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“[...] as palavras que digo escondem outras – quais?” 

Clarice Lispector 



 

 

RESUMO 

 
As charges são poderosos instrumentos comunicativos, construídos com signos 
linguísticos e imagéticos e com propósitos específicos. Esse texto verbo-visual traz em 
sua expressividade elementos implícitos, em geral conhecimentos da realidade 
sociopolítica cujo domínio é fundamental à compreensão global das intencionalidades 
por trás da crítica construída. Com efeito, na charge, um tipo de discurso torna-se crítica, 
em geral o discurso político. Suas intenções por vezes encontram-se mascaradas pelo 
humor, desvela-se, assim, o mundo ao expectador, oportunizando o olhar sobre as 
múltiplas interpretações que se apresentam a partir de implícitos. Um questionamento 
surge como resultado de uso de charges: nas charges, como os implícitos desempenham 
papel para a formação do sentido? O objetivo deste trabalho é analisar, sob a perspectiva 
da semântica da enunciação, apoiado em conceitos como gênero textual, discurso e 
implícitos, os subentendidos que compõem o discurso construído sobre determinado tipo 
de charge – a charge política. Para alcançar esse objetivo, procedeu-se à coleta de 
corpus em 16 charges que explicitam o momento político atual brasileiro. São quatro 
charges sobre cada um dos quatro candidatos que estavam mais bem posicionados nas 
grandes pesquisas eleitorais de 2018. Este trabalho está estruturado em três partes: na 
primeira, aborda-se o recorte pertinente ao arcabouço teórico da semântica, com foco na 
semântica da enunciação. Na segunda, apresentam-se aspectos e características do 
gênero textual selecionado e sua relação com o discurso. Na terceira, analisa-se o corpus 
selecionado e apresentam-se os implícitos mais recorrentes nesse corpus colhido. O 
estudo tem como finalidade compreender mecanismos de significação por trás dos 
efeitos de sentido do gênero charge e enquadra-se em uma perspectiva semântica que 
extrapola a interpretação da estrutura linguística e chega ao discurso, na medida em que 
apresenta a composição dos sentidos relacionada às práticas sociais e discursivas.  
 
Palavras-chave: Charge, Gêneros textuais, Implícitos, Pressupostos, Semântica. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The cartoons are powerful communicative instruments, built with linguistic and imagetic 
signs and for specific purposes. This verb-visual text brings in its expressiveness implicit 
elements, in general knowledge of the socio-political reality whose dominance is 
fundamental to the global understanding of the intentions behind the criticism built. In fact, 
in the cartoon, a kind of discourse incorporate criticism, in general the political discourse. 
Its intentions are sometimes masked by humor, thus, the world to the expecter is revealed, 
giving opportunity to look at multiple interpretations that are presented by the implicits. A 
question arises as a result of the use of cartoons: in the cartoons, how do the implicits 
play a role in the formation of meaning? The aim of this work is to analyze, from the 
perspective of the semantics of enunciation, supported by concepts such as textual 
genres, discourse and implicits, the underunderstandings that compose the discourse 
built on determined kind of cartoon: the political cartoon. To achieve this goal, we collected 
corpus in 16 cartoons that explain the current brazilian political moment. There are four 
cartoons about each of the four candidates who were best positioned in the largest 
electoral polls of 2018. This work is structured in three parts: in the first one, we approach 
the relevant part to the theoretical framework of semantics, focusing on the semantics of 
enunciation. In the second, we present aspects and characteristics of the selected textual 
genre and its relation with discourse. In the third, we analyze the selected corpus and 
present the most recurrents implicits in this corpus. The purpose of this study is to 
understand mechanisms of signification behind the effects of meaning of the cartoons 
and, for this, is framed in a semantic perspective that extrapolates the interpretation of the 
linguistic structure and arrives at the discourse, as it presents the composition of meanings 
related to social and discursive practices. 
 

Keywords: Charge, Text genres, Implicits, Assumptions, Semantics. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 

 
 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 10 

2 PERCURSO SEMÂNTICO .......................................................................................... 13 

3 GÊNERO TEXTUAL E DISCURSO: O GÊNERO CHARGE ....................................... 20 

4 CHARGES POLÍTICAS E IMPLÍCITOS: PRESSUPOSTOS ....................................... 24 

4.1 Ciro Gomes ........................................................................................................... 25 

4.2 Fernando Haddad ................................................................................................. 31 

4.3 Geraldo Alckmin .................................................................................................... 36 

4.4 Jair Bolsonaro ....................................................................................................... 40 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 47 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 48 

 

 

 

 

 

 

  

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As charges são poderosos instrumentos comunicativos, construídos com signos 

linguísticos e imagéticos e com propósitos específicos. Atualmente, esse gênero textual 

circula não apenas em jornais ou revistas, onde comumente são publicados, mas, 

também, em redes sociais, em noticiários virtuais e em diversas outras formas de mídia. 

Esse texto verbo-visual traz em sua expressividade elementos implícitos, em geral 

conhecimentos da realidade sociopolítica cujo domínio é fundamental à compreensão 

global das intencionalidades por trás da crítica construída. Esses implícitos constroem 

significações pressupostas e subentendidas que apenas conseguem ser lidas a partir de 

um prévio conhecimento contextual de mundo. 

De acordo com Koch e Elias (2010, p. 115), charge é “uma forma humorada de 

criticar e zombar de fatos ou situações reais da política, de modo geral” (KOCH; ELIAS, 

2010, p. 115). O dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa (2018) define charge 

como “desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, geralmente veiculado pela 

imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, 

por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas”. É um gênero textual 

amplamente utilizado para expressar um discurso crítico acerca de fatos da vida 

cotidiana, que emprega recursos da semântica, tais como figuras de linguagem (ironia, 

metáfora, hipérbole), implícitos (pressuposições e subentendidos), para construir uma 

significação cômica daquilo que se pretende dizer. 

