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RESUMO 

 

 

As teorias pragmáticas evidenciam a importância de que textos atuais devem ser vistos 

como ambientes de interação e troca entre sujeitos e não apenas como uma sequência de 

frases que apenas se relacionam. O presente trabalho teve por objetivo apontar como, apesar 

da violação das máximas conversacionais, a intenção comunicativa é mantida, com fins 

evidenciar o humor crítico. Para tal, utilizamos os pressupostos da teoria griceana e da teoria 

pragmática (1957; 1975); Austin (1990) Searle (1975), Rajagopalan (2002; 2010), os 

conceitos de humor de Travaglia (1990), Raskin (1985), Pinto (2001), Moura (2006), Possenti 

(2010); quanto ao gênero discursivo, apoiamo-nos nas conjecturas de Bakhtin (2003) e 

Marcuschi (2010). Para os construtos sobre competência comunicativa Bachman (2003) 

Utilizamos como corpus de análise dez peças chárgicas de humor digital em língua espanhola 

(charges e cartuns), de diferentes autorias, publicados nos jornais: El País, El Mundo, El 

Diário e La Vanguardia, com a finalidade de analisar/descrever as máximas de quantidade, 

qualidade, modo e relevância supostamente violadas nesse gênero discursivo. A metodologia 

usada fundamentou-se em uma pesquisa de natureza básica, cuja finalidade é aumentar a 

compreensão dos fenômenos pesquisados e fornecer base de conhecimento científico. Ela é 

classificada como uma investigação de cunho exploratória e descritiva, de natureza 

qualitativa-interpretativa. Observamos, portanto, que a violação das máximas não constitui 

um problema na construção dos significados no gênero do humor chárgico e a não 

observância das regras do Princípio Cooperativo, ao contrário, é necessária para gerar o 

humor crítico. Concluímos, pois, que as violações são capazes de produzir não só o humor 

crítico como outros fenômenos de ordem pragmática. 

 

Palavras-chave: Pragmática. Contexto. Máximas Conversacionais. Humor crítico. 

  



RESUMEN 

 

 

Las teorías pragmáticas evidencian la importancia de que textos actuales deben ser 

vistos como ambientes de interacción e intercambio entre sujetos y no sólo como una 

secuencia de frases que sólo se relacionan. El presente trabajo tuvo por objetivo apuntar 

como, a pesar de la violación de las máximas conversacionales, la intención comunicativa se 

mantiene, con fines evidenciar el humor crítico. Para ello, utilizamos los presupuestos de la 

teoría griceana y de la teoría pragmática (1957, 1975); Austin (1990), Rajagopalan (2002; 

2010), los conceptos de humor de Travaglia (1990), Raskin (1985), Pinto (2001), Moura 

(2006), Possenti (2010); en cuanto al género discursivo, nos apoyamos en las conjeturas de 

Bakhtin (2003) y Marcuschi (2010). Para los constructos sobre competencia comunicativa, 

Bachman (2003). Utilizamos como corpus de análisis diez piezas en historietas de humor 

digital en lengua española (caricaturas y carteles), de diferentes autorías, publicados en los 

periódicos: El País, El Mundo, El Diario, La Vanguardia con la finalidad de analizar/describir 

las máximas de cantidad, calidad, modo y relevancia supuestamente violadas en este género 

discursivo. La metodología utilizada se fundó en una investigación de naturaleza básica, cuya 

finalidad es aumentar la comprensión de los fenómenos investigados y proporcionar base de 

conocimiento científico. Se clasifica como una investigación de cuño exploratorio y 

descriptivo, de naturaleza cualitativa-interpretativa. Por lo tanto, observamos que la violación 

de las máximas no constituye un problema en la construcción de los significados en el género 

del humor en historietas, y la no observancia de las reglas del Principio Cooperativo, al 

contrario, es necesaria para generar el humor crítico. Concluimos, pues, que las violaciones 

son capaces de producir no sólo el humor crítico, como otros fenómenos de orden pragmático. 

 

Palabras clave: Pragmática. Contexto. Máximas Conversaciones. Humor crítico 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A linguagem é um sistema complexo que está presente nas mais variadas práticas 

sociais e que não deve ser estudada apenas pelos aspectos estruturais da língua, muito menos 

como fenômeno isolado do prisma social e cultural de uma sociedade. Produto resultante das 

mais variadas experiências, a linguagem constitui parte da identidade do falante e funciona 

como organizador social de suas relações, atuando diretamente sobre os comportamentos 

humanos, assim como na fala e no pensamento.  

Esse complexo sistema exige de seus interlocutores uma série de habilidades que são 

construídas sob vários aspectos linguísticos e extralinguísticos e estão intimamente 

relacionadas às experiências vividas por cada falante. Um dos mais importantes linguistas da 

história, o dinamarquês Louis Hjelmslev, descreve em seu livro, Prolegômenos a uma Teoria 

da Linguagem
1
, a completude e o extraordinário papel da linguagem e a define como “uma 

inesgotável riqueza de múltiplos valores” e que esta “é inseparável do homem e segue-o em 

todos os seus atos”. O autor acrescenta ainda que “a linguagem é o instrumento graças ao qual 

o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua 

vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado” 

(HJELMSLEV, 2009, p.1-2). Assim, a linguagem, ao longo da história, sempre fez parte da 

trajetória humana, pois através dela o homem se expressa, faz-se entender e é entendido. 

Dessa forma, estabelecemos socialmente várias estratégias para que a comunicação aconteça 

de forma clara e fluida.  

Nos contextos atuais, a necessidade comunicativa reforça claramente que os processos 

conversacionais recorrem a diversas artimanhas no intuito de dizer algo. Como em um jogo, 

as escolhas que compõem o ato comunicativo são cada vez mais complexas, uma simbiose de 

linguagens: gestos, sinais, expressões faciais e corporais, sons, cores, imagens, e até mesmo a 

entonação da voz são instrumentos utilizados como elementos para externar algo. Estes 

processos constituem encadeamentos comunicacionais abundantes de informações que se 

apresentam em diferentes formas de linguagens e que facilitam a leitura daquilo que é dito e 

não dito, através da associação dessas artimanhas.  

                                                             
1
 A partir da distinção Saussuriana, Hjelmeslev (2009) postula que cada língua deve ser caracterizada não só no 

plano de expressão (pelos sons, pela forma, que ele escolhe para transmitir significação), mas também no plano 

do conteúdo (pela maneira como apresenta a significação), pois os signos de uma língua raramente têm 

equivalentes semânticos exatos em outra. 
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Nessa mesma perspectiva, as transformações tecnológicas, as motivações sociais e os 

diversificados tipos de suportes de comunicação digital, bem como a expansão e 

popularização da internet e das redes sociais, produzem uma série de textos multimodais que 

inserem os sujeitos em um plano no qual os conhecimentos extralinguísticos são essenciais 

para a sua compreensão. 

O interesse pela temática surge a partir de trabalhos já publicados sobre pragmática 

que denotam a relevância do estudo dessa ciência da linguagem na atualidade, como um 

campo interdisciplinar, de modo a entender os enunciados como composições enunciativas, 

capazes, não somente, de transmitir meras mensagens, mas de permitir uma interação entre 

sujeitos e suas experiências e que reforçam a importância da produção de textos eficazes e 

comunicativos.  

Desse modo, nos despertou o interesse pela temática as teorias que regem sobre 

conversações cooperativas, das quais o Principio Cooperativo 
2
 (PC) de Grice (1975) aponta 

para um conjunto de normas comunicativas que devem ser seguidas pelos interlocutores, com 

fins a manter uma comunicação fluída e clara e que, para isto, preconiza que o processo 

comunicativo seja eficiente, cooperativo e racional, através das máximas conversacionais 

composta por quatro categorias de análise, chamadas de máximas.  

Diante desse pressuposto, partimos de uma observação e apresentamos a seguinte 

questão de pesquisa: Por que, mesmo como a violação das regras de cooperação 

conversacional, ainda é mantida a intenção comunicativa nos textos chárgicos? 

De acordo com essa teoria, a violação das Máximas Conversacionais constitui um 

problema para o entendimento discursivo, visto que foge às regras do Princípio Cooperativo 

em ser eficiente, cooperativo e racional. Este estudo parte da alegação de que nem sempre a 

violação das máximas de conversação constitui um problema para a comunicação, pois, em 

alguns enunciados, é justamente a violação de algumas máximas que garantem a produção de 

sentido e cumprem a funcionalidade desejada.  

Propomos, nesta pesquisa, apresentar um estudo teórico e descritivo das máximas 

griceanas através da análise de charges e cartuns digitais em língua espanhola, em uma 

perspectiva dos estudos da pragmática conversacional, com fins de evidenciar a 

imprescindibilidade da violação das máximas para produzir o humor. E ainda buscamos: 

apontar quais são as “violações” do princípio cooperativo e classificá-las de acordo com as 

                                                             
2
 Paul Hebert Grice, filósofo inglês, preconiza que os falantes sigam um princípio cooperativo que os orienta a 

usar a língua de modo eficiente através da observação das máximas de modo, qualidade, quantidade e relevância. 
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características que apresentam; descrever aspectos da competência pragmática
3
 essenciais à 

compreensão dos textos dos quais fazem parte fenômenos: históricos, sociais e culturais. 

Este trabalho está organizado em capítulos. Além deste introdutório está subdividido 

em dois capítulos teóricos e um metodológico. No segundo capítulo apresentamos os 

pressupostos teóricos que embasam este trabalho. Esse capítulo é bastante relevante para 

compreensão do nosso estudo, pois aponta evidências teóricas das quais utilizamos para 

construir o objetivo geral e específico. Também é necessário para fornecer informações 

importantes quanto à argumentação da questão de pesquisa levantada, refutá-la ou reiterá-la, 

mediante a análise dos dados, posteriormente. Nele, ainda apresentamos os conceitos 

importantes sobre a Pragmática Conversacional, Contexto, Explícito e Implícito, os Atos de 

fala, as dêixis, Cortesia, Princípio Cooperativo e as Máximas Conversacionais, Implicaturas e 

Inferências fundamentadas pelos construtos teóricos de Grice (1975) e Austin (1962), Jonh 

Searle (1969) e Wittgenstein (1996), ressaltando os processos das máximas conversacionais e 

implicaturas. Também nele tecemos comentários sobre competência pragmática e nova 

pragmática, com base nas ideias de Mey (2001), Pinto (2001) e Rajagopalan (2002). 

Em seguida, no terceiro capítulo, apresentamos conceitos sobre o gênero discursivo 

por Bakhtin (2003) e Marcuschi (2010) e charge e cartum e suas características. Nesse mesmo 

capítulo, também discorremos sobre a teoria do humor, suas divisões e a quebra das 

expectativas pela fuga dos scripts, respaldados em Travaglia (1990), Raskin (1985), Pinto 

(2001), Moura (2006) e Possenti (2010). Nessa parte, a ênfase é dada a duas categorias que 

estão presentes nas charges e cartuns, a saber: o humor e a crítica, que são elementos 

observados na descrição do corpus em análise. 

No quarto capítulo, de igual importância, apresentamos a metodologia abordada neste 

estudo e as fases da pesquisa, bem como a análise do corpus e, consequentemente, a 

apresentação dos resultados. Os objetivos propostos que direcionaram nosso trabalho estão 

em torno da investigação da violação das máximas sob a ótica da pragmática conversacional, 

observando uma perspectiva mais funcional e social do uso da língua por meio do estudo de 

dez peças chárgicas de humor opinativo (charges e cartuns), que constituem nosso corpus de 

averiguação. Por fim, trazemos as considerações finais e as contribuições dadas ao campo 

linguístico, mediante os resultados obtidos através da constatação que a violação das máximas 

é imprescindível para o surgimento do humor crítico. 

                                                             
3
 Habilidade dos usuários de uma língua em fazer escolhas apropriadas para se comunicar de maneira exitosa em 

atividades comunicativas. 
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Sabemos da importância deste trabalho para compreendermos os processos inerentes 

aos fenômenos da linguagem e suas manifestações, assim também da consciência a nível 

pragmático entre falante/ouvinte, escritor/leitor, das escolhas racionais que se faz para 

alcançar a funcionalidade comunicativa através de seus discursos. 

Os textos chárgicos estabelecem uma série de combinações, de modo a produzir 

enunciados com uma performance altamente comunicativa. Dessa maneira, os textos de 

humor crítico (charge e cartum) corpus escolhido para este trabalho, vinculam conteúdos que, 

em geral, trazem uma carga de informações de natureza cultural muito importante, pois 

retratam a identidade de um país, personalidade ou costumes de uma sociedade. São textos 

cooperativos, pois têm como objetivo produzir, no leitor/observador, algum tipo de 

inquietação interativa. Através dos diversos comportamentos humanos de forma satírica, 

fazem rir, refletir e até mesmo criticar. 

Nesse sentido, percebemos que a noção de cooperação comunicativa está bastante 

relacionada a aspectos contextuais, sociais e culturais, como também às experiências 

individuais dos atores no processo conversacional, ou seja, aos conhecimentos científicos, 

empíricos, religiosos, filosóficos, tácitos, somados à identidade dos sujeitos e do contexto 

situacional no qual circunda a interlocução. 

Nesses termos, a pertinência deste estudo reside em ressaltar a importância da 

competência pragmática para a atividade comunicativa. Diante da afirmativa, observamos que 

as teorias de cooperação comunicativa apontam para a existência de leis implícitas que regem 

o ato comunicativo. Desse modo, verificamos que os interlocutores buscam produzir textos 

orais ou escritos mais cooperativos possíveis. Assim, temos ciência de que os interlocutores 

fazem escolhas linguísticas estrategicamente articuladas com fins a comunicar o humor, a 

crítica, até mesmo pelo não expressamente dito. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“A linguagem - eu quero dizer - é um refinamento” 

(WITTGENSTEIN, 1993, p. 420) 

 

 

2.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA 

PRAGMÁTICA 

 

A partir da última metade do século XX, a linguística assiste a uma profunda 

transformação, marcada pela ampliação do seu instrumento teórico: experimenta a renovação 

da psicolinguística, da semiótica e etnolinguística e do surgimento de novas disciplinas como 

a pragmática, a sociolinguística, a análise do discurso e da análise conversacional. Segundo 

Gutiérrez Ordóñez (2004), neste campo fértil, as ciências da linguagem ampliam seus estudos 

e direcionam suas pesquisas para explicar seus objetos. Nesse cenário, a pragmática, embora 

já existisse, ganha notoriedade e passa a concentrar esforços para explicar um fenômeno 

muito mais complexo: a linguagem e seus contextos reais de uso através de várias teorias. 

Segundo Maingueneau (1996), as reflexões de natureza pragmática são bem antigas, 

remontam à Grécia Antiga, posto que, a retórica, considerada como estudo da intenção 

persuasiva, já tratava questões do campo pragmático. Ainda conforme este autor, a própria 

gramática tratou de alguns aspectos como: o estudo de modo, tempo e outros elementos 

importantes para a atividade enunciativa. Entretanto, a relevância desses estudos estava 

subjugada a uma condição periférica diante da tradição formalista. 

Uma das mais importantes linhas do conhecimento contemporâneo, o pragmatismo, 

foi idealizado por um grupo de pensadores, através de uma escola de especulações filosóficas, 

instituída no final do século XIX. Esse pensamento desenvolveu-se ao longo do século XX, 

principalmente, nos Estados Unidos, liderada pelo lógico Peirce, pelo psicólogo William 

James e, posteriormente, pelo filósofo norte-americano John Dewey (cf PEIRCE, 1978). 

Esses nomes configuram os principais representantes desse pensamento, em suas várias 

vertentes.  

Um dos primeiros estudiosos a usar o termo pragmática foi o filósofo americano 

Charles S. Peirce (1978), em seu artigo How to make our ideas clear. Nele, o autor escreve 

sobre a tríade pragmática: as relações entre signo, objeto e interpretante. Através desses três 

elementos, Pierce estabelece uma relação entre o que se diz, a quem este dito remete e o que 

ele significa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_James
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_James
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A filosofia de Peirce trouxe importantes contribuições para o entendimento da 

linguagem. Sua compreensão entre pensamento e signo foi responsável pelo surgimento da 

semiótica, uma visão de como o homem significa aquilo que o rodeia e dos processos da 

linguagem. Assim, o autor postulou que todo pensamento se dá através de signos e que não há 

pensamento sem signo. Segundo Peirce (1992, p. 283), o signo e o pensamento são 

inseparáveis, isto porque: 

 

Ora um signo tem, como tal, três referências; o primeiro, é um signo para 

algum pensamento que o interpreta; é um signo de algum objeto ao qual, 

naquele pensamento é equivalente; terceiro, é um signo, em algum aspecto 

ou qualidade, que o põe em conexão com seu objeto. 

 

A partir do que foi proposto por Pierce, também o filósofo Charles William Morris 

(1938) difundiu o termo pragmática – embora tenha sido Pierce o primeiro a usá-lo. De 

acordo com a definição de Morris (1938, p. 67), a pragmática é “a ciência que trata da relação 

entre os signos e seus intérpretes”. 

Tanto Pierce quanto Morris estabelecem uma importante relação: o vínculo entre os 

signos e os referentes. Os estudos pragmáticos partem da ideia da semiótica de Pierce, que 

propõe que os estudos linguísticos deveriam centrar-se em três níveis: sintático, semântico e 

pragmático. 

Não nos deteremos na ampliação desses conceitos, nem tão pouco nessa discussão, 

mas faz-se importante apresentar como Morris (1938) propõe a divisão tradicional do estudo 

da linguagem em sintaxe, semântica e pragmática. No texto Foundations of a Theory of 

Signs
4
, o filósofo estabelece uma distinção entre sintaxe, semântica e pragmática. Segundo o 

autor: a sintaxe examina as relações entre os signos; a semântica estuda a relação dos signos 

com os objetos aos quais se referem; e a pragmática trata da relação dos signos com seus 

usuários e de como estes os interpretam e os empregam. 

Essas definições foram de grande importância nas investigações sobre a linguagem 

para a linguística, a filosofia e, principalmente, para os estudos sobre teoria da comunicação. 

Entretanto, não foram suficientes para precisar o termo pragmática, nem tão pouco capazes de 

definir aonde termina a semântica e começa a pragmática. 

Nessa mesma perspectiva, Carnap (1938 apud SOUZA FILHO, 2006), filósofo 

alemão, definiu a pragmática como o estudo da linguagem em relação aos seus falantes, ou 

                                                             
4 Escrito em 1938 por Charles W Morris. O texto serviu de introdução a International Encyclopedia of Unified 

Science (Enciclopédia Universal de Ciência unificada da qual o filósofo foi um dos organizadores, junto com 

Otto Neurath e Rudolf Carnap, do Círculo de Viena. 
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usuários, e acrescenta que a pragmática está na base de toda a linguística. Apesar de seus 

esforços para incluir, na análise da ciência, a pragmática, as limitações quanto à aceitação em 

analisar a língua do ponto de vista pragmático e suas manifestações sociais, foi, sem dúvida, 

seu grande dilema, uma das suas grandes inquietações. 

Segundo esse teórico, o uso da linguagem em situações concretas é bastante 

heterogêneo, complexo e passível a muitas variações, o que impossibilita torná-la objeto de 

uma análise científica ou filosófica. Para Carnap (1937 apud SOUZA FILHO, 2006), não há 

dependência contextual. Por esta razão, elementos como tempo, lugar e intenção dos falantes 

não são considerados nas suas análises. Com essa posição, esse autor reitera uma análise da 

linguagem em um sentido mais teórico e sistemático
5
, com ênfase apenas nos planos da 

semântica e da sintaxe. 

Pinto (2001) salienta que, por vezes, a pragmática confunde-se com a semântica e 

destaca que a delimitação entre ambas é uma linha tênue. Apesar de a linha divisória entre 

essas duas disciplinas ser tópico de intenso debate, acabou por se estabelecer uma distinção 

entre ambas, considerando que a pragmática distingue-se da semântica, uma vez que 

caracteriza-se pelo sentido extraído através do contexto e, assim, pode vir a ter várias 

significações diferentes, dado os múltiplos contextos em que os enunciados ou palavras 

estejam inseridos; enquanto que a semântica está relacionada ao significado literal, sentido 

real ou denotativo das palavras, parte do pressuposto que o sentido é independente do 

contexto. 

Levinson (1983) tenta consensualizar os conceitos de semântica e pragmática. Diante 

disto, afirma que a semântica é o estudo do significado e a pragmática um conjunto de 

abordagens que explicitam o uso da linguagem pelos seus interlocutores. Ainda segundo ele, 

esses campos são complementares e não excludentes. 

Conforme Dascal (1982, p.16), “o problema da necessidade de se incluir um 

componente pragmático na teoria linguística está vinculado ao problema da definição do 

objeto da linguística, de demarcação de suas fronteiras externas”. Daí “a posição problemática 

da pragmática, encalacrada entre imperialismos expansionistas da semântica, por um lado, e 

da teoria do desempenho por outro”. 

Outra concepção de pragmática, que se desenvolveu com base em correntes da 

filosofia da linguagem e da linguística, diz acerca do conceito de linguagem e o uso concreto. 

                                                             
5
 Posteriormente, Carnap admite a possibilidade de uma pragmática sem que sintaxe seja mais relevante que os 

próprios aspectos pragmáticos, no entanto, não chega a formular nenhum estudo nessa direção (SOUZA FILHO, 

2006). 
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Esse pensamento enfatiza o uso em contexto, conferindo à semântica e à sintaxe papéis 

secundários: apenas como construções teóricas. Destacam-se nessa corrente: Wittgenstein e 

Strawson - concepção de jogos de linguagem; Gilbert Ryle - filosofia da linguagem ordinária; 

Austin e Searle - teoria dos atos de fala; Umberto Eco - semiótica; Francis Jacques - relação 

interlocutiva; Levinson, dentre outros (cf. SOUZA e HINTZE, 2010).  

Essa corrente propõe, sob uma ótica pragmática, o uso da linguagem como prática 

social, observando, portanto, a composição do significado linguístico, a partir da interação 

entre os interlocutores, tendo em consideração o contexto no qual estão inseridos e os 

aspectos socioculturais, bem como a intenção comunicativa. 

O pensamento de Wittgenstein (1996) rompe com os postulados de Morris e Pierce, os 

quais preconizavam a concepção tradicional de que a língua tem a função de designar seres, 

como também da teoria subjetivista e mentalista do significado. Segundo ele, não há como 

conceber de um lado o pensamento e do outro a linguagem. Ambos seriam indissociáveis e 

simultâneos. Para ele, a linguagem é pública e o exercício da comunicação coletiva está 

subordinada a regras. Sendo assim, só é possível segui-las como uma atividade controlada, 

publicamente, no exercício da comunicação, ou seja, não há uma linguagem própria do 

indivíduo.  

Segundo Wittgnestein, filósofo e pensador da linguagem moderna, trouxe a primeira 

concepção de linguagem na filosofia analítica da linguagem, reiterando uma perspectiva 

pragmática para estes estudos. Foi um dos principais teóricos da virada linguística
6
 na 

filosofia no século XX. 

Conforme o filósofo, em Investigações filosófica
7
 (1996), o significado da palavra 

residia no seu uso. Assim, à medida que fosse sendo empregada em contextos diferentes, 

assumiria outros significados em cada um deles. Ele adota uma concepção assistemática para 

o tratamento da linguagem e do significado. Portanto, não seria possível sistematizá-la, pois, 

ela perderia aquilo que lhe é mais característico: sua diversidade e multiplicidade.  

Ainda de acordo com este teórico, o significado não deve ser entendido como algo 

fixo e determinado, como uma propriedade inerente à palavra, mas sim como a função que as 

expressões linguísticas exercem em um contexto específico e com objetivos específicos. Em 

seus postulados, o autor outorga ao uso da linguagem um caráter mais complexo, pois alega 

                                                             
6
 A virada linguística foi um importante acontecimento da filosofia ocidental ocorrido durante o século XX, cuja 

principal característica é o foco da filosofia e de outras humanidades primordialmente na relação entre filosofia e 

linguagem. 
7
 O livro Investigações Filosóficas é considerado o trabalho mais importante do filósofo Ludwig Wittgenstein. 
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que é necessário mais do que apenas à inserção de palavras em frases, uma situação de ação 

com finalidade prática, como um exercício de influência de uns sobre os outros em um 

ambiente complexo.  

De acordo com o pensamento de Wittgenstein, ele explica a concepção do uso da 

linguagem para alcançar um determinado objetivo, como por exemplo: dar uma ordem, fazer 

um pedido, contar uma piada, entre outras funções. Segundo este conceito, a mesma palavra 

pode participar de diferentes contextos com diferentes significados. Seriam os múltiplos 

contextos de uso e os variados objetivos que possibilitam os jogos de linguagem.  

A esse ambiente, o autor denominou “jogo de linguagem” ou Sprachspiel, uma 

atividade regulada e partilhada. Em um dos parágrafos mais representativos de Investigações 

Wittgenstein (1996, p. 23) diz: 

 

A expressão jogo de linguagem deve indicar aqui que falar uma língua faz 

parte de uma atividade, de um modo de viver. Imagine a variedade dos jogos 

de linguagem com a ajuda dos exemplos seguintes e de outros mais: - 

ordenar ou agir, segundo regras; - descrever um objeto em função de sua 

aparência ou de suas medidas; - fabricar um objeto segundo instruções; - 

levantar uma hipótese e submetê-la a verificações; - representar por meio de 

quadros e de diagramas os resultados de uma experiência; inventar uma 

história; - fazer teatro; - cantar cantigas de roda; - resolver charadas; - pedir; 

- agradecer; - amaldiçoar; - cumprimentar; - rezar. 

 

Portanto, percebemos que essa noção apresentada por Wittgenstein trata de notabilizar 

a natureza da função da linguagem, diante de uma multiplicidade de intenções comunicativas 

e suas possibilidades.  

O pragmatismo linguístico, frente ao desafio da definição e de suas perspectivas, 

demonstra interesse em explicar a língua sob o ponto de vista de suas relações com elementos 

internos e externos ao sistema linguístico. 

Segundo Souza Filho (1992), a filosofia da linguagem, seguindo uma abordagem 

pragmaticista, se distingue em duas linhas centrais para os estudos da pragmática. A primeira 

delas é representada pelo contexto, simboliza a ideia central da análise pragmática e considera 

as situações de uso para que seja determinada a significação das expressões linguísticas; a 

outra diz respeito à concepção de linguagem como ação ou realização de atos. Assim, de 

acordo com este pensamento, “dizer é fazer” (AUSTIN, 1962). 

Após apresentamos a gênese dos estudos pragmáticos, propomos algumas definições, 

dadas no intuito de tornar claro o que propõe este conhecimento, haja vista que estes 
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conceitos são extremamente importantes para constituição da teoria pragmática clássica da 

linguagem, a qual conhecemos hoje e de seus pressupostos. 

Antes, portanto, faz-se necessária uma retomada na memória, de conceitos pertinentes 

aos dogmas estruturalistas de Saussure (1971) e da teoria gerativista de Chomsky (1975), 

além das conjecturas mais recentes da teoria da Linguística Sistêmico Funcional, para 

percebermos onde esteve a Pragmática por todo esse tempo.  

A linguística, enquanto ciência autônoma, percorreu importantes caminhos nos 

estudos da linguagem até hoje. A maioria dos linguistas direcionou suas pesquisas para a 

análise exaustiva das estruturas internas da língua e de seus elementos. Dessa forma, os 

aspectos sociais da língua nem sempre foram considerados como categorias relevantes nas 

teorias da linguagem até, relativamente, pouco tempo atrás. Para Fiorin (2011, p. 6): 

 

chegou a hora de fazer um cuidadoso balanço do que a linguística fez, 

deixou de fazer ou pode fazer, pois vive ela uma crise epistemológica. A 

tarefa é difícil, porque implica uma reflexão ampla sobre a linguagem, que 

leve em conta o fato de que ela é uma instituição social, o veículo das 

ideologias, o instrumento de mediação entre os homens e natureza, os 

homens e outros homens. No entanto, é preciso também levar em conta que a 

linguagem não é uma instituição social igual às outras. Não, ela tem suas 

especificidades. 

 

O autor faz uma breve crítica à Linguística Tradicional e às lacunas deixadas pelos 

estudos da linguagem, enquanto ciência humana que, por muito tempo, ignorou o caráter 

social deste aspecto, visto que ela é uma instituição de cunho social. Conforme Dascal (1982, 

p.16), 

 

o problema da necessidade de se incluir um componente pragmático na 

teoria linguística está vinculado ao problema da definição do objeto da 

linguística, da demarcação de suas fronteiras externas”. Daí a posição 

problemática da pragmática, encalacrada entre os imperialismos 

expansionistas da semântica, por um lado, e da teoria do desempenho por 

outro. 

 

A Linguística Pragmática é uma corrente relativamente nova que tem ampliado o 

conceito de linguagem e, principalmente, a discussão das relações entre sujeito/locutor – 

falante - ouvinte, autor - leitor – que por décadas havia sido colocada em condição periférica 

dentro da Linguística Tradicional.  

Nessa perspectiva, a vertente investigativa representada pela Pragmática, enquanto 

estudo da linguagem, enfatiza a interação concebida a partir de todas as implicações sociais 
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do ato linguístico, cujo papel central reside no sujeito e em sua intenção comunicativa, na 

construção e implicações de sentido ao seu destinatário. Ainda de acordo com Dascal (1982, 

p. 17):  

 

De qualquer forma, embora admitamos uma constante discussão em torno 

dessa problemática e, consequentemente, do objeto de investigação da 

Pragmática, é consensual a afirmação de que ela representa o estudo do uso 

linguístico. Assim, busca estudar as condições que governam a prática da 

linguagem.  

 

Segundo Thomas (1995 apud MCKAY, 2002), a visão pragmática na construção do 

significado na interação reside no fato de o significado não estar no signo, nem em quem fala, 

nem quem escuta. Conforme ela, o significado se constrói na dinâmica do processo de 

interação, por meio da negociação de significado entre os interlocutores, considerando o 

contexto da enunciação e os aspectos físicos, sociais e linguísticos para tal. Interessa-nos 

destacar que, conforme a afirmação da autora, o significado não é constituído isoladamente ou 

não representa a si só. Portanto, ocorre mediante uma negociação entre os interlocutores, a 

partir da interação contextual. Agrada-nos a delimitação em Crystal (1997, p. 240) que 

afirma:  

 

Pragmática é o estudo da língua do ponto de vista dos usuários, 

especialmente o estudo das escolhas que eles fazem, dos empecilhos que eles 

encontram no uso da língua na interação social, e os efeitos que o uso 

linguístico deles exercem sobre os outros participantes no ato da 

comunicação.  

 

Dessa forma, essas definições nos permitem compreender a pragmática como ciência 

que observa as relações entre os interlocutores no processo comunicativo e das escolhas 

linguísticas, sociais e culturais que fazem. Nessa mesma perspectiva, Souza Filho (1992) 

sustenta que dessas afirmações surge o interesse voltado para as relações entre significado, 

uso e a pragmática porque:  

 

Quando a linguagem é adquirida, o que se adquire não é pura e 

simplesmente uma língua, suas regras especificamente linguísticas, mas todo 

um sistema de práticas e valores, crenças e interesses a ele associados. É 

neste sentido que podemos falar em aquisição de uma pragmática (SOUZA 

FILHO, 1992, p. 41). 
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Interessam-nos destacar que a linguagem, do ponto de vista pragmático, compreende a 

relação dos processos interativos que se constroem mediante uma série de elementos culturais, 

sociais, políticos, ideológicos, religiosos etc. 

Pressupomos também que os significados são adequados aos contextos em que são 

empregados, a partir de situações reais e que são fundamentais para alcançar a intenção 

comunicativa, que ocorre por meio de elementos extralinguísticos, linguísticos, 

paralinguísticos, bem como não podem ser desprezadas as experiências individuais dos 

falantes. 

Ao definir o objeto de estudo da pragmática, Bordería (2005) apresenta alguns pontos 

sobre os quais a disciplina se debruça, afirmando que a pragmática estuda: 1º) a diferença 

entre o que a língua codifica e o que a língua transmite; 2º) a relação existente entre o que o 

emissor quer dizer e o que o receptor entende; 3º) aquilo que a língua reflete das relações 

sociais.  

A escolha das palavras para cada contexto não é feita de forma aleatória, muito menos 

despretensiosa. Todas as nossas escolhas exigem conhecimentos além dos linguísticos por 

parte de interlocutores. Dessa forma, comunicar-se também significa entender as intenções do 

falante, nem sempre explícitas, saber agir diante das situações e ser consciente de que o 

próprio locutor esconde suas intenções (ESPIN, 2013). 

Entendemos que o emissor recorre a várias estratégias discursivas para dizer o que 

pensa, sem necessariamente ter que mencioná-las verbalmente, o que sugere que além do 

emissor o receptor também deve manter certo nível de competência pragmática, que os 

ajudará a decodificar o implícito comunicativo.  

Segundo Armengaud (2006), os estudos pragmáticos envolvem conceitos de: 1°) ato; 

2º) os pressupostos de que falar é agir sobre o outro; 3°) contexto (situação específica no 

momento da emissão da fala, como lugar, tempo, identidade dos falantes); 4º) desempenho, 

que está relacionado à competência dos falantes, à competência comunicativa. 

