETS, R. V. On netnography: Initial Reflections on Consumer Research 

Investigations of Cyberculture. Evanston, Illinois, 1997. 

 

LIEBEL, Vinícius. Humor gráfico – apontamentos sobre a análise das charges na 

História. Disponível em: www.anpuh.uepg.br. Acesso em: 11 set.2008. 

 

LÖWY, Michael. Da tragédia à farsa: o golpe de 2016 no Brasil. In: JINKINGS, I.; 

DORIA, K.; CLETO, M (Orgs.) Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment 

e a crise política no Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. P. 52-57. 

 

MAGALHÃES, Amarildo P. Sentido, história e memória em charges eletrônicas 

sobre o governo lula: os domínios do interdiscurso. 2006. 247 p. Dissertação (Mestrado 

em Letras) – Curso de Pós-Graduação em Letras, Universidade Estadual de Maringá, 

Maringá, 2006. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp000430.pdf>. Acesso em: 17 

nov. 2016. 

 

MAGALHÃES, Izabel. Teoria Crítica do Discurso e Texto. Linguagem em (Dis)curso 

- LemD, Tubarão, v. 4, n.esp, p. 113-131, 2004. 

 

______. Introdução: a Análise do Discurso Crítica. In: D.E.L.T.A. São Paulo: Educ, 

2005, v. 21, n. especial, pp. 1-11.  

 

http://www.marxists.org/portugues/gramsci/1916/mes/jornais.htm.Acesso


240 

 

MARQUES De Melo, J. Jornalismo opinativo. Campos do Jordão: Editora Mantiqueira. 

2003. 

 

MIANI, Rozinaldo Antonio. (2012). Charge: uma prática discursiva e ideológica. 9ª Arte. 

São Paulo, v.1, n.1, 1º semestre/2012, pp. 37-48. Disponível em:  

<http://www2.eca.usp.br/nonaarte/ojs/index.php/ nonaarte/article/view/3/7>. Acesso em: 

22 jun. 2017.  

 

MOSCOVICI, Serge. On Social Representations. In: FORGAS, J.  P. (Ed.). Social 

Cognition: Perspectives on Everyday Understanding. London: Academic Press, 1982. p. 

181 – 209. 

 

OUTHWAITE, Willian.; BOTTOMORE, Tom. (Ed.). Dicionário do pensamento do 

século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. 

 

PAULANI, Leda M. Uma ponte para o abismo. In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, 

M (Orgs.) Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no 

Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. 

 

QUINALHA, Renan. “Em nome de Deus e da família”: um golpe contra a diversidade. 

In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M (Orgs.) Por que gritamos golpe? Para 

entender o impeachment e a crise política no Brasil. 1. ed. [s.l.] Boitempo, 2016. P. 106-

111. 

 

RAMALHO, Viviane, RESENDE, Viviane de Melo. Análise de Discurso Crítica. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

 

_____. Análise de Discurso Crítica, do modelo tridimensional à articulação entre as 

práticas: implicações teórico-metodológicas. Linguagem em (Dis)curso, 5: 185-207, 

2004. 

 

_____. Análise de Discurso (para a) crítica: o texto como material de pesquisa. 

Campinas: Pontes, 2011. 

 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2 ed. – Porto Alegre: Sulina, 2011.  

 

REZZUTTI, Paulo. Mulheres do Brasil: a história não contada. Rio de Janeiro: Leya, 

2018. 

 

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

Maringá: Ed. da UEM, 2000. 

 

SANTOS, Thaiza de Carvalho dos. Movimentos sociais em Rede: uma aproximação das 

ações sociodiscursivas do “Movimento Brasil Livre”. Dissertação (Mestrado em 

Linguística). Universidade de Brasília, Instituto de Letras, Departamento de Linguística, 

Português e Línguas Clássicas, Programa de Pós-Graduação em Linguística. 2016. 

Disponível em:< http://repositorio.unb.br/handle/10482/22752>. Acesso em: 15 mai. 

2017. 

 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/22752


241 

 

SARGENTINI, Vanice. Discurso político e redes sociais. Revista da ABRALIN, v.14, 

n.2, p. 215-232, jul./dez. 2015. 

 

SAYER, Andrew. Características-chave do Realismo Crítico na prática: um breve 

resumo. Estudos de Sociologia. Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

da UFPE, v. 6, n. 2, jul./dez., 2000, p. 7-32. 

 

SOUZA, Jessé. A radiografia do golpe: entenda por que você foi enganado. Rio de 

Janeiro: LeYa, 2016. 

 

SOUSA SANTOS, Boaventura. A globalização e as ciências sociais. 4ª ed. – São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

SPYER, Juliano. Conectado: o que a internet fez com você e o que você pode fazer com 

ela. 2. Ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

 

SWALES, John M. Research genres: explorations and applications. New York: 

Cambridge University Press, 2004. 

 

Taylor, George in Marsh, David e Stoker, Gerry. Theory and Methods in Political 

Science. Nova Iorque: St. Martin’s Press, 1995. 

 

THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social e crítica na era dos 

meios de comunicação de massa. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

WODAK, Ruth. Do que trata a ADC – um resumo de sua história, conceitos importantes 

e seus desenvolvimentos. Disponível 

em:<http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/linguagem-em-

discurso/0403/040310.pdf>.Acesso em: 28 jul. 2016. 

 

WODAK, Ruth; MEYER, Michael (Ed.). Methods for Critical Discourse Analysis. 2. 

Ed. London: Sage, 2009. 

 

 