Nessa esteira, também é importante entender o significado de caricatura. O 

dicionário online Caldas Aulete (2018) informa-nos que se trata de “Desenho que 

representa uma pessoa ou um acontecimento com traços deformados, muitas vezes 

exagerados, revelando, com isso, aspectos característicos, grotescos ou ridículos do que 

é retratado”. A relevância dessa informação está no que a charge se utiliza de elementos 

visuais caricatos para uma jocosa representação dos personagens no jogo discursivo, 

destacando características físicas e psicológicas desses personagens sobre os quais se 

fala. 

Com efeito, na charge, um tipo de discurso torna-se crítica, em geral o discurso 

político. Suas intenções por vezes encontram-se mascaradas pelo humor, desvela-se, 
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assim, o mundo ao expectador, oportunizando o olhar sobre as múltiplas interpretações 

que se apresentam a partir de implícitos. O discurso pode ser entendido, consoante 

Fairclough (2016), como “forma de prática social [...] um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como 

também um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 94-95).  

Possenti (1986, p. 64), por seu turno, sustenta que o discurso pode ser “entendido 

como colocação em funcionamento de recursos expressivos de uma língua com certa 

finalidade, atividade que sempre se dá numa instância concreta e entre um locutor e um 

alocutário”. Aqui o entendimento converge com a percepção em Benveniste a respeito 

do enunciado, conforme veremos mais adiante, quando este autor menciona a ponte 

entre o locutor e o alocutário. Nesse sentido, portanto, a semântica da enunciação 

mostra-se fundamental, porquanto, no conjunto dos estudos, proporciona ferramentas à 

compreensão de tais fenômenos. 

Um questionamento surge como resultado de uso de charges: nas charges, como 

os implícitos desempenham papel para a formação do sentido? Na investigação que se 

segue, será possível analisar a existência de diversos implícitos no corpus selecionado 

e, com isso, a necessidade de conhecimento prévio contextual das questões de mundo 

que se colocam hodiernamente. 

O objetivo deste trabalho é analisar, sob a perspectiva da semântica da 

enunciação, apoiado em conceitos como gênero textual, discurso e implícitos, os 

subentendidos que compõem o discurso construído sobre determinado tipo de charge – 

a charge política. A partir do entendimento de que os implícitos, os pressupostos em 

especial, possuem papel fundamental para a construção da significação nesse tipo de 

texto verbo-visual, será possível compreender as manifestações de intencionalidade para 

o uso desse gênero e como são construídos os significados. 

Para alcançar esse objetivo, procedeu-se à coleta de corpus em 16 charges que 

explicitam o momento político atual brasileiro. São quatro charges de cada um dos quatro 

candidatos que estavam mais bem posicionados nas grandes pesquisas eleitorais de 

2018. Essa análise possibilitará visualizar o funcionamento dos pressupostos para a 

compreensão global de cada uma das charges escolhida. A bibliografia disponível sobre 
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o assunto contribuiu para o entendimento de conceitos fundamentais sobre texto, 

discurso, gênero textual, implícitos e semântica da enunciação. 

Este trabalho está estruturado em três partes: na primeira, aborda-se o recorte 

pertinente ao arcabouço teórico da semântica, com foco na semântica da enunciação. 

Na segunda, apresentam-se aspectos e características do gênero textual selecionado e 

sua relação com o discurso. Na terceira, analisa-se o corpus selecionado, constituído de 

charges políticas, e apresentam-se os implícitos desse corpus colhido. 

O estudo tem como finalidade compreender mecanismos de significação por trás 

dos efeitos de sentido do gênero charge e enquadra-se em uma perspectiva semântica 

que extrapola a estrutura linguística e chega ao discurso, na medida em que apresenta a 

composição dos sentidos relacionada às práticas sociais e discursivas. Trata-se, por 

conseguinte, de uma contribuição linguística para o cenário político das eleições de 2018, 

mostrando a importância da interpretação do texto verbo-visual como instrumento para o 

entendimento das intencionalidades presentes nas charges de cunho político. 
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2 PERCURSO SEMÂNTICO 

 

Ao realizarmos um estudo no escopo da semântica, parece-nos lugar-comum, 

para iniciar o seu percurso semântico, rever, mesmo que com brevidade, o conceito 

dessa ciência linguística que, embora muito pesquisado, ainda não exauriu suas 

possibilidades. Nesse sentido, Tamba-Mecz (2006) realiza um levantamento das 

definições em teóricos da área e, entre outros conceitos, afirma que o campo da 

Semântica pode ser entendido como o “estudo do sentido das palavras, das frases e dos 

enunciados” (LERAT, 1983, p. 3 apud TAMBA-MECZ, 2006, p. 10). Guiraud (1989, p. 7), 

por seu turno, sustenta, de maneira atomizada, que semântica “é o estudo do sentido das 

palavras”. 

As ideias nessas definições convergem ao pressuposto da existência de um 

“sentido” a ser desvendado em palavras, frases e sentenças. Há, por conseguinte, uma 

escalada para se chegar a uma interpretação mais ampla do objeto que se apresenta, 

partindo da palavra para se alcançar a sentença e, posteriormente, o texto. Com efeito, 

admitir ser a Semântica o “estudo do sentido” implica dizer que esse é o objeto de sua 

investigação. Oliveira et al. (2012) sustentam o contrário, asseverando que: 

 

O objeto de estudo da Semântica não é propriamente o significado das 
sentenças, mas a capacidade que um falante tem para interpretar 
qualquer sentença de sua língua. Esse conhecimento implícito não se 
resume no conhecimento do significado das partes de uma sentença, mas 
na capacidade de combiná-los recursivamente e de, a partir dele, deduzir 
outros significados (OLIVEIRA et al., 2012, p. 29). 

 

A combinação recursiva explicitada pelos autores acarreta a afirmação de que, 

pela riqueza de seu repertório, a língua e, por consequência, a linguagem e o discurso, 

combina sistematicamente recursos próprios dela para, em um jogo de signos, constituir 

a significação. Ora, o leitor/falante não gera uma interpretação apenas pela palavra, esta 

extrapola à sentença, que extrapola ao texto. A articulação dos mecanismos recursivos 

da língua é o que lhe proporciona riqueza e construção de sentidos, estes podendo ser 

múltiplos, como ocorre na ambiguidade e na polissemia. Assim, cabe, no processo de 
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enunciação, ao locutor realizar gestos significativos para a correta interpretação do 

alocutário, evitando a ocorrência de erro interpretativo. 