Considerada como uma competência indissociável de seu aprendiz que integra a 

competência comunicativa do falante, através de suas experiências linguísticas, culturais, 

sociais e cognitivas, a pragmática assume papel relevante como ferramenta para o êxito da 

situação comunicativa. É, portanto, devido a essa relação que, nesta pesquisa, também iremos 

propor aprofundamentos sobre a competência ilocucionária e a sociolinguística que são 

subcompetências da Competência Pragmática. 

Em síntese, as teorias pragmáticas tradicionais postulam que os usuários devem ser 

cooperativos em seus diálogos e que estes devem observar regras bem além das fronteiras 
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gramaticais. Elas dizem respeito a informações do círculo social e experiências de mundo 

destes falantes que são fundamentais para produzir enunciados contextualizados. Nesta 

perspectiva, o aprendiz deve produzir mensagens com sentido, coerentes com a tipologia 

textual, e adequadas ao interlocutor (gênero, nível, âmbito cultural), incorporando princípios 

sociolinguísticos (níveis de língua), socioculturais (polidez), pragmáticos (interação), entre 

outros elementos discursivos, além de mensagens efetivas e eficazes a seu propósito. 

Divergente à teoria da dicotomia saussuriana clássica (SAUSSURE, 1971), língua e 

fala não são elementos dissociados de seus falantes. Assim a pragmática da linguagem em uso 

defende a não-centralidade da língua em relação à fala e à sua produção social. Portanto, 

deve-se considerar os conceitos de sociedade e de comunicação para explicar a linguagem 

contextual. Assim, sua manifestação abrange fenômenos além dos linguísticos: “os não 

convencionais” nos estudos linguísticos. Desse modo, torna-se imprescindível os estudos 

pragmáticos para evidenciar os aspectos sociais presentes na linguagem. 

 

2.2 PRAGMÁTICA CONVERSACIONAL 

 

Oriunda dos estudos de Grice (1975), a Pragmática Conversacional, como já temos 

discutido até aqui, atribui aos usuários
8
 da língua um papel relevante no ato comunicativo. 

Estes são responsáveis pela condução da intenção comunicativa a partir da escolha que fazem 

e de quanto estão dispostos em oferecer informações. Sendo flexíveis uns com os outros. 

 

Para Grice a conversação é regida por um princípio de cooperação. Esta (sic) 

princípio diz que os participantes de uma conversação devem intervir na 

mesma segundo os propósitos e a direção que a conversação tem no 

momento em que ele fala (GUIMARÃES, 1983, p. 20). 

 

A pragmática conversacional trata de evidenciar as regras de conduta para uma 

conversação eficiente. Essas normas não naturais recomendam que os participantes do ato 

comunicativo procurem ser ao máximo cooperativos uns com os outros. Isto significa que 

devemos fazer escolhas apropriadas, dentro da razoabilidade e eficiência; evitar excesso de 

informações; fornecer apenas o necessário e relevante; ser claro e verdadeiro quanto ao que 

enunciamos. 

                                                             
8 O termo usuário equivale a falante é usado de maneira genérica em todo o trabalho, referindo-se àquele que 

tem domínio da linguagem, falada e/ou escrita. 
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Destarte, a pragmática de análise conversacional, área abordada neste trabalho, além 

destas premissas segundo tendências modernas, relaciona estes fenômenos de articulação 

linguísticas a aspectos situacionais, extralinguísticos e sociais, sob uma perspectiva 

interacional, e esse campo se preocupa com o caráter comunicativo da linguagem verbal e não 

verbal (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006).  

Portanto, não desprezamos a linguagem corporal, nem as convenções 

institucionalmente já estabelecidas na língua, pois como forma de linguagem transmitem 

significados e sentidos. 

Contribuições importantes para o desenvolvimento deste ramo foram dadas por 

diversas áreas. Segundo Tavares (2007), disciplinas como a Análise do Discurso (francesa ou 

anglo-saxônica), a Linguística Aplicada, a Sociolinguística Interacional, a Etnografia da 

Comunicação, dentre outras, debruçam-se sobre a natureza discursivo-interacional de 

contextos situacionais e estudam a relação entre linguagem e práticas sociais humanas. 

Devido a recorrente prática de pesquisadores em desenvolver estudos nesta área, 

percebemos que, nas últimas décadas, existe uma postura direcionada aos conhecimentos de 

ordem pragmática: a importância da observação, da interação entre os sujeitos sociais e suas 

trocas comunicativas em contextos de situações reais vivenciadas pelos usuários da língua. 

Ainda conforme Tavares (2007, p.11), a ampliação da ideia da utilização da linguagem 

como representação do pensamento ou instrumento de comunicação tem “oportunizado 

diferentes práticas, donde a própria realidade é permanentemente constituída e/ou modificada 

por seus atores sociais e pelo contexto”. 

Wilson (2008, p. 89) defende a Análise da Conversação como campo de investigação 

da Pragmática, “no sentido de estudar o significado em situações de interação”, pois, é através 

da análise da conversação, mediante seus componentes( os atos de fala, dêixis, pressuposições 

e implicaturas), que elementos pragmáticos podem ser percebidos na interlocução. 

Inserindo-se no âmbito dos estudos pragmático-conversacionais da linguagem que 

interpretam os processos negociativos e cooperativos que fazem parte das teorias pragmáticas, 

Austin (1965) e Grice (1975), precursores de trabalhos relacionados à filosofia da linguagem, 

influenciaram diversos trabalhos neste campo de estudo. 

Austin proporcionou uma nova concepção sobre a linguagem, mostrando, por meio da 

sua teoria, a visão performativa da mesma, ou seja, a capacidade do homem de realizar ações 

por meio dos atos de fala. Estes conceitos são importantes, pois ressaltam que através de 

alguns atos, fazemos negociações o tempo todo. 
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De acordo com Austin (1990, p. 22), a teoria dos atos de fala propõe que a linguagem 

como sendo atividade construída pelos interlocutores, assim, torna-se impossível não discuti-

la sem considerar o fato de que, ao estar falando, o interlocutor também está fazendo algo, ou 

seja, “a linguagem não é [...] descrição do mundo, mas a ação” (PINTO, 2006, p. 57). 

Já Grice revelou que a comunicação natural pode informar conteúdos implícitos e que 

a linguagem pode comunicar além do que está escrito. Ele afirma que as línguas naturais são 

organizadas em torno de uma diferenciação funcional entre dois tipos de enunciados: “os 

enunciados constativos que descrevem um estado de coisas e os enunciados performativos, 

que permitem realizar um certo tipo de ação” (PAVEU e SARFATI, 2006, p. 218), conceitos 

cujas discussões ampliaremos posteriormente. 

Segundo o filosofo britânico Grice (1975) numa situação de diálogo os interlocutores 

assumem, de maneira implícita, um contrato conversacional, ou seja, um conjunto de normas 

que regem a conversação. O autor denomina o conjunto dessas regras de Principio 

Cooperativo e suas sub-regras seriam as máximas de quantidade, qualidade, relevância e 

modo.  

O autor sugere que o falante dê a sua contribuição conversacional tal como requerida, 

na altura em que ocorre, pelo propósito aceito da troca verbal na qual está envolvido. Assim, o 

sucesso da comunicação é garantido porque os interlocutores partilham das mesmas 

estratégias de preservação e violação dessas máximas. 

Sabemos que a comunicação é uma arte, que envolve pessoas e processos dos quais 

não podemos ignorar. Há uma infinidade de guias e teorias da linguagem que postulam como 

desenvolvê-la com equilíbrio e eficiência. Dos tempos mais remotos à atualidade, 

compreendemos a necessidade de verificar de que modo esses processos ocorrem e que 

aspectos estão nela inseridos com fins a efetiva comunicabilidade. 

 

2.2.1 Contextos pragmáticos  

 

Durante muito tempo, na trajetória da linguística textual, o contexto era apenas visto 

como o entorno verbal, ou seja, conjunto de sequências linguísticas ou combinações de frases 

(KOCH, 2003). Com o surgimento das primeiras teorias pragmáticas, os textos começavam a 

serem vistos como ambientes de interação entre os sujeitos e sinalizavam a necessidade de se 

observar a situação em que a comunicação se inseria (KOCH e ELIAS, 2007). 

Ao longo do tempo, com a ampliação dos estudos sobre linguística textual, outros 

aspectos passaram a ser inseridos na noção de contexto. Elementos como: o ambiente, os 
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sujeitos, os entornos culturais, sociais e históricos, bem como a linguagem no momento de 

realização. 

Mey acrescenta uma importante contribuição para esclarecimento do conceito de 

contexto. Segundo ele, o termo, mesmo desgastado, ainda precisa de aprofundamentos. 

Assim, afirma: “Um contexto não deve ser considerado como uma unidade estática no espaço 

e/ou no tempo. Mais que isso, por seu caráter dinâmico, ele compreende tempo e espaço em 

todas as suas direções e dimensões” (MEY, 2001, p. 42).  

Nesse sentido, verifica-se a importância de observar os vários elementos que 

circundam a interlocução: tempo, espaço, sujeitos, bem como os elementos sociocognitivos 

presentes entre os interlocutores. A ideia de contexto é muito mais ampla do que os elementos 

que aparecem nas enunciações. O conjunto de todos esses aspectos é relevante e define o 

sucesso ou não da intenção comunicativa. 

O termo “contexto” é bastante amplo e acaba por não ter uma definição consensual a 

seu respeito. Oliveira (1996) apresenta uma explicação para este termo: através da analogia 

entre o termo e a figura mitológica de Proteu, que segundo a mitologia grega é uma deidade 

marinha, filho do oceano, guardador dos rebanhos de Poseidon. Proteu era famoso por suas 

metamorfoses e tomava a forma que desejasse, de acordo com as circunstâncias e propósitos.  

De forma lúdica, aproveitamos a explicação de Oliveira (1996) e também fazemos 

uma associação deste conceito para explicar, de forma simples, o que o contexto representa. 

Ou seja, uma adequação, posicionamento e metamorfose diante de uma situação. 

É importante salientar que a ideia de contexto engloba tudo aquilo que vai além da 

fala. No ato comunicativo, os limites são plásticos e variáveis e os ambientes não podem ser 

estáticos, estes se adéquam conforme a intenção comunicativa, criada na interação entre os 

interlocutores. 

Como citado anteriormente, o contexto é um dos pilares dos estudos da pragmática, sem 

considerá-lo, os sentidos podem não ser relevados, bem como a interpretação pode tornar-se 

equivocada. 

Assim, se não houver, por parte do leitor, uma quantidade de informações suficiente 

para que seja estabelecido o input, não será possível alcançar a compreensão do que se 

almejou transmitir.  

Conforme Mey (Op. cit.), 

 

O estudo pragmático da atividade literária focaliza os traços que 

caracterizam o aspecto dialético da produção literária: o texto como um 
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processo de expressão em palavras (wording) originado e guiado pelo autor, 

mas simultaneamente orientado e ativado pelo leitor. O leitor é limitado 

pelas restrições do texto; mas este também fornece os graus necessários de 

liberdade pela qual o leitor pode colaborar com o autor para construir o 

universo textual apropriado, consoante com as condições contextuais mais 

amplas que marcam o mundo e o tempo em que vive o leitor. 

 

Compreendemos, portanto, que os significados só ganham sentido mediante a 

ativação, por parte do leitor, dos diversos contextos em que as situações ocorrem, para que 

haja uma adequação à realidade o qual está inserido. 

Nessa perspectiva, Citelli (1998, p. 29) discorre que “as palavras, no contexto, perdem 

sua neutralidade e passam a indicar aquilo que chamamos propriamente de ideologias”. 

Moura (2006, p. 89) acrescenta: 

 

há, assim, certo tipo de contexto que está ligado às crenças assumidas pelo 

falante, e que ele imagina serem compartilhadas pelos interlocutores”, e 

pode haver uma variação na referência de uma palavra de acordo com o 

contexto e com as crenças impostas pragmaticamente ao interlocutor. [...] 

pode-se dizer que as informações compartilhadas que formam o conjunto de 

contextos podem ser dinamicamente modificadas seja pelo componente 

semântico, seja pelo componente pragmático. Ambos têm a função de 

determinar quais contextos devem ser levados em conta para a interpretação 

de uma sentença, ou, em outras palavras, que informações devem ser aceitas 

pelos interlocutores, A interpretação de uma sentença é assim 

intrinsecamente dependente da aceitação de uma série de outras informações 

contextuais, introduzidas seja pela pragmática, seja pela semântica. 

 

Reforçando o que temos dito, segundo Armengaud (2006, p. 82), “o contexto é a 

situação concreta em que os atos de fala são proferidos, assim, lugar, tempo, identidade dos 

interlocutores são importantes para avaliar e entender o que é dito”. 

Verifica-se que a noção de contexto é fundamental para construir as relações de sentido 

criadas nas diversas situações, até porque, muitas vezes, quando as circunstâncias são 

modificadas os atores que circundam o ato comunicativo também mudaram, portanto, para 

que não haja prejuízo na interpretação da intenção do falante, devemos ir além das estruturas 

linguísticas, considerando que os elementos extralinguísticos são extremamente importantes 

na construção dos significados contextuais. Retomaremos o conceito de contexto no capítulo 

seguinte, no qual discutiremos a importância da verificação do contexto na charge. 
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2.2.2 Explicito e Implícito 

 

Um dos aspectos mais intrigantes da linguagem é certamente como podemos informar 

algo sem dizê-lo verbalmente ou escrever o que desejamos declarar, sem que isto venha 

expresso claramente. Falamos com as mãos, com os olhos, com as expressões faciais, 

utilizamos o corpo inteiro para comunicar.  

Os textos, falados ou escritos, se organizam através de enunciados cuja intenção 

comunicativa pode vir claramente expressa ou não. Os explícitos são objetivos e diretos, de 

modo que não é necessário um esforço para ativar outros conhecimentos, senão os 

linguísticos, ou seja, todo sentido é captado sob o viés da literalidade.  

Segundo Alves (2004, p. 28), “o explícito se mostra verbalizável, analisável, pois, 

através das convenções de cada língua, as regras tornam esse caminho mais fácil, devido aos 

acordos de sentidos pré-estabelecidos”. 

A comunicação, portanto, quando expressa de forma explicita, é chamada por  Grice 

(1975) de “dito” e de forma ou não explícita de não-dito; esta última sugere que há muito 

mais a comunicar do que foi aparentemente expresso.  

De acordo com Alves, “o conhecimento implícito, por outro lado, é aquele que se 

adquire inconscientemente”. Dessa maneira, alguns discursos também se organizam de forma 

implícita, são chamados por Searle de atos indiretos. Eles dizem respeito à intenção é 

comunicar muito além daquilo que foi dito ou escrito. Quando, por exemplo, alguém diz 

“quanto calor”, em um ambiente fechado, não está apenas fazendo uma constatação, ela quer 

na verdade que alguma atitude seja tomada como, por exemplo, “uma janela seja aberta”, ou 

oferecido outro meio para que se refresque. 

Em situações de comunicação diversas, percebe-se a constante necessidade da 

cooperação entre seus enunciadores. Muitas vezes eles são diretos, outras vezes, recorrem a 

estratégias linguísticas, extralinguísticas e até mesmo paralinguísticas para construir 

significados. Quando um interlocutor quer comunicar além do que ele enunciou, cria 

situações, pistas, insinuações para que sejam decodificadas pelo leitor/ouvinte, que o faz por 

inferência (GRICE, 1957). 

No implícito, a construção do sentido é extraída através do não dito. Estes jogos de 

ideias e palavras entre emissor e receptor sugerem, além de uma língua em comum, um 

acordo tácito de cooperação conversacional, cujos postulados são compreendidos pelos 

estudos pragmáticos da língua, o que evidencia a importância da pragmática nos 

conhecimentos dos indivíduos envolvidos nos processos comunicativos atuais. 
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Então, para compreender a intenção comunicativa do que está subentendido é 

necessário fazer uma leitura daquilo que está implícito nas entrelinhas. De acordo com 

Charaudeau (2009, p. 24): 

 

[...] a finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador quanto 

para o sujeito interpretante) não deve ser buscada apenas em sua 

configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre 

esta e seu sentido implícito. Tal jogo depende da relação dos protagonistas 

entre si e da relação dos mesmos com as circunstâncias de discurso que os 

reúnem. 

 

Observamos que estas relações são variáveis, pois, dependendo dos diferentes pontos 

de vista, há também várias interpretações para tal situação. Dessa maneira, em todo ato de 

comunicação, deve-se considerar as circunstâncias em que se efetivou a produção, bem como 

a intencionalidade do emissor. 

Segundo Grice (1975), o significado do que pretendemos comunicar envolve tanto o 

que enunciamos, através da fala, ou seja, o explícito, aquilo que fica claro na enunciação, 

quanto àquilo que, intencionalmente, insinuamos através das implicaturas criadas. 

Ampliaremos estes conceitos no tópico que trata sobre implicaturas e inferências para maiores 

esclarecimentos, haja vista a importância deste entendimento para alçarmos os objetivos 

propostos neste trabalho.  

 

2.2.3 Implicaturas e Inferência 

 

A teoria das implicaturas, criada pelo filósofo Paul Grice, surge a partir de uma palestra 

proferida em 1967, transformada posteriormente em um artigo intitulado Lógic and 

Conversation, publicado em 1975 em uma conferência na Universidade de Havard. Esse 

apanhado constitui um dos estudos mais importantes sobre a maneira de se abordar os 

significados implícitos para o desenvolvimento da pragmática enquanto ciência da linguagem. 

Em sua teoria das Implicaturas, Grice declara que o elemento central da comunicação é 

o reconhecimento, por parte do ouvinte, da intenção que tem o falante em persuadi-lo, através 

do proferimento da sua fala. Dessa forma, subentende-se que os partícipes da conversa 

cooperam, a princípio, uns com os outros. Este senso de cooperação é o que guia os 

interlocutores a serem os mais cooperativos possível nas suas enunciações. Nesta 

compreensão, Grice sugere, através de suas ideias, que os atores do processo comunicativo 

façam com que sua contribuição na conversação seja objetiva, atendendo ao que é solicitado, 
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no momento exigido, visando os propósitos comuns e imediatos, em relação aos 

compromissos conversacionais estabelecidos. 

Quando a enunciação não é suficiente para que se extraia o sentido da fala de um dos 

falantes, é porque se trata de uma estratégia para mostrar que há algo implicado e que é 

necessário valer-se de outros conhecimentos, não somente os linguísticos, para compreendê-

los. 

Assim, os atores da conversação estabelecem diálogos em que os sentidos só são 

devidamente entendidos através de uma gama de elementos, nos quais estão envolvidos vários 

aspectos da vida social, cultura e do conhecimento de mundo. Neste caso, os termos 

linguísticos por si só não são capazes de estabelecer conexões, quando extraídos de forma 

literal. 

No ato comunicativo, a implicatura é entendida como informação extra do enunciado, 

portanto, sempre que houver um descumprimento de uma máxima, haverá uma implicatura 

convencional ou conversacional.  

A implicatura convencional ou lexical, como também é conhecida, depende do código 

para estabelecer comunicação; neste caso, observa-se o sentido literal das palavras, haja vista 

que estas implicaturas estão atreladas ao sentido convencional das palavras. Estas 

implicaturas estão sujeitas às formas linguísticas do enunciado, ou seja, ao léxico, ao 

significado das palavras. A insinuação do falante encontra suporte na convenção linguística de 

sua comunidade, o que, geralmente, não causa dúvidas quanto ao entendimento da mensagem. 

Já a implicatura conversacional ou discursiva depende do contexto. Neste caso, é 

necessário, por parte dos envolvidos do ato comunicativo, o preenchimento de informações 

que são subjetivas e variáveis de acordo com cada falante. O sentido só será formado em sua 

totalidade se houver conhecimentos fundamentais que estabeleçam conexões com o que foi 

dito e o que se almeja informar. Estas implicaturas encontram-se fora do significado 

convencional e dependem do contexto, tomado em sentido geral.    

Os elementos extralinguísticos e o contexto situacional são indispensáveis às 

implicaturas, visto que a sequência do texto pode anulá-las. Este tipo de implicatura subsiste 

na substituição de expressões por sinônimas ou de valor equivalente, como um jogo no qual 

as peças são encaixadas.  

Grice (Op. cit.) diferencia as implicaturas conversacionais em particularizadas e 

generalizadas. As particularizadas têm as seguintes propriedades: são calculáveis, revogáveis 

e não-separáveis. Isso ocorre porque dependem de um contexto específico para que possam 
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ser calculadas. As implicaturas conversacionais generalizadas são aquelas que não dependem 

de especificações de um contexto particular ou específico. 

A implicatura conversacional requer dos atores do discurso a percepção pragmática da 

língua, a qual será responsável por promover o entendimento dos enunciados. Conforme 

Armengaud (2006, p. 91): 

 

A implicatura conversacional é exatamente a hipótese pela qual a harmonia é 

restabelecida no mundo da fala cooperativa. A aptidão do ouvinte em forjar 

tal hipótese é justamente sua aptidão a receber a informação implícita que o 

falante não quer dar explicitamente. É a habilidade de entender o 

subentendido.  

 

Assim, para entender o texto, é necessário compreender o que está explícito e captar 

todas as informações que estão implícitas, ou seja, é indispensável apreender o que está nas 

entrelinhas, observando também o contexto em que cada situação comunicativa acontece. De 

acordo com Charaudeau (2009, p. 24), 

 

a finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador quanto 

para o sujeito interpretante) não deve ser buscada apenas em sua 

configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre 

esta e seu sentido implícito. Tal jogo depende da relação dos protagonistas 

entre si e da relação dos mesmos com as circunstâncias de discurso que os 

reúnem. 

 

As inferências são processos cognitivos mentais de decodificação, julgamentos, 

reconhecimento, pressuposição, processamento, validação e conclusão de uma palavra e/ou 

enunciado, proposta em um contexto. Revela-se como uma conclusão de raciocínio 

fundamentada nas relações evidentes ou prováveis de sentenças, enunciados a partir da 

observação do leitor, através da implicatura sugerida. 

O leitor ou receptor da informação é responsável pela projeção de sentido atribuída a 

dado discurso, visto que fatores sociais, políticos e ideológicos são conexões importantes para 

se estabelecer as inferências, posicionamentos, compreensões e interpretações dos enunciados 

que circulam socialmente. Podemos sempre fazer muitas inferências a partir dos elementos de 

um texto, uma vez que os textos mostram uma quantidade mínima de coesão formal, abrindo 

muitas linhas de possíveis inferências.  

Melo (2003) afirma que se requer que o receptor utilize de todo seu conhecimento 

pragmático, além do linguístico, para compor a lacuna deixada, supondo a intenção do falante, 

quantas vezes forem necessárias. 
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2.2.4 Atos de fala 

 

A Teoria dos atos de fala surgiu como uma ramificação da filosofia da linguagem, no 

início dos anos sessenta, através do filósofo inglês Austin, seguido por Searle, entre outros. 

Esses estudiosos entendiam a linguagem como uma forma de ação performativa, assim, "todo 

dizer é um fazer" (AUSTIN, 1962). Nesse sentido, uma comunicação não é apenas uma 

informação do mundo, mas sim um tipo de ação performática. Logo, passaram a defender os 

diversos tipos de ações humanas que se realizam através da linguagem: os "atos de fala".  

Segundo esses estudiosos, os enunciados produzidos pelos falantes podem ser 

divididos em dois grupos. Aqueles que fazem uma representação de alguma coisa do mundo 

real ou imaginário e aqueles nos quais os enunciados se caracterizam por representarem 

ações. Dessa forma, há, portanto, através da fala, ações que se realizam por meio do ato da 

enunciação da sentença, como, por exemplo, o ato de cumprimentar, pedir, advertir, prometer, 

despedir-se e muitos outros. Observe a ação performativa do enunciado abaixo, adaptado do 

livro Como fazer as coisas com palavras (Op. cit.): 

 

 

 

O ato da enunciação da sentença produz um efeito no proferimento da mesma. Este 

efeito trará como consequência no outro a perda da liberdade instantânea, a partir da 

realização da fala. Portanto, se trata de um ato performativo. Ampliaremos estes conceitos e a 

classificação destes atos a seguir nos próximos tópicos deste trabalho. 

Para Austin, enunciados performativos são aqueles capazes de produzir algum tipo de 

ação sobre si ou sobre o outro. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de atos de fala foi formulado inicialmente por Austin, baseado no conjunto 

de conferências proferidas por ele em 1955, na universidade de Harvard e depois 

transformado no livro How to things with words. Austin (1962), que reúne as principais 

1. Você está preso! 

1. Eu o nomeio embaixador; 

2. Ofereço esta canção; 

3. Me demito; 

4. Aceito. 
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considerações de suas palestras, apontado como o mais emblemático de sua carreira, a obra 

foi publicada em 1962. Nela, o autor parte de uma distinção inicial sobre enunciados 

performativos e constatativos, até uma teoria mais geral dos atos de linguagem.  

Nesse trabalho, Austin notabiliza a importância de reconhecer que enunciados 

produzidos como forma de representação da realidade, tendo em consideração o real ou 

imaginário, não são suficientes para caracterizar as representações que os falantes fazem do 

mundo, em pressuposições falsas e verdadeiras, mas as formas pelas quais os falantes 

realizam determinadas ações
9
 adéquam-se à realidade e sustentam a condição de felicidade e 

autoridade. 

Dos conceitos que se referem a uma definição sobre o que são atos de fala, trazemos 

uma compreensão geral, que traduz a concepção de Searle apresentada por Trask (2006, p. 

42):  

 

Os atos de fala são uma tentativa de fazer alguma coisa simplesmente 

falando. Há uma quantidade de coisas que podemos fazer, apenas falando. 

Podemos fazer uma promessa ou uma pergunta, ordenar ou exigir que 

alguém faça alguma coisa, fazer uma ameaça, dar nome a um navio, declarar 

duas pessoas marido e mulher, e assim por diante. Cada uma dessas coisas é 

um ato de fala especifico.  

 

Em síntese, apresentamos o que Austin (1962, p. 53) propõe como conceito de 

linguagem, que corrobora com o pensamento apresentado acima: “A linguagem não é uma 

descrição das coisas e sim uma ação dela”. 

Esses postulados consideram a linguagem como atividade construída pelos 

interlocutores, através do dizer, para constituir uma ação. Sob essa perspectiva, não fazemos 

apenas declarações, mas realizamos ações e sofremos as consequências decorrentes desses 

atos. 

A seguir, apresentamos resumidamente algumas conjecturas propostas por Austin para 

distinguir os enunciados constatativos dos performativos, tais como: adequação da realidade; 

condição de felicidade; condição de verdadeiro ou falso; critério de autoridade etc. Embora 

ele mesmo trate de posteriormente desfazer tal distinção e anuncie que todos os enunciados 

são performativos, devemos estudar as circunstâncias de tais atos. Isto posto, apresentamo-los 

no próximo tópico. 

                                                             
9
 Estes conceitos foram retomados posteriormente pelo filósofo britânico, Jonh R. Searle, no livro Speech Acts: 

an essay in the philosophy of language (Atos de fala: um ensaio de filosofia da linguagem); nele o filósofo tratou 

de aprofundar a discussão de como os atos desencadeiam outras ações. 
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2.2.4.1 Atos Performativos e/ou Atos Constatativos  

 

A teoria dos atos de fala desenvolveu significativas reflexões sobre a filosofia da 

linguagem, especialmente para pragmática conversacional, contribuindo para ampliar a ideia 

de que a linguagem é uma forma da realização de atos e não apenas uma descrição da 

realidade. Ou seja, que através dela realizamos uma série de comandos, ações e atitudes e não 

apenas nos limitamos a descrever o que acontece ao nosso redor. 

Souza Filho (2003) afirma que Austin não pretendia descrever a natureza da 

linguagem, mas ao contrário, ele pretendia propor um método de análise de problemas 

filosóficos através do uso da linguagem como forma de ação, ou seja, uma maneira de se 

realizar atos (ações) por meio de palavras.  

Formulada por Austin (1990), em sua primeira conferência, temos a célebre distinção 

entre constatativos e performativos. Estas definições estabelecem uma distinção entre as 

elocuções que servem para descrever o estado de coisas e relatar fatos e eventos do mundo 

real ou imaginário ─ chamadas por ele de constativas ─ e aquelas que representam uma forma 

de ação ─ as performativas. Um exemplo de constativo típico é “Chove lá fora” e, de 

performativo,“Prometo que virei cedo buscá-la”. 

Para demostrar essa diferença, Austin sustenta que, em relação às constativas, pode-se 

alegar um caráter de verdade ou falsidade e, quanto às performativas, pode-se apenas verificar 

a existência de uma falha, que ele nomeia de infelicidade, em virtude da infração de algumas 

regras. 

No entanto, a primeira tentativa de estabelecer uma distinção foi falha e o autor teve 

que abandonar esta visão após constatar que os dois tipos de elocução podem ser 

caracterizados por infelicidade e que ambos, também, precisam estar de acordo com os fatos 

ou ter alguma relação com eles. 

Embora Austin  não tenha chegado a uma conclusão concreta para distinguir os atos 

constatativos e performativos, é inegável como a teoria austiniana firmou-se na Linguística e 

consolidou-se logo mais tarde, através da via interpretativa de Searle em Speech Acts (1969). 

Antes, os estudos eram tomados apenas como afirmações sobre um determinado estado das 

coisas. Para melhores esclarecimentos, temos como exemplo o livro: Quando dizer é fazer
10

 , 

no qual Austin introduz as primeiras inquietações sobre os atos constatativos.  

Esse teórico propõe estudar alguns casos em que a linguagem não tem ou tem apenas 

em parte a intenção de registrar ou transmitir uma informação dos fatos. Em:  

                                                             
10

 Os exemplos apresentados no capítulo teórico foram adaptados deste livro. 
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Ainda de acordo com o pensamento austiniano é feita a seguinte explicação, (1) é 

apenas uma afirmação, dessa forma constitui apenas uma representação de um determinado 

mundo (real ou não) e será considerada, de acordo com o que acontece neste mundo, como 

verdadeira ou falsa.  

Neste enunciado existe uma representação de elementos que constituem o mundo. Há 

seres (o homem, poste), um desses seres executa uma ação (subir) que afeta outro ser (o 

poste). O falante que produz o enunciado terá sua afirmação verdadeira, caso, de fato, o 

homem tenha subido no poste no mundo representado pela elocução, caso contrário, sua 

declaração será falsa. 

Na afirmação, uma mensagem é transmitida e passa a assumir apenas o valor – uma 

descrição de um fenômeno. Nestas condições, são classificados como atos constatativos 

aqueles que são utilizados para descrever o estado de algo ou relatar fatos e eventos como 

reitera Austin (1990). 

Diferentemente ocorre quando há interação entre falantes, visto que existem várias 

proposições que não registram uma mera representação de situações do mundo. Austin  

aponta que é possível reconhecer, em qualquer língua, casos em que a enunciação de certas 

frases corresponde à realização de ações. Temos na frase abaixo um exemplo de como isto 

acontece: 

 

 

Neste caso, temos um ato performativo, ou seja, um ato que sugere ações a serem 

executadas, a partir do proferimento do enunciado. Entretanto, Austin (Op. cit.) recomenda 

que esses atos estejam condicionados a condições de felicidade, ou melhor, “circunstâncias 

adequadas”, visto que não se pode atribuir valor de verdade.  

Segundo Trask (2006), condições de felicidade são regras específicas que tornam um 

ato de fala válido. Há, portanto, alguns critérios para considerar o enunciado feliz ou infeliz; 

nulo ou válido. Esses preceitos servem para amparar as exigências que tornam esses atos 

verdadeiros. 

1. Eu vos declaro marido e mulher. 

(1) O homem subiu no poste 
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Assim, alguns fundamentos são importantes para manter o equilíbrio e a validade de 

alguns enunciados performativos, segundo o que temos proposto até aqui, além dos requisitos 

já mencionados no parágrafo anterior. Segundo Austin (1990, p. 31), observemos: 

 

i. Um procedimento aceito convencionalmente, que apresente um 

determinado efeito convencional e que inclua o proferimento de certas 

palavras, por certas pessoas, em certas circunstâncias; 

ii. Pessoas e circunstâncias devem se adequar ao procedimento realizado; 

iii. O procedimento tem que ser executado por todos os participantes de 

modo correto e completo. 

iv. Intenção de compartilhar e conduzir a conversação envolvendo 

sentimentos e emoções correlatas. 

 

Para a exemplificação de enunciados performativos, Austin sugere que para se 

classificarem nessa perspectiva devem seguir algumas regras, tais como: o verbo deverá ficar 

na primeira pessoa do singular do presente do indicativo da voz ativa, na forma afirmativa. 

Nesse sentido, para que um ato performativo preencha os requisitos para a concretização da 

ação é necessário também que ao ser proferido, em determinadas circunstâncias, resulte na 

sua execução, de maneira correta, por todos os participantes do ato linguístico. 

Imaginemos a seguinte situação: em uma cerimônia de casamento, apenas o juiz de 

paz ou um padre, ou ainda alguém legalmente competente para tal fim, poderia declarar o ato 

da união, estabelecida a partir do: “Eu vos declaro”... Assim, também os noivos somente 

darão a esta sentença a condição de validade, mediante o “sim” de ambas as partes. Nesta 

situação em particular, o “sim”, dito por outra pessoa que não seja os noivos, não tem valor 

nenhum para a concretização da ação matrimonial. 