A semântica, nível linguístico abrangente, estuda a “cola” de ideias, a significação. 

Metaforicamente, podemos entender esta como o cimento da interface construtiva no 

edifício da linguagem, que oportuniza a construção do texto-discurso. Portanto, a 

compreensão dos mecanismos que se movimentam para a significação é fundamental à 

leitura de mundo encontrada em textos dos mais diversos gêneros nos mais diferentes 

contextos discursivos. 

Transpondo tal discussão acerca da definição de semântica, em História da 

Linguística, Joaquim Mattoso Câmara Júnior (2011) aborda a problemática que envolve 

o significado linguístico, aduzindo, in verbis, que: 

 

Podemos estabelecer, em três itens, os problemas que o significado 
linguístico levanta: 1) a relação entre coisas e palavras, isto é, a maneira 
pela qual a forma linguística cobre o campo da realidade extralinguística; 
2) a dependência do conhecimento humano sobre o significado 
linguístico, uma vez que o homem pensa, principalmente, através da 
linguagem; 3) a relação íntima entre as formas linguísticas no que diz 
respeito a seus significados (MATTOSO CÂMARA JR, 2011, p. 233). 

 

Compreendida no início de sua organização como semasiologia (sêma = sinal), 

por abarcar o estudo das significações, Guiraud (1989) nos diz que foi o linguista francês 

Michel Bréal, em 1883, que cunhou o termo semântica, para “designar ‘a ciência das 

significações’ e das ‘leis que presidem à transformação dos sentidos’” (BRÉAL, 1883 

apud GUIRAUD, 1989, p. 10). A partir dessas percepções iniciais, a semântica se ramifica 

na tentativa de vislumbrar seu objeto, o significado, de múltiplos ângulos e de, assim, 

proporcionar uma explicação mais plausível de sua função no mundo (extra)linguístico. 

Nesse contexto, é importante salientar que a compreensão adotada nas linhas que se 

seguem vai em direção ao entendimento da semântica a partir de uma visão da existência 

de implicaturas que, concatenadas, imprimem uma significação pressuposta ao discurso, 

o que coloca a Semântica em uma interface direta com a Pragmática. 

Os pressupostos exigem interpretação inferencial, consoante Moura (2013, p. 13) 

em sua abordagem, “Vamos denominar, de acordo com Ducrot (1987) [...] de conteúdo 

pressuposto ou pressuposição as informações que podem ser inferidas da enunciação 



15 

 

[...]”. Essas inferências podem ser tanto de base textual quanto contextual. Dentro dessa 

inferência, contudo, para análise das charges selecionadas, utilizaremos das 

implicaturas, “Uma implicatura é um tipo de inferência pragmática baseada não no sentido 

literal das palavras, mas naquilo que o locutor pretendeu transmitir ao interlocutor” 

(MOURA, 2013, p. 13).  

A partir dos pressupostos e das implicaturas, o ouvinte/leitor assume papel ativo 

na produção de sentidos. Esses sentidos precisam estar ligados à sua função no mundo. 

Necessariamente, a ilocução é constituída do locutário e do alocutário, para quem se fala, 

daí a produção do sentido vir precedida de uma força do colocar-se no mundo, por meio 

do discurso, o que possibilita a interface da semântica e da pragmática. A primeira como 

o estudo da significação, a segunda como o estudo da relação existente entre a 

significação e o contexto em que essa significação ocorre e os participantes do ato. A 

enunciação, por conseguinte, precisa de todo esse trabalho para sua plena realização. 

Dependendo da ênfase na relação que cria o vínculo significativo, a semântica 

pode enveredar por vários caminhos. Em artigo, Oliveira (2004) sustenta, detalhando-as, 

a existência de três grandes correntes da semântica, quais sejam: formal, cognitiva e da 

enunciação. Por sua vez, em Semântica, Semânticas, obra organizada por Celso 

Ferrarezi Junior e Renato Basso, são apresentadas outras correntes do campo da 

semântica – argumentativa, computacional, cultural, dos protótipos. Vejamos, em 

seguida, uma síntese dos pressupostos teóricos dessas abordagens explicitadas em tais 

estudos. 

Historicamente, o início ocorre pela semântica formal. Fundada por Friedrich 

Ludwig Gottlob Frege, esse estudo semântico tem como ponto central “a necessidade de 

diferenciar a referência de uma expressão – aquilo de que se afirma algo – de seu 

sentido – critério de identificação da referência” (SANTOS; TRINDADE, 2018, p. 13, 

grifos das autoras).  

Os estudos da semântica formal estão fortemente embasados na lógica, no intuito 

de proporcionar condições de verdade às sentenças. O pressuposto teórico está 

lastreado na relação intrínseca que se estabelece entre as sentenças de uma língua e as 

entidades extralinguísticas presentes no mundo. É a partir dessa visão de mundo que 

nascem as demais correntes com distintos vieses. Assim, observemos que: 
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No momento atual, a reflexão sobre o significado, ao menos na 
Linguística, não pode ser caracterizada como monolítica. Há várias 
maneiras científicas de se estudar o significado, e não parece haver ainda 
argumentos suficientes para demonstrar que uma dessas alternativas 
seja melhor teoricamente (OLIVEIRA, 2001, p. 26). 

 

A semântica cognitiva, por sua vez, tem o seu fundamento na ideia de que as 

estruturas conceituais se encontram presentes na mente, a partir de um modelo cognitivo 

idealizado (MCI). Nessa proposta, procura-se contemplar, segundo Lenz (2013, p. 34), 

“[...] toda a riqueza do entendimento que o falante deseja transmitir e do entendimento 

do que o ouvinte constrói a partir da fala de seu interlocutor”. A semântica cognitiva 

 
[...] está preocupada com a natureza da mente, ou seja, com a forma 
como os conceitos estão estruturados na mente e como construímos o 
significado (conceitualização). Portanto, os estudos da Semântica 
Cognitiva voltam-se tanto para a investigação da semântica linguística 
quanto para a modelagem da mente humana (LENZ, 2013, p. 36). 

 
Mesmo não se dedicando muito aos aspectos complexos da construção de 

significados, já no início da Linguística moderna, a relação entre linguagem e mundo 

estava presente. O Curso de Linguística Geral, obra de Saussure organizada por seus 

discípulos Charles Bally e Albert Sechehaye, é fundadora dessa Linguística moderna. 

Nela, os organizadores aplicam aos estudos linguísticos o termo enunciação, que, 

atualmente, é atribuído aos trabalhos de Émile Benveniste. As análises que partem da 

vertente que tomou o nome de Semântica da Enunciação não levam em consideração 

apenas um nível de análise linguística (morfológico, sintático, semântico, etc.), isso 

porque o “O locutor, quando enuncia, o faz com a língua toda” (FLORES, 2013, p. 95). 

Sobre essa corrente, veremos mais adiante, por ela que fundamentamos teoricamente 

os estudos sobre a charge. 

A literatura em semântica nos últimos anos tem explorado uma extensão 

significativa de outros campos dentro da Linguística, desvelando a existência de 

instrumentais para a explicação da significação. Como afirmamos, há outros estudos que 

focalizam outros meios para a plena realização do significado, senão vejamos. 

A semântica argumentativa desenvolvida por Oswald Ducrot escora-se no domínio 

da língua. Nessa visão, leva em consideração o sentido produzido pelo discurso, 

mediante o uso da língua. De acordo com Barbisan (2013), essa semântica: 
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[...] estuda o sentido construído pelo linguístico. É, por isso, uma 
Semântica Linguística. Pretende mostrar que é possível explicar o 
significado do signo sem fazer intervir o extralinguístico, ou seja, sem 
fazer intervir um domínio diferente do domínio da língua. Não se trata, 
pois, de estudar a relação entre o sentido de uma palavra e a informação 
que a palavra dá sobre a realidade extralinguística, nem sobre uma 
realidade psicológica, nem sobre condições de verdade (BARBISAN, 
2013, p. 21).  

 

Divide-se a semântica computacional em duas frentes: uma de estudos puramente 

linguísticos e outra de estudos computacionais. Tem como início as primeiras tentativas 

de reproduzir o comportamento humano, tais como as máquinas de jogo de xadrez e de 

tradução. Há nela três diferentes áreas da computação: modelamento, aplicação e 

computabilidade, adota um modelo de aplicação linguístico-computacional.  

Por seu turno, a semântica cultural estuda “a relação entre os sentidos atribuídos 

às palavras ou demais expressões de uma língua e a cultura em que essa mesma língua 

está inserida” (FERRAREZI JUNIOR, 2013, p. 71). É, pois, o estudo da semântica 

resultante da relação entre língua e cultura. 

Por fim, mas não em ordem cronológica, a Semântica dos Protótipos, segundo 

Martins (2013, p. 105), “tem por objeto de estudo as diferentes formas de organização 

das categorias, em membros centrais e periféricos”. Incumbe-se da tentativa de explicar 

o “processo cognitivo de agrupamento de entidades diferentes em um mesmo conjunto, 

a categorização”.  

Esse cenário de multiplicidade de visões da Semântica acena à possibilidade de 

se lançar múltiplos olhares a um mesmo fenômeno linguístico. Cada corrente manifesta 

à sua maneira e com fundamentação teórica pertinente, seja para negar, seja para 

reafirmar correntes a ela surgidas anteriormente, a sua interpretação de mundo. Assim, 

as perspectivas de análise são múltiplas, o que enriquece o campo e impulsiona 

descobertas nos estudos linguísticos. 

Nosso trabalho encontra-se na perspectiva da semântica da enunciação, segundo 

a qual “[...] não falamos sobre o mundo, falamos para construir um mundo e, a partir dele, 

tentar convencer nosso interlocutor de nossa verdade, verdade criada pela e nas nossas 

interlocuções” (OLIVEIRA, 2004, p. 28). A partir dessa dinâmica da semântica da 
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enunciação, para fins de nosso estudo a respeito de charges, Oliveira (2004) insere a 

questão da pressuposição na enunciação afirmando que: 

 

Nas versões mais atuais da Semântica da Enunciação, o conceito de 
pressuposição é substituído pelo de enunciador. Um enunciado se 
constitui de vários enunciadores que, por sua vez, formam o quadro 
institucional que referenda o espaço discursivo em que o diálogo vai se 
desenvolver. A pressuposição, um enunciador presente no enunciado, 
situa o diálogo no comprometimento de que o ouvinte aceita esta voz 
pressuposta. De tal sorte que negá-la seria romper o diálogo (OLIVEIRA, 
2004, p. 28). 

 

Segundo Benveniste (1989, p. 82-83), a enunciação “é este colocar em 

funcionamento a língua por um ato individual de utilização” tendo o locutor como 

“parâmetro nas condições necessárias da enunciação”. Quando se enuncia, apropria-se 

o locutor da língua, pressupondo a existência de um alocutário. Assim, “toda enunciação 

é, explícita ou implicitamente, uma alocução”. Nesse contexto, ao ser desenvolvida, a 

charge coloca-se para o mundo, ela, por si mesma, é o desempenho do ato individual do 

chargista que vê na ilocução o meio e, na existência do outro, o alvo para concretizar a 

significação que introjeta na (e pela) realidade empírica. 

Para Bakhtin (1997): 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera 
da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma dessas esferas, 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 [...] (BAKHTIN, 1997, p. 280). 