Dessa maneira, Austin (1990) conclui que ao falar realizamos ações. Ele distingue os 

enunciados conforme as características: os enunciados performativos são aqueles que 

realizam ações; e os chamados constatativos são aqueles que realizam uma afirmação, falam 

de algo. Para o autor, no processo de enunciação existem três atos que, simultâneos, estão 

envolvidos no processo comunicativo quando dizemos algo: 

 

i. o ato locutório ou conteúdo linguístico; é o próprio ato de dizer a 

frase. 

ii. ato ilocutório, ato central para o autor, está associado à força do dizer 

algo e à força de como é proferido;  

iii.  ato perlocutório correspondente à indicação dos efeitos causados 

sobre o outro para dissuadi-lo, constrangê-lo, embaraçá-lo (AUSTIN, 1990, 

p. 97). 
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Para melhor compreensão utilizamos o seguinte exemplo: 

 

 

Segundo a teoria de Austin, realiza- se no exemplo, simultaneamente, três atos de fala: 

o primeiro deles é o ato locutório ou locucionário, que consiste na própria ação de dizer a 

frase; o segundo ato presente é o ato ilocutório, neste caso, ao dizer “Estou com muita sede”, 

o falante não deseja apenas informar algo, ele na realidade almeja fazer entender que fez uma 

solicitação, o “estou com sede” é o mesmo que “dê-me água”, a partir deste ato indireto 

infere-se que alguma atitude seja tomada pelo outro; é, justamente, a reação diante da situação 

aonde se realiza o ato perlocutório que trata do posicionamento ou atitude tomada. Neste caso, 

espera-se que o outro ofereça-lhe água.  

Nas nossas enunciações, executamos atos diversos, estes são chamados por Austin e 

Searle de atos ilocucionários e, segundo a intenção do falante, podem representar uma 

pergunta, um pedido, um desejo, uma ordem etc. 

Para Searle (1981, p. 33), “falar uma língua é adaptar uma forma de comportamento 

regido por regras”. Ele adota o conceito de “finalidade ilocutória” para a classificação dos 

usos linguísticos e salienta que há um número limitado de coisas que fazemos com a 

linguagem, mas de forma simultânea.  

O autor expande a teoria dos atos de fala, acrescentando uma sistematização dos atos 

ilocucionários por considerar inadequada por Austin listar os verbos e não os atos 

ilocucionários. Ainda segundo Searle, os verbos ilocucionários ajudam-nos a chegar a atos 

ilocucionários, mas nem sempre são confiáveis. 

A partir deste entendimento, Searle propõe uma taxionomia com base em dimensões 

de variação nas quais os atos ilocucionários diferem uns dos outros para a classificação dos 

atos ilocucionários: 

I) atos asseverativos – mostram o comprometimento do falante com a “verdade” de 

uma proposição;  

II) atos diretivos - refletem na tentativa de levar alguém a realizar algo. São exemplos 

os convites, a sugestão, os conselhos, a ordem;  

III) atos expressivos - consistem na expressão do sentimento e atitude dos falantes;  

IV) atos comissivos - atos cujos efeitos produzem mudança de comportamento por 

meio do que se diz. É o caso de um convite ou promessa; 

(1) Estou com muita sede 
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V) atos declarativos – requerem situações extralinguísticas para que se realizem e se 

baseiam nas instituições ocupadas pelos interlocutores. Esses atos promovem uma mudança 

de realidade. São exemplos, as declarações, nomeações, ritos litúrgicos etc. 

Segundo o autor, não há um número infinito de usos da linguagem. Se for adotado o 

ponto ilocucionário como a noção básica com a qual classificamos o que é feito com a 

linguagem, é possível chegar a um número finito de usos: as pessoas falam sobre coisas, 

tentam convencer outras pessoas a fazer coisas, assumem compromissos de fazer coisas, 

expressam seus sentimentos e atitudes e mudam o estado de coisas ao proferir certas 

elocuções. 

O teórico ainda se destaca com a contribuição para a teoria dos atos de fala, ao incluir, 

dentre as classes de atos de fala, os atos de fala indiretos, ou seja, aqueles que são praticados 

indiretamente por meio da realização de um outro ato, ou por enunciados com performativos 

implícitos.  

 

2.2.5 Dêixis 

 

Nas últimas décadas, os aspectos subjacentes à cena comunicativa têm ganhado 

notoriedade. Os estudos linguísticos voltam-se a fatores que emergem das situações 

comunicativas diversas, os quais estiveram por um largo tempo ignorados pelos estudos 

linguísticos, mas que são determinantes para a construção de referência deíctica. 

A dêixis tem sido estudada ultimamente a partir de uma abordagem pragmática, 

devido à ligação entre os enunciados e as referências contextuais. Esses elementos se inserem 

no escopo dessa área, devido à capacidade de fornecer informações importantes para a 

construção dos significados contextuais. 

Em virtude de sua natureza gramatical, a semântica reivindicou essas ocorrências 

situacionais ao seu campo de estudo, embora muito tenha a ver com a pragmática. 

A partir de fenômenos como a cadeia de referenciação em um discurso, os elementos 

indiciais que o ligam ao contexto, ou as questões relacionadas à intencionalidade da fala, 

passaram a ser registrados com maior frequência e com a notoriedade que merecem, haja vista 

são responsáveis por estabelecer relações, vínculos , organizar e situar as falas. 

O termo dêixis vem do grego e significa o ato de “demonstrar”, “apontar”, “indicar”. 

Na linguística, a dêixis, ou referência dêitica, designa o conjunto de palavras ou expressões 

que tem como função apontar para o contexto situacional, isto é, que assinala as marcas da 



40 
 

enunciação: o locutor - o sujeito que enuncia, o interlocutor - o sujeito a quem se dirige o 

tempo e o espaço da enunciação.  

Como diz Levinson , a análise dêitica deve habitar, pelo menos, a linha fronteira entre 

os campos da semântica e da pragmática, já que, embora relacione a estrutura das línguas com 

o contexto em que elas são usadas – objeto de estudo pragmático – “as muitas facetas da 

dêixis são tão difundidas nas línguas naturais e tão profundamente gramaticalizadas que é 

difícil pensar nelas como outra coisa que não uma parte essencial da semântica” 

(LEVINSON, 1983, p. 66). 

De acordo com Marmoridou (2000), a dêixes é responsável pelo processo em que 

certas expressões linguísticas remetem ao contexto de uso da linguagem e, somente em 

referência a ele, constroem o seu significado. 

Fazem parte desses elementos indiciais expressões dêiticas prototípicas que incluem os 

pronomes demonstrativos, os pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa, alguns 

advérbios de tempo e lugar como "agora" e "aqui", os tempos verbais e alguns tipos de verbos 

como "vir", "ir", "'levar", "trazer", "ir buscar" (MARMORIDOU, 2000). 

Esses elementos linguísticos dependem de um contexto para estabelecerem a 

interpretação das expressões dêiticas. Esta relação ocorre porque deve haver uma conexão 

entre aquilo que é dito e os elementos que fazem parte desse contexto. Tomamos a 

classificação de Fillmore (1977), que agrupa a dêixis em quatro categorias: a. pessoal, b. 

espacial, c. temporal, d. social. 

Benveniste (1991), em seus textos sobre a questão, denomina os dêiticos por 

indicadores da subjetividade ou índices da enunciação ou do discurso. Dessa forma, descreve: 

a dêixis de pessoa corresponde à identificação do papel dos participantes na ação dos 

enunciados na cena comunicativa. A primeira pessoa é a realização gramatical que faz 

referência ao falante, neste caso, de si mesmo, enquanto a segunda pessoa caracteriza a 

referência que o falante faz a um ou mais indivíduos, participantes do evento de fala. Já a 

terceira pessoa aponta para uma não referência ao falante e ao(s) ouvinte(s) e sim de algo ou 

alguém de quem se diz algo a respeito. 

Os pronomes pessoais de primeira pessoa são importantes exemplos de dêixis, pois 

constituem o ponto de partida para a manifestação subjetiva na linguagem. É em torno desses 

elementos que a linguagem determina e organiza os outros dêiticos.  

A dêixis de lugar se refere à posição física do falante ou do(s) ouvinte(s) no momento 

da fala, sistematizando sua localização ou o espaço que os participantes da fala ocupam. A 

maioria das línguas faz a distinção dos dêiticos de lugar, marcados pela proximidade com o 
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falante (referência proximidade) e pelo afastamento deste (referência distanciamento). 

Pronomes demonstrativos como “este” e “aquele” e advérbios de lugar como “aqui” e “ali” 

funcionam como formas linguísticas que estabelecem essas distinções da dêixis, mencionadas 

anteriormente. 

A dêixis temporal diz respeito à referência de tempo em que o falante enuncia uma 

sentença, observando aspectos temporais. O tempo dêitico reflete o momento em que o falante 

produz a sua fala.  

De acordo com Benveniste (1991), há duas noções de tempo: um físico e o outro 

crônico. O tempo físico é psíquico e cada indivíduo mede de acordo com suas emoções e 

ritmo de vida, já o tempo crônico é aquele medido cronologicamente, através da sequência 

dos acontecimentos.  

Assim, para a eficácia na interpretação do que é dito, o falante deve se orientar pelos 

elementos contextuais que envolvem a situação comunicativa - o lugar, sabendo que uma 

mesma língua pode conter variantes, dependendo do país, da região, até mesmo da cidade; as 

relações entre as pessoas que fazem parte da sociedade em que a língua é falada; a 

personalidade das pessoas.  

Por fim, a dêixis social está relacionada à codificação das distinções sociais de papéis 

assumidos pelos participantes e dos aspectos da relação social mantidos entre falante e 

ouvinte ou falante e algum referente. É através das dêixis que as línguas decodificam ou 

gramaticalizam características específicas que emergem num contexto enunciativo 

determinado. 

 

2.2.6 Princípio da Polidez ou Cortesia 

 

Algumas regras sociais são estabelecidas para buscar equilíbrio nas relações 

interpessoais. Elas representam civilidade, comportamentos ideais para se viver bem em 

comunidade. 

As boas maneiras ou bons modos são aspectos que estão imbricados nas sociedades 

como parte de suas identidade. Essas normas são, sem dúvida, itens de conduta que definem 

atitudes, gestos, falas adequadas para uma convivência social harmoniosa e respeitosa.  

Ao associarmos as teorias mais relevantes sobre esta temática, encontramos nos 

trabalhos de Lakoff (1973) e Leech (1983) considerações bastante relevantes sobre a temática 

e embasamento para apontar a polidez como um aspecto que atua diretamente na relação de 

convívio social e suas práticas comunicativas. 
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De acordo com Leech (1983), essas condutas podem ser entendidas como um conjunto 

de normas de tratamentos sociais, mutáveis, das quais os falantes optam ou não por seguir, o 

que os torna consequentemente delicados ou indelicados, conforme as escolhas que fazem. 

Procuramos organizar os discursos de modo que alguns princípios possam ser 

respeitados para manter a cordialidade uns com os outros e, desse modo, nos valemos de 

alguns princípios cooperativos como a polidez para atingir os objetivos pretendidos. 

A palavra polidez é sinônima de cordialidade, gentileza, amabilidade, entre outras 

mais. É um dos aspectos mais relevantes na comunicação humana, responsável por manter 

boas relações no trato educado com o outro. Na fala, por exemplo, estabelece papel 

importante, pois além de conduzir o que deve ou não ser dito nas conversas, atua como 

marcador dos turnos das falas no discurso. O uso desse elemento é construído através de 

vários componentes culturais e sociais que são singulares e distintos nas diversas sociedades. 

A dêixis social, por exemplo, possibilita o entendimento de valores, contextos, 

condutas, normas e crenças necessárias para manter boas maneiras de convivência social, 

como também para marcar registros de discursos mais ou menos formais. Essas informações 

são extremamente importantes para adequar comportamentos e manter certos níveis de 

cortesia e polidez.  

Lakoff (1973) propõe um modelo de cortesia baseado em regras bem especificas: ser 

claro e ser cortês. A primeira regra assume características das máximas de Grice, enquanto a 

segunda implica em não impor, mas dar opções, ser amigável com seu interlocutor. Para o 

autor, a imposição cria um distanciamento e uma formalidade, já ao ser amigável, cria-se um 

clima favorável ao bem-estar interpessoal. De acordo com Lakoff, as regras estão presentes na 

interação, entretanto, cada cultura enfatizará o que considera mais importante no seu contexto 

cultural. 

Segundo Leech (1983), os atos de fala podem ser classificados em cortês ou descortês, 

segundo o propósito que desejamos alcançar. Para o autor, ser cortês é se expressar de 

maneira amigável com o ouvinte e ser descortês equivaleria a ter condutas desfavoráveis a ele.  

O autor postula, através de sua teoria da cortesia ou da polidez, seis máximas de 

comunicação: tato, generosidade, aprovação, modéstia, acordo, simpatia. A teoria busca, 

através da ampliação do princípio da cooperação, mostrar estratégias indiretas de 

comunicação. 

A teoria da polidez é apresentada por diferentes autores em formatos distintos uns dos 

outros, entretanto, de modo geral, eles concordam que a polidez está relacionada a regras que 

regem comportamentos da comunicação humana.  
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Esses princípios de boa convivência são construídos sob o prisma de se preservar uma 

boa interação entre os sujeitos envolvidos que, para isto, estabelecem algumas condutas 

cooperativas que determinam quais comportamentos são desejáveis e aceitáveis para a vida 

em comunidade. 

Nessa perspectiva, Goffman (1992b) introduz o conceito da imagem que representa o 

conflito da dualidade na qual vivemos, em sermos “nós mesmos” ou representarmos papéis 

para nos adequarmos às comunidades nas quais vivemos. De acordo com este autor, 

construímos para os outros disfarces, na tentativa de promover uma impressão positiva, o que 

ele define como face positiva ou imagem delineada. A face positiva diz respeito a atributos 

sociais convencionalmente aprovados pelas sociedades e a face negativa seria aquilo que vai 

de contramão com o equilíbrio da boa convivência. A regra de convívio social é ocultar a face 

negativa. 

Esse autor ainda postula que essas faces são máscaras das quais nos valemos para 

representar papéis e evitar conflitos em sociedade. De acordo com este entendimento nos 

moldamos em virtude de viver bem em coletividade. 

Conforme Gnerre (1987, p.80), “as regras que governam a produção apropriada dos 

atos de linguagem levam em conta as relações sociais entre o falante e o ouvinte” 

Compreendemos, portanto, que são as diversas necessidades comunicativas que delineiam os 

nossos discursos, a partir do que esperamos do outro, de como vemos esse “outro” em 

sociedade. Assim, quanto maior, por exemplo, é o status social ou cargo público ocupado por 

um indivíduo, maior é o cuidado quanto à polidez com o mesmo. Nesse contexto, 

 

quando um indivíduo projeta uma definição da situação e com isso pretende, 

implícita ou explicitamente, ser uma pessoa de determinado tipo, 

automaticamente exerce uma exigência moral sobre os outros, obrigando os a 

valorizá-lo e a tratá-lo de acordo com o que as pessoas de seu tipo têm o 

direito de esperar (GOFFMAN, 1992a, p. 21).  

 

A partir desta visão do outro, a linguagem imprime uma característica de 

representação do indivíduo. Através dela moldamos o grau de formalidade ou informalidade, 

distanciamento e também as estratégias de aproximação, cortesia e polidez que iremos usar 

para cada sujeito.  

Leech (1983) formulou sua visão sobre a pragmática a partir do conceito de língua 

como um sistema de comunicação em seu livro Principles of pragmatics, embasado nos 

estudos de Searle, sobre atos ilocucionários, e de Grice, sobre implicaturas conversacionais; 
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baseado nessas conjecturas para explicar que outros fenômenos estão diretamente 

relacionados quando desejamos comunicar algo. 

Conforme Grice (1975), a comunicação humana consiste na solução de um problema 

que se coloca para o falante. Este, por sua vez, para obtenção de determinado resultado que se 

deseja alcançar, cria diversas estratégias de como dizê-las para alcançar tais objetivos 

comunicativos; o falante atua dentro de limites que lhe são impostos por princípios, utilizando 

as máximas do comportamento comunicativo. Fazem parte desses acordos cooperativos e de 

cooperação comunicativa, por exemplo, o princípio da cooperação de Grice e os princípios da 

polidez (PP) e da ironia (PI), entre outros.  

A partir do Princípio de cooperação - PC de Grice, Lakoff (1973) afirma que atuam a 

partir da violação das máximas, duas condições para uma comunicação bem sucedida: seja 

claro e seja polido. Delas, se considera a segunda mais importante, porque está relacionada à 

ideia de conflito: é mais importante evitar conflitos do que ser claro. 

 

2.2.7 Princípio Cooperativo e as Máximas conversacionais 

 

Os estudos de Paul Grice dão suporte para a compreensão e alcance de uma conversa 

lógica e com sentido. A teoria Griciana das máximas conversacionais está organizada dentro 

do campo de estudos pragmáticos, o qual estuda a linguagem em uso e contexto.  

O Princípio de Cooperação (PC) de Grice (1975) e as máximas de comunicação foram 

criadas partindo do pressuposto que a intenção da comunicação é um intercâmbio eficaz da 

informação entre os interlocutores.  

Conforme esse autor, numa situação de diálogo, os interlocutores assumem, de 

maneira implícita, um contrato conversacional: um conjunto de normas que regem a 

conversação que ele denomina como princípio cooperativo e suas respectivas sub-regras 

seriam as máximas de qualidade, quantidade, relação e modo. O autor sustenta que o sucesso 

da comunicação é garantido porque os interlocutores partilham das mesmas estratégias de 

preservação e não violação dessas máximas. 

Grice (1957, p. 45) afirma que as conversas são apenas “esforços cooperativos, em que 

as pessoas seguem convencionalmente um princípio geral de cooperação quando se 

comunicam”. Nessa direção, toda conversação é regida por um esforço cooperativo dos 

interlocutores: de um lado, o falante em se fazer entender e, do outro, o ouvinte, em 

compreender seu interlocutor.  
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O Princípio de Cooperação não descreve comportamentos ideais, nem boas maneiras, 

no entanto, o ato de comunicar-se cria expectativas nas quais os enunciados se apresentem 

seguindo quatro princípios. Isto porque essa cooperação se constitui na não violação das 

máximas (quantidade, qualidade, relevância e modo): a de quantidade sugere que a conversa 

deve conter apenas informações necessárias, rechaçando o desnecessário; na de qualidade, o 

enunciado se centra em informações verdadeiras, evitando dados que não sejam reais; na de 

relação, os enunciados entre os interlocutores devem se relacionar, manter a lógica entre o que 

está sendo dito, evitando-se a menção a informações que não têm nada a ver com a conversa; 

e a de modo se refere a enunciados claros, evitando ambiguidade e termos rebuscados.  

As máximas conversacionais não servem para determinar leis e regras, mas sim 

direcionar os enunciados para que sejam produzidos de forma eficiente. Para isto, estabelece 

alguns preceitos para cada uma delas. Grice (1975) as divide em quatro categorias: 

1. Quantidade 

a. Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto for pedido. 

b. Não faça sua contribuição mais informativa do que é pedido. 

 

2. Qualidade 

a. Não diga o que acredita ser falso. 

b. Não diga nada para o que não possa fornecer evidência adequada. 

 

3. Relação 

a. Seja relevante. 

b. Não dê informações que não são pertinentes. 

 

4. Modo 

a. Evite obscuridade de expressão. 

b. Evite ambiguidades. 

c. Seja breve. 

d. Seja ordenado. 

 

Apesar dessas dicas, nem sempre os interlocutores obedecem a esses princípios 

conversacionais. Pode ocorrer de o emissor romper as regras definidas pelo princípio da 

cooperação e violar intencionalmente uma ou mais de uma máxima, cabendo, então, ao 

interlocutor “fazer uma série de cálculos mentais a fim de buscar uma interpretação para tal 
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enunciado” (DASCAL, 1982, apud OLIVEIRA, 2007). A essas infrações, cometidas no ato 

do discurso, Grice (1975) denominou de implicaturas, ou seja, intenções ou insinuações de 

ordem pragmática que se encontram implicitamente nas entrelinhas do enunciado, criadas 

pelo falante que são inferidas ao ouvinte como um acordo tácito entre eles. 

Grice (Op. cit.) defende que o elemento central da comunicação é o reconhecimento, 

por parte do ouvinte, da intenção que o falante possui de induzir com sua fala. De acordo com 

esta compreensão, esse é o ponto de partida para que se faça sentido do que é dito - os 

participantes da conversa, a princípio, cooperam um com o outro. 

Esse senso de cooperação é o que leva o interlocutor a crer que o locutor não está 

tentando enganá-lo em suas proposições. Assim, mesmo que aparentemente um dos 

interlocutores possa transgredir esses preceitos, ele o faz de forma consciente, para que certo 

sentido seja produzido de acordo com sua intenção e o contexto no qual os atores estejam 

inseridos no ato comunicativo. 

 

2.3 COMPETÊNCIA PRAGMÁTICA 

 

O conceito de competência pragmática diz respeito ao modo como os usuários da 

língua se articulam com o contexto da comunicação, utilizando o conhecimento das 

convenções pragmáticas para os ajustes necessários. Ou seja, a percepção do falante em fazer 

escolhas apropriadas ao contexto comunicativo para compreender e se fazer compreendido. 

Bachman (2003) divide a competência pragmática em outras duas: competência 

ilocutiva e sociolinguística. Segundo o autor, a primeira consiste na análise pragmática de um 

enunciado, que leva o interlocutor a entendê-lo como aceitável ou não, ao passo que a 

segunda, refere-se à adequação do enunciado a determinado contexto social.  

Tendo em vista a perspectiva pragmática, a escolha linguística passa a ser bastante 

relevante, dadas algumas propriedades da língua, citadas por Verschueren (1999): 

variabilidade, negociabilidade e adaptabilidade, que juntas constroem a capacidade de um 

falante de fazer escolhas baseadas em princípios e estratégias dentre sua gama de 

possibilidades, na tentativa de satisfazer suas necessidades comunicativas.  

 

2.3.1 Competência Comunicativa 

 

A ideia de competência comunicativa originou-se a partir da concepção de 

competência linguística de Chomsky (1975), que ressalta que a competência do aprendiz 
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subjaz no seu conhecimento de gramática interna e que seu desempenho consiste no uso da 

língua pelo falante, preconizando a estrutura interna da língua. 

De acordo com Chomsky (1975), a Competência Linguística é um sistema de regras 

interiorizado pelos falantes que permite produzir um conjunto infinitamente grande de 

sentenças, enquanto desempenho seria o conjunto de imposições que limitam o uso da 

competência. 

Hymes(1972) propõe uma discussão relevante do aspecto social da língua em 

contrapartida com o reducionismo vigente daquele período gerativista, através deste conceito 

ele foi pioneiro em agregar os componentes sociais ao conceito de competência comunicativa. 

De acordo com Hymes (Op. cit) os falantes não devem observar somente as normas 

linguísticas. Ele aponta principalmente para os fatores sociolinguísticos, assim os falantes 

devem compartilhar também conhecimentos das regras socioculturais, estados emocionais, 

objetivos comunicacionais de adequação a fala, estes dizem respeito à Competência 

Sociolinguística – que ele mesmo ressalta que remete a escolhas apropriadas dentro de 

contextos sociais específicos. 

Hymes combina os termos “competência” e “comunicativa” por defender que a 

comunicação não ocorre somente no plano estrutural da língua, campo atuante da linguística 

por décadas. A junção dos termos une ideias, assim, este entendimento precede uma 

comunicação comunicativa, ou seja, a interação de aspectos comunicativos e as diversas 

manifestações da linguagem. 

Em conformidade com as tendências mais recentes de um mundo multicultural e 

multilíngue, segundo Rajagopalan (2003), a marca registrada dessa inclinação é o 

encurtamento de tempo e espaço. Nessa direção, “a competência de falante multilíngue é algo 

em estado permanente de mutação” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 69-70). Dessa forma, as 

correntes atuais precisam rever as noções de competência comunicativa, pois evidentemente 

os usuários da língua passaram a apresentar habilidades e objetivos diferentes diante do 

quadro de multilinguismo atual. 

Reforçamos através do conceito de competência comunicativa o uso da língua de 

modo apropriado e contextualizado, mediante a ideia proposta por Candlin (1986, p.40, apud 

BACHMAN, 2003, p. 84) que descreve esta competência como: 

 

[...] a habilidade de criar sentidos através da exploração do potencial para 

modificação contínua, inerente a qualquer língua, em resposta à mudança, 
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negociando o valor da convenção antes de aceitar o princípio estabelecido. Em 

suma, [...] uma confluência de estruturas de conhecimento organizadas e de 

um conjunto de procedimentos a fim de adaptar esse conhecimento para 

resolver novos problemas de comunicação que não têm soluções prontas e sob 

medida. 

 

Nessa perspectiva, a Competência Comunicativa, doravante (CC), consoante ao citado 

acima, compõem-se de vários aspectos que entram em cena na comunicação, de modo que 

organizam o conhecimento da língua para resolver questões que surgem nos processos 

comunicativos (BACHMAN, 2003). Nesse sentido, competência comunicativa passa a ser o 

conhecimento da língua e a habilidade de usá-la em determinados contextos sociais. 

Desse modo, a pragmática considerada como uma competência indissociável de seu 

aprendiz, que integra a competência comunicativa do falante através de suas experiências 

linguísticas, culturais, sociais e cognitivas, como ferramenta para o êxito da situação 

comunicativa.  

Por fim, é a percepção dos estudos pragmáticos proposta por Bachman (2003) que 

reitera nossa finalidade, pois inclui a Competência Ilocucionária e a Competência 

Sociolinguística e suas macro funções como habilidades necessárias à construção de sentidos 

e contextos. 

 

2.3.2 Competência Ilocucionária  

 

Segundo Bachman (2003), a Competência Ilocucionária, em termos gerais, aponta 

para os atos de fala que sustentam suas funções e classificações da teoria clássica dos atos de 

fala, em seus principais expoentes Austin (1962) e Searle (1969). 

Para o autor, a capacidade para usar uma língua de maneira comunicativa envolve 

tanto o conhecimento da língua quanto a capacidade de implementar ou usar esse 

conhecimento. Assim, a Competência Ilocucionária (CI) representa, portanto, a habilidade do 

falante de através da linguagem fazer escolhas discursivas apropriadas para os diversos 

contextos e propósitos, sendo responsável, mediante essas escolhas, por imprimir a força 

ilocucinária ideal para a realização de tal propósito.  

Bachman classifica a CI em quatro categorias em relação à função dos enunciados de 

acordo com o entendimento de Halliday (1973), agrupadas em quatro macrofunções: 

ideacional, manipulativa, heurística e imaginativa. 

É Hymes (1972) que conceitua os atos de fala como enunciados que se estruturam em 

unidades funcionais na comunicação e que são vinculados por regras de conduta e 
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interpretação. Podemos então assim resumir que esses atos são enunciados que nos permitem 

realizar diversas funções comunicativas, organizados por categorias e definidos pelas 

características que apresentam; assim temos aqueles que se ocupam por fazer promessas, 

pedidos, ordens, cumprimentos, desculpas, entre outras funcionalidades. 

Interessa-nos destacar o modelo de competência proposto por Bachman (2003, p. 84), 

através da Habilidade Comunicativa da Língua (HCL), “consistindo em conhecimento, ou 

competência, e em capacidade de implementação ou execução dessa competência no uso 

comunicativo da língua, de modo apropriado e contextualizado”. Para isto, apresentamos o 

esquema da CC através do modelo sugerido por ele conforme diagramação abaixo: 

 

Figura 1: Componentes estruturais da Competência Comunicativa por Bachman
 

 
Adaptado de Bachman (2003, p. 88). 

 

Competência ilocucucionária corresponde à habilidade da utilização da força 

ilocucionária dada pelo interlocutor para que se produza determinado sentido ou ação, cuja 

interpretação seja extraída de maneira implícita ou explícita, utilizando diferentes estratégias, 

ou seja, a habilidade de saber exatamente quando e porque usar enunciados diretos ou 

indiretos. 

Enquanto a competência ilocucionária habilita o emissor a expressar as diversas 

funções da língua além de definir a força ilocucionária impressa nos enunciados. Deste modo, 

ocorre paralelo a este fenômeno outras adequações de cunho socioculturais fundamentais aos 

processos comunicativos. Esse processo, segundo Bachman , habilita o falante a desempenhar 

e reconhecer os contextos sociais. 

 

2.3.3 Competência Sociolinguística 

 

A competência sociolinguística consiste em adequar as “sensibilidades”. Termo 

cunhado por Bachman (2003) para se referir as sub competências integrantes desta habilidade, 

em reconhecer o controle das convenções de uso da língua e os aspectos do contexto 
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específico de uso. É ela que nos habilita a desempenhar funções da linguagem de maneiras 

apropriadas a contextos específicos. Em outras palavras, é esta competência que nos dará a 

percepção para saber quando e como se adequar ao contexto social. 

Segundo Bachman, as sensibilidades integram a competência sociolinguística e são 

responsáveis pelas adequações da linguagem em contextos sociais. Desse modo, segundo este 

teórico, essas sensibilidades são divididas em: sensibilidade às diferenças de variedade ou 

dialetos; sensibilidade à variação de registro; sensibilidade à naturalidade; e sensibilidade à 

habilidade de interpretar referências culturais.  

A sensibilidade à variedade e dialetos compreende a variação linguística, é um 

fenômeno que compreende praticamente todas as línguas e está diretamente relacionado ao 

fato das diferentes origens de seus usuários, por fatores quer sejam geográficos ou 

provenientes de diferentes grupos sociais. Essas variedades regionais e sociais, ou dialetos, 

podem ser caracterizados por diferentes convenções, e a adequação do seu uso irá variar 

dependendo das características do contexto de uso da língua. 

A sensibilidade à variação de registro refere-se à variação no uso discursivo da língua 

dentro de um único dialeto ou variedade. Ou seja, discorre sobre às diferenças de formas de 

registro em uma mesma língua. Três aspectos de contexto de uso discursivo da língua são 

relevantes de acordo com esta sensibilidade: área do discurso, modalidade do discurso e estilo 

do discurso.  

Quanto à sensibilidade à naturalidade, esse aspecto da competência sociolinguística é 

o que possibilita ao usuário formular, analisar e interpretar a não naturalidade de um 

enunciado que do ponto de vista linguístico não é bem estruturado, pois se assemelha à fala 

nativa ou regional que, por sua vez, traz características particulares. E, por fim, a competência 

sociolinguística que permite interpretar referências culturais e figuras de linguagem para 

construir sentidos. Muitos desses aspectos estão incorporados a significados estabelecidos 

através do léxico de cada língua, região ou cultura. No entanto, o conhecimento dos sentidos 

atribuídos por uma comunidade específica a eventos locais, símbolos, instituições ou pessoas 

só passa a fazer sentido se o receptor estiver devidamente munido da informação ou 

referência sociocultural. Convenções terminológicas, expressões, palavras podem variar entre 

grupos de interesses distintos, sendo, portanto, imprescindível, além de conhecer a história 

linguística destas, aprender a usá-las em seus contextos. 

Dessa forma, a competência sociolinguística envolve, pois, a sensibilidade do falante 

em perceber e adequar pertinentemente esses aspectos, que como produto social, estão 



51 
 

vinculados a cada sociedade e se manifestam através dela mediante os vários tipos de 

linguagens. 

 

2.4 NOVA PRAGMÁTICA  

 

A nova pragmática aponta para uma desconstrução de alguns conceitos da definição 

clássica, que remonta a Morris (1938). A gênese dos estudos pragmáticos não foi capaz de 

definir conceitos essencias para delimitar o objeto da pragmática e inseri-los na perspectiva 

dos estudos da filosofia da linguagem.  

Diante de tanta resistência, a definição e campos de sua atuação, um dos mais 

conhecidos estudiosos desta área, Rajagopalan (2010, p. 6), alega que “parece muito mais 

sensato falar em pragmáticas, no plural”, na medida em que não há consenso entre os 

pesquisadores sobre a definição do que possa ser o domínio da Pragmática. 

Devemos conceber os estudos da linguagem para além de uma linguística imanente, 

que concebe a língua como um sistema autossuficiente, independente e sob velhas regras 

dicotômicas.   

Essa nova visão pragmaticista da linguagem desconstrói e/ou amplia a ideia de uma 

investigação do uso linguístico e, portanto, as noções de linguagem performativa, linguagem 

interacionista, uso da língua em contexto, entre outros, além de ressaltar, principalmente, a 

importância da linguagem como produto social. 

A nova pragmática diz respeito aos estudos da comunicação, apontados, conforme 

Pinto (2001), como um híbrido de pensamentos anteriores, estando presente principalmente a 

postura historicista, advinda de correntes filosóficas como o marxismo. Acrescenta, 

sobretudo, as discussões acerca das diferenças de classe. Essa corrente visa, dentre outras 

coisas, investigar como o fator “classe” intervém na comunicação entre as pessoas.  