 

A vastidão da semântica da enunciação permite-nos estudar distintos fenômenos 

da língua sem a necessidade de nos ater a exclusivamente um nível linguístico. Assim, 

entende-se que a enunciação abarca todos os atos de fala, de exposição, aproximando-

se do discurso. Por exemplo, quando lemos uma charge, imperceptivelmente, e em uma 
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rapidez inerente à leitura, percebemos toda a composição imagética que a integra. 

Somado a isso, estudamos os elementos verbais que, em um primeiro momento, é o 

cerne de nossa preocupação para a formação da significação. Atualizado em contexto 

específico, esse conjunto do texto verbo-visual é uma enunciação, que, pelos elementos 

de sua construção e pelo contexto, insere o indivíduo como parte da prática social crítica 

da realidade que integra. 

Flores (2013, p. 95) nos afirma que “A análise enunciativa estuda o sentido que 

decorre da enunciação, mas, para isso, não se restringe analisar apenas um nível 

linguístico (o lexical, o sintático, o morfológico, o fonológico etc.). Não existe um nível da 

língua que seja priorizado no ato enunciativo”. Em face dessa declaração, é importante 

salientar que nos interessa o estudo semântico enunciativo em inter-relação com outros 

níveis linguísticos, como será possível visualizar na análise das charges políticas 

selecionadas. Para isso, entretanto, entremos nos estudos de gênero e discurso. 
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3 GÊNERO TEXTUAL E DISCURSO: O GÊNERO CHARGE 

 

A língua é dinâmica e emprega novidades em seu uso. Para ela se realizar 

plenamente como instrumento formal de comunicação, precisa primeiro articular-se de 

modo a imprimir significados. A isso, há a tessitura das palavras, que constrói o que 

chamamos de texto, esse “evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, 

cognitivas e sociais” (BEAUGRANDE, 1997 apud MARCUSCHI, 2008, p. 80). 

Com efeito, o texto, sendo realização empírica do discurso, e, por sua vez, sendo 

o discurso “um efeito de sentido, uma posição, uma ideologia – que se materializa através 

da língua (...)” se constituindo “pelo trabalho com e sobre os recursos de expressão, que 

produzem determinados efeitos de sentido em correlação com condições de produção 

específicas” (POSSENTI, 1988, p. 160), implica a existência de uma função social. 

É dessa verdade que surge o que chamamos gênero textual. De acordo com 

Marcuschi (2008, p. 84), o gênero textual age como uma “prática social” e uma “prática 

textual-discursiva”, portanto como uma ponte entre o discurso e o texto. O autor aduz que 

“Gêneros são modelos correspondentes a formas sociais reconhecíveis nas situações de 

comunicação em que ocorrem” (MARCUSCHI, 2008, p. 84). 

Coroa (2006, p. 25) entende os gêneros textuais como “maneiras de organizar as 

informações linguísticas de acordo com a finalidade do texto, com o papel dos 

interlocutores e com as características da situação”. Koch e Elias (2010, p. 113) 

apresentam essa mesma percepção ao afirmar que “[...] a noção de gêneros textuais é 

respaldada em práticas sociais e em saberes socioculturais”. Interessante observar, pois, 

que os gêneros são frutos da necessidade comunicativa social e que, por conseguinte, 

se adequam à sua especificidade comunicacional. 

Na amplitude desse estudo, resulta a impossibilidade de mapeamento de todos os 

gêneros textuais. Koch e Elias (2010, p. 101) alertam que “[...] estudiosos que objetivaram 

o levantamento e a classificação de gêneros textuais desistiram de fazê-lo”. São muitos 

e se definem por sua função: cartas, bilhetes, tirinhas, piadas, poesias, posts em redes 

sociais, resenha, reportagem, etc. O direcionamento do uso desses gêneros é o 

fundamento legítimo para entendermos a eles como eventos vinculados às práticas 

sociais. Isto é, o gênero pode ser percebido como um constructo social significativo que 
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possibilita a comunicação efetiva e funcional como parte integrante de mecanismos 

linguísticos e sociais.  

Na esteira dessa importância do aspecto da prática social, Bazerman (2005) afirma 

que: 

Podemos chegar a uma compreensão mais profunda de gêneros se os 
compreendermos como fenômenos de reconhecimento psicossocial que 
são parte de processos de atividades socialmente organizadas. Gêneros 
são tão-somente os tipos que as pessoas reconhecem como sendo 
usados por elas próprias e pelos outros. Gêneros são o que nós 
acreditamos que eles sejam. Isto é, são fatos sociais sobre os tipos de 
atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos como elas 
realizam. Gêneros emergem nos processos sociais em que pessoas 
tentam compreender umas às outras suficientemente bem para coordenar 
atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos 
práticos (BAZERMAN, 2005, p. 32). 

 

Os gêneros, pelo mecanismo da hibridização ou intertextualidade intergêneros, 

podem se mesclar para alcançar o propósito comunicacional. É o caso, por exemplo, de 

uma poesia em forma de receita, algo incomum. Saberemos nessa situação que a poesia, 

comumente carregada de sentimentalismo amoroso entre pessoas ou entre pessoas e 

situações abstratas, objetiva falar sobre o sentimento. Em formato de bula, poderíamos 

aludir ser uma receita para a completude de um amor, ou de um desejo, ou de um sonho. 

Múltiplas interpretações poderiam se extrair desse contexto, na medida em que 

vislumbrarmos o uso da poesia no papel de bula. 

Assim, para se chegar ao entendimento da poesia na função de bula, é inevitável 

a existência de um pacto prévio entre autor e leitor. Isso se explica porque, para a 

construção de significados, o leitor precisa compreender as motivações por trás desse 

mascaramento. Por exemplo, o porquê de não ter sido a poesia representada em sua 

forma original, quais intenções se colocam nessa troca de papéis entre gêneros (uso da 

intergenericidade). Deixemos isso como ponto de reflexão e motivação para posteriores 

pesquisas. 

Charges também são gêneros textuais que circulam no nosso cotidiano. Esse 

gênero é “uma forma humorada de criticar e zombar de fatos ou situações reais da 

política, de modo geral” (KOCH; ELIAS, 2010, p. 115). Conforme vimos, o dicionário 

eletrônico Houaiss da língua portuguesa (2018) define charge como: 
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Desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, ger. veiculado pela 
imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta 
crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais personagens 
envolvidas; caricatura, cartum (HOUAISS, 2009). 