Pinto, reitera que todos os conflitos sociais são consequência de lutas de classes, por 

sua vez, suas manifestações se evidenciam na linguagem e por se tratar de eventos 

comunicativos, estes representam na linguagem a essência de uma determinada prática social.  

Bar-Hillel (1982) aponta que perder de vista a natureza pragmática de fatos da 

linguagem gera pseudoproblemas, ou seja, das leituras que fazemos quando observamos 

apenas o componente linguístico, no sentido literal, muito se perde ou falha, sendo, portanto, 

necessário evocar conceitos pragmáticos. 

Durante muito tempo foi preferível deixar que lacunas, imprecisões e incoerências 

prevalecessem como forma de manter uma postura hegemônica de excluir, em determinadas 
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ciências, explicações pragmáticas e optar por vestir a “camisa de força”, quando uma 

explicação pragmática seria bem mais lógica. Isso faz com que compreendamos o porquê de a 

pragmática ter permanecido por muito tempo em segundo plano, à margem da dicotomia 

semântica/pragmática. 

Rajagopalan (2010, p. 23) alerta que:  

 

[...] a maioria das teorias ditas pragmáticas se dedicam à tarefa de delimitar, 

circunscrever, ou até mesmo cercear ou imobilizar a prática linguística ao 

invés de descrevê-la ou explicá-la. Isto é, a grande maioria de teorias que 

estão por aí tem como meta colocar a prática linguística numa camisa de 

força. O objetivo é tornar tudo previsível, regrado, inteiramente regido por 

regras determinísticas. O resultado, com frequência, é a transformação da 

prática linguística em algo totalmente diferente, até irreconhecível, levando-

se em conta o fato amplamente reconhecido tanto pelos peritos no assunto 

como pelos leigos, de que a prática linguística se distingue pelos tropeços 

acasos, imprevisibilidades e singularidades [...]. 

 

Assim compreendemos o motivo de o termo: Out of pragmatic wastebasket
11

 (para 

fora da lata do lixo), ser relevante nesta nova perspectiva. Nesse sentido, a pragmática, “o 

patinho feio”, das ciências que estudam a linguagem, até então, tinha pouca ou nenhuma 

relevância para explicar determinados fenômenos concernentes à língua. Daí em diante, ganha 

notoriedade e torna-se imprescindível para explicar manifestações linguísticas que só podem 

ser compreendidas em sua totalidade sob o viés pragmático.  

De acordo com Armengaud (2006), a Nova Pragmática se propõem a uma série de 

críticas de cânones linguísticos já estabelecidos há décadas, tais como: questionar princípios 

subjacentes aos estudos desenvolvidos pela tradição estruturalista e gerativista; o uso 

descritivo e representativo da linguagem por Austin (1962) - também reitera a ineficácia do 

sistema e da estrutura sobre o uso; da competência sobre o desempenho por Chomsky (1975); 

e da dicotomia saussuriana da língua sobre a fala. 

A Pragmática sobre a qual discorremos afasta-se da versão institucionalizada e 

sistematizada apresentada por Searle (1969; 1979), a qual reduziu a teoria dos atos de fala ao 

reducionismo e ao formalismo da tradição analítica. 

O termo “Nova Pragmática” foi cunhado por Kanavillil Rajopalan, uma das figuras mais 

expressivas atualmente na área da linguística, reconhecido por seu trabalho profícuo na área 

                                                             
11

 A expressão “lata do lixo pragmática” é famosa nos estudos da linguagem. Ela captura a prática comum em 

muitas teorias do significado de submeter dados à camisa de força formal e, no caso de a teoria formal falhar, 

recorrer-se à pragmática.  
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da linguagem, que tem através de estudos mostrado que a leitura dos conceitos austinianos, 

possui diferenças incongruentes aos propostos por Searle. Para Rajopalan, 

 

A diferença entre as duas formas de ler Austin é gritante. A leitura não 

searliana de Austin encontra cada vez mais aceitação em áreas como a 

sociologia e a antropologia e, aos poucos, vai ganhando entusiastas no 

campo da linguística. Decidi dar o título de Nova pragmática a este livro 

para designar a leitura não searliana, por entender que as diferenças são 

irreconciliáveis e análogas às que levaram Richard Rorty a nomear com o 

prefixo “neo” seu modo de encarar o pragmatismo, em oposição à tradição 

inaugurada por Peirce (RAJAGOPALAN, 2010, p. 18-19). 

 

Ao postular e interpretar o pensamento austiniano, Rajagopalan revela o rígido 

pensamento do teórico na tentativa de submeter a língua à sistematização, ao internalismo e à 

frequente desconstrução de seus pressupostos e, consequentemente, descrédito em conceber a 

língua como sistema estático. 

Situamos a pragmática longe das posturas meramente formalistas que prescrevem um 

ideal de interação, para dar lugar a uma pragmática de sujeito autônomo, consciente de suas 

práticas, coerentemente situado socialmente. 

Nesse cenário, a Nova Pragmática assume grande relevância, pois não é mais 

considerada como um aspecto explicativo análogo à abstração. Pensa-se em uma nova 

pragmática, através dos estudos das políticas da linguagem, a partir da historicidade e de 

mediações das práticas culturais diversas, descomprometida dos reducionismos e formalismos 

que exigem os discursos pregados pela linguística. 

Mey (2001) defende uma abertura na perspectiva de investigação, através da 

politização da pesquisa em pragmática, confirmada na prerrogativa de Rajagopalan (2010, p. 

40). Este, por sua vez, afirma que o trabalho em pragmática linguística deveria ir além das 

ambições meramente descritivas ou explicativas da linguística hegemônica e abraçar objetivos 

transformadores ou emancipatórios. 

No próximo capítulo veremos importantes considerações sobre charges e cartuns. 

Esses gêneros constituem o corpus de análise deste trabalho e são, portanto, um bom exemplo 

para mostrar que os pressupostos da nova pragmática já circulam entre esses gêneros. 

Reiteramos que as práticas de linguagem atuais representam muitas vezes as manifestações de 

lutas de classe, portanto, a escolha por textos ideologicamente constituídos, que circulam em 

discursos críticos, é o 

 reflexo das sociedades que vivemos.  
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3 GÊNEROS DISCURSIVOS E GÊNERO TEXTUAL 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNEROS  

 

Desde muito tempo o homem preocupou-se com as questões relativas à linguagem e 

como organizá-las. E dessa inquietação criou vários formas de comunicação para que pudesse 

suprir suas necessidades comunicacionais e compreender a realidade de forma mais ordenada.  

Bakhtin (2003), pesquisador russo, que no início do século XX se dedicou aos estudos 

da linguagem, foi pioneiro ao empregar o vocábulo “gênero” em sentido mais amplo e 

difundir teorias a seu respeito. Segundo ele, todos os textos orais ou escritos possuem um 

conjunto de características estáveis pelas quais é possível caracterizá-los. São essas diferentes 

características que permitem distinguir um determinado gênero do outro. Para ele, os gêneros 

podem ser reconhecidos mediante três aspectos básicos coexistentes: o conteúdo, a estrutura e 

o estilo. Nas palavras do autor, 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

[...]. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 

uma dessas esferas [esferas da atividade humana], não só por seu conteúdo 

(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos 

da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e, 

sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo 

temático, estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente 

no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma 

esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, 

claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 

do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 279). 

 

Os gêneros do discurso ou gêneros discursivos estão intrinsecamente ligados à esfera 

de comunicação do qual fazem parte e refletem as condições específicas e as finalidades de 

cada esfera ou campo de utilização da língua para se referir aos espaços sociais das atividades 

humanas. Portanto, são as diversas esferas( científica, literária, religiosa, jurídica, acadêmica, 

familiar, jornalística etc.,) que, a partir de suas necessidades comunicativas especificas, 

produzem os “tipos relativamente estáveis de enunciados” (Op. cit.). Como essas esferas são 

sociais refletem, portanto, aspectos temporais, históricos de cada campo linguístico.  

De acordo com o entendimento acima, compreendemos que todas as esferas da 

atividade humana estão relacionadas com suas práticas de linguagem. Dessa forma, 

entendemos que os gêneros discursivos fazem parte das nossas vidas e desprendem-se deles 
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multiformatos e múltiplas funções devido à heterogeneidade e ao caráter mutável da 

comunicação humana. 

Diante da complexa e diversificada atividade comunicativa, há uma constante 

necessidade com fins comunicativos de se produzirem textos para cumprir determinadas 

funções. A partir do seu formato, temos a ideia de sua circulação, bem como de qual será seu 

propósito comunicativo. 

Para Bronckart (1999, p. 75), 

  

Os gêneros constituem uma listagem aberta, são entidades empíricas em 

situações comunicativas e se expressam em designações tais como: sermão, 

carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, aula 

expositiva, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, 

lista de compras, cardápio de restaurante, resenha, edital de concurso, piada, 

conversação espontânea, conferência, e-mail, bate-papo por computador, 

aulas virtuais e assim por diante. Como tal, os gêneros são formas textuais 

escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas. 

 

Notamos, a partir das designações listadas acima, que a diversidade de gêneros 

existente cumpre funções textuais específicas para vários propósitos do cotidiano. A partir da 

análise da natureza composicional ou da finalidade discursiva, classificam-se em diferentes 

nomenclaturas, conhecidos, respectivamente, por gênero textual ou gênero discursivo. 

Diante das discussões sobre as diferentes visões sobre a questão do gênero e suas 

divisões quanto a seus campos de atuação, os termos gênero discursivo e gênero textual 

suscitam esclarecimentos, entretanto não nos deteremos a exaustivas explicações, pois não é 

este objeto do nosso trabalho. Esses conceitos estão inseridos em vertentes teóricas 

consideradas pela maioria dos estudiosos da linguagem como distintos, mas que possuem em 

comum as bases dos estudos de Bakhtin. Como coloca Rojo (2005, p. 185), 

 

[...] a primeira – teoria dos gêneros do discurso – centrava-se, sobretudo, no 

estudo das situações de produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos 

sócio-históricos e a segunda – teoria dos gêneros de textos - na descrição da 

materialidade textual.  
 

Rojo (2005) esclarece as diferenças entre os dois termos. Segundo a autora, os 

trabalhos que utilizam a teoria de gêneros de texto buscam analisar elementos da 

materialidade relativos à estrutura ou forma composicional, noções articuladas à linguística 

textual. Por sua vez, os trabalhos que adotam a vertente discursiva tendem a selecionar em 
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suas análises os aspectos da materialidade linguística relativos à situação da enunciação, ou 

discursiva, sem buscar esgotar os aspectos linguísticos ou textuais.  

Para Bakhtin (2003), os gêneros são tipos “relativamente estáveis” de enunciados 

elaborados pelas mais diversas esferas da atividade humana, pois se encontram numa 

transformação contínua. Marcuschi (2002), ao analisar os gêneros textuais, acrescenta que 

esses: 

 

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 

plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócioculturais, 

bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 

perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes 

em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita (MARCUSCHI, 

2002, p. 19). 

 

No caso das charges e cartuns analisados nesta pesquisa, de acordo com o pensamento 

dos teóricos citados anteriormente, as sociedades modernas devem conhecer a diversidade dos 

gêneros digitais por estarem inseridos na cultura de escrita e leitura digital. 

Bakhtin acrescenta que os gêneros podem ser classificados em primários e 

secundários. Os primários dizem respeito às situações comunicativas informais e espontâneas 

do cotidiano como cartas, bilhetes etc., e tem propósito a cumprir com funções imediatas. 

Quanto aos gêneros secundários, constituem construções comunicativas mais complexas, são, 

pois, as produções construídas, institucionalizadas, aquelas mais elaboradas, como textos 

científicos etc. Este último aparece em circunstância de uma comunicação cultural, mais 

complexa e relativamente mais evoluída.  

Os gêneros se complexificam à medida que as sociedades exigem; eles são dinâmicos, 

fluindo um do outro e se realizando de forma multimodal (MARCUSCHI, 2008). Assim, é 

comum que durante o processo de formação os gêneros secundários, também chamados de 

emergentes, absorvam características dos gêneros primários, dando origem a gêneros 

transmutados. Ou seja, os gêneros secundários são criados a partir de outros já existentes. 

Esse processo é chamado, por Bakhtin (2003), de “transmutação”, fenômeno que 

explica a formação dos gêneros complexos, os quais são originados dos gêneros primários 

que, ao se transmutarem de uma esfera para outra, geram novos gêneros, com um estilo 

similar ao domínio discursivo dos gêneros originários. 

Partindo da ideia de que a linguagem é essencialmente objeto de interação social, não 

poderíamos deixar de discorrer, mesmo que brevemente, sobre a perspectiva dialógica da 

linguagem. Segundo Bakhtin, a língua deve constituir a interação verbal, materializada e 
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concreta, ou seja, seus atores devem ser sujeitos reais, sócio e historicamente localizados no 

discurso. Por essa razão, a enunciação concreta tem uma carga de juízos de valores e opiniões 

que constroem o significado das palavras, mediante a interação das experiências dos sujeitos 

atuantes do discurso. De acordo com o mesmo teórico, toda palavra tem duas faces: ela 

provém de alguém e se dirige para alguém. Portanto, ela constitui o produto da interação entre 

locutor e ouvinte, construída após sucessivos discursos já materializados anteriormente. 

Enfim, considerando a língua como atividade social, Bahktin diz que os gêneros são  

produtos culturais, “mas são antes uma atividade social de linguagem, modos de significar o 

mundo (os gêneros apresentam uma visão do mundo). Como modos sociais de ação (atos 

sociais) e de dizer, os gêneros ‘regulam’, organizam e significam a interação”. 

Diante do que foi exposto, mais do que em qualquer outra época se proliferam gêneros 

novos que utilizam as novas tecnologias, mais precisamente na mídia digital, com o auxílio da 

internet para novas possibilidades da manifestação da atividade comunicativa. Do ponto de 

vista da natureza destes gêneros, eles mostram claramente ter características do efeito da 

internet na linguagem. Características típicas dos gêneros emergentes. 

Segundo Crystal (2001, apud MARCUSCHI, 2010, p. 22) são pelo menos três 

aspectos bastante comuns quanto à escrita advinda da internet: 

 

(1) do ponto de vista da linguagem, temos uma pontuação minimalista, 

uma ortografia um tanto bizarra, abundância de siglas, abreviaturas nada 

convencionais, estruturas frasais pouco ortodoxas e uma escrita 

semialfabética; 

(2) do ponto de vista da natureza enunciativa dessa linguagem, integram-

se mais semioses do que usualmente, tendo em vista a natureza do meio com 

participação mais intensa e menos pessoal, surgindo a hiperpessoalidade; 

(3) do ponto de vista dos gêneros realizados, a internet transmuta de 

maneira bastante complexa gêneros existentes, desenvolve alguns realmente 

novos e mescla vários outros.  

 

Desse modo, segundo palavras do autor, o discurso eletrônico ainda se acha em estado 

selvagem, indomado sob o ponto de vista linguístico. E nessa perspectiva, buscamos através 

dele, especificamente em charges e cartuns digitais, observar que aspectos do principio 

cooperativo são mantidos ou violados para a produção do humor crítico. Diante das 

características que  esses textos apresentam refletem também os comportamentos e mudanças 

sociais de determinada época .  
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3. 2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE CHARGES E CARTUNS 

 

Como afirma Marcuschi (2010), os gêneros da nova tecnologia são relativamente 

variados, entretanto compartilham muitas semelhanças, pois foram submetidos à incorporação 

ou transmutação de gêneros anteriores.  

Nessa perspectiva, o universo digital proporcionou a criação de uma série de novos 

gêneros, no caso do humor gráfico, dos quais são considerados como integrantes o cartum e a 

charge. 

Segundo o cartunista Moretti (s/d), estabelecer uma divisão clara entre essas artes é 

uma tarefa difícil, visto que muitos elementos aparecem tanto em um como no outro, 

inclusive há quem concorde que se tratam do mesmo gênero.  

Para tentar elucidar essas diferenças, muitos pesquisadores, como Oliveira (2010) e 

Souza (2009), caracterizam a charge como um gênero cuja função seria de produzir uma 

crítica política. Entretanto, podemos ver que algumas delas retratam não só a política, mas 

assuntos da atualidade. Segundo Oliveira, os textos da charge ganham mais quando a 

sociedade enfrenta momentos de crise, pois é a partir de fatos e acontecimentos reais que o 

artista tece sua crítica num texto aparentemente despretensioso. 

A charge é uma subdivisão da caricatura enquanto gênero artístico, enquanto 

linguagem gráfica que se constitui como potencialidade de caracterizar, sublinhar a 

fisionomia, registrar gestos e comportamentos. Assim, para Miani (2005), a charge condensa 

um retrato caricato da aparência de alguém, ressaltando aquilo que lhe é mais peculiar. 

A charge pode contemplar uma série de recursos gráficos para construir o seu projeto 

enunciativo de humor crítico, a caricatura é apenas um deles. Nesse sentido, Gurgel (2004, p. 

3) acrescenta que a charge retrata uma caricatura do real e, com base no humorista Chico 

Caruso, faz a distinção entre charge, cartum e caricatura: 

 

O cartum seria como uma máquina fotográfica focada no infinito; por focar 

uma realidade genérica sua possibilidade de compreensão é muito maior. A 

charge focaliza certa realidade, geralmente política, fazendo uma síntese. 

Somente os que conhecem essa realidade entendem a charge. Já a caricatura 

focaliza um elemento dessa determinada realidade focada pela charge. 

 

No tocante à estrutura, a charge é um desenho geralmente apresentada em um único 

quadro. Criada a partir de elementos apenas verbais ou não verbais ou ainda ter o formato de 

um texto verbo-visual que combina as duas linguagens. Os temas a que faz referência podem 
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ser variados, como comportamentos, política, esportes, personalidades, acontecimentos ou 

desastres naturais ou provocados de algum modo pela interferência do homem. O mais 

importante é que a charge está sempre em diálogo com assuntos que lhe são contemporâneos. 

Nas palavras de Rabaça e Barbosa (2001), o objetivo da charge é a crítica humorística 

imediata de fatos ou acontecimentos específicos. Como um gênero de opinião, a charge é 

produzida na relação com discursos já-ditos no cotidiano. 

Em geral, os cartuns tratam de assuntos genéricos, ou seja, de diversos temas sem 

vínculos diretos com a notícia. Dessa maneira, o leitor não precisa necessariamente conhecer 

um texto fundador para compreendê-lo. 

Podemos dizer que a intencionalidade dos cartuns corresponde a uma generalidade da 

crítica que é posta em cena, daí a leitura é feita através dos elementos que compõem o quadro. 

Por serem atemporais, têm vida mais longa e podem ser compreendidos por qualquer pessoa e 

em qualquer época. 

Estruturalmente, os cartuns não se diferem das charges, uma vez que trabalham com 

os mesmos elementos que estas. Assim, caricaturas ou ilustrações balões, paratextos, legendas 

e títulos também são frequentes nos cartuns. 

Ainda assim, as diferenças são bem sutis, muitas vezes imperceptíveis o que dificulta 

diferenciá-los se não houver um certo conhecimento sobre o que os diferencia. Conforme 

aponta Bronckart (1999, p. 74), 

 

[...] a organização dos gêneros apresenta-se, para os usuários da língua, na 

forma de uma nebulosa, que comporta pequenas ilhas mais ou menos 

estabilizadas (gêneros que são largamente definidos e rotulados) e conjunto de 

textos com contornos vagos e em intersecção parcial (gêneros para os quais as 

definições e os critérios de classificação ainda são móveis divergentes).  

 

Com base nas considerações acima e também no que descrevemos nas secções que 

define o que é charge e cartum, propomos o Quadro 1 que sumariza as diferenças entre os 

gêneros analisados, considerando as características individuais, o que permite diferenciá-los: 

Quadro 1 Característica de Charges e Cartuns 

CHARGES CARTUNS 

1.Crítica a um acontecimento político, social 

ou comportamento humano que parece 

inadequado a uma sociedade em específico; 

1. Ilustração humorística sobre um 

acontecimento político, social, ou 

comportamento humano universal visando a 

possível reflexão crítica. 

2. Repertório imediato 2. Focaliza uma realidade genérica 

3. Temporal 3. Atemporal 
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4. Humor irônico ou sarcástico 4. Humor debochado/ satírico 

5.Caricatura de personalidade de relevância 

cultural , social ou política. 

5. Ícones do consciente coletivo, ou pessoas 

comuns. 

6. Toda charge é um cartum 6. Nem todo cartum é uma charge 

 

De acordo com as características apresentadas no quadro acima, quanto às diferenças 

entre charges e cartuns, podemos dizer que elas se diferenciam principalmente por a charge 

manter dependência de um contexto atual e, por isso, relacionar sua temática a um repertório 

imediato, preso ao tempo e às circunstâncias na qual ela foi produzida, enquanto ao cartum, 

não necessariamente está ligado a uma notícia ou acontecimento atual, tratam temas mais 

abrangentes sem a necessidade de serem atuais.  

Nas charges, os personagens são específicos de sua cultura o que necessariamente não 

acontece no cartum em que os personagens ora podem ser desconhecidos ou fazer parte do 

imaginário comum, como por exemplo: papai Noel, os sete anões etc. Enquanto ao humor, a 

charge traz um humor com uma carga mais crítica e o cartum para um viés mais debochado, 

embora também crítico. 

 

3.2.1 Definição de Charge 

 

As charges são gêneros textuais que apresentam vários discursos implícitos. São textos 

dúbios, geralmente irônicos, que refletem os fatos do cotidiano de diversos aspectos do 

comportamento humano, de forma caricata, com a finalidade de provocar o humor, mesmo 

que seja crítico. 

O termo charge é francês, vem de charger, carregar, exagerar e até mesmo 

atacar violentamente (uma carga de cavalaria). Este tipo de texto tem caráter 

temporal, pois trata do fato do dia. Dentro da terminologia do desenho de 

humor pode-se destacar, além da charge, o cartum (satiriza um fato 

específico de conhecimento público de caráter atemporal), a tira, os 

quadrinhos e a caricatura pessoal. A charge será alvo do estudo por trazer, 

em uma análise superficial, implícita a história e a presença do interdiscurso. 

Ela é o local escolhido pela ironia, metáfora (transferência), pelo contexto, 

pelo sujeito, para atuar. Por ser combativa, tem lugar de destaque em jornais, 

revistas e na Internet. Portanto, ampla poderá ser a leitura interpretativa por 

nela se constatar a presença da linguagem, da história e da ideologia 

(SILVA, 2004, p. 13). 

 

A definição acima mostra que as charges, assim como os cartuns, são textos 

ideologicamente construídos e que servem a uma finalidade, a crítica. São textos 

extremamente estratégicos, pois se valem do não dito para inferir o dizível sutilmente 
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implicado, que contam com a presença na sua construção do interdiscurso para que o leitor 

possa ativar seus conhecimentos e fazer caminhos até chegar ao mesmo raciocínio.  

Sobre charge, Ferraz (2012, p. 111) diz que: 

 

[...] podemos resumir que a charge se caracteriza por ser um texto misto, em 

que se relacionam os aspectos verbais e os não verbais, cuja intenção é a 

crítica de cunho político e/ou social. Os chargistas se utilizam de temas atuais, 

aproveitando-se de informações vinculadas por outros gêneros na mídia, o que 

faz da charge um texto com prazo de validade. [...] No entanto, alguns temas 

podem ser considerados atemporais, devido à recorrência com a qual são 

veiculados em nossa sociedade [...]. 

 

Desse modo, é muito comum perceber que as charges aparecem em jornais ou revistas 

logo após um acontecimento ou notícia de grande relevância social. A efemeridade é uma 

característica que faz toda diferença para a compreensão desses textos, junto com o “prazo de 

validade”, como ressalta a autora, sua compreensão e criticidade sobre o assunto abordado se 

perde no tempo à medida que ele passa. 

A charge também é considerada como um gênero discursivo humorístico, pois 

apresenta combinação de elementos linguísticos e extralinguísticos para gerar humor. O 

cômico, neste caso, na maioria das vezes, está relacionado à ironia, à ambiguidade de 

sentidos, ao sarcasmo, ao exagero das formas e à profunda crítica social aos comportamentos 

incongruentes, que por serem inadequados ou fora do comum, merecem, deste modo, a 

exposição pelo ridículo. O grotesco, o caricato e o irreal acabam por atenuar os mais diversos 

comportamentos políticos, sociais e culturais de uma sociedade. 

A finalidade das charges é, de modo geral, fazer uma crítica de maneira cômica a 

vários acontecimentos e comportamentos da vida humana. Assim, são expostas diversas 

situações do cotidiano, capazes de gerar polêmica e humor crítico. Podemos dizer que a 

função principal das charges é provocar a crítica mediante o riso.   

Segundo Possenti (2010, p.11), o humor “[...] é produzido desta junção entre o que 

está escrito no texto com os elementos que estão fora do que é linguístico”, ou seja, os 

elementos verbais e não verbais compõem a cena e extraem em conjunto através de ligações 

contextuais uma série de sentidos. 

De acordo com Pilla e Quadros (2009, p. 2): 

 

As charges comportam a articulação do verbal (palavra) com o não-verbal 

(imagem) que constrói múltiplas direções de leitura, associando recursos como 

a ironia e o desenho caricatural. Outro aspecto importante é que elas 

costumam ser tão ricas e densas quanto outros textos opinativos, como 
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crônicas e editoriais, que transmitem um posicionamento crítico sobre 

personagens e fatos políticos. 

 

Desse modo, as charges e os cartuns produzem geralmente um tipo de humor racional, 

combinados entre aquilo que é verbal e o imagético para compor uma cena. Eles produzem o 

humor na medida em que os sujeitos estão historicamente e socialmente situados. Desse 

modo, a compreensão dos fatos expressos suscita o conhecimento das informações entre os 

leitores. O gatilho humorístico é apenas uma estratégia da composição do discurso para 

direcionar a ideologia nela presente. 

De acordo com Romualdo (2000), sua força está na ambivalência, na pluralidade de 

visões que se apresentam ao leitor. Como se trata de um gênero discursivo que lida com o 

repertório imediato dos aspectos sociais, históricos e culturais, acaba por seu sentido estar 

muito atrelado aos aspectos contextuais. Dessa maneira, é pertinente salientar que, como 

necessita da interpretação, o sentido inferido pelo leitor pode variar, dependendo do seu 

conhecimento de mundo, de sua religião, idade, de seu grau de instrução e dos costumes da 

sociedade no qual está inserido. 

Nessa perspectiva, Teixeira (2010) acrescenta que a compreensão das charges 

dependem muitas vezes de relacionar informações que já circularam em outros textos e do 

leitor estar bem situado no que acrescenta: 

 

Toda a charge retrata assuntos atualizados, reais, temas que estão sendo 

debatidos naquele momento na sociedade, por isso prendem-se ao tempo, ou 

seja, é um texto temporal e sua interpretação depende, muitas vezes, de 

relações intertextuais. Exige-se que o leitor esteja inteirado com o que se 

passa no mundo a sua volta e faça inferências para realizar a leitura do texto 

chárgico ou, ainda, busque complementar a leitura deste texto com a leitura 

de outros textos (TEIXEIRA, 2010, p. 97). 

 

Nesse sentido, as charges acabam por fazerem sentidos quando inseridos em 

determinado espaço temporal  e contextual, sem essa relação, o sentido é prejudicado pois 

muitos elementos se perdem nas relações intertextuais. 

Por vezes, as charges são confundidas com outros gêneros semelhantes, como o 

cartum. Entretanto, a principal delas é provavelmente a contextualização histórica, pois as 

charges se prendem a determinados acontecimentos no tempo e, por esse motivo, sem o 

resgate dos dados históricos nos quais foi produzida, certamente a leitura e sua intenção 

comunicativa fica incompleta, senão totalmente prejudicada. Nesse sentido: 

 



63 
 

[...] os textos chargísticos constituem, por isso, uma vasta memória social, 

sem a qual não poderia haver História, que só se constitui pelo discurso. E 

ainda: o que merece destaque, porém, é a imprescindível relação do fato 

histórico com o texto chargístico, este, por recuperar aquele, torna-o 

memorável (OLIVEIRA, 2010, p. 265). 
 

De igual modo, as charges também refletem práticas dos diversos comportamentos 

humanos, organizados de acordo com as sociedades das quais é fruto social, deste modo, 

também só farão sentido quando culturalmente contextualizadas. 

Nessa perspectiva, Tavares (2002, p. 17-18) acrescenta: 

 

[...] é por intermédio da cultura que podemos nos conhecer, conhecer o outro 

e interpretar o mundo no qual vivemos. Podemos dizer que a cultura é 

onipresente nas ações humanas. Ela se reflete na linguagem, nos símbolos, 

no pensamento das pessoas, regionalizando-as, marcando suas identidades e, 

como todos os processos interativos, alterando essas marcas. 

 

Dessa forma, as charges se caracterizam como textos cujo repertorio é construído sob 

as práticas e comportamentos socioculturais e históricos, a partir da perspectiva de como um 

determinado grupo enxerga o outro. Apresentam julgamentos que influenciam a tomada de 

decisões ou ao menos a reflexão crítica de situações, através do humor irônico.  

De acordo com Mouco (2007, p. 97): 

 

é importante destacar que a charge , além do seu caráter humorístico e embora 

pareça ser um texto ingênuo e despretensioso, constitui uma ferramenta de 

conscientização, pois ao mesmo tempo em que diverte também informa, 

denuncia e critica ,constitui-se um recurso portanto de cunho discursivo e 

ideológico. 

 

 Nesta concepção, percebemos que há muito a se comunicar e por diferentes meios, 

nesta perspectiva destacamos o importante papel da linguagem não verbal na construção do 

sentido nas charges e cartuns. 

  

3.2.2 A linguagem não verbal no texto chárgico 

 

Conforme Silveira e Feltes (1999, p. 90), “a charge tem como características o uso 

reduzido do código verbal associado à imagem visual, a apresentação de um fato cotidiano 

com pinceladas de humor ou ironia e forte dependência de informações [...]”. Romualdo 

(2000, p. 23) declara que a charge, enquanto mensagem icônica, não será recebida e 
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decodificada se não levarmos em conta os diversos contextos necessários para que isso 

aconteça. 

A associação harmoniosa das duas linguagens ou a ênfase dada à linguagem visual nas 

charges nos proporciona fazer uma leitura diferente da qual estamos acostumados. Cores, 

sinais corporais, símbolos remetem a algo convencionalmente estabelecido no meio social que 

necessita da interferência do leitor para completar a informação implícita. Nesses termos, 

 

O texto não-verbal não exclui o significado, nem poderia fazê-lo sob pena de 

destruir-se enquanto linguagem. Seu sentido, por força sobretudo da 

fragmentação que o caracteriza, não surge a priori, mas decorre da sua 

própria estrutura significante, do próprio modo de produzir-se no e entre os 

resíduos sígnicos que o compõem. Este significado não está dado, mas pode 

produzir-se (FERRARA, 1986, p. 15). 

 

De modo bastante articulado, a composição imagética é escolhida de acordo com os 

significados que dela desprendemos , assim, os conceitos só fazem sentido, se de alguma 

forma compreendermos o que eles significam.  

Sob esta perspectiva, Possenti (2010, p.11) assevera que o humor “[...] é produzido 

desta junção entre o que está escrito no texto com os elementos que estão fora do que é 

linguístico”, ou seja, o extralinguístico ao qual se refere à situação sócio-histórica em que a 

charge foi produzida. Dessa forma,  

 

Para a formalização do humor na charge, criam-se espaços mentais 

decorrentes das leituras de mundo que o indivíduo faz no decorrer de toda a 

sua existência. Dessa forma, a mesclagem é uma moldura teórica que envolve 

inúmeras operações que combinam modelos cognitivos dinâmicos em uma 

rede de espaços mentais. O processo de mesclagem decorre essencialmente do 

mapeamento das projeções e da simulação dinâmica para desenvolver a 

estrutura emergente e para proporcionar novas redes conceptuais. 

(PAGLIOSA, 2005, p. 156). 

 

Assim sendo, para construir sentido, nos textos, sejam eles visuais ou verbais, o leitor 

deve identificar os fatos, os símbolos, os elementos linguísticos, culturais e históricos, 

socialmente instituídos por cada sociedade. Segundo Bakhtin (2003), devido ao caráter misto 

da linguagem verbal e não verbal utilizado nas charges, elas se enquadram nos gêneros 

secundários ou mais complexos, devido à agregação de várias semioses ao seu formato. 

A variedade de estímulos visuais através de cores, efeitos de imagem, desenhos etc., 

proporcionam um estímulo de ordem pragmática para reunir as informações a fim de se 

chegar a um objetivo, muitas vezes não explícito, por isso, a complexidade do formato em que 
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aparecem. Segundo Teixeira (2010), a charge engloba o verbal e o não-verbal como 

reforçadores na produção de efeitos de sentido. Focalizando frequentemente a política, a 

charge pode apresentar-se em um único quadro ou em mais cenas com escritas representando 

as falas dos personagens em balões ou até mesmo sem nenhuma representação da escrita, 

apenas a imagem falando por si mesma. 

Apesar de grande parte desses textos tratar de conteúdos políticos, também podemos 

encontrar charges que retratam comportamentos humanos e que, através da crítica humorística 

de um fato ou acontecimento específico, despertam uma tomada crítica de tal situação. 

 

3.2.3 Cartum 

 

O cartum surgiu logo depois da criação da charge e caracteriza-se por ser uma 

ilustração humorística bem semelhante a ela , contendo ou não uma caricatura, que narra com 

poucos detalhes uma anedota , podendo ter balões ou legendas. 

  O termo cartoon foi usado pela primeira vez por cartunistas britânicos de uma revista 

chamada Punch na qual foi publicada uma série de charges que parodiavam através da sátira 

acontecimentos da política contemporânea da época.   

Os cartuns foram criados com o objetivo de estabelecer crítica política, esportiva, 

religiosa ou social. De acordo com Andrade (2014), o modo de se criticar é por meios de 

argumentos lógicos que possam convencer o leitor. Outra forma de criticar é por intermédio 

do riso, que advindo da sátira, da ironia e do deboche são empregados como mecanismos para 

interagir com o leitor e persuadi-lo a aceitar as ideias representadas.  

O cartum, de certa forma, é um desenho que tem por objetivo fazer uma crítica através 

do humor desmoralizante, cuja carga política, social e ideológica estão sempre presentes. É 

através da sutileza do deboche que o cartunista manifesta seu posicionamento diante dos 

fatos, inclusive, através dele, tenta persuadir o leitor, de modo que este possa concordar com 

seu ponto de vista.  

A palavra no inglês “cartoon” significa “cartão de papel”, deu origem ao termo 

cartunista, “desenhista de cartazes”. Os cartuns relatam um assunto universal sem depender de 

contexto em específico. A consolidação da sua estrutura só veio no século XX, pois, antes, o 

cartum não apresentava características uniformizadas. A partir de então, os desenhos 

passaram a apresentar características próprias, tais como, sequências de quadros com o 

mesmo personagem, diálogos, onomatopeias e elementos paralinguísticos.  
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Os cartuns focam uma realidade genérica e sua capacidade de compreensão é muito 

maior, o que lhe confere um caráter atemporal, ou seja, o cartum não envelhece e não “perde a 

validade” como as charges. Os clássicos dessa realidade genérica são temas, personagens da 

literatura, personalidades etc., amplamente conhecidos, o que facilita sua compreensão global. 

Podem, por exemplo, tratar temas tabus universais ou retratar comportamentos religiosos e 

sociais inadequados, bem como problemas políticos sociais ou culturais. 

De acordo com Sarmento (2006, p. 43-45), 

 

O cartum tem temas que podem ser entendidos em qualquer parte do mundo, 

pois não é um assunto de uma determinada região no qual precisa de uma 

certa bagagem de conhecimentos específicos para entender. É um desenho 

geralmente cômico e universal. Muitas vezes se caracteriza por uma anedota 

gráfica e nele é possível visualizar a presença de linguagem verbal associada a 

não verbal.  

 

 Os cartuns retratam seres do universo comum e universal, como por exemplo , o lobo 

mal, os sete anões ,a Branca de Neve, e extrai dessas representações aquilo que lhe é peculiar 

para através da alusão criar elos entre as situações reais e aquilo que é fictício.   

O cartum e a charge são subdivisões da caricatura cuja finalidade é o humor. Segundo 

Marcuschi (2002), a caricatura é a deformação de características marcantes de uma pessoa, 

animal, coisa, fato que podem ser utilizadas como ilustração em uma matéria. 

Tanto o surgimento da charge quando do cartum se devem à caricatura, pois são estes 

os princípios que de certa forma os definem como gênero de humor. Estudos do universo 

chargístico revelam que a caricatura é o modelo-base para a constituição desses gêneros desde 

épocas bem remotas. 

A caricatura surgiu na cultura cristã a partir da figura do diabo como a caricatura do 

anjo decaído, expulso do céu. Nos textos bíblicos, a descrição de Lúcifer (o diabo) nada tem a 

ver com o senso comum, pois ele era um anjo de luz, considerado o mais belo entre todos. A 

partir da expulsão do diabo do sagrado, fez nascer a ideia do maligno. Associou-se à figura do 

anjo mal, rabo, chifres, aparência horrenda e assombrosa. 

Dessa forma, também se associou ao senso comum a ideia de tudo aquilo que foge do 

padrão de beleza, considerado diferente, ou que tem uma característica muito peculiar, como 

por exemplo, asas de um morcego, chifres de animais, língua de serpente, garras de aves, pés 

de bichos pudessem compor esse universo imagético da caricatura com um toque do exagero.  

Segundo Lima (1963), esses maus assombros iriam encher de temor as almas. Assim, 

o diabo, personificado com a figura do mal, de defeito incorrigíveis, de traços acentuados, foi 
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sendo assimilado por algumas culturas para representar a insatisfação, o erro, o profano, o 

medo etc. e exigindo corretivos. 

A história nos mostra que os aspectos relacionados à cultura, à religiosidade, sempre 

estiveram presentes em várias sociedades de maneira icônica, mesmo antes de um sistema 

alfabético definido. Embora o primeiro cartunista que se tem conhecimento fosse grego, Lima 

(1963) revela que a caricatura nasceu no Egito. Os egípcios eram um povo extremamente 

espiritualizado e sempre buscaram estabelecer um ponto de ligação entre a vida e a morte, de 

modo que o corpo pudesse ser eternizado. Assim, representavam os diversos sentimentos nas 

paredes chamados de hipogeus sepulcrais. Em outros espaços, as paredes registravam um 

povo descontraído que ridicularizavam desde assuntos mais simples do cotidiano aos 

desmandos dos governantes através da figura de animais. 

Ainda de acordo com Lima (1963), nas pictografias egípcias alguns animais 

representavam manifestações de deuses e eram considerados sagrados, outros representavam 

o infortúnio, o nefasto. Assim os egípcios foram construindo a partir dessas atribuições a 

disposição pictográfica para camuflar as composições formais que lembravam a imagem real 

dos poderosos, transformando as caricaturas em espécies de metáforas visuais. E, a partir daí, 

extrair o cômico e a sátira. 

 

3.2.4 O contexto nas charges e cartuns 

 

Grande parte da dificuldade de compreensão desses gêneros textuais está relacionada 

ao contexto em que a situação está inserida e ao grau de informação que o leitor tem para 

desprender os vários sentidos nele inseridos. Segundo Garcia (2007, p. 02), 

 

[...] o uso da língua consiste em significar a relação que se estabelece entre 

os indivíduos participantes do ato discursivo, utilizando a linguagem verbal e 

não verbal e construindo sua relação de construção do sentido através dos 

consensos explícitos, implícitos e pressupostos. 

 

É importante salientar que a ideia de contexto engloba tudo aquilo que circunda o ato 

comunicativo e os interlocutores, ou seja, esses limites são plásticos e os ambientes não 

podem ser estáticos, posto que se adéquam conforme a intenção comunicativa criada na 

interação entre os interlocutores. 

No capítulo 2, na seção 2.2.1 intitulada Contextos pragmáticos, fizemos algumas 

considerações desse conceito, por se tratar de uma concepção que atua sob forte influência de 
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aspectos pragmáticos, pois vários fatores, não somente os linguísticos, são atuantes nesse 

processo. Em si, o termo contexto remete a uma abstração criada a partir da realidade e dos 

fatores situacionais como o tempo, ambiente, história, crenças, cultura e propósitos. 

Para Teixeira (2010, p. 97), 

 

Toda a charge retrata assuntos atualizados, reais, temas que estão sendo 

debatidos naquele momento na sociedade, por isso prendem-se ao tempo, ou 

seja, é um texto temporal e sua interpretação depende, muitas vezes, de 

relações intertextuais. Exige-se que o leitor esteja inteirado com o que se 

passa no mundo a sua volta e faça inferências para realizar a leitura do texto 

chárgico ou, ainda, busque complementar a leitura deste texto com a leitura 

de outros textos. 

Assim, se não houver, por parte do leitor, uma quantidade de informações que seja 

suficiente para o estabelecimento do input, não será possível alcançar a compreensão do que 

se almejou transmitir.  

Para entender o cartum é preciso perceber a interação do leitor/receptor com o 

contexto da cena. Para que isso aconteça, o autor deve recorrer a recursos da linguagem na 

construção de sentido, elementos que definem sua real mensagem. O implícito está 

diretamente ligado aos cartuns, pois o autor utiliza estratégias como “sinalização” textual para 

que o leitor, que expressará seu conhecimento prévio, seja levado a recorrer ao contexto 

sociocognitivo, aos seus conhecimentos intertextuais e a outros recursos para a interpretação 

do cartum. Segundo Ingedore Vilaça Koch: 

 

Não podem existir textos totalmente explícitos, o produtor de um texto precisa 

proceder ao “balanceamento” do que necessita ser explicitado textualmente e 

do que pode permanecer implícito, por ser recuperável via inferenciação a 

partir das marcas ou pistas que o locutor coloca no texto ou do que é suposto 

por este como conhecimento partilhando com o interlocutor (cf. Nystrand & 

Wiemelr, 1991; Marcuschi, 1994). Na verdade, é este o grande segredo do 

locutor competente (KOCH, 2005, p. 42). 

 

Os cartuns diferentemente das charges não se situam através de notícias e fatos atuais. 

O contexto de situação do gênero multimodal cartum é criado mediante a composição da 

exposição imagética de experiências atemporais, vividas e compartilhadas por uma sociedade 

que memoriza ou documenta ações dos comportamentos humanos reais. A 

interdiscursividade, intertextualidade, o imaginário social coletivo compartilhado faz com que 

o resgate do significado possa surgir mesmo após algum tempo decorrido.  

Compreende-se, portanto, que os significados só ganham sentido mediante a ativação, 

por parte do leitor, dos diversos contextos em que as situações ocorrem. Percebe-se, neste 
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gênero, uma intensa conversa com outros tipos de textos e, esse caráter intertextual possibilita 

a ligação de várias informações e a necessidade de contextualização. Embora se tratem de 

textos que não se contradigam, pelo contrário se complementam, a produção do sentido 

depende do conhecimento do leitor para que se estabeleça essa ligação entre eles. Como 

expõe Souza (2009, p. 3): 

 

Esse é outro elemento que encontramos nos textos: a intertextualidade. 

Podemos definir esse mecanismo como a manifestação de outros textos. Essa 

manifestação pode ser detectada, desde que o analista tenha conhecimento 

prévio dos textos utilizados/inseridos pelo autor. 
 

Dessa maneira, observamos que o contexto sociocognitivo é relevante na condução e 

produção de sentido, visto que a significação não é prévia, mas sim formada a partir das 

experiências de cada indivíduo. Moura (2006, p. 89) acrescenta que: 

 

há, assim, certo tipo de contexto que está ligado às crenças assumidas pelo 

falante, e que ele imagina serem compartilhadas pelos interlocutores”, e 

pode haver uma variação na referência de uma palavra de acordo com o 

contexto e com as crenças impostas pragmaticamente ao interlocutor. [...] 

pode-se dizer que as informações compartilhadas que formam o conjunto de 

contextos podem ser dinamicamente modificadas seja pelo componente 

semântico, seja pelo componente pragmático. Ambos têm a função de 

determinar quais contextos devem ser levados em conta para a interpretação 

de uma sentença, ou, em outras palavras, que informações devem ser aceitas 

pelos interlocutores, A interpretação de uma sentença é assim 

intrinsecamente dependente da aceitação de uma série de outras informações 

contextuais, introduzidas seja pela pragmática, seja pela semântica. 

 

Apontamos deste modo, para a necessidade da adequação das palavras ao seu contexto 

e uso, pois compreendemos que desprendem-se delas vários sentidos a partir da visão que tem 

que a emprega e quem a interpreta.  

Nessa perspectiva, Citelli (1998, p. 29) afirma que “as palavras, no contexto, perdem 

sua neutralidade e passam a indicar aquilo que chamamos propriamente de ideologias”. 

 

3.3 O HUMOR  

 

O humor, desde mais tempos remotos, faz parte da trajetória de entretenimento da vida 

em sociedade, das encenações artísticas nas cortes medievais aos shows de stand up comedy 

da contemporaneidade. O jocoso há muito tempo estabelece uma estreita relação com as 

práticas sociais para divertir. 
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Do latim, humore, representa a ideia de entretenimento e de comunicação humana, o 

que faz com que as pessoas se divirtam, riam e se sintam felizes. É um termo associado à 

situação emocional na qual o indivíduo se encontra. Por se tratar de um estado de espírito, 

essa condição é transitória e variável, assim, as pessoas podem estar bem ou mal-humoradas à 

medida que são expostas a certas condições e comportamentos. O humor aparece relacionado 

ao deboche, ao jocoso, ao engraçado, à piada. O cômico pode surgir das situações mais 

inusitadas até as atividades mais complexas. A risibilidade surge muitas vezes devido à 

incongruência de conceitos que estabelecemos em sociedade que são rompidos de forma 

grosseira e inesperada. 

De acordo com Lipovetsy (2005), rimos do feio, do engano, de uma gafe, de um gesto, 

de estar feliz, do ridículo, rimos de tudo aquilo que achamos engraçado. Enfim, rimos de uma 

infinidade de coisas que quebram ou superam nossas expectativas.  

Ainda de acordo com este autor, também, os graus de risibilidade sofrem diversas 

influências externas, tais como a idade, o sexo, a religião, o grau de instrução, as experiências 

da vida e porque não dizer das vivências do mundo. É fator do grau de risibilidade também a 

própria disposição emocional para tal envolvimento. Todavia, o humor é um estado de 

espírito mutável e subjetivo: o que pode ser motivo de riso hoje poderá não mais sê-lo 

amanhã. Da mesma forma, aquilo que faz rir a alguém, poderá não fazê-lo a outro, devido às 

suas ideologias, crenças, estado de espírito entre outros fatores.  

Nessa perspectiva, Raskin (1985) um dos grandes teóricos do humor, estabelece uma 

estreita relação da sua teoria aos conceitos pragmáticos da língua. Desse modo, compreende 

que a competência humorística (CH), assim como outras competências dos falantes, depende 

do conhecimento linguístico dos interlocutores e da habilidade de se adequar às diversas 

situações comunicacionais, de forma que sua intenção comunicativa seja sanada. 

Entende-se, portanto, que se um interlocutor usa de conhecimentos e habilidades que o 

tornam competente para usar as estruturas gramaticais, sociolinguísticas e discursivas a seu 

favor assim também poderá fazê-lo para desempenhar a sua CH. 

De acordo com Raskin , em sua teoria dos scripts, tenta explicar o humor através do 

Princípio da Cooperação proposto por Grice, que considera que o Princípio da Cooperação 

rege uma comunicação bona-fide (de boa fé, confiável), em que os interlocutores tentam se 

comunicar de maneira séria e sincera, sem intenções ambíguas (o falante e o ouvinte estão 

comprometidos com a verdade). Assim, para que o humor ocorra, é necessário passar do 

modo bona-fide para o modo não-bona-fide de comunicação, no qual ocorre intencionalmente 
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as violações das máximas conversacionais com o objetivo de fazer o interlocutor rir através de 

inferências ou percepção de situações inusitadas. 

Nesse sentido, sobre a teoria dos scripts ,Raskin  explica que o humor surge ao 

mesclar uma comunicação bona-fide ao modo não-bona-fide. Desse modo, passariam a atuar 

em um mesmo texto dois scripts diferentes, ou seja, de todas as situações vividas criamos em 

nossa memória modelos mentais que são como roteiros a serem seguidos para cada situação. 

Segundo esse autor, a incongruência dos scripts não é suficiente para que o humor seja 

evidenciado, é necessário um mecanismo capaz de induzir o ouvinte a compreender o 

contexto humorístico, o que ele chama de gatilho linguístico. 

Os mecanismos linguísticos mais presentes nesses textos são a ambiguidade, a ironia, 

a onomatopeia, rima, comparação, intensificação, inversão sintática, homonímia, polissemia, 

impropriedade, entre outros. Esses mecanismos ora expostos e mediante a inferência por parte 

do leitor ao conjunto da cena humorística constituem-se os elementos que desencadeiam o 

humor e, consequentemente, o riso. 

Já que “não há humor que não exija uma parte de atividade psíquica do receptor” 

(LIPOVETSKY, 2005, p.125), é necessária uma intervenção por parte do leitor, através de 

uma leitura interpretativa que leve em conta não somente a construção do humor no sentido 

linguístico, mas, principalmente, o que se refere ao seu processo enunciativo, considerando o 

contexto histórico, social e cultural de como as charges foram produzidas. A charge e o humor 

que a constituem funcionam como linguagens identitárias capazes de marcar e influenciar o 

cotidiano social e individual. 

Segundo Lipovetsky, o cômico, cujas raízes podem ser encontradas em três fases 

históricas (a fase medieval, a fase clássica e a fase atual), é marcado, na sociedade 

humorística atual por um humor que seduz e reaproxima os indivíduos. Logo, “o cômico, 

longe de ser a festa do povo ou do espírito, tornou-se um imperativo social generalizado, uma 

atmosfera cool, um clima contínuo a que o indivíduo é submetido até no seu cotidiano” 

(Op.cit , p.112). Esta declaração só vem reafirmar o que temos colocado até agora: o humor é 

um fenômeno social, feito para tal, inserido nas diversas ações e comportamentos humanos no 

dia a dia.  

Desencadeado pela fuga dos scripts dos mais variados comportamentos humanos e 

sociais, a violação da normalidade e a incongruência de modelos mentais referenciais geram o 

humor e, consequentemente, o riso. Para Aragão (2011, p. 116), 
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Essas rupturas provocariam uma justaposição ou sucessão de elementos 

sêmicos originalmente incompatíveis, e a percepção e a racionalização de tais 

“impossibilidades” seriam a raiz do cômico. Ou seja, o humor nasce da 

justaposição ou sucessão de elementos incompatíveis que explodem uma 

unidade narrativa. 

 

Ou seja, o humor surge em decorrência da incompatibilidade das realidades que se 

chocam. A incongruência advinda dessa discrepância do que se espera de determinado 

comportamento ou ação e a maneira como isso ocorre , causa no mínimo um certo espanto.   

Sob esse aspecto, Hazlitt (apud RASKIN, 1985) explica que as pessoas riem do 

absurdo, da deformidade, ou seja, o risível é produzido pelo que é estranho ou diferente a uma 

dada “normalidade” das coisas. Ainda sobre esse aspecto, Raskin (1985) discorre que rimos 

também daquilo que não é permitido, do que não acreditamos, para demonstrar nossa 

satisfação, desprezo, dissimular invejas ou ignorância das coisas. 

Na antiguidade, o riso, era reservado a momentos específicos e enquadrado ao que era 

aceitável ou não.   

 

A graça deve se manter dentro de determinados limites de respeitabilidade 

para ser socialmente aceitável. Cícero descreve, ou melhor, explora a graça 

aceitável e a inaceitável com a ajuda de vários termos intimamente 

relacionados: o humor aceito é “elegante” (elegans), “polido” (urbanum, como 

só um habitante da cidade poderia ser), “inventivo” (ingeniosum) e engraçado 

(facetum), enquanto a graça inaceitável é “imprópria para um homem livre” 

(inliberale), “petulante” (petulans), “infame” (flagitiosum) e “obscena” 

(obscenum). As categorias sociais têm importância: os habitantes da cidade 

versus camponeses, os homens livres versus os escravos e versus os livres sem 

reputação; o humor mau instaura um tormento (flagitium) em seu portador; a 

elegância e a criatividade inata (ingenium) são, sem dúvida, traços marcantes 

da classe superior (GRAF apud BREMMER; ROODENBURG, 2000, p. 52-

53). 

 

Por vezes, o humor  nas sociedades modernas é construído a partir de uma visão crítica 

do mundo e comportamento humano. Além de ser marcado pela descontração, o humor vale-se 

do exagero, da hipérbole, do óbvio e do absurdo para provocar o riso. O humor também pode 

mascarar preconceitos e ideologias nocivas às sociedades, pois pode estimular a discriminação, 

fazer apologia ao crime, incentivar preconceitos homofóbicos, raciais, de cor, de idade, 

geográficos, entre outros. Quando viola de forma injustificada e desproporcional, sem 

legitimidade, a vida privada e expõem a imagem de alguém para promover um discurso 

ofensivo e discriminatório de uma minoria opressora e aí, “não tem graça”. 

Dessa forma, rimos das mais variadas caricaturas, dos exageros, dos narizes de 

garrafa, das expressões desconfiguradas, dos corpos avantajados, porque no mundo real as 
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pessoas não são assim, quando comparadas a este mundo surreal das composições imagéticas, 

criadas nas charges. Ao mesmo tempo em que se desprende da verossimilhança pelo exagero, 

pelo ridículo, nos leva ao cômico. 

 

[...] a presença do grotesco em nossa história é tão antiga como a cultura 

iconográfica humana. O exagero de elementos com o fim de produzir 

comicidade já aparece em pinturas troglodíticas e se mantém ao longo dos 

séculos em artes de cerâmica, em baixos relevos e altos-relevos, na arte sacra, 

em esculturas e pinturas, na sátira gráfica, na história em quadrinhos, na 

fotografia, no cinema e nos espaços de hipermídia. Não há planos humanos de 

execução artesanal ou artística que não tenham sido exagerados para gerar 

comicidade, o que é uma das constantes do humor entendido como objeto dos 

estudos culturais (BARRERO, 2010-2011, p. 13). 

 

A presença do humor na mídia, na arte e nas mais diversas manifestações da 

linguagem durante a história da vida humana, revela a preocupação de registrá-la nas suas 

diversas faces da vida social. O autor acrescenta que atividade artística utiliza-se do exagero 

para criar o cômico. 

Conforme Possenti (2010), se pensarmos no humor como sendo uma literatura, 

podemos notar os inúmeros gêneros praticados por ela, que abordam a comédia, desde a 

crônica à charge, passando pelas histórias em quadrinhos, tiras e caricaturas. 

 

Os textos humorísticos, como outros textos, exploram certos fatos e outros 

textos, próximos e distantes, e seguem outros procedimentos característicos 

desse gênero (criam surpresas, mudam de direção etc.) como o fazem 

também ouros gêneros em relação a seus procedimentos característicos. O 

que nos faz pensar que o humor é cultural, ou mais dependente de fatores 

culturais que outros fenômenos – textuais ou não – é, mais frequentemente, o 

desconhecimento dos dados e, talvez, sobretudo, o fato de que, no caso do 

humor, há uma manifestação clara do seu funcionamento, o riso. Quando ele 

não ocorre, atribuímos esse fato a uma diferença de cultura. Mas pode 

ocorrer que confundamos o que é apenas uma manifestação mais ou menos 

lateral com aquilo que seria uma característica definidora de um conjunto 

heterogêneo de textos (comédias, piadas, charges) ou, talvez mesmo, de um 

tipo de discurso (POSSENTI, 2010, p. 146). 

 

Sendo assim, compreendemos que há uma variedade de textos que circulam 

socialmente e que estes produzem conteúdos humorísticos abordando os mais diversos temas 

do cotidiano, mas que eles só fazem sentido inseridos culturalmente.  

Quanto ao humor nas charges e cartuns, mesmo crítico, reflete uma maneira 

descontraída de tratar temas ou assuntos difíceis de lidar, como: política, religião, ideologias, 

entre outros. Em virtude da liberdade de expressão e da atuação da composição imagética, 
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aparentemente despretensiosa, esses textos circulam mensagens que, em geral, são críticas a 

determinados comportamentos humanos, nas quais o tom cômico atenua o clima de 

austeridade.  

As charges e cartuns envolvem um processo de produção que está sempre incutido de 

convicções ideológicas. O humor funciona como um disfarce para difundir a intenção 

ideológica, restringindo, muitas vezes, nossa percepção apenas ao cômico. A comicidade nas 

charges encontra na instância enunciativa o ensejo de fazer um julgamento mascarado de 

humor ridicularizante. O cômico encontra seu equilíbrio na associação dos textos verbais aos 

elementos imagéticos que despertam nos leitores as mais diversas sensações. Cabe ao 

cartunista a engenhosidade de captar aquilo que às vezes parece imperceptível e explicitá-lo 

pelo exagero das formas. 

De acordo com Bergson (1980), a comicidade é acidental e possui uma significação 

social, uma vez que o riso está atrelado ao automatismo, à surpresa, ao contraste e à distração 

– uma espécie de trote social. Nesse sentido, a crítica acompanhada do hilário é uma forma 

mental da desconstrução do equilíbrio, anteriormente criado a partir dos modelos que 

construímos para nós. Em outras palavras, o chistoso presente nesses textos é uma forma 

criativa de analisar os comportamentos, imbricados ao desprazer de conhecer como, na 

realidade, deveriam ser as condutas ditas “normais e aceitáveis” e a gritante incoerência do 

modo como elas se apresentam. 

Ainda sobre a construção do humor nas charges, Romualdo (2000, p. 50) declara que, 

ao produzir a charge, o autor informa e também opina sobre um fato, parafraseando-o ou 

parodiando-o, por meio da representação de um “mundo às avessas”.  

 

3.3.1 As teorias sobre humor 

 

O humor é um fenômeno multifacetado, às vezes crítico, elegante ou agressivo, lúdico 

ou sarcástico, configurando-se como instrumento utilizado para denunciar uma realidade de 

repressão, aprisionada pelas amarras da censura. De forma burlesca e caricata, o humor trata 

temas tidos como tabus e polêmicos com certa leveza, levando, muitas vezes, a uma sutil 

risibilidade ou riso mental. 

Falar sobre o humor e o que desencadeia a elocução humorística tem despertado 

bastante interesse ao longo do tempo. Na vasta literatura sobre o humor encontramos várias 

teorias das quais achamos pertinente destacar: a teoria da incongruência, a teoria da 

hostilidade e a teoria de liberação. 
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A teoria de incongruência, cerne da noção do “desencontro” entre ideias, está 

relacionada à sobreposição dos scripts, que aponta para a realização do humor a partir da 

quebra de expectativas em relação a conceitos, objetos, eventos e ideias. 

Para Schopenhauer (apud MORREALL, 1987, p. 52), 

 

A razão do riso em todo caso é simplesmente a repentina percepção da 

incongruência entre um conceito e os objetos reais que foram pensados através 

dele em alguma relação, e o riso por si só é apenas a expressão dessa 

incongruência. 

 

Nessa perspectiva, a discrepância entre as ideias gera a noção do riso. O humor surge 

pelo conceito estereotipado de determinada coisa mediante a ruptura abrupta deste conceito 

em relação ao que se esperava e o que é apresentado. A quebra das expectativas podem ser 

frustrante ou tão intensa ao ponto de provocar o risível. 

Uma das teorias mais antigas chamada de teoria da hostilidade remota a Platão e 

Aristóteles e, segundo a percepção destes filósofos, o lado agressivo do humor consiste em 

torná-lo ferramenta para um corretivo social.  

A teoria chamada de liberação está embasada na psicanálise de Freud, ele, que entende 

que o humor funciona como forma de liberação das tensões, das inibições, das convenções e 

das regras (ALAVARCE, 2009). Logo, o referido autor “analisa o riso como resultado da 

vitória do eu, que consegue se impor diante das vicissitudes da existência” (ALAVARCE, 

2009, p. 90). 

Há várias teorias que tentam explicar as nuances do humor, como ele é produzido e 

como pode ser compreendido. O princípio cooperativo de Grice postula que sejamos ao 

máximo cooperativos com nossos interlocutores, fornecendo-lhes aquilo que seja necessário 

para uma conversação fluída e nada mais além disso. O humor cumpre dentro dessas funções 

um discurso pleonástico, ambíguo, duvidoso, não comprometido e irônico. A primeira vista, 

poderíamos dizer que ao violar as máximas griceanas o humor desalinha uma perspectiva 

cooperacional. Entretanto, à medida que percebemos todo seu entorno e como se organizam 

os elementos para compor estrategicamente o humor, compreendemos o quanto ele pode ser 

cooperativo, mesmo violando as máximas. 
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3.3.2 O humor gráfico 

 

A globalização, a popularização da internet, a rápida disseminação de informações e o 

surgimento das mídias digitais, certamente transformaram profundamente o mundo. Dessa 

forma, não podemos simplesmente ignorá-los ou dizer que não são importantes nas nossas 

vidas, pois já fazem parte delas. Essas ferramentas transformaram profundamente as relações 

de convívio das sociedades modernas, que passou a se comunicar, trabalhar, se divertir, se 

relacionar e aprender através delas. 

Beaudouin (2002 apud ROJO, 2007) afirma que, com a internet, passamos a dialogar 

com as mãos e os olhos ao invés de com a boca e os ouvidos. A conversa do dia transformou-

se em escrita e as mídias digitais e o ambiente virtual passaram a ser um lugar de interação 

social de dimensões gigantescas.  

Os atos de ler e escrever tomaram formatos distintos daqueles que conhecíamos 

antigamente, no entanto, são fundamentais nesse suporte que a linguagem digital apresenta, 

nessa nova silhueta que a linguagem e suas manifestações sociais desenham. Os textos 

modernos pautam-se em conexões e associações de várias semioses, multimodalidades, 

suportes e canais de interação, bem como a velocidade e interfaces colaborativas, além da 

praticidade dos dispositivos moveis, que promovem verdadeira libertação do espaço físico, 

para a execução de determinadas atividades.  

Dessa forma, na medida em que surgem nas esferas sociais necessidades 

comunicativas adequadas ao modelo atual, os modelos mais complexos dos gêneros tenderão 

a reformatar-se para atender a estas necessidades. Esse processo é designado, por Bakhtin 

(2003), como já dito a transmutação: fenômeno que explica a formação dos gêneros 

complexos, os quais são originados dos gêneros primários que, ao se transmutarem de uma 

esfera para outra, geram novos gêneros com um estilo similar ao domínio discursivo que o 

absorveu. 

Nessa direção, Fiorin (2008, p. 65) aponta que: 

 

Não só cada gênero está em incessante alteração; também está em contínua 

mudança seu repertório, pois, à medida que as esferas de atividade se 

desenvolvem e ficam mais complexas, gêneros desaparecem ou aparecem, 

gêneros diferenciam-se, gêneros ganham um novo sentido. Com o 

aparecimento da internet, novos gêneros surgem: o chat, o blog, o mail etc.  

 

Em pleno século XXI, os recursos tecnológicos e os ambientes virtuais estão por toda 

parte. Desde a esfera mais intima à publica, a tecnologia tem sido usada como ferramenta para 
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alcançar um público com necessidades comunicativas cada vez maiores. O comércio, a 

indústria do entretenimento, do conhecimento, do lazer etc., têm se beneficiado das inúmeras 

vantagens que o uso da internet traz à vida de uma sociedade moderna. Acompanhando esta 

tendência digital, até mesmo o jornalismo tornou-se online, aderindo à virtualidade. Sem 

dúvida, o caráter da multiplicidade de semioses e de hipertextos produzem um certo fascínio 

em comparação ao jornal impresso. 

Os gêneros de humor nos meios digitais são um exemplo claro de como os textos se 

transformam, em virtude das necessidades comunicativas e das transformações sociais. Com o 

avanço da internet, os jornais passaram a ser digitais para atender as demandas das sociedades 

modernas, produzindo informação rápida, dinâmica e interativa. Sobre isso, podemos nos 

reportar a Bakthin, quando diz: 

 

A riqueza e diversidade dos gêneros discursivos é imensa, porque as 

possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e porque em cada esfera 

da práxis existe todo um repertório de gêneros discursivos que se diferencia 

e cresce à medida que se desenvolve e se complexifica a própria esfera 

(BAKTHIN apud BRAIT, 2010, p. 155). 

 

Os textos de humor gráfico nascem de outros diálogos que estão inseridos dentro de 

uma atividade social discursiva intensa, diretamente relacionadas às práticas sociais. Assim, 

conforme se intensificam as relações humanas, surgem outras necessidades sociais e, para tal, 

nascem também outros gêneros que tendem a suprir essas necessidades. 

O humor gráfico presente nas charges digitais e cartuns dispõe de algumas vantagens 

proporcionadas pela internet, tais como: a rapidez na disseminação de informações ou 

notícias, a interatividade e o longo alcance, além de ser um gênero caricato e divertido, pelo 

uso do ridículo e do exagero dos comportamentos humanos demonstrados das mais variadas 

formas possíveis. 

Os textos multimodais certamente possibilitam uma relevante contribuição na difusão 

e compreensão da realidade, posto que une a linguagem escrita e a linguagem visual, 

proporcionando que ambas interajam de modo que uma complete o sentido da outra. 

 

3.4 FRAMES  

 

A semântica de Frames originou-se dos estudos de Fillmore (1982), partindo dos 

pressupostos de que os fatores culturais e situacionais são necessários para a descrição da 

estrutura cognitiva de um evento, ou seja, o conhecimento geral do falante, o modo como ele 
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avalia, interpreta dada situação, são determinantes para a forma como ele interage com o 

mundo. Esses estudos baseiam-se na concepção de que o conhecimento humano é organizado 

em um todo, não através de ideias isoladas. Para o autor, os conceitos se estruturam 

internamente em conjuntos, por ele chamados de cenas, que compreendem crenças, 

experiências ou imaginações. 

O termo cena aparece descrito em domínios de conhecimento de áreas distintas. 

Minsky (1974) utiliza-se do termo na área da Inteligência Artificial e Fillmore (1977) na área 

de Linguística, chamando-a de frame. Para Fillmore (1982), um frame, sob o ponto de vista 

linguístico-pragmático, considera o conhecimento de mundo em sua estrutura de 

representação, organizando esse conhecimento através de conceitos.  