 

A função crítica suscitada pela charge é o que consolida seu status como gênero 

textual. A enunciação por ela realizada demonstra a agudeza de uma problemática social 

que necessita ser desvelada e atacada em forma de humor. Na maioria das vezes, a 

charge direciona seu discurso a situações sociopolíticas. De modo geral, podemos 

entendê-la como a expressão de opinião imprimindo ironia à interpretação de 

acontecimentos políticos e sociais, pela representação caricatural da realidade travestida 

na comicidade a partir de um texto verbo-visual.  

Partindo de uma tipologia textual argumentativa, não no sentido textual, mas 

contextual, até porque sua argumentação é manifestada nos implícitos que a constroem, 

a charge busca provocar mudança de comportamento no leitor/ouvinte, aguçando-o a 

perceber a realidade que o circunda e, com isso, posicionar-se sobre ela. 

Interpretar a charge embebida de um discurso crítico implica questionar: em que 

contexto? Quais são os participantes desse discurso? Sobre o que se discursa? Esses 

questionamentos fazem parte da construção de um pano de fundo que proporciona a 

interpretação dessa charge. Trata-se do contexto no qual (e para o qual) é tecida tal 

charge. 

Neste momento, retomamos a significação como parte integrante do contexto. 

Para a interpretação da charge, por exemplo, estando ela absorvida de elementos 

contextuais, é precisamente necessário o conhecimento desses elementos para a correta 

produção de sentidos. O contexto é “[...] tudo aquilo que, de alguma forma, contribui para 

ou determina a construção do sentido” (KOCH; ELIAS, 2010, p. 59).  

O compartilhamento linguístico e situacional, por conseguinte, é fundamental para 

a compreensão integral da mensagem articulada pelo gênero textual, aplicando-se essa 

afirmativa a qualquer gênero, especialmente, no caso ora em análise, à charge. Moura 

(2013, p. 83) sustenta que “a interação linguística se produz com base num conjunto de 

informações compartilhadas entre os interlocutores”. 

O contexto, assim, surge na tênue interface entre a semântica e a pragmática, uma 

vez que os sentidos serão construídos a partir da situação comunicativa. Nas charges, o 
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contexto se esboça e se define a partir do componente semântico. A interpretação desse 

gênero muitas vezes é prejudicada se não há esse compartilhamento de informações 

aduzido por Moura (2013) ou se, por um subterfúgio semântico, intenta-se dizer pelo não 

dito, e esse não dito não é esclarecido pelas condições da realidade. 

Pela (não) enunciação, essa criação de indícios nas entrelinhas da interpretação, 

da qual a língua se utiliza, surge a partir do componente semântico, são os implícitos. 

Esses podem ser os pressupostos ou os subentendidos. Segundo Viegas (2015, p. 468-

9): 

Pressupostos, assim, são aquelas ideias não expressas de maneira 
explícita, mas que o leitor pode perceber a partir de certas palavras ou 
expressões contidas na frase. [...] Em outras palavras, o pressuposto tem 
uma marca linguística: o posto. O posto pode ser negado, mas o 
pressuposto, não. [...] Outro importante aspecto no processo de 
construção de sentidos é o subentendido, também chamado de implícito 
e, na pragmática, considerado como implicatura conversacional. Quando 
uma informação não é dita, mas tudo o que é dito nos leva a identificá-la, 
estamos diante de algo subentendido ou inferível (VIEGAS, 2015, p. 468-
9). 

 

Os implícitos, portanto, exercem papel fundamental na composição do sentido, e 

consequentemente na compreensão de um texto. Isso não é diferente quando falamos 

de um texto verbo-visual como são as charges. Verbo-visual porque associa elementos 

imagéticos a verbais e, assim, cria uma significação. Contudo, não se trata de qualquer 

significação, esta só pode ser ativada contextualmente. Nessa esteira, Koch (2005) diz 

que: 

[...] a análise contextual é um complemento da análise linguística fora de 
contexto, ela vem depois, para complementar o que ficou por 
complementar: isto é, o contexto “só se invoca quando necessário”, como, 
por exemplo, para desfazer ambiguidades, justificar efeitos de sentido 
(polissemia, sentido indireto, etc.), “salvar um enunciado que se apresenta 
como desviante, retificando interpretações a priori anormais, 
complementar a interpretação (no caso de expressões indiciais, 
anafóricas, exercendo, assim, o papel de “saturador”) (KOCH, 2005, p. 
27). 

 

Por conseguinte, em nosso estudo sobre implícitos em charges, o contexto é 

primordialmente necessário ao entendimento desses componentes semânticos que são 

refletidos no gênero textual pela pressuposição e pela implicatura, conforme veremos na 

análise a seguir. 
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4 CHARGES POLÍTICAS E IMPLÍCITOS: PRESSUPOSTOS 

 

Para alcançar os objetivos explicitados no início deste estudo, procedemos à 

coleta de corpus em 16 charges que abordam o momento político atual brasileiro. São 

quatro charges de cada um dos quatro candidatos que estavam mais bem posicionados 

nas grandes pesquisas eleitorais de 2018. A partir delas, poderemos visualizar o 

funcionamento dos pressupostos para a compreensão global de cada uma. 

Essa análise possibilitará apresentar de que modo se revelam nos discursos as 

diferenças entre as posturas dos candidatos acerca de alguns temas atualmente em 

debate. Assim, a discussão teórica tecida até o momento subsidia o entendimento acerca 

da interpretação das charges políticas selecionadas no corpus a seguir. 

Em 2018, vimos uma das eleições para presidente mais acirradas da história, com 

uma extraordinária polarização que, segundo notícias em redes sociais, destruiu até 

relacionamentos. A eleição dos presidenciáveis apresentou figuras tradicionais da política 

brasileira e outras estreantes ao pleito do cargo mais elevado do país. Nesse cenário, 13 

candidatos disputaram o voto de mais de 150 milhões de brasileiros. 