Por meio de uma abordagem linguística, Fillmore  considera os diversos frames como 

construções intuitivas que possibilitam a formalização de relações entre semântica e sintaxe, 

como decorrência de uma análise lexical.  

De acordo com Van Dijk (2004), frames são unidades de conhecimento organizados 

segundo o conceito que temos sobre elas. Assim, os frames compõem-se de dados ou 

características essenciais associadas a um determinado conceito ou situação. Ainda segundo 

ele, temos frames para todas as situações vividas. São como modelos do que dizemos ou 

fazemos para cada situação.  

Essas implicações são representações que fazem parte de ideologias construídas 

socialmente e individualmente, nas quais os discursos operantes representam uma ligação a 

algo que conhecemos. Segundo o que é proposto por Van Dijk (2004), uma perspectiva 

sociocognitiva é composta por dois elementos: o micro (discurso) e o macro nível (modelos 

mentais), chamados de frames/sripts. 

Para o autor, 

 

Frames e scripts, ou organizações esquemáticas semelhantes da informação 

cognitiva, têm sido delineados para prestar contas das várias tarefas no 

processo cognitivo, tais como entender uma cena, um episódio ou um 

discurso. Eles nos permitem designar estruturas internas a tais cenas ou 

episódios mesmo se a informação dada não for completa, ou realizar 

inferências sobre as propriedades da cena ou do episódio que não são (ainda) 

observáveis (VAN DIJK, 2004, p. 189-190). 

 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que um frame é uma estrutura de conhecimento 

que surge a partir das interações sociais, nas quais estabelecemos diversos protocolos, para 
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cada situação especifica. Dessa forma, sabemos o que dizer, como nos comportar, o que vestir 

e até mesmo o que não dizer, nos diversos comportamentos do cotidiano. 

Os modelos comportamentais estabelecidos em sociedade criam em cada um de nós, 

através das nossas experiências, o que Tannen e Wallat (1987) descrevem como conjunto de 

expectativas que construímos culturalmente pelas quais somos capazes de interagir uns com 

os outros e perceber, por exemplo, quando algo está situacionalmente deslocado de contexto. 

Goffman (1974) utiliza o termo frame para designar o contexto situacional que 

estrutura nossas experiências. Segundo ele, os frames funcionam como princípios de 

organização que governam eventos sociais e o grau de envolvimento subjetivo que temos com 

eles. 

Van Dijk (2004) apresenta em seu livro Cognição, Discurso e Interação uma teoria 

cognitiva do uso da língua, pela qual procura explicar como produzimos, compreendemos, 

armazenamos e reproduzimos o que falamos, ouvimos, escrevemos e lemos. Por meio desta 

teoria também procura explicar como planejamos, executamos e compreendemos os atos de 

fala. 

Ainda de acordo com Van Dijk (2004), uma teoria pragmática cognitiva procura 

descobrir quais são as relações existentes entre os vários sistemas cognitivos e as condições 

de adequação dos atos de fala aos seus contextos. 

Oportunamente, os textos chargísticos concentram valiosas informações ideológicas e 

culturais que são frutos dos frames que construímos para representar a visão e as relações que 

temos com o mundo. Alguns desses frames sofrem uma ruptura do script, no qual o sentido é 

deslocado a partir dessa ruptura, para se produzir a controvérsia, o riso e a comicidade. 

Nessa perspectiva, Goffman (1992) utiliza o termo frame para sugerir que cada 

indivíduo pode avaliar a situação comunicativa com a seguinte pergunta: o que está 

acontecendo aqui? Para, a partir desta consciência, fazer suas escolhas e perceber quando algo 

estiver fora do contexto. 

Quando algo não está de acordo com as normas ou com o conhecimento convencional, 

automaticamente são acionados, pelos múltiplos sistemas cognitivos (sistema de crenças, 

preferências, valores etc.), sinais de alerta, que mostram que determinados comportamentos 

ou falas não estão adequadas à situação apresentada. 

Assim, os frames são responsáveis por fornecer o conhecimento prévio organizado, 

que permite aos falantes usarem e entenderem as palavras naquela língua (PETRUCK, 1996). 

De acordo com o autor, um frame é um dispositivo estrutural cognitivo usado a serviço do 

entendimento, cujas partes são indexadas por palavras associadas a ele. 
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Tal percepção pode ser exemplificada se tomamos como exemplo o frame transação 

comercial. Nele, de acordo como o explicado por Petruck (1996), temos uma organização do 

frame que evidencia um produto, uma venda, uma compra, um vendedor, uma forma de 

pagamento, bem como os verbos e expressões relacionadas que evocam o sentido da 

comercialização. 

 

3.5 A CRÍTICA  

 

Para que possamos entender a prática do humor por meio da crítica, precisamos 

resgatar algumas reflexões teóricas que foram construídas ao longo do tempo sobre a 

utilização da crítica, mediante o riso, nas sátiras feitas aos comportamentos em sociedade. 

Os estudos de Thomas Hobbes sobre a filosofia grega denotam a preocupação de 

Aristóteles em versar sobre o riso, a crítica e o humor sarcástico, que passam a ser 

instrumentos utilizados na Idade Média e no Renascimento para fazer uma profunda crítica às 

sociedades e comportamentos daquela época, em tom de brincadeira (ALAVARCE, 2009).  

De acordo com esses estudos, Hobbes mostra que os propósitos de Aristóteles já eram 

bem claros quanto ao uso da alegria junto à zombaria, posto que, sempre a zombaria é uma 

expressão de desprezo. 

Segundo as conjecturas de Fry (1977), a piada deve ser entendida como algo capaz de 

provocar a comicidade, o riso solto. Contudo, muitas piadas não resultam em risos 

propriamente ditos, mas despertam outros tipos de emoções tais como: ira, medo e tristeza.  

Sendo as charges um gênero similar à piada, no sentido de mostrar o jocoso, produz 

assim como a piada níveis de risibilidades variáveis, de acordo com o estímulo de dispositivos 

do universo do humor. 

Dos exemplos citados por Fry (1977) e reforçados por Raskin (1985), poderíamos 

acrescentar as impressões provocadas pelos chistes: os sentimentos de repulsa ou desprezo, 

desconfiança, deboche e desesperança. Sendo assim, o riso da piada está diretamente atrelado 

à crítica sobre a imagem dos comportamentos em sociedade, demonstrando os pontos fracos, 

as falhas comportamentais e os absurdos das ações humanas, através do ridículo. 

Segundo Souza (2009), a charge nada mais é do que um gênero que critica, por 

intermédio do humor, a sociedade, os comportamentos sociais e as ideologias já absorvidas 

pelo ser. Como aponta Minois (2003, p. 19-20), 
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[...] o riso esconde o seu mistério, às vezes, agressivo, sarcástico, angélico, 

tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco e do grotesco. O riso é 

multiforme e ambíguo: expressa tanto a alegria pura quanto o triunfo 

maldoso, o orgulho ou a simpatia. 
 

Logo, a ironia funciona como um entrelace paradoxal, uma mistura de riso e crítica. É 

daí, então, que o ridículo se constrói como elemento da piada, capaz de demonstrar também 

alguma intolerância, em contraste ao senso de humor.  

De acordo com Garcia (2007), no processo de significação e construção do sentido, o 

humor possibilita o refinamento de ideias e o alargamento da percepção do leitor no 

aprimoramento de uma visão crítica, expondo os problemas culturais, sociais, raciais, étnicos, 

as situações estereotipadas e as fraquezas na convivência humana, ironizando e 

ridicularizando através dos exageros. 

Diante do exposto, as charges, no plano discursivo, apontam certa funcionalidade 

crítica diante dos acontecimentos ou comportamentos sociais. Todavia, como um importante 

gênero persuasivo, a charge é capaz de codificar um momento de crise e de insatisfação na 

sociedade e interferir na interpretação dos fatos, já que trabalha com recursos diversos: 

estéticos, imagéticos e simbólicos.  

A charge e o humor são modos de produção e ressignificação de sentidos. A charge 

nega, afirma, descreve, reinterpreta, reinventa, manipula e pode influenciar o outro. Ela não é 

necessariamente comprometida com indivíduos e interesses, nem é obrigatoriamente 

revolucionária, mas é crítica e chama a atenção para assuntos que, expostos em jornais ou 

sites, tratam temas convencionalmente não tão atraentes. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 ABORDAGEM E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

A nossa pesquisa tem como finalidade analisar aspectos relevantes dos processos 

comunicativos sob a perspectiva da Pragmática Conversacional. Dessa forma, apresenta as 

características de uma pesquisa de natureza básica, que, conforme Gil (2008),tem como 

finalidade gerar novos e úteis conhecimento para o avanço da Ciência. Envolve verdades e 

interesses universais. 

A área de estudo escolhida trata-se da Pragmática, ciência que diz respeito à 

linguagem em uso, em diferentes contextos. Assim, este trabalho tem como propósito 

observar e descrever os fenômenos pragmáticos e linguísticos, que segundo a teoria de 

Princípio de Cooperação Conversacional de Grice (1975), ocorrem durante as “conversações 

cooperativas”.  

Aqui, nos dedicaremos a buscar em textos que circulam socialmente, fontes de 

informação concreta, dados que possam respaldar nossos questionamentos. Assim, 

entendemos que esses dados pressupõem, dos seus atores, conhecimentos além dos 

linguísticos para decodificá-los, conhecimentos de caráter extralinguísticos.  

Neste capítulo, que versa sobre a metodologia e a análise dos dados, detalhamos o 

suporte metodológico que norteou a configuração e as etapas do nosso trabalho.  

Assim, almejamos, por meio dos instrumentos científicos disponíveis para este tipo de 

estudo, descrever como se comporta o objeto de estudo aqui proposto. 

 

4.1.1 Caracterização de Pesquisa 

 

Esta pesquisa, de acordo com os objetivos, é de cunho exploratório e explicativo. 

Quanto aos propósitos exploratórios, pretende proporcionar maior aprofundamento de 

informações acerca do tema, envolvendo um levantamento bibliográfico para a construção do 

referencial teórico. 

No que compete ainda aos objetivos, nos valeremos também dos propósitos 

explicativos, pois pretendemos identificar os fatores que determinam ou que contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos aqui abordados. Segundo Gil (2008), este é o tipo de 

procedimento que mais aproxima o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 

porquê das coisas e, por essa razão, é considerada o tipo mais complexo e delicado. 
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Ainda conforme Gil (2007), grande parte das pesquisas exploratórias envolvem: (a) 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. Neste 

caso, além de fazermos um levantamento bibliográfico, através do corpus, traremos uma 

análise dos processos pragmáticos e linguísticos, com o intuito de gerar entendimento.   

 

4.1.2 Procedimentos da Pesquisa 

 

Desenvolvemos nossa pesquisa partindo de um levantamento bibliográfico com fins de 

respaldar este estudo, a partir de fontes já existentes.  

Dessa forma, a coleta de dados, para esta pesquisa, quanto aos procedimentos, é de 

cunho bibliográfico e desenvolveu-se a partir da leitura criteriosa de livros, artigos, teses e 

dissertações, em busca do respaldo teórico.  

Já a coleta do corpus foi realizada através da pesquisa eletrônica, da qual o 

construímos extraindo charges e cartuns de jornais eletrônicos e blogs digitais. Os critérios 

elencados foram: I. estar em língua espanhola; II. Pertencer ao gênero de humor encontrado 

em mídias digitais. III. ser um texto opinativo IV. apresentar pela ruptura das máximas 

griceanas o humor crítico/sarcástico. 

Após a definição do corpus, iniciou-se um árduo trabalho para analisá-lo conforme as 

categorias de análise já estabelecidas, observando a violação e descrição das máximas 

griceanas em cada um deles.   

 

4.1.3 Corpus de Pesquisa 

 

A presente investigação científica voltar-se-á à análise de charges e cartuns nos meios 

digitais, no intuito de descrever fenômenos pragmáticos do humor na linguagem e a violação 

das máximas griceanas. O lócus da pesquisa é, prioritariamente, ambientes virtuais, em 

específico, jornais em espanhol como: El País, El Mundo, El Diário, La Vanguardia, já 

mencionados. As informações são coletadas na edição em espanhol, através da seção Viñetas, 

que traduzido ao português no sentido literal significa quadrinhos. O corpus é constituído por 

dez peças digitais chárgicas, todas coletadas virtualmente da internet, devidamente situadas 

abaixo de seus quadros nas análises. Apresentamos charges e cartuns de diferentes autorias, 

com a finalidade de encontrar dados suficientes para descrever a relação entre a teoria e o 

objeto aqui proposto. 
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Em consonância com o que afirma Deslauriers (1991, p. 58), “o objetivo da amostra é 

de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que 

importa é que ela seja capaz de produzir novas informações”.  

 

4.1.4 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados é a busca por informações para a elucidação do fenômeno ou fato 

que o pesquisador quer desvendar, por essa razão, o instrumento técnico elaborado pelo 

pesquisador para o registro e a medição dos dados deverá preencher os seguintes requisitos: 

validez, confiabilidade e precisão (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Desse modo, após a leitura do referencial teórico foi feito um arquivo que, 

inicialmente, era composto por 61 charges e cartuns das quais selecionamos dez para compor 

o corpus deste trabalho. Optamos por fazer a leitura e a coleta de informações, excluindo 

aqueles nos quais não poderíamos obter informações sobre: contexto da imagem, contexto 

histórico, contexto social, competência sociolinguística, implicatura/inferência, violação das 

máximas e o humor crítico. Estas categorias de análise foram extremamente importantes para 

a interpretação e tratamento de dados. 

 

4.1.5 Interpretação do corpus 

 

Esta fase tem por objetivo apresentar e descrever os dados e informações coletadas 

nesta investigação, com base nos pressupostos teórico-metodológicos apresentados nos 

capítulos anteriores. Sobre a natureza da interpretação de dados, Gil (2008, p.178) define que: 

 

[...] o que se procura na interpretação é a obtenção de um sentido mais amplo 

para os dados analisados, o que se faz mediante sua ligação com os 

conhecimentos disponíveis, derivados principalmente de teorias. Ligação 

essa que precisa estabelecer-se de forma harmônica. [...] Para interpretar os 

resultados, o pesquisador precisa ir além da leitura dos dados, com vistas a 

integrá-los num universo mais amplo em que poderão ter algum sentido. 

Esse universo é o dos fundamentos teóricos da pesquisa e dos conhecimentos 

já acumulados em torno das questões abordadas. Daí a importância da 

revisão da literatura. 

 

Portanto, para a interpretação e descrição da nossa pesquisa, quanto à apresentação dos 

dados, podemos dizer que estes são de natureza qualitativa e partem da construção hipotético-

dedutiva. 
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Para reforçar a escolha desse tipo de método para a descrição dos dados desta 

investigação, trazemos o conceito apresentado por Gil (2008, p.72), que melhor explica o 

tratamento de dados nesse tipo de pesquisa: “na abordagem qualitativa, a análise dos dados 

não apresenta modelos preestabelecidos, com isso, a verificação dos dados submete-se às 

aptidões do pesquisador, concepção apresentada pelo mesmo”. 

Em virtude dos objetivos apresentados neste trabalho, optamos por uma pesquisa de 

natureza qualitativa-interpretativa. Sob essa ótica, Creswell (2010, p. 211) explica que “a 

pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa, com o investigador tipicamente envolvido 

em uma experiência sustentada e intensiva com os participantes”.  

Dessa forma, apresentamos uma análise baseada nos dados encontrados, segundo os 

objetivos geral e secundários levantados nesta investigação, partindo, primeiramente, da 

intenção de responder à questão problema: como os enunciados que violam as máximas 

conversacionais previstas no Princípio de Cooperação, presentes em textos chárgicos, mantêm 

a intenção comunicativa pretendida? 

Fazemos, portanto, uma análise dos aspectos pragmáticos do humor crítico 

encontrados nas charges e cartuns escolhidos, mediante a constatação da ruptura das máximas 

griceanas, com a finalidade de descrever os elementos encontrados ou não no corpus, não 

necessariamente na ordem descrita abaixo: 

1. Identificar e descrever as características das máximas violadas aplicadas às charges 

e cartuns digitais; 

2. Apontar a presença das implicaturas convencionais ou conversacionais e aspectos 

relacionados à construção de sentido, humor e crítica; 

3. Observar aspectos pragmáticos na construção de sentidos (competência 

pragmática); 

4. Descrever o humor a partir da ruptura das máximas; 

5. Analisar charges e cartuns com base no contexto informativo em que estão 

inseridos. 

Nas pesquisas qualitativas, a interpretação dos dados aparece, nas teorias clássicas, 

como um procedimento que ocorre depois da sua análise. Para Gil (2008), apesar de 

apresentarem conceitos diferentes, são procedimentos estreitamente relacionados. Na maioria 

das pesquisas desse tipo – qualitativas – não se separam seções para tratar dos dois processos. 

 

 

 



86 
 

4.1.5.1 Tratamento de Dados 

 

Segundo Bardin (1979), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa e, como tal, 

tem determinadas características metodológicas, são estas: objetividade, sistematização e 

inferência. Estes procedimentos norteiam o pesquisador a como descrever, de forma coerente, 

os dados coletados de forma científica, garantindo um respaldo na apresentação das 

informações. 

Ainda conforme o autor (1979, p. 42), esse tipo de análise representa um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que visam obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não), que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e à recepção 

dessas mensagens. 

Dentre as várias modalidades de análise de conteúdos, elegemos a análise temática, 

pois é a mais apropriada para as investigações qualitativas. Segundo Minayo (2007), a análise 

temática trabalha com a noção do tema, o qual está ligado a uma afirmação a respeito de 

determinado assunto, comporta um feixe de relações e pode ser, graficamente, representado 

por meio de uma palavra, frase ou resumo. Este autor amplia esse conceito, o que permite 

melhor clareza da compreensão sobre análise temática. Ainda conforme Minayo (2007, p. 

316), “a análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico 

visado”. 

Em consonância com essa ideia, operacionalmente, esse tipo de análise ocorre em três 

fases: 

I. Pré-análise: organização do que vai ser analisado, exploração do material por meio 

de várias leituras, também é chamada de “leitura flutuante”; 

II. Exploração do material: é o momento em que se codifica o material: primeiro, faz-

se um recorte do texto, após, escolhem-se regras de contagem e, por último, 

classificam-se e agregam-se os dados, organizando-os em categorias teóricas ou 

empíricas;  

III. Tratamento dos resultados: nesta fase, trabalham-se os dados brutos, permitindo 

destaque para as informações obtidas, as quais serão interpretadas à luz do quadro. 

Moreira (2002, p. 51) esclarece que os objetos de estudos das ciências humanas e 

sociais são pessoas e suas atividades, considerando-as “não apenas agentes interpretativos de 
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seus mundos, mas também compartilham suas interpretações à medida que interagem com 

outros e refletem sobre suas experiências no curso de suas atividades cotidianas”. 

 

4.2 CONSTITUIÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 

 

Nesta seção, apresentamos o corpus coletado e selecionado objetivando sua análise, 

descrição e considerações mediante respaldo do referencial teórico e embasamento dos 

demais capítulos que são pertinentes ao entendimento da questão pesquisa e objetivos 

secundários apresentados na introdução deste trabalho.  

O corpus selecionado compõe um banco de 34 charges e 27 cartuns definido após 

exaustivas seleções conforme critérios de escolha pré-estabelecidos e elencados na 

metodologia deste trabalho com fins a cumprir com o propósito desta investigação. 

Para fins de análises apontamos as seguintes categorias a serem esclarecidas conforme 

quadro abaixo, com a finalidade de situar o leitor ao contexto em que as charges e cartuns 

estão inseridos: 

 

Quadro 2  Categorias de Análise 

 

 

 

 

 

O corpus exposto para análise é formado por dez peças chárgicas, sendo cinco charges 

e cinco cartuns. Os textos escolhidos, escritos em língua espanhola, ressaltam temas como: 

política, questões culturais, questões sociais e do comportamento humano, além de história e 

artes.  

O pré-requisito para análise do corpus escolhido, que ocorreu durante a escolha das 

charges e cartuns, foi verificar se esse material responderia a questão pesquisa deste trabalho. 

“Por que mesmo violando as máximas griceanas ainda assim se atinge os sentidos 

pretendidos”. Desse modo, observamos quais desses textos apesar de terem as regras do 

Princípio Cooperativo de Grice (1975) violadas ainda mantinham uma cooperação 

conversacional ao ponto de produzir o humor crítico. 

1. Contexto da imagem 

2. Contexto histórico 

3. Contexto social 

4. Competência sociolinguística 

5. Implicaturas/inferências 

6. Violação das máximas 

7. Humor crítico  
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Apresentamos a seguir o estudo do corpus baseado nas categorias de análises 

elencadas acima, no quadro 2, das quais nos baseamos tanto para responder ao objetivo geral 

quanto aos secundários. 

 

4.2.1 Análise charge 1: Medidas para reducir los gastos 

 

A charge 1, produção do cartunista Jordan Morgan, faz referência a um período 

conturbado da  economia  da Espanha que enfrentou duros cortes nos setores públicos devido 

a recessão financeira . Observamos uma situação hipotética que ocorre, possivelmente, em um 

jornal televisivo, pelo cenário e personagem que se apresentam no quadrinho, bem como pelo 

conteúdo comunicativo que compõe a cena. Os balões ressaltam as várias falas (que estão em 

caixa-alta) proferidas pelo apresentador. Notamos que a primeira fala apresenta seu conteúdo 

em negrito, que segundo as regras de etiqueta da internet, este recurso serve não apenas para 

“gritar” como também para expressar raiva, indignação, ou algum sentimento que não é tão 

claro apenas pelo conteúdo escrito. 

 

Charge 1: Medidas para reducir los gastos 

.  
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/160933386659171456/?lp=true 

 

Nesta charge temos a seguinte situação: o apresentador do telejornal transmite uma 

notícia relacionada a ações que o governo espanhol pretende tomar para diminuir os impactos 

negativos na economia. Na sua enunciação, provavelmente com a “intenção” de despertar no 

telespectador/leitor uma tomada crítica de opinião ou apenas demonstrar a contradição dos 

fatos noticiados, anuncia que o governo tomará medidas para reduzir os gastos. Na fala 

destacada abaixo, declara: 

https://br.pinterest.com/pin/160933386659171456/?lp=true
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A Espanha enfrentou entre 2008 a 2014 uma grave crise econômica
12

 que foi 

consequência de um descontrole especialmente no setor da construção civil. O início da crise 

foi atribuído ao estufamento da bolha imobiliária que acabou atingindo a economia geral com 

salários que superavam mais de 2 mil euros mensais pagos a mão de obra não qualificada. 

Nos anos seguintes, entre 2009 e 2013, a economia da Espanha caiu quase 9%, o que refletiu 

em vários aspectos e comportamentos da vida do povo espanhol nesta última década. Sérias 

medidas de austeridade foram implantadas pelo governo para tentar amenizar a crise. O 

governo de Zapatero, entre outras, anunciou especialmente a redução e congelamento dos 

salários do setor público, o corte de gastos com pessoal, estagnação em investimento social, 

gastos com saúde, redução no pagamento de auxilio natalidade e congelamento de pagamento 

de dívidas precatórias. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2010) discorre sobre: 

 

[...] os textos chargísticos constituem, por isso, uma vasta memória social, sem 

a qual não poderia haver História, que só se constitui pelo discurso. E ainda: o 

que merece destaque, porém, é a imprescindível relação do fato histórico com 

o texto chargístico, este, por recuperar aquele, torna-o memorável. 

 

Em consonância com o que foi postulado acima, compreende-se a relevância da 

história para resgate da memória social e da constituição de sentidos que só chega à plenitude 

quanto à compreensão quando é acionado pelo leitor sua memória histórico-social sobre o 

fato. Uma vez não criada esta ligação é comum que os sentidos não se desprendam como 

desejados. Isto porque, segundo Clark (1996), fazer coisas com a linguagem é diferente da 

soma de um falante falando e um ouvinte ouvindo. Trata-se da ação conjunta que emerge 

quando falantes e ouvintes – ou escritores e leitores , desempenham suas ações individuais em 

coordenação e em conjunto.  

Ainda de acordo com este autor, a linguagem é vital para o propósito social, portanto, 

as línguas, assim como são empregadas hoje, se não cumprissem seu papel social não 

existiriam. Dessa forma, os participantes do ato comunicativo além de desempenharem seus 

                                                             
12

 Na notícia disponível no link abaixo assim como no anexo nº 6 deste trabalho pode-se consultar informações 

que dizem respeito a situação financeira da Espanha no período mencionado como outras informações 

pertinentes . <https://elpais.com/elpais/2010/05/12/actualidad/1273652221_850215.html>. 

“El gobierno tomara medidas para reducir los gastos...” 

 

https://elpais.com/elpais/2010/05/12/actualidad/1273652221_850215.html


90 
 

papéis individuais, ao usarem linguagem, devem trabalhar juntos em unidades sociais para 

uma finalidade maior.   

Para ampliar este entendimento quanto à função social da linguagem este teórico 

postula a definição de cenário, cena e meio. Cenário diz respeito à combinação da cena e do 

meio. A Cena é onde ocorre o uso da linguagem e meio é como a linguagem é usada. Quanto 

ao meio, a linguagem pode ser falada, escrita, através de sinais ou gestos ou ainda mista. 

A partir dessas considerações, podemos fazer uma leitura entre as falas e a expressão 

facial do apresentador, que parece irônico, descrente ao que está noticiando. Há uma provável 

experiência anterior que leve o jornalista a ironizar o que anuncia.  

O descrédito pode ser fruto, em parte, da sua profissão de jornalista, dos frames e 

scripts que ele tem sobre o governo e das vivências sociais e culturais que tenham contribuído 

para fazer uma espécie de desconstrução de um modelo ideal, ou preconcebido. O termo 

“política” assim como “governo”, está atrelado, em várias sociedades, a sinônimos de 

corrupção, desmandos e desgovernos. 

A força ilocucionária reside na intenção do apresentador em dizer algo, em como o 

diz, embora em um primeiro momento possa parecer apenas se tratar de um ato enunciativo 

(passar uma informação, fazer um relato). Na verdade, por meio de estratégias indiretas, o 

enunciado constativo sucinta um efeito sobre o interlocutor, conhecido como atos 

perlocucionários (é a atitude ou resultado que emana da força ilocucionária). Neste caso, o 

efeito sobre o interlocutor vai desde a reflexão ao humor sarcástico até a crítica à indiferença. 

Muitos fatores são operantes para que essa relação seja estabelecida.  

As charges são recriações dos discursos falados, assim são práticas orais. Por práticas 

orais Hall (1993 apud SARMENTO, 2004, p. 3) entende como: “momentos de interação face a 

face, mediadas pela cultura, onde um grupo de pessoas une-se para criar e recriar suas vidas 

sociais diárias”. Tais práticas são linguística e paralinguisticamente instituídas e culturalmente 

convencionais. Transmitir uma intenção ou sentido em uma prática oral depende do conhecimento 

compartilhado que os membros de um grupo têm quanto à ocorrência de uma prática e seus 

contextos. Assim, “é a convencionalidade dos significados através dos quais as práticas são 

realizadas que une os participantes com maneiras específicas de realizar e/ou modificar sua 

história coletiva” (SARMENTO, 2004, p. 3). 

Nesses termos, é de acordo com as convencionalidades que estabelecemos o que 

podemos ou não dizer ao outro, ou ainda condutas esperadas para as diversas situações da 

vida de acordo com as comunidades em que vivemos, ou seja, modelos preconcebidos sobre o 

que falamos e como devemos agir em sociedade. Partindo da premissa que a comunicação é 
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uma ocorrência social, é importante destacar que não basta uma língua em comum para que os 

significados das trocas comunicativas sejam estabelecidos. Esses acordos devem ser levado 

em conta para que o destinatário identifique as intenções comunicativas, pois o que pode ser 

plenamente explicado em uma cultura poderá não ser em outra.  É necessário, portanto, que 

haja também um sistema compartilhado de crenças e inferências. 

Observemos a fala do jornalista ao proferir o primeiro comunicado: 

 

 

 

 

A competência sociocultural aqui também é acionada, pois requer a sensibilidade de 

adequação aos contextos culturais e sociais a aspectos contextuais. A última expressão: 

“coche oficial” é fundamental para compreendermos de onde surge o comunicado vindo do 

governo. Equivale, no português, a expressão carro-chefe que significa aquilo que é mais 

representativo entre os demais. Se não houver uma interpretação do ponto de vista social, este 

entendimento ficará prejudicado. Se a expressão fosse tomada pelo sentido literal poderia 

levar ao entendimento de que aquele que proferiu o anúncio havia feito dentro do carro oficial 

do governo. 

Quanto às máximas, a violação da máxima de modo está relacionada à premência de 

ser claro, breve e organizado, evitando prolixidade, ambiguidade e obscuridade. Quando, 

portanto, nos é repassada a seguinte informação no exemplo acima, não há clareza quanto à 

pessoa ou secretaria que declarou que o governo cortaria os gastos. Ao mesmo tempo, a 

máxima de quantidade que versa sobre a insuficiência ou abundância de informação 

provoca uma nova implicatura pelo excesso de informações. Esta máxima preconiza que se 

faça com que a sua contribuição seja tão informativa quanto necessária e que não se faça a sua 

contribuição mais informativa que o necessário. Assim, constatamos que o excesso de 

informações, a não objetividade gera o rompimento da máxima de quantidade e modo, 

respectivamente, conforme argumentos teóricos do princípio de cooperação. 

Nas falas: 

 

 

  

 

“ el gobierno tomará medidas para reducir los gastos”. 

 

 

 

“Así nos lo ha confirmado el nuevo secretario general de la gerente del 

responsable de gastos del coordinador del asesor del consejero de economía, 

desde su coche” 

“antes de partir para hacer unas gestiones sobre el uniforme de la policía canaria en, 

Hawaii…” 
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À medida que anuncia um pacote de medidas austeras contra a população com a 

finalidade de “conter gastos” e equilibrar a economia, o governo viaja para o Havaí para tratar 

de fardamento de policiais canários, o que parece bastante irrelevante em virtude no crítico 

momento econômico. 

A máxima de qualidade também é rompida, por se tratar de um enunciado dúbio, 

falacioso, visto que as ações do governo fazem o contrário do prometido. Esta máxima requer 

que o emissor tente fazer com que a sua contribuição seja verdadeira; não diga aquilo que 

acredita ser falso, não diga aquilo para o que não possui evidência suficiente. Espera-se que 

por inferência, por parte do leitor, faça-se uma leitura das informações e ações e deduza que 

se trata de uma informação que não condiz com a verdade.  

Ainda nesta fala: 

 

 

 

 

Por último, a máxima de relevância também é transgredida. Nela, deve-se 

proporcionar uma informação que seja oportuna e importante para o interlocutor. Na charge, 

pode-se perceber que, na declaração, não há aparentemente “nenhuma relevância” para o 

leitor em saber para onde o governo viajou e para fazer o quê, entretanto, há, por inferência, o 

interesse que o leitor perceba o quanto é contraditório o que é anunciado pelo governo e as 

suas atitudes.  

Assim, verifica-se ainda uma informação adicional que representa o ápice do disparate 

do governo: viajar oficialmente, com dinheiro público, para tratar de questões sobre farda 

(vestimenta) de oficiais canários, que é de domínio espanhol, no Havaí - arquipélago 

americano, situado no Oceano Pacífico, conhecido como paraíso turístico, lugar de férias e 

descanso. O telespectador/ouvinte ou leitor pode relacionar ou não estas informações, pois 

têm caráter subjetivo, nem todas as pessoas sabem, por exemplo, que o Havaí é conhecido 

como paraíso tropical, destino de férias, lugar paradisíaco. Outros aspectos pragmáticos, a 

idade, o conhecimento de mundo, o nível social entre outros implicam também para a 

totalidade da compreensão do enunciado. 

O humor é desencadeado a partir da percepção do mundo segundo os scripts que 

emana da incongruência ou violação da normalidade.  O humor sarcástico é revelado pela 

sutil ironia através da redundância dos termos semânticos e a contradição que se configura, no 

enunciado, pois, ao mesmo tempo em que o governo afirma que reduzirá gastos, tem um 

“antes de partir para hacer unas gestiones sobre el uniforme de la policía canaria 

en, Hawaii…” 
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quadro de pessoal desproporcional às verdadeiras necessidades e contexto socioeconômico, 

no momento que anuncia redução de pessoal e coloca em prática medidas que afetam 

diretamente a vida econômica da maioria da população espanhola. A sequência de cargos 

citados evidencia que o governo não poupa com pessoal administrativo. Há uma discrepância 

entre o que se diz e como se comporta. Ora, assim se deduz que o “governo de finanças”, 

órgão responsável pelo controle da economia, age de maneira desmedida em tempo de crise 

econômica, indo na contramão do enxugamento da máquina pública. 

Outro aspecto do humor crítico reside em qual a finalidade de viajar para discutir farda 

de policiais de uma nacionalidade em outro país, sobretudo, em um lugar paradisíaco, quando 

o país está passando por uma crise financeira? É na verdade estabelecida uma crítica que se 

desprende do sarcasmo da situação. 

 

4.2.2 Análise charge 2: Las promesas electorales  

 

A charge 2, produção do cartunista Ferran Martins, faz alusão através das caricaturas a 

duas personalidades mundiais, importantes líderes políticos: à esquerda o ex-presidente 

americano Barak Obama e o outro, à direita, o ex-primeiro ministro da Espanha. A charge faz 

uma menção às promessas de campanhas dos dois candidatos em seus respectivos países, na 

intenção de serem reeleitos.  

 

Charge 2: Las promesas electorales 

 

Fonte:https: https://ferranhumor.wordpress.com/ 

https://ferranhumor.wordpress.com/
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A charge 2 traz um velho e conhecido debate sobre o destino da prisão de 

Guantánamo, mantida ilegalmente pelos Estados Unidos em território cubano, a mais célebre 

prisão do mundo é conhecida pela brutalidade com que trata os prisioneiros de guerra, 

considerados terroristas. 

A baía de Guantánamo é uma ilha de Cuba que serve de prisão militar estadunidense e 

base naval fundada após os ataques das torres gêmeas em 2001. Criada sob a presidência do 

governo de George Bush em 2002, ela mantém vários presos de diversas nacionalidades 

imputando-lhes o crime de terrorismo.   

O direito de permanência em terras cubanas foi adquirido formalmente como 

contrapartida pelo apoio americano em 1901, a uma rebelião contra o domínio espanhol. Em 

1903, foi assinado um acordo arrendatário para exploração de minérios e base naval. Os 

termos do acordo davam plenos poderes aos Estados Unidos para intervir nas questões 

relacionadas às terras. Logo que Fidel Castro assumiu o poder em 1959, o governo cubano 

exigiu a retirada das forças americanas da ilha e moveu esforços para declarar a ilegalidade da 

ocupação, tentativas que fracassaram sucessivamente. 

Segundo as leis de direito internacional a ocupação do território é irregular e fere os 

direitos internacionais. Em 2009, assim que chegou à Casa Branca, o ex-presidente Barack 

Obama, como resposta a promessa de campanha em 2008, assina um decreto-lei para 

fechamento da prisão, entretanto, sua tentativa de fechar Guantánamo fracassa devido as 

grandes pressões do Congresso americano contrários à medida.  

As charges são textos temporais, isso significa dizer que elas têm prazo de validade e 

só atingem seu objetivo principal quando situadas historicamente e socialmente. Como estão 

relacionadas sempre a notícias ou acontecimentos, logo que cai na desmemória, o fato é 

esquecido.  

É importante situar o leitor quanto à historicidade e aspectos sociais da charge em 

relação à notícia a qual ela se refere; sem ela a compreensão é prejudicada, portanto, ao 

relacionarmos o conteúdo chargístico à notícia13
, se propicia uma melhor compreensão do 

universo contextual na qual a charge foi criada. 

Nos diálogos presenciais, essa memória é acionada mediante o conhecimento de 

mundo dos falantes e entram em cena os conhecimentos pragmáticos. Assim, 

 

[...] por causa das transformações constantes que vivem os homens e as 

sociedades, o contexto social se modifica e, por isso, quando revemos velhas 

                                                             
13

 Disponível em:<https://www.lanacion.com.ar/1976245-guantanamo-barack-obama-eeuu-prision-cuba>. 

https://www.lanacion.com.ar/1976245-guantanamo-barack-obama-eeuu-prision-cuba
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caricaturas ou charges não compreendemos muitas vezes a intenção e o humor 

desses textos (ROMUALDO, 2000, p. 42). 

 

Através da caricatura compreendemos que o diálogo é realizado entre os dois líderes 

mundiais. Compreendemos que uma das caricaturas se refere ao ex-presidente dos Estados 

Unidos, Barack Obama e o então chefe do executivo espanhol e líder do partido popular, 

Mariano Rajoy.  

De acordo com Romualdo (2000) o leitor acha graça daquilo que fica evidenciado de 

forma acentuada, mas ele só fará a associação da imagem do caricaturado com a pessoa 

referida se ele conhecer de quem se trata, por isso, a importância do conhecimento prévio. 

Rajoy, durante campanha, prometeu não subir impostos caso fosse reeleito. Essas 

promessas foram registradas em vídeos, áudios, na escrita jornalística, o que ocasionou um 

grande desconforto ao seu governo como mostra a matéria
14

 relacionada à charge apresentada.  

As falas são iniciadas com o verbo prometer, o que remete à ideia de promessas de 

campanhas eleitorais. No caso de Obama, ele foi candidato à reeleição em 2008, e estabeleceu 

como meta, se fosse eleito, o fechamento imediato da prisão de Guantánamo, evento este não 

ocorrido quando reeleito. 

Nos enunciados: 

 

 

 

  

 

 

Nas falas percebe-se que trata de enunciados falaciosos, pois as promessas não foram 

cumpridas. Neste caso, ocorre a violação da máxima de qualidade que versa sobre o 

principio de falarmos apenas aquilo que é verdadeiro. Ou ainda não dizer para o interlocutor 

aquilo que não tem a certeza se é verídico. 

O registro do humor sarcástico consiste na fala: 

 

 

 

                                                             
14

 Disponível  em: <http://www.lavanguardia.com/politica/20120113/54244875862/psoe-video-rajoy-prometio-

no-subir-los-impuestos.html> 

 

“Prometí cerrar Guantánamo ¡ y aún continua abierto!!” 

 

 

 “Prometí no subir impuestos, ¡ y ya los he subido!” 

 

 

 

“¡¡Por las promesas!!” 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/politica/20120113/54244875862/psoe-video-rajoy-prometio-no-subir-los-impuestos.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20120113/54244875862/psoe-video-rajoy-prometio-no-subir-los-impuestos.html
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As promessas constituem uma das principais estratégias de campanha de candidatos. 

São textos com enorme poder de retórica, pois se caracterizam, na sua formulação, pelos 

principais anseios da população. São, portanto, fruto das diversas reivindicações ou 

necessidades coletivas. 

De acordo com Citelli (1998), são discursos altamente persuasivos, que são 

interpretados como valor de “uma verdade”, desprendem recursos retóricos objetivando 

convencer ou alterar atitudes e comportamentos. Entretanto: 

 

O discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo de máscaras. Toda 

palavra pronunciada no campo político deve ser tomada ao mesmo tempo pelo 

que ela diz e não diz. Jamais deve ser tomada ao pé da letra, numa 

transparência ingênua, mas como resultado de uma estratégia cujo enunciador 

nem sempre é soberano (CHARAUDEAU, 2006, p. 14). 

 

As promessas se configuram nas “intenções” que determinado candidato deseja 

realizar quando eleito. Houve um certo tempo em que para algumas sociedades a palavra era 

mais importante que um documento escrito, isto porque antigamente uma promessa era 

equiparada a um juramento, ou seja , o compromisso de tornar real o que foi prometido. 

Ao longo de anos, políticos de todas as esferas do governo prometem “mundos e 

fundos” na tentativa de convencer eleitores, estes por sua vez, encantados com tais promessas, 

acabam votando nesses candidatos. Entretanto, é bastante comum que tais promessas nunca se 

tornem reais, isto se dá em virtude de muitas vezes esses candidatos prometerem algo que não 

podem cumprir e acabam ganhando a fama merecida de enganadores.   

A autoimagem construída socialmente como preconiza Goffman (1992) diz existir 

duas faces, uma positiva e outra negativa. A face negativa diz respeito ao desejo da não 

imposição de ações, o anseio pela liberdade, a vontade que o universo pessoal não seja 

exposto nem confrontado. Enquanto a face positiva requer o anseio pela aceitação pessoal. Há 

uma vontade de ser valorizado e reconhecido.   

Subjacente à representação de uma face seja ela negativa ou positiva, existem uma 

série de estratégias de facework necessária para neutralizar as ameaças à face15. Esses 

procedimentos constituem subterfúgios discursivos a fim de envolver, seduzir, comover, 

convencer como também influenciar as decisões dos interlocutores. 

Desse modo, todo ato de enunciação pode constituir uma ameaça à face positiva ou 

negativa. Aqui, portanto, um ato que ameaça a face negativa do locutor seria, portanto, a 

                                                             
15

 Para mais informações sobre a noção de face positiva e negativa consultar Caracterização dos Atos de Ameaça 

à Face (FTA) – Brown & Levinson (1987). 
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cobrança da promessa feita. A promessa gera o compromisso de cumpri-la, assim o sujeito vê-

se obrigado a realizar atos para cumprimento da palavra empenhada. Por outro lado, a face 

positiva também é exposta pela desaprovação pessoal e pela crítica.  

O humor sarcástico ocorre por implicatura: na fala: “¡ Por las promesas!” sugere que 

ditas “promessas” é o que fazem com que esses políticos possam ocupar cargos políticos 

conquistados através do voto de confiança dos eleitores. É comum políticos após serem 

eleitos não cumprirem com boa parte das promessas anunciadas durante a campanha. O ápice 

do humor é evidenciado através da imagem do brinde entre os candidatos que representa 

ainda a vitória e de maneira sarcástica atribuída às promessas. 

 

4.2.3 Análise charge 3: El uso que hace Trump de twitter 

 

A charge 3, do cartunista Ferran Martins, faz menção à cerimônia de posse do 45º 

presidente americano Donald Trump, em Washington DC, numa cerimônia cujo tema 

escolhido foi “Uniquely American”, que em português significa exclusivamente americano, 

expressão do sistema constitucional americano que também representou a transição do 

governo de Obama para o de Trump. 

 

Charge 3: El uso que hace Trump de twitter 

 
Fonte: <https://www.republica.com/2017/01/20/la-vineta-trump-presidente/>. 

 

A investidura no cargo aconteceu através de várias cerimônias que incluíram desfiles, 

almoços, concertos etc., entre os dias 17 e 21 de janeiro, culminando com a oração inaugural 

da investidura do cargo. O juramento presidencial ocorreu em 20/01/2017, o qual foi 
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celebrado pelo chefe de justiça dos Estados Unidos, John Roberts e pelo membro da suprema 

corte americana, Clarence Thomas, empossando o então presidente Donald Trump. 

Donald Trump é um rico magnata do ramo imobiliário, sem nenhuma experiência 

política, também o mais velho presidente a ocupar esta posição. Conhecido por sua 

personalidade marcante, participou de um programa de reality show chamado “O Aprendiz”, 

no qual era um chefe impiedoso e implacável diante do erro dos aspirantes ao sucesso. O mais 

exibicionista presidente da história americana é autor de vários livros que contam a trajetória 

de “sucesso dos negócios” da família e “arte de gerir” esses negócios. Ganhou fama através 

de sua autobiografia, mesmo considerada uma farsa, e pelo uso constante do twitter durante 

sua campanha eleitoral. 

Uma das ferramentas16 mais utilizadas durante sua campanha foi o canal de 

comunicação Twitter, através dele o então candidato à presidência americana expôs ao mundo 

suas propostas de governo, bem como sua personalidade peculiar e extravagante, que 

certamente foi seu grande aliado para promover sua fama e sucesso nas urnas.  

Uma das ferramentas da era tecnológica, o twitter, é uma rede social com fins a uma 

comunicação objetiva e de rápida disseminação. Nele os usuários podem enviar mensagens 

conhecidas como “tweets” que são restritas a 140 caracteres. 

A prática constante da publicação de “tweets” pelo então presidente americano trata-se 

nada mais que uma estratégia de marketing pessoal para compartilhar sua perspectiva sobre os 

mais variados assuntos, também como estratégia de divulgação de sua agenda e de 

manutenção de sua popularidade através de respostas e mensagens no mínimo irreverentes. 

Seu grande número de seguidores dá-se pelo fato de que o mesmo responde aos seguidores de 

forma pessoal e personalizada, ao mesmo tempo em que agradece pelo apoio de seus 

seguidores e também compartilha sua opinião sobre os diversos temas da vida dos 

americanos. 

De acordo com Comm (2009), dar boas respostas ou fazer comentários inteligentes faz 

o usuário parecer um especialista no que diz, assim merece ser seguido para que seus ideais 

sejam propagados entre os usuários do twitter. 

 

twitteiros bem sucedidos usam o twitter para fazer mais que anunciar. Eles o 

utilizam para promover conversações...os usuários somente seguirão seus 

tweets se sentirem que você possui informações que valem a pena ser lidas. 

Essa é uma razão para considerar ser uma boa ideia responder perguntas sobre 

                                                             
16

 Disponível em : <http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/31/1210863>. 

 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/31/1210863
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seus temas em vez de sair respondendo qualquer questão que seja (COMM, 

2009, p. 94). 

 

O twitter pode ser usado para diferentes finalidades. Desse modo, especialistas 

apontam que esta ferramenta procura atender pelo menos a três objetivos específicos: 

influenciar, fortalecer ações, inter-relacionar-se com seguidores. 

Assim, não só Trump, mas empresas por todo mundo, têm investido em tweets como 

maneira de informar clientes sobre ofertas e notícias além de fidelizar a marca e produtos. 

A violação das máximas griceanas ocorre pela ruptura da máxima de relevância que 

versa sobre “seja relevante”. Segundo a máxima de relevância ou relação, se espera que a 

contribuição do autor seja relevante aos objetivos da interação em andamento, considerando 

não pertinente o desvio do objetivo comunicativo do enunciado.  

Dessa forma, ao responder a pergunta feita pelo membro da suprema corte americana  

sobre o dever em servir fielmente ao cargo e interesses americanos, Trump declara: 

 

 

 

Nesse caso, a ruptura da máxima de relevância ocorre ao mesmo tempo em que o 

humor crítico também aparece com a quebra da expectativa ocorrida pela resposta dada por 

Trump. O momento solene da posse exige uma série de protocolos além de um exacerbado 

patriotismo, característica desse país. Sua resposta implica que a presidência possa ser 

considerada por ele como apenas um dos seus caprichos. Um dos passatempos favoritos de 

Trump são as redes sociais, certamente o twitter é uma delas.  

O humor estabelece uma relação pleonástica ao mesmo tempo incomum. A crítica 

consiste em como uma potência de primeiro mundo como são considerados os Estados 

Unidos podem ser administrados primeiramente por alguém como Trump, que não tem 

histórico de política anteriormente, ou seja, sem experiência em cargo público e ainda exercer 

seu mandato influenciando e sendo influenciado através do twitter ?  

 

4.2.4 Análise charge 4: La cultura de armas 

 

Na charge 4, do cartunista José Manuel Puebla Ros,  há uma discussão sobre o eterno 

debate da proibição ou   restrição ao porte de arma nos Estados Unidos. Tema bastante 

“Juro ejercerlo fielmente con la ayuda de  twitter” 
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delicado e de difícil diálogo entre americanos prós e contra a garantia constitucional que 

prevê a compra e venda a cidadãos americanos.  

 

Charge 4: La cultura de armas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.humordepuebla.es/>. 

 

Durante décadas o que temos assistido é que a violência armada tem ceifado muitas 

vidas durante um largo período da história desse país. Entretanto, nem todo histórico de 

violência e o drama das tragédias têm conseguido sensibilizar o governo para ter um maior 

controle das armas que lá são vendidas. Enquanto países que passaram por experiências 

semelhantes criaram medidas para restringir o acesso à população a armas, os Estados Unidos 

fazem  justamente o contrário, buscam armar ainda mais a população para reagir diante de um 

eventual ataque. 

O debate sobre o controle de armas17
 ressurge sempre que acontecem tiroteios com 

dezenas de vítimas. O que nas últimas décadas tem acontecido com uma frequência regular e 

pelos motivos mais banais possíveis. São tragédias anunciadas que se repetem nas escolas 

americanas – um aluno com problemas de relacionamento, uma arma, uma escola, muitos 

mortos- uma tragédia! 

Conforme dados de uma pesquisa realizada pela BBC, em 2017, 40% da população 

americana diz ter pelo menos uma arma em casa. Essas informações corroboram para que o 

país lidere o ranking de 270 milhões de armas espalhadas em seu território. Segundo dados da 

                                                             
17

 Conforme matéria vinculada no jornal El País, disponível em: 

<https://politica.elpais.com/politica/2018/02/16/sepa_usted/1518745052_698035.html>, reúne informações 

sobre diversas tragédias que podiam ter sido evitadas se tivesse ocorrido um maior controle de vendas e porte de 

armas. 

 

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/16/sepa_usted/1518745052_698035.html
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Small Arms Survey (2017), os Estados Unidos também lideram o pódio dos países 

desenvolvidos quanto ao maior número de homicídios com armas de fogo. 

O atual presidente americano Donald Trump vem defendendo o direito dos americanos 

de possuírem arma de fogo, baseado na segunda emenda da constituição do país que 

preconiza o direito ao porte de arma  e ressalta que esta garantia não deve ser violada. 

Quanto ao uso das máximas conversacionais e suas rupturas, observamos na fala: 

 

 

 

O assessor do presidente ao proferir o enunciado acima não é bastante claro ao que 

deseja comunicar, embora saibamos que o contexto se aplica ao problema que se estende por 

décadas sobre os inúmeros casos de violência armada, gerados a partir da não regulamentação 

de leis mais duras sobre a venda e o porte de arma; esta informação fica implícita, gerando 

outras possíveis interpretações.  

Quando, portanto, ocorre a falta de informação necessária à compreensão entre os 

falantes, há a violação da máxima de quantidade que preconiza que a contribuição seja tão 

informativa quanto necessária. Neste caso, a falta de informações fora do contexto prejudica o 

entendimento, pois a quantidade de informações não foi suficiente para a compreensão.  

Ainda nesta charge ocorre a violação da máxima de modo ou maneira, que diz 

respeito a ser claro, evitar obscuridade de expressão, evitar ambiguidades, ser breve e ser 

ordenado. Neste caso a fala acima pode sugerir uma dupla interpretação. O contexto 

inexplícito gera a obscuridade sobre o que ele se refere, seria a má qualidade das armas ou um 

problema protagonizado por elas? 

O humor crítico é gerado a partir da resposta dada pelo presidente, que na charge é 

representada através da caricatura do então presidente americano Donald Trump. Na sua fala 

ironicamente responde: 

 

 

 

A construção do humor sarcástico é produzida pela recusa do presidente em 

reconhecer que o problema está relacionado com a venda e porte indiscriminado de armas. 

Através de sua resposta revela também seu posicionamento em não reconhecer tal situação 

como problema a nível nacional. 

“ Señor presidente tenemos un problema con las armas” 

 

 

 

“ – Imposible , son las mejores” 
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A charge é um texto que carrega múltiplas interpretações e que são ativadas conforme 

o conhecimento do leitor. Retrata assuntos atuais e que fazem referência a algum 

acontecimento marcante. Para Teixeira (2010, p. 97), 

 

Toda a charge retrata assuntos atualizados, reais, temas que estão sendo 

debatidos naquele momento na sociedade, por isso prendem-se ao tempo, ou 

seja, é um texto temporal e sua interpretação depende, muitas vezes, de 

relações intertextuais. Exige-se que o leitor esteja inteirado com o que se passa 

no mundo a sua volta e faça inferências para realizar a leitura do texto 

chárgico ou, ainda, busque complementar a leitura deste texto com a leitura de 

outros textos. 

 

A charge apresentada faz referência a um dos mais recentes massacres em uma escola 

em Parkland, Flórida, onde 17 pessoas foram assassinadas por um estudante de 19 anos que 

usou um rifle AR15 para se vingar por ter sido expulso da escola.  

Através do twitter, Trump se manifestou dizendo que “nenhuma criança, professor ou 

qualquer outra pessoa jamais deveria se sentir insegura em uma escola americana”. O tweet do 

presidente em nenhum momento revelou uma preocupação em como combater essas tragédias 

que são recorrentes no país. Após o ocorrido, sugeriu que professores deveriam se armar e 

fazer treinamento para tentar evitar essas tragédias. 

O discurso sarcástico da segunda fala produz um humor irônico por ele não “perceber” 

ou não atentar para a gravidade do problema gerado pelas armas nesse país. De fato, os dados 

revelam que as armas americanas são letais, dado o grande índice de homicídios registrados 

por esse país com armas de fogo, segundo o FBI Homicide index Home Office, Crime 

Statistics. 

O reforço da violência é atenuado pela imagem, na qual do papel caem gotas de 

sangue. Apesar de ser um assunto extremamente delicado, o riso sarcástico se esconde no 

absurdo e incongruente pensamento do presidente e na escapatória criada por ele para fugir da 

discussão, aludindo que não há problemas, “porque são as melhores”. A crítica é feita através 

da tentativa de mostrar que o problema não são as armas em si, mas o que é feito com elas. 

Folkis (2004) corrobora o pensamento de Minois (2003) quando afirma que não é o 

assunto que determina o efeito do humor, mas a maneira como ele, linguisticamente, é 

construído. Ainda conforme esse autor, alguns assuntos que compõem textos humorísticos são 

extremamente sérios. 
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A sátira presente na maioria das charges faz uma crítica a comportamentos 

inadequados que são bem presentes no dia a dia das pessoas. É uma forma paradoxal de fazer 

refletir sobre aspectos sociais, históricos e culturais de determinadas sociedades. 

 

4.2.5 Análise charge 5: La face del trabajo feminino 

 

Na charge 5, do chargista Antonio Fraguas Forges, apresenta-se um texto construído 

sobre noções do papel da mulher em uma sociedade patriarcal em que ela exerce múltiplas 

tarefas e a divisão do trabalho doméstico ainda é bastante desigual.   

 

Charge : La face del trabajo feminino 

 
Fonte:  <https://www.rioja2.com/n-118074-2-el-dia-de-la-mujer-en-vinetas-de-forges/>. 

 

A última crise econômica espanhola que completa agora uma década afetou 

diretamente a vida das mulheres. O país embora já tenha se recuperado da crise, na época, 

obrigou o governo a realizar uma série de reformas trabalhistas e cortes financeiros que 

agravaram ainda mais as condições das mulheres no mercado de trabalho espanhol. 

Elas passaram a ter uma presença cada vez maior em empregos temporários com carga 

horária parcial, além de trabalharem em setores menos remunerados e consequentemente com  

salários reduzidos. Também foi comum na Espanha, na época da crise, encontrar 

trabalhadoras com altos níveis de escolaridade que trabalhavam atrás de balcões de lojas e 

fábricas em condições periféricas enquanto durou o colapso financeiro daquele país. 

https://www.rioja2.com/n-118074-2-el-dia-de-la-mujer-en-vinetas-de-forges/
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Um dia antes da comemoração do dia internacional das mulheres18
 o jornal El País traz 

uma série de matérias relacionadas à condição da mulher e apresenta o resultado de uma 

pesquisa sobre a situação da mulher espanhola bem como outras matérias que dizem respeito 

às desigualdades de gênero.  

A consulta dessas informações também pode ser encontrado no anexo 6 deste trabalho, 

em que reunimos uma série de informação. Os resultados são bem expressivos e revelam que 

as mulheres têm uma vida muito mais difícil em relação a dos homens. A pesquisa revela que 

apesar dos avanços das últimas conquistas feministas, os baixos salários, a promoção 

profissional a cargos públicos fazem parte da realidade de uma parcela bem minúscula da 

sociedade. Os dados ainda revelam que 77% das mulheres espanholas encontram dificuldades 

em conciliar as tarefas domésticas com a vida profissional.  

De acordo com as informações da entrevista feita com espanhóis entre 14 a 25 de 

janeiro de 2016 , 15% dos entrevistados apontam a condição biológica como justificativa para 

que as mulheres exerçam exclusivamente tarefas domésticas. O resultado da pesquisa reflete a 

partir de implicaturas e inferências o pensamento machista e patriarcal, dessa parcela de 

entrevistados. Para eles as condições impostas à mulher pela natureza biológica - como menos 

força em relação aos homens, menstruação periódica, estrutura biologia para geração de 

filhos, são indícios que comprovam sua vulnerabilidade, traços ideais para mantê-las sob o 

cuidado dos “mais fortes”, submetendo-as a desempenhar as tarefas do lar e o cuidado com os 

filhos. 

Para nos situarmos a uma compreensão social enquanto a sociedade espanhola e o 

papel da mulher que não é muito diferente na maioria dos países pelo mundo, ela ainda 

mantém quase que absolutamente a responsabilidade dos cuidados com a casa e com os filhos. 

Em contrapartida, há também uma expressiva participação de mulheres espanholas 

empenhadas a causas feministas, que lutam por mais postos de trabalhos em condições 

equiparadas aos cargos ocupados por homens. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2016, constatou-se que 

quase 16,6% das mulheres na Espanha não possuem emprego fixo, considerado o segundo 

maior índice na União Europeia, enquanto o índice de desemprego masculino estava em torno 

de 9,3%, bem abaixo em relação ao das mulheres. 

Os motivos apontados pela pesquisa para que as mulheres ocupem mais vagas 

permanentes de empregos são a falta de políticas de igualdade, descrédito por parte da 

                                                             
18

 Disponível em <https://elpais.com/elpais/2016/03/07/media/1457368023_273251.html?rel=mas,>. 

https://elpais.com/elpais/2016/03/07/media/1457368023_273251.html?rel=mas
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população machista, que não acredita no potencial feminino para gerir cargos públicos, 

embora dados desta mesma pesquisa também apontem que as mulheres alcançam níveis de 

educação maiores em comparação aos homens. 

Outro motivo apontado foi a maternidade , considerada como um fator de risco à 

ascensão profissional – que potencializa  e/ou diminui o desempenho laboral, pois a mulher 

acaba acumulando mais tarefas. 

De acordo com as observações feitas sobre a violação das máximas conversacionais, 

apresentamos a seguir as considerações das violações e descrição de suas características nesta 

charge, em alusão à comemoração ao dia internacional da mulher. 

Observemos que na charge 5, em uma situação hipotética, em uma agência de 

emprego, são requeridas algumas informações da mulher que aparece no quadrinho. 

Poderíamos especular que a mesma estivesse concorrendo a alguma vaga de trabalho e estaria 

informando seus dados. À medida que essas informações são fornecidas surge a seguinte 

pergunta: 

 

 

 

 

A primeira violação se apresenta na fala da candidata à vaga, quando ela responde: 

 

 

 

 

 

Nesse caso, temos a ruptura das máximas de quantidade, relevância e modo, que 

explicaremos conforme fala da resposta dada pela candidata no quadro acima. 

A máxima de quantidade violada na fala da candidata versa sobre o excesso de 

informações. A regra solicita que seus interlocutores contribuam apenas com as informações 

necessárias, evitando os excessos. Neste caso, a informação esperada pelo atendente era 

provavelmente de que ela apenas lhe dissesse uma profissão que fosse compatível com a vaga 

de trabalho ofertada. 

Enquanto a máxima de relevância fala sobre ser pertinente, trazer informações que 

contribuam e que não frustrem as expectativas do outro com informações desnecessárias, 

percebemos, portanto, que ela enumera várias profissões relacionadas a funções 

“¿Profesión?” 

 

 

 

“limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, 

telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultora, 

economista, matemática, intendente, sensualgeista y amante”. 
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desempenhadas no lar, o que para a ocupação da vaga disponibilizada provavelmente não 

interessava. 

Ainda na fala da candidata à vaga de emprego é possível perceber a violação da 

máxima de modo que versa sobre ser breve e claro, pois, a não objetividade da resposta à 

pergunta gera o espanto e conseguinte questionamento do atendente ao dizer-lhe tudo que ela 

havia mencionado, o que não caberia no espaço destinado ao preenchimento do currículo no 

item profissão.   

Sabemos que em muitas culturas a mulher embora tenha conseguido espaço no setor 

público, acabou acumulando muitos afazeres na sua vida diária, enquanto em outras, ainda 

permanece invisível aos olhos da sociedade, restringindo-as apenas oculta ao lar.  

As tarefas domésticas somam-se as do trabalho fora de casa, à lida com os filhos e aos 

deveres matrimoniais, o que se configura em uma verdadeira maratona para as mulheres 

modernas. 

Conforme dados coletados no site do governo brasileiro
19

 em pesquisa sobre a 

inserção das mulheres no mercado de trabalho apresentada pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS) e Instituto de Pesquisas  Econômica Aplicada (Ipea). O estudo fez 

um recorte estatístico entre os anos de 2004 e 2014 e revela as precárias condições das 

mulheres que são domésticas, a pesquisa ainda revelou que a média de estudos dessas 

mulheres é de apenas seis anos e meio, o salário é aproximadamente R$700,00 reais e até 

2016, pelo menos 70% delas não tinha carteira assinada. 

Poderíamos destacar alguns avanços para as mulheres nas últimas décadas, entretanto, 

o fato é que, mesmo com algumas dessas conquistas, ainda se encontra bastante longe a 

promoção de uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, principalmente no que se 

diz a respeito ao trabalho em garantias e salários. Em consonância com as considerações 

apresentadas sobre o trabalho feminino trazemos o conceito de trabalho realizado no lar e 

outras informações pertinentes nesta discussão:  

O trabalhador doméstico é a pessoa que presta serviços de natureza contínua e sem 

fins lucrativos à pessoa ou família, na sua residência. “O emprego doméstico é um dos 

maiores “guetos” femininos, na medida em que se trata de uma ocupação na qual mais de 

90% dos trabalhadores são do sexo feminino” (BRUSCHINI e LOMBARDI, 1999, p. 3). 

                                                             
19 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/03/trabalho-domestico-e-a-ocupacao-de-5-9-milhoes-de-
brasileiras 
 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/03/trabalho-domestico-e-a-ocupacao-de-5-9-milhoes-de-brasileiras
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/03/trabalho-domestico-e-a-ocupacao-de-5-9-milhoes-de-brasileiras
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O desempenho das tarefas domésticas ao longo dos anos tem sido realizado quase que 

exclusivamente por mulheres. A predominância das mulheres neste ofício se dá 

essencialmente por aspectos culturais resquícios da cultura patriarcal. 

É costumeiro vincular o papel da mulher à criação dos filhos, cuidado com lar e 

marido e isto se reflete repetidamente na mídia, que cria e recria este “conceito”. A 

porcentagem mencionada acima é apenas o reflexo do que Erickson (1997, p. 33) chama de 

cultura invisível, aquela aprendida e ensinada inconscientemente. Está tão atrelada à vida 

diária que se torna habitual. Dessa forma, os indivíduos de certa cultura não têm consciência 

que aspectos da sua cultura existem e a tratam de forma tão natural. 

Observemos que com um olhar mais atento no canto direito do quadrinho na charge, 

há uma situação que alude à comemoração do dia internacional da mulher, dia 8 de março. 

O humor crítico da charge consiste na irônica homenagem à comemoração ao dia da 

mulher diante de todas as dificuldades e acúmulo de tarefas desempenhadas por elas. 

A crítica é feita através de inferência quando o atendente diz: 

 

 

 

E logo em seguida a mulher responde: 

 

 

 

Para Raskin (1985) o humor tem como instância enunciativa predominante a crítica 

irônica, seguida de uma espécie de humor ridicularizante. Contrasta-se nessa charge a 

“homenagem” ao dia da mulher a sua aparência fadigada, provavelmente pelo excesso de 

funções. Logo, a ironia torna-se um entrelace paradoxal ao resumir todos os ofícios em um só, 

o de dona de casa. 

De acordo com Fry (1977) as piadas são interpretadas como algo engraçado, embora 

muitas vezes elas não resultem no riso propriamente dito, mas em outros tipos de emoções 

como o deboche por exemplo. 

Podemos inferir que o humor é uma estratégia que leva à crítica, ela aponta em certa 

direcionalidade ao leitor para a reflexão dos múltiplos papéis desempenhados pelas mulheres 

no dia a dia, funções estas invisíveis e que muitas vezes se resumem ao: “ela não trabalha, é 

só dona de casa”. 

 

“Todo eso no cabe” 

 

 

 

“Pues ponga “ama de casa”, es lo mismo”. 
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4.2.6 Análise cartum 1: Desempleo 

 

O cartum 1 foi criado por Padylla, em alusão ao dia internacional do trabalho. O 

desenho faz uma dura crítica às reformas trabalhistas espanholas que apesar de diminuir a 

taxa de desemprego neste país, uma das maiores entre os países da União Europeia, também 

foi responsável por elevar as desigualdades sociais e oportunizou o trabalho precário. 

 

Cartum 1: Desempleo 

 

Fonte: <http://blog.padylla.com/2017/05/todo-tiene-un-por-que.html>. 

 

A Espanha em 2012 passou por uma reforma trabalhista em meio a uma crise de 

recessão financeira e a pressão de órgãos internacionais como o FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e o Banco Central Europeu (BCE) para equilibrar as contas do governo e atrair 

novos investimentos. 

As reformas foram iniciativas do governo direitista PP (Partido Popular), cujo 

propósito era reduzir o excesso de contratação temporária, além de desestimular as demissões 

através de medidas de ajuste interno como de jornadas de trabalho menores e, 

consequentemente, os salários mais baixos, além de enfraquecer os sindicatos trabalhistas. 

Um dos objetivos implícitos na reforma foi a desvalorização salarial, o que delegou aos 

patronos maior poder de negociação frente a trabalhadores e sindicatos. 

http://blog.padylla.com/2017/05/todo-tiene-un-por-que.html
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Após ferrenhas sanções trabalhistas implementadas pelo governo espanhol retirando 

direitos sociais com a reforma20
, não restou-lhes a classe trabalhadora aceitar as medidas 

austeras impostas pelo governo espanhol. 