A mídia, especialmente os websites na internet, não cessando seu papel 

informativo, trouxe uma série de charges a respeito dos candidatos. Nem todas as 

charges selecionadas no corpus datam do período das eleições. Algumas apresentam 

contextos específicos relacionados a momentos políticos de posicionamento ou 

comportamento dos candidatos à presidência anteriores às eleições. 

A seleção das charges priorizou o pleito presidencial, uma vez que foi um dos mais 

polêmicos e que apresentou características dos candidatos com as quais os eleitores se 

identificaram, mostrando um Brasil diverso, contudo conservador e disposto a mudanças 

radicais. A vinculação mais estreita com o amplo enfoque que foi dado à disputa 

presidencial foi essencial para destacar os pontos mais controversos das campanhas de 

Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. 

A análise realizada a seguir leva em consideração metodológica dois planos, o 

imagético, no que concerne ao desenho em si, e o verbal, no que tange ao texto escrito 

em associação à imagem. Assim, conseguiremos dar conta de perceber a realização dos 

pressupostos nas charges selecionadas.  Isso posto, sigamos para a análise. 
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4.1 Ciro Gomes 

Nascido em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, em 1957, Ciro Gomes 

apareceu como uma terceira via entre os discursos extremos das eleições em 2018. Esse 

político, segundo seu website afirma, “Cresceu e fez carreira política no Ceará, onde se 

formou em Direito em 1979 e elegeu-se deputado estadual aos 25 anos, prefeito de 

Fortaleza aos 31 e Governador do Estado aos 33” (TODOS COM CIRO, 2018). 

Político tradicional, com extensa experiência e em sua terceira tentativa de se 

tornar Presidente da República brasileira, em seu plano de governo apresentou uma série 

de pontos para geração de emprego e renda e desenvolvimento do país. Em uma de 

suas exposições realizadas nos debates em rede nacional, contudo, idealizou uma 

proposta controversa, que se tornou motivo de chacota: retirar o nome dos brasileiros 

endividados dos órgãos de proteção ao crédito. Vejamos a charge a seguir. 

 

 

Disponível em: <https://www.portalodia.com/blogs/jotaa/confira-a-charge-do-jornal-o-dia-da-edicao-desta-
segunda-feira-24-333353.html>. Acesso em: 5 dez. 2018. 

 

O aspecto cômico do implícito da mensagem repassada pela charge, sem a 

contextualização prévia, ficaria perdido. Alguns questionamentos, a partir da análise 

imagética, com o objetivo de suscitar elementos essenciais à compreensão da charge 

ora em análise seriam: Quem é essa pessoa cuja face caricaturalmente alongada tem 
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em seu peito um broche com as palavras Ciro 2018? Por qual motivo o personagem à 

direita está entregando um papel ao transeunte? E por que, em contrapartida, o 

transeunte oferece-lhe outros papéis?  

Entenda-se, antes, porém, que o papel que o personagem entrega ao alocutário é 

um com sua foto e o número que o representa para a votação, o conhecido “santinho”. 

Essa palavra nesse contexto específico comporta uma polissemia, o “santinho”, para 

além de ser apenas o candidato, pode ser compreendido como uma divindade que realiza 

promessas, como, por exemplo, no evangelho, Maria promete interceder por seus 

devotos. Analogamente, os políticos prometem benesses a seus eleitores e quase nunca 

as cumprem, daí ser a promessa de Ciro interpretada como uma promessa “furada”, que 

não será realmente concretizada. 

Saindo do plano imagético, passaríamos naturalmente ao plano verbal, que 

oferece melhor compreensão quando posto em associação aos aspectos visuais. 

Compreenderíamos, então, que se trata de um político que entrega seu “santinho”, papel 

com sua foto e número da urna de votação, para que seja votado pelo cidadão. 

A enunciação que se coloca nessa charge é a de um candidato que, pela sua 

posição de candidato, verbaliza proposta e oferece-se como alternativa, papel normal de 

todos os políticos. No entanto, podemos perguntar como o implícito age nesse caso. Ora, 

notadamente associado ao contexto. Ao ler, no campo imagético, o personagem 

oferecendo um papel que contém seu nome, o broche que leva em seu peito e suas 

vestes (terno e gravata), caracterizando formalidade em oposição à informalidade da 

vestimenta do seu alocutário, entendemos que se trata de um político, ou, melhor 

dizendo, de uma pessoa que se propõe, em algum pleito, a candidatar-se a uma posição. 

Não é comum, no dia a dia, encontrarmos pessoas com essas características, ainda mais 

oferecendo a qualquer indivídio papel com seu nome, se não for para competir em alguma 

votação. 

Embora o plano da imagem possa nos trazer uma série de elementos que, em 

nossa memória, ativa pressupostos, isto é, “[...] informações que podem ser inferidas da 

enunciação [...]” (MOURA, 2013, p. 13), o plano verbal é conclusivo para confirmar essa 

pressuposição. A partir da palavra “santinho” entende-se que realmente é um político que 

se candidata a algum cargo público. A estranheza parte, todavia, do seu alocutário, que, 
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em posição de escolha, oferece uma contrapartida para o seu voto – ter suas contas 

pagas. Nesse momento, percebemos a necessidade do contexto. 

Em que pese ao leitor poder pressupor que, se o candidato realizar uma promessa 

de pagar todas as contas do indivíduo, ele votará no político, isso não se confirmará como 

verdade se não tiver apoio na realidade empírica. A implicatura que podemos perceber 

dessa charge está na troca de favores que se estabelece entre o cidadão e o político, 

aquele realiza uma contraproposta a este. Contextualmente, conseguiremos entender 

que, pelas condições de verdade que se confirmam na realidade, o candidato propôs algo 

que auxiliasse a seus eleitores a desafogarem-se das contas. A crítica construída nesse 

jogo de significações remete a tradições políticas e a “clichês” políticos. 