O governo de Mariano Rajoy alega que a reforma trabalhista foi um avanço para os 

trabalhadores espanhóis e que estas medidas foram responsáveis pela recuperação econômica 

do país. Entretanto, a Comissão Europeia situa a Espanha entre os países cuja população 

apresenta as maiores diferenças de renda. A precariedade dos trabalhos e os baixos salários 

desencadearam um alerta emitido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), um dos órgãos internacionais que na época recomendou as medidas 

emergenciais para a recuperação da economia e o equilíbrio das contas do governo e fez um 

alerta para o aumento da pobreza e da desigualdade neste país.  

Embora geralmente os cartuns não se prendam a notícias específicas, isso não quer 

dizer que ele não possa tratar de temas debatidos na atualidade. Como a crise econômica 

afetou de sobremodo a sociedade espanhola, isso refletiu negativamente em vários aspectos da 

vida daquele país, oportunizando uma série de reflexões sociais, políticas e culturais. 

Quanto à análise das máximas, observamos a violação da máxima de modo e de 

quantidade, ambas têm conceitos bem próximos. A primeira recomenda que os usuários 

evitem exprimir-se de maneira obscura e ambígua, que procurem ser breves (evite a 

prolixidade inútil) e ainda falem de maneira ordenada, de modo a ser claro. Já a máxima de 

quantidade versa sobre a insuficiência ou abundância de informação desnecessária à 

compreensão que possa interferir na enunciação. 

  Na situação abaixo apresentada, em que a repórter pergunta ao trabalhador sobre as 

razões pelas quais ele se encontra naquela situação e ele responde , as máximas de modo e 

quantidade são violadas como se pode perceber: 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Disponível no endereço <https://elpais.com/economia/2017/02/09/actualidad/1486672169_076173.html>, 

relaciona as principais dificuldades encontradas pelos espanhóis com o sub emprego acarretado pela reforma de 

2012. 

“Me quedé sin ropa porque antes me quitaron la casa”. 

“Me quedé sin casa  porque antes me quitaron el dinero”. 

“Me quedé sin dinero  porque antes me quitaron el trabajo”. 

“Me quedé sin trabajo  porque antes me quitaron los derechos laborales”. 

“Me quedé derechos laborales porque antes me quitaron las ganas de 

luchar por ellos”. 
 
 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/economia/2017/02/09/actualidad/1486672169_076173.html
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A prolixidade é característica de quem é demasiadamente longo para explicar ou dizer 

algo. Opõem-se, portanto, à recomendação da máxima de modo para que seja breve e claro. 

Também viola a máxima de quantidade, pois acaba rompendo com o princípio de fornecer 

mais informações do que é exigido, observada no mesmo enunciado. 

Em relação ao humor Bérgson (1980) propõe a distinção entre humor expresso e 

humor criado. Observamos no enunciado acima a intencionalidade para que o humor seja 

criado a partir da sequência racional advinda da reforma trabalhista que geram ao trabalhador 

desempregado a gradativa sensação de impotência e descontentamento que o faz desistir de 

lutar por seus direitos, até o caos final em que se encontra.  

Segundo Raskin (1985), há uma dimensão ideológica proposta por acreditar que a 

forma natural e espontânea corresponde ao humor espontâneo, portanto, não-intencional, já 

enquanto ao humor criado, admite-se que determinadas intenções direcionam a construção 

desse tipo de humor. Nessa perspectiva, o ridículo estaria atrelado à intenção de como a 

imagem se associa às palavras, para a construção do humor verbal e, ainda, a partir do uso das 

figuras de linguagem, como ironia, anáfora, paródia, alusão e pleonasmo de modo a cumprir o 

objetivo pretendido. 

 

4.2.7 Análise cartum 2: La tradición española de la siesta 

 

O cartum 2, do cartunista e também humorista José Antonio Bernal, traz à discussão a 

questão do trabalho de imigrantes na Espanha e a equiparação de direitos entre trabalhadores 

estrangeiros e nacionais. A imagem retrata um tradicional costume “la siesta” entre os 

espanhóis, do qual traremos mais informações abaixo para as devidas contextualizações.  

Há na Espanha um costume milenar proveniente do século XI chamado de siesta, 

oriundo do monastério de San Benito, o termo “siesta” que do latim significa a hora sexta. 

Segundo a tradição monasterial neste horário, de acordo com a norma religiosa, todos deviam 

se deitar em total silêncio por 15-30 minutos para recuperar as energias para o resto do dia. 

Esse costume se espalhou por outros mosteiros e acabou sendo adotado pela população não 

religiosa também sendo chamada de “siesta”. 
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Cartum 2: La tradición española de la siesta 

 
Fonte: <https://tangledpolitics.wordpress.com/tag/moralidad/>. 

 

Assim como outras tradições este é um costume bastante conhecido como as touradas, 

flamenco e a paella. Atualmente, as lojas na Espanha fecham depois das duas da tarde e só 

reabrem por volta das cinco para que a tradição seja mantida. O descanso é bem mais 

estendido que o tempo originário, mas garantem os espanhóis que é necessário para recuperar 

as forças para o restante do dia. 

De acordo com Ugarte (1999) o povo espanhol é muito conservador e patriota e 

guardam consigo muitas tradições.  

É fato que a economia espanhola tem se recuperado da última crise financeira e, como 

resultado do aquecimento da economia, novos postos de trabalhos foram criados. A maioria 

dos novos empregos não requer uma mão de obra qualificada, são trabalhadores braçais da 

construção civil, trabalhadores domésticos, entre outros. Esses postos de trabalho são 

comumente ocupados por imigrantes nas cidades em desenvolvimento. Boa parte desses 

trabalhadores está legalizada no país, mas não são tratados como tal, há uma enorme barreira 

social que os separa que não é a língua. 

O cartum foi baseado em uma emenda criada pelo governo espanhol através do 

Partido Popular (PP) na tentativa que fosse aprovado um anteprojeto
21

 capaz de fazer com que 

os imigrantes sejam obrigados a respeitar os costumes espanhóis como a siesta. 

                                                             
21

 Para maiores informações acessar o endereço disponível em:  

<https://elpais.com/elpais/2008/02/06/actualidad/1202289436_850215.html>. 

 

https://tangledpolitics.wordpress.com/tag/moralidad/
https://elpais.com/elpais/2008/02/06/actualidad/1202289436_850215.html
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Órgãos não ligados ao governo apontam para tentativas falhas de integração. De 

acordo com eles, existe um “racismo institucionalizado”, o que dificulta a adaptação dos 

imigrantes e também a distância às boas relações entre imigrantes e nativos. O anteprojeto 

prevê que os costumes devem ser respeitados, mas não estendidos aos imigrantes. 

O PP quer impor aos estrangeiros residentes no país através de um anteprojeto de Lei 

chamado de Reforma Integral dos Registros  que supõe a superioridade espanhola frente aos 

estrangeiros. Esse projeto reflete o pensamento disseminado entre os membros desse partido 

que preconizam a ideia de doutrinação das tradições, língua e costumes. 

As máximas conversacionais segundo o princípio cooperativo de Grice (1975), são 

descritas como condutas linguísticas nas quais seus locutores procuram estabelecer 

conversações de modo que sejam ao máximo eficazes.  

Neste cartum verificamos que segundo o que temos proposto ocorre pelo menos uma 

violação, a máxima de relevância, que recomenda que a contribuição seja pertinente em 

relação ao objetivo da conversa, para que se estabeleça uma relação de pertinência entre os 

enunciados. 

Há três trabalhadores que aparentemente estão em uma obra, dois deles trabalham 

enquanto um deles dorme. Na fala do trabalhador que aparece no primeiro plano, declara: 

 

 

 

 

A princípio, pode parecer uma enunciação normal de alguém que apenas deseja que o 

outro companheiro não acorde o amigo que dorme, entretanto através da leitura da imagem 

podemos por implicatura inferir que há mais do que aquilo que não foi dito.  

A violação da máxima de relevância é evidenciada através da fala do segundo 

operário que diz: 

 

 

 

A evidência da ruptura de relevância é aparentemente dada como uma resposta que 

foge das expectativas do leitor. A contribuição parece não corresponder ao sentido da 

conversa, na qual ele poderia ter dito, por exemplo, “certo, não o farei”! 

O operário que recebeu a ordem de ter cuidado para não acordar o operário espanhol 

que dormia, se fosse cooperativo como prevê as máximas conversacionais, poderia ter 

“¡No despertarle de la siesta!” 

 

 

 

“¡O nos expulsan del país!” 
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concordado, ter dado uma negativa, mas através de sua fala expressa-se não cooperativo. Pelo 

menos aparentemente. Na verdade, sua enunciação implica em uma informação a mais, que 

requer do interlocutor um contrato conversacional, no qual são fornecidas informações que 

são compartilhadas por ambos e, dessa forma, os enunciados podem ser compreendidos. 

O componente imagético nos textos chárgicos são fundamentais para o entendimento. 

Assim como o texto verbal os textos não-verbais trazem uma mensagem que precisava ser 

lida e interpretada pelo leitor. Segundo Teixeira (2010), a charge engloba o verbal e o não- 

verbal como reforçadores na produção dos efeitos de sentido. Observamos que na charge 

acima todo conteúdo imagético funciona como reforçador do contexto situacional 

(trabalhadores em serviço enquanto outro operário espanhol dorme de boca aberta como se 

estivesse em sono profundo). A expressão facial também revela a preocupação dos 

trabalhadores imigrantes para interromper o sono do operário espanhol, assim como o suor e a 

cor vermelha indicando certa tensão. 

Conforme Fiorin (2011, p. 7), os estudos da linguagem devem ultrapassar as análises 

meramente linguísticas e se proporem a realizar estudos que relacionem a visão histórica e 

ideológica das sociedades. Nessa perspectiva, a linguagem desempenha a função de 

reconstrução dos valores sociais e da exterioridade contextual. As relações de sentido não são 

tecidas apenas através das palavras, mas adquiridos através da sua função no social. 

O humor característico nos cartuns aparece mediante a crítica de ao mesmo tempo em 

que se cria uma cartilha de deveres de “catequização” aos costumes espanhóis impostos aos 

trabalhadores estrangeiros para que se respeitem as tradições, esses deveres de manter o 

costume não são estendidos pelos próprios espanhóis aos imigrantes, visto que la siesta 

deveria ser desfrutada por todos . 

 

4.2.8 Análise cartum 3: Guernica 

 

O cartum 3, de autoria de Iñaki e French, apresenta como foco da cena uma das mais 

famosa pintura e mais conhecidas do mundo. Trata-se do quadro chamado de Guernica, 

pintado pelo espanhol Pablo Picasso, em 1937. O quadro recebeu o nome da mesma cidade 

que foi devastada pelos bombardeios nazistas no período da Guerra Civil Espanhola. 
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Cartum 3: Guernica 

 
Fonte: <https://www.eldiario.es/clm/anos_10_631436851.html>. 

A primeira impressão, a pintura revela um caos e a irracionalidade das figuras 

espalhadas sem que aparentemente exista uma lógica. O horror e o desespero retratados no 

quadro refletem pânico daquela pequena cidade vasca devastada pelas bombas.  

Segundo Ugarte (1999), o quadro é uma declaração contra a guerra, um manifesto 

contra a violência anti-bélica
22

 . Atualmente, encontra-se no Museu Nacional Centro de Arte 

Reina Sofia, em Madrid. É considerado o ícone da Guerra Civil Espanhola, conhecido por 

todo mundo. 

Após a crise de 1929, a Espanha vivia um governo democrático e republicano com 

bases comunistas, legalmente constituído até o golpe. A arte foi produzida em um momento 

histórico muito singular para a Espanha, pois trata-se do período que antecede o Regime 

Franquista que durou décadas, entre 1939 a 1976, época em que a Espanha viveu sob um 

sistema ditatorial aos moldes fascistas, liderado por Francisco Franco.  

Em julho de 1936, o general Franco, apoiado por simpatizantes do fascismo, burguesia 

conservadora, grande parte da classe média, membros do exército além de setores da igreja, 

deferiram um golpe contra o Estado.  

O franquismo teve que enfrentar a resistência das milícias trabalhadoras e cidadãos 

contrários ao golpe. Mas foram vencidos e duramente reprimidos. 

O regime ditatorial pregava um exacerbado conservadorismo nacional, em que 

matinha os três poderes apenas de fachada. Defendiam um ideal nacional, pregavam o 

catolicismo, o anticomunismo e o conservadorismo tradicional espanhol. Nesse período, as 

                                                             
22

 O museu Reina Sofia abriu as portas para uma exposição dos oitenta anos da obra o que relacionamos com a 

seguinte matéria publicada no jornal El Diario: <https://www.eldiario.es/politica/bombardeo-Gernika-Espana-

convirtio-nazismo_0_636937164.html>. 

https://www.eldiario.es/clm/anos_10_631436851.html
https://www.eldiario.es/politica/bombardeo-Gernika-Espana-convirtio-nazismo_0_636937164.html
https://www.eldiario.es/politica/bombardeo-Gernika-Espana-convirtio-nazismo_0_636937164.html
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liberdades individuais foram violadas e os direitos civis limitados e reprimidos com muita 

violência. Os opositores ao sistema sofreram graves sanções desde o exílio, tortura física, até 

a morte. 

A análise do cartum está profundamente atrelada aos aspectos de competência 

pragmática, que, para sua compreensão, sem a contextualização não há como interpretá-lo. A 

inter-relação sobre a guerra Civil Espanhola, o fascismo e Guernica marcam um período 

conturbado da história desse país e são fundamentais para o entendimento do conteúdo 

chargístico. “Assim, todo momento é paradoxalmente uma resposta ao ambiente sequencial 

interacional imediato e um complexo produto de uma história de interações e experiências do 

indivíduo e do grupo no curso de suas histórias interacionais” (SILVEIRA, 2007, p. 15). 

Quanto à investigação dos desvios que ocorrem no principio de cooperação 

conversacional em relação às máximas griceanas, percebemos que ocorre a violação da 

máxima de quantidade que recomenda que os usuários da língua façam com que a sua 

contribuição seja tão informativa quanto o requerido, neste caso, é ignorada pela escassez de 

informações, gerando uma contrapartida na interpretação por implicatura e inferência do 

interlocutor. 

A máxima de quantidade corresponde à exposição de informações explícitas no 

texto, tendo em vista que os interlocutores devem ser cooperativos em suas enunciações  uns 

com os outros e também compartilhar os mesmos conhecimentos. 

No cartum, temos um casal de turistas que observam o quadro Guernica, em uma 

tentativa de confirmar a autoria da pintura, a mulher questiona através de uma indagação 

direta e pressupõe que obteria um sim ou não por parte do seu ouvinte: 

 

 

A resposta dada pelo homem não é clara. Usa de implicatura para que tanto a mulher 

quanto o leitor através dos conhecimentos históricos e sociais façam relação da resposta com 

o motivo da pintura e não quem a pintou. 

 

 

A máxima de quantidade requer que seus usuários sejam cooperativos, fornecendo a 

seus interlocutores sempre uma quantidade de informações razoável para a compreensão, 

desse modo, segundo a charge apresentada, não cumpre seu papel. 

Quanto ao humor, utiliza-se de uma faceta sarcástica pelo jogo de ideias em fazer 

compreender que o retrato daquela guerra não foi produzida por Picasso, mas sim pelo 

“¿Y esto lo hizo Picasso?” 

 

 

 

“No, el fascismo” 
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fascismo. A força ilocucionária reside na tentativa de fazer com que o outro compreenda o 

motivo pelo qual a guerra ocorreu e produziu todo aquele horror retratado na tela de Picasso. 

No que diz respeito ao humor, como coloca De Rosa (2011, p. 1), 

 

[...] sabe-se que não é fácil dar uma definição que possa conter as numerosas 

nuances e facetas do seu campo semântico, tratando-se de uma categoria 

profundamente ligada às estruturas pragmáticas e socioculturais da sociedade 

de que é expressão e à (variante de) língua em que se realiza. 

 

O pensamento de De Rosa (2011) reforça o que temos até aqui dito sobre o humor 

poder se propor a diferentes propósitos. Em suas múltiplas facetas faz rir, ridicularizar, 

denunciar e refletir. Corrobora com esta ideia a teoria da hostilidade já defendida desde a 

antiguidade por Platão e Aristóteles, para os quais, segundo interpretação de Bérgson (1980), 

o humor sarcástico é também ridicularizante, servia como um corretivo social. Neste caso, a 

provocação implícita serve para uma reflexão crítica. 

 

4.2.9 Análise cartum 4: ¿Dónde estamos? 

 

O cartum 9, de Ferran Martins, expõem a discussão através do conhecimento histórico 

e da leitura dos componentes da cena, da situação hipotética da circulação de várias notícias 

através do telejornal de uma série de problemas que tem enfrentado a Venezuela em relação 

ao seu governo. 

 

Cartum 4:¿Dónde estamos? 

 
Fonte: <https://www.republica.com=/2016/05/22/la-vineta-el-pais/>. 

 

https://www.republica.com=/2016/05/22/la-vineta-el-pais/
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Há uma enxurrada de notícias negativas
23

 sobre os últimos acontecimentos sucedidos 

na Venezuela em decorrência da crise social e financeira instaurada desde 2013, quando 

Maduro assumiu o poder. A Venezuela é um país sul americano hispano falante, que tem 

vivenciado desde a morte de Hugo Chaves o caos político, econômico e social mais conhecido 

de sua história. 

Um casal de idosos que assiste ao jornal e brinca com a ideia de as notícias não se 

referirem à Venezuela e sim à Espanha, por algumas semelhanças entre os acontecimentos em 

ambos os países. 

Depois da morte de Chaves e ascensão ao poder pelo atual presidente Nicolas Maduro, 

a Venezuela assiste a um profundo colapso de proporções gigantescas ao modelo de regime 

socialista. A principal característica do socialismo venezuelano tem conferido a este país o 

titulo de o mais corrupto da América Latina, conforme uma ONG de Transparência 

Internacional. 

A instabilidade começou desde que a produção petrolífera da estatal PDVSA caiu 

vertiginosamente, o preço do barril de petróleo despencou agravando a situação. O socialismo 

venezuelano tornou-se mais rígido no governo de Maduro que intensificou sua intervenção na 

economia, controlando ainda mais os setores financeiros, nacionalizando empresas, 

manipulando os preços. 

A estatização dos principais setores econômicos como o turismo, a alimentação e 

energia ocasionou a redução da produtividade e com a queda do principal recurso econômico 

do país – o petróleo – inviabilizou a compra de matéria prima e produtos básicos para o 

funcionamento da economia.  

A inflação, a escassez de alimentos, a falta de medicamentos e matéria prima para a 

indústria local contribuíram ainda mais para aumentar as desigualdades desse país. A 

população passou a enfrentar longas horas em filas de supermercados e caixas eletrônicos 

para garantir uma subsistência básica. O pior de todos os problemas foi a fome que assolou 

esse país, a miséria se alastrou de tal maneira que fez com que uma boa parte da população 

saísse em busca de melhores condições de vida. 

O governo também tentou assumir as funções da Assembleia Nacional para garantir 

soberania sobre mandos e desmandos da sua chefia e suspendeu a imunidade dos deputados. 

A medida gerou uma série de protestos que foram violentamente reprimidos pela guarda 

                                                             
23

 De acordo com a matéria publicada pela BBC e o jornal New York Times, em uma versão em espanhol, 

podemos constatar as informações acima. Disponível em: https://www.nytimes.com/es/2017/05/09/interpreter-

venezuela-elites-supervivencia/>. 

https://www.nytimes.com/es/2017/05/09/interpreter-venezuela-elites-supervivencia/
https://www.nytimes.com/es/2017/05/09/interpreter-venezuela-elites-supervivencia/


118 
 

nacional e grupos paramilitares chavistas prol Maduro. Duras sanções foram impostas por 

países europeus e também pelos Estados Unidos, o que o fez recuar. 

Para Grice (1975), em uma situação conversacional, os interlocutores assumem de 

maneira implícita um contrato conversacional. O autor sustenta que o sucesso da comunicação 

é garantido porque os interlocutores partilham das mesmas estratégias de preservação e 

violação dessas máximas.  

Na charge, um casal de idosos que assistem à televisão reflete sobre o local de 

acontecimento dos fatos noticiados pelo telejornal, visto que a dúvida surge pela similaridade 

de alguns acontecimentos em ambos países . Na fala: 

 

 

 

O senhor idoso, aparentemente confuso quanto à realização dos fatos terem acontecido 

na Venezuela, busca comprovar a origem das notícias com sua companheira através da 

pergunta acima, ao que ela responde: 

 

 

 

Levando em consideração a máxima griceana, essa senhora não foi suficientemente 

cooperativa com seu interlocutor. Ela rompe com a máxima de qualidade, pois fornece uma 

informação inverídica. A senhora está consciente e embora haja bastante similaridade entre os 

acontecimentos, os fatos não ocorreram na Espanha.  

Conforme Leão (2013, p. 71), 

 

Quando o locutor parece não seguir as máximas conversacionais, mas ainda 

assim espera que o interlocutor infira o sentido implícito, dizemos que ele está 

cometendo uma Violação das Máximas Conversacionais. Ao violar uma 

máxima, o locutor presume que o interlocutor compreende que suas palavras 

não devem ser consideradas literalmente e que ele é capaz de inferir a intenção 

implícita. 

 

Muitas vezes o humor é construído de forma implícita e requer dos interlocutores a 

habilidade de ler entre as entrelinhas. No cartum, percebemos a expressão facial de espanto 

pelo ponto de tensão em vermelho que está centralizado ao redor dos olhos do senhor, dos 

quais saltam a dúvida se isto não possa estar acontecendo na Espanha. A construção imagética 

alude também às características dos personagens, pois percebemos que se trata de um casal de 

“Aclárame…¿ Recuerdas en qué país vivimos?” 

 

 

 

 

“Diría que en España” 
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idosos. Na velhice é comum a desmemória, devido àlgumas doenças que afetam a capacidade 

de raciocínio e, dessa forma, cria-se um jogo de ideias para que o leitor possa inferir na sua 

leitura sobre a cena e o conteúdo linguístico. 

O humor pode ser identificado através da transição do modo bona-fide para o modo 

não bona-fide de comunicação (RASKIN, 1985), que se dá quando intencionalmente um dos 

interlocutores rompe uma das máximas para produzir o humor ou a ironia. 

 

4.2.10 Análise cartum 5: La decadência española 

 

O cartum 5, do cartunista Ferran Martins, aborda a omissão espanhola quanto à 

tolerância com temas que não deviam serem admitidos na sociedade com tanta passividade, 

tais como a corrupção, o mal trato aos animais, o machismo, o racismo, entre outros. 

 

Cartum 5: La decadência española 

 
Fonte: <https://ferranhumor.wordpress.com/2017/10/23/la-tolerancia/>. 

 

Os cartuns vinculam geralmente muitos temas polêmicos e tabus das sociedades 

atuais. Eles também replicam os comportamentos humanos de forma burlesca e satirizada 

para que acorra uma crítica sobre tais comportamentos. São textos atemporais e não se 

prendem a um acontecimento em específico, mas podem fazer referência a acontecimentos de 

grande importância social que estão sempre em evidência. 

Na construção dos cartuns, assim como ocorre nas charges, os componentes verbais e 

não verbais são construídos a partir de discursos anteriores e a partir deles também são 

esperados que se construam outros novos discursos. Por isso se tratam de textos que dialogam 

https://ferranhumor.wordpress.com/2017/10/23/la-tolerancia/
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com a perspectiva do dialogismo bakhtiniano, cujos pressupostos dessa teoria podem 

caracterizá-las como discursos que veiculam sentidos e ideologias e que serão reproduzidos 

por outras vozes. 

Segundo Bahktin (2003), os discursos nascem de situações concretas – porque são 

reais e oriundos de sujeitos históricos – de interação social. Nesses termos, o dialogismo dá-se 

na relação interpessoal e também interdiscursiva. Assim, os variados intercâmbios 

comunicativos são construídos de forma socialmente partilhada que incluem sentidos 

contextuais. 

No cartum apresentado para esta análise, observamos que dois homens conversam, 

aparentemente são de países diferentes e, em uma tentativa de aproximação para alongar a 

conversa, um dos homens indaga ao outro sobre como as pessoas são em seu país em relação 

à tolerância. A resposta é bem enfática: 

 

 

 

 

A máxima da qualidade, violada neste cartum, rompe com os paradigmas postulados 

por essa máxima que, sobretudo, requer que: 1. Trate de fazer uma contribuição que seja 

verdadeira; 2. Não diga o que você acredita ser falso; 3. Não diga senão aquilo para que você 

possa fornecer evidência adequada. 

Nesse sentido, a resposta dada parece não fornecer evidência adequada diante da 

pergunta, pois segundo o que contra argumenta um dos interlocutores, a resposta dada parece 

não ser verdadeira, ele aponta os motivos pelos quais a tolerância é demasiada inoportuna e 

parece-lhe que seu interlocutor falta-lhe com a verdade.  

 

 

 

 

Em um trocadilho de ideias, o humor reside em haver tolerância justamente onde não 

deveria existir. A crítica se faz, portanto, à passividade espanhola em admitir que tais 

circunstâncias se perpetuem.  

“¡Muy tolerantes!” 

“Sí. Muy tolerantes con la corrupción, con la ultraderecha, con el maltrato 

animal, con la manipulación mediática, con el machismo y con el racismo”. 
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Relatos de financiamento ilegal a partidos políticos, desvios de fundos políticos para 

contas particulares em paraísos fiscais, tráfico de influência, fraude, lavagem de dinheiro são 

os escândalos mais recorrentes
24

 que envolvem as elites governistas espanholas. 

A memória histórica, política e social da Espanha refletem seus problemas mais sérios 

e fornecem informações importantes para a compreensão do cartum. Através dos vários 

discursos que circulam sobre a decadência da cultura, dos princípios de moralidade e 

civilidade é possível verificar que estes problemas são reflexos dos desgovernos políticos, do 

franquismo, da manipulação da mídia, em especial a televisiva (RTVE), da insistência em 

manter as touradas como entretenimento, nas quais os animais são cruelmente mortos pela 

tradição.  

Logo, o sentido do discurso é estabelecido a partir dessas relações dialógicas. Percebe-

se, portanto, que a construção da identidade social de uma sociedade é formada pela 

composição de diversas visões sobre seus aspectos culturais, sociais, históricos e políticos; 

nela os discursos funcionam como reforçadores de suas ideologias, crenças e costumes. 

Entretanto, as diversas vozes que a constroem permitem também que ponto de vista contrário 

seja percebido nos discursos. 

Considerado a importância social do gênero cartum no que diz respeito à sua 

característica crítica, espera-se que, a partir da reflexão proposta, seja possível perceber a 

mobilização dos discursos sociais que emanam dos enunciados chárgicos. 

  

                                                             
24

 Disponível em: <http://www.elmundo.es/espana/2017/01/25/588861cb22601d3b278b45e8.html>. 

http://www.elmundo.es/espana/2017/01/25/588861cb22601d3b278b45e8.html
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação assumiu como objetivo evidenciar os conceitos de comunicação sob o 

viés pragmático, postulados pelo Princípio de Cooperação, pressupostos que preconizam que 

os usuários da língua devem sempre ser eficientes, cooperativos e racionais nas suas 

construções comunicativas. 

Para tal empreitada foi realizada uma detalhada revisão da literatura sobre Pragmática, 

Conversação Cooperativa e Humor, em que se buscou estabelecer um diálogo entre elas.  

Compreendemos a importância de nos comunicarmos bem e de sermos os mais 

informativos quanto objetivos em nossas conversações. Desse modo, após leituras sobre 

estudos pragmáticos conversacionais – em especial sobre a teoria da conversação cooperativa 

e as máximas conversacionais de Grice (1975), percebemos que alguns textos embora não 

atendessem às normas griceanas ainda assim mantinham seu propósito comunicativo.  

Portanto, após essa constatação surgiu uma grande inquietude em averiguar que textos 

poderiam romper as máximas griceanas e mesmo assim continuarem sendo cooperativos o 

suficiente para desprender sentidos.   

Este estudo partiu da alegação que as violações das Máximas Conversacionais não 

constituem um problema para o entendimento discursivo, em especial, em charges e cartuns. 

Neste caso, constatamos que a violação das máximas pela ruptura dos scripts que 

convencionamos para as mais diversas situações levam ao humor pela incongruência das 

ideias.  

A teoria dos scripts aponta para o fato de que o humor surge a partir do momento em 

que um texto, ao mesclar dois scripts diferentes bastante previsíveis, requer de seus 

interlocutores a habilidade de perceber as pistas que o levaram para outro caminho para 

compreender o humor produzido nas entrelinhas. 

Notabilizamos o humor sarcástico, resultante da quebra dessas expectativas (frames e 

scripts), que funcionam como elementos pragmáticos e resultam na tomada crítica dos 

acontecimentos culturais e sociais presentes nos textos chárgicos. Através da quebra das 

expectativas que construímos das relações e da visão que temos do mundo, das pessoas, dos 

mais variados scripts surge o humor, que embora não seja aquele que nos leva a gargalhadas 

(humor cômico), leva-nos a uma reflexão crítica das ações e comportamentos humanos 

retratados nos textos.  
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Ressaltamos que o modo non-bona-fide de comunicação também constitui uma 

conversação cooperativa e é feita sempre que desejamos ser ambíguos, irônicos, mentirosos, 

pleonásticos. A partir das análises, foi possível verificar que as violações das máximas 

conversacionais são indispensáveis para construção do humor crítico nas charges. 

Percebemos que a noção de cooperação comunicativa está bastante relacionada a 

aspectos contextuais, sociais e culturais, como também às experiências individuais, ou seja, os 

conhecimentos científicos, empíricos, religiosos, filosóficos, tácitos, somados à identidade 

dos sujeitos e do contexto situacional no qual se envolve a interlocução. 

Nota-se que há muito mais implícito em alguns enunciados do que aquilo expresso, e a 

necessidade de adequação para não “passar batido” quando o assunto é se comunicar bem. 

Desse modo, reforçamos que a compreensão dos enunciados mobilizam regras 

pragmáticas para interpretar as diversas situações comunicativas e que apenas o conhecimento 

linguístico é insuficiente, assim é preciso compreender o universo contextual para desprender 

sentidos. 

Frente à complexidade da construção dos sentidos, entende-se que textos chárgicos 

(charges e cartuns) pertencente a um gênero discursivo que se configura como um interessante 

objeto de estudo. Nesse contexto, este trabalho analisou o funcionamento de charges e 

cartuns, observando relações dialógicas instauradas entre discursos, bem como o 

entrecruzamento de vozes e os efeitos gerados para a produção de sentidos. A breve 

apresentação desses conceitos deu-se com a finalidade de problematizar as charges que 

serviram de material de análise para discorrer sobre várias temáticas que emanam a 

criticidade.   

Os textos chárgicos nascem dos mais diversos anseios sócio-histórico-político o que 

nos levam ao reconhecimento de que para compreendê-los devemos estar contextualmente 

inseridos nessa realidade ou no mínimo ter uma percepção dos fatos e ativar os 

conhecimentos prévios para identificar as situações e compreendê-las.  

É devido à necessidade da ativação desses conhecimentos sociais que entra em cena a 

competência sociolinguística, sub competência pragmática para orientar o leitor ao 

entendimento e adequação das atitudes e fala dos atores do discurso. 

Compreendemos, portanto, a partir desses estudos, que a linguagem não se traduz 

meramente na combinação de signos e significantes. A linguagem pelo caráter social, e como 

tal, produto deste meio, é uma forma do agir social, desse modo, atentamos para a importância 

deste trabalho para mostrar as várias representações dessas práticas inseridas socialmente que 

aqui se materializam nas charges e cartuns. Agir linguisticamente, em todos os seus aspectos, 
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deve considerar essencialmente a inserção do sujeito falante dentro de seu espaço geográfico, 

cultural, social e histórico. Desse modo, a nova pragmática postula uma pragmática 

interessada pela prática discursiva que emerge da interação do sujeito e sociedade, na 

sociedade mediada pelos recursos que lhe são disponíveis. 

Desse modo, estes estudos postulam que sentidos não são engessados, ao contrário, 

são plásticos e construídos mediante o contexto em que forem inseridos. Para tal, elementos 

de competência pragmática exercem papéis de extrema funcionalidade, pois são responsáveis 

por estimular a capacidade dos interlocutores em organizar enunciados altamente criativos 

que inferem significações a partir de suas vivências. 

Esperamos que este estudo seja apenas um dos primeiros trabalhos que oportunizou o 

conhecimento sobre o surgimento da pragmática como um campo autônomo e sua 

consolidação como disciplina da ciência da linguagem. Nesta perspectiva nos manteremos 

ansiosos por novos estudos que possam refletir a desconstruções das teorias clássicas como 

verdades absolutas e direcioná-las para o viés da comunicação sob a ótica sociedade, 

identidade, ideologias e práticas de linguagem. 

Faz-se, portanto, necessário, a compreensão dos discursos que circulam socialmente, 

na perspectiva de uma nova pragmática que dialogue com textos que representem as falas 

espontâneas e o uso real da linguagem como manifestação da língua viva em constante 

mudança.  
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