 

 

Disponível em: <https://www.metropoles.com/sai-do-serio/charge/ciro-gomes-paz-e-amor>. Acesso em: 
15 out. 2018. 

 

Em algumas situações, as charges podem ser facilmente interpretadas apenas 

pelo plano imagético; em outras, no entanto, é necessária a associação com o plano 

verbal; outras, ainda, exigem mais do contexto para que o leitor possa inferir corretamente 

as informações dela. Este último caso está exemplificado na charge anterior. Ao lermos 

a caricatura que reveste o personagem, percebemos imediatamente dois elementos: o 

primeiro, a falsa barba, trajada para personificar alguém; o segundo, o broche vermelho 

de estrela, alocado do lado esquero do paletó, o lado do coração. Qualquer que seja a 
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interpretação em nível micro, está presente, em nível macro, a associação com 

características definitórias de candidatos do PT, partido com o qual Ciro criou uma rixa 

nestas eleições. 

Lastreado nos contextos de eleições, de 13 anos de Governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT), em que, segundo os jornais, sucessivos escândalos de corrupção 

surgiam quase que diariamente, e do histórico de apoio de Ciro Gomes a esse partido, 

no início do governo Lula, é que poderemos compreender que a crítica se insurge por 

meio de, basicamente, dois implícitos.  

O primeiro, a necessidade de que o candidato a ser substituto ao ex-presidente 

Lula no cargo de presidente ter de integrar seu partido e, portanto, ter condutas 

impróprias e inadequadas à condução do bem público. O segundo, por seu turno, a 

condecoração de estrelas que poderia inferir a eficiência de uma pessoa. Isso porque, 

sendo político experiente, Ciro coleciona, segundo afirma, muitas conquistas, “estrelas”, 

e, similarmente, o Partido dos Trabalhadores (PT), tendo seu logo uma estrela, alega 

conquistas em seus governos. Em contraposição a isso, na imagem da charge está o 

gestual do personagem, que lhe singulariza, oportunizando sua oposição ao personagem 

que procura assumir do ex-presidente Lula. 

Em um segundo momento, podemos analisar o texto “Quem for ocupar lugar de 

Lula tem que ter estrela... ‘cumpaêru’”. O vocativo “cumpaêru” é elemento-chave para 

corroborar a interpretação do imagético. Nele, afirma-se que o personagem busca, de 

fato, personificar o ex-presidente Lula, caracterizando-se e até falando como ele. Em 

“Quem for ocupar lugar de Lula tem que ter estrela”, Ciro lança um discurso de que ele 

quem ocupará o cargo de presidente, já que, implicitamente, pressupomos que, tendo ele 

uma estrela no peito, será o sucessor natural. 
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Disponível em: <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/ciro-gomes-e-a-espingarda-de-dois-canos-
na-visao-de-aroeira/>. Acesso em: 20 out. 2018. 

 

Essa outra charge trabalha com alguns outros implícitos ligados ao histórico do 

candidato: o fato de Ciro Gomes ter feito carreira e vivido a maior parte de sua vida no 

Ceará e, além disso, ser integrante de uma família influente na região, reveste-o de 

características regionais. No plano imagético, ele está trajado de um colete com munições 

e possui em sua mão uma arma, o que aparenta ser um combatente. Essa caracterização 

remete aos tempos da prática do coronelismo ou do caudilhismo, entendidas como 

práticas de cunho político-social, própria de cidades interioranas, especialmente do 

Nordeste, em que uma elite controlava os meios de produção e todo o poder econômico, 

político e social de uma comunidade local.  

Os coronéis e os caudilhos andavam armados, como maneira de mostrar seu 

poder, até pela violência, sobre a população local. Embora ambos os movimentos, do 

coronelismo ou do caudilhismo, sejam parecidos, guardam entre si diferenças. Em suma, 

essa é uma convergência histórico-social. No entanto, para além desse cenário, podemos 

pensar: será que não há, nessa vestimenta com colete de munições, uma crítica que 

evoca o discurso armamentista de outro candidato? Trata-se de uma possibilidade 

aparente. Para fins de interpretação dessa charge, contudo, o cenário histórico basta ao 

plano imagético. Passemos ao plano verbal. 

O texto confirma o implícito. Nossos olhos deslizam, em um primeiro momento, ao 

canto superior esquerdo da imagem, que traz a enunciação “Caudilhando por aí...”, 
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corroborando o imagético. Em sequência, interpretamos o questionamento dos 

repórteres que questionam: “– O senhor está atirando pra todo lado?”. Sem o contexto, 

não sabemos a intenção de o chargista inserir esse questionamento a partir de 

interlocutores cujas mãos são apenas sua representação. Ao personagem afirmar ter dois 

canos “um esquerdo e um direito”, podemos pressupor, pelo conhecimento prévio da 

experiência política e partidária de Ciro, que ele tem inclinações ideológicas mistas, nas 

concepções de esquerda e de direita historicamente discutidas. Essa declaração, 

somada a “E quero acertar o centro”, nos traz a completude interpretativa de que 

precisamos para desvelar o não dito: sendo Ciro um caudilho, anda armado e, pela força, 

intenta obter o quer, no caso, o apoio dos partidos políticos conhecidos como “Centrão”, 

“bloco suprapartidário com viés fisiológico” (CARTA CAPITAL, 2018). 

Em sua pré-candidatura, Ciro Gomes tentou alavancar-se pelo apoio dos partidos 

que se unem na centro-direita da política. Por essa busca de apoio, tendo seguido 

diferentes ideologias, e pela sua história política na região do Ceará, está o cômico da 

charge. 

 

Disponível em: < https://www.jcronistas.com/2018/07/eleicoes-2018-ciro-ganha-e-centrao-e-de.html>. 
Acesso em: 20 out. 2018. 

 

Essa charge não possui plano verbal, como podemos ver. Em associação à charge 

anterior, ela tem o mesmo fundo histórico-social que fundamenta a questão do 

armamento de Ciro. Na imagem, percebemos um interessante detalhe: a língua do 
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personagem serve como suporte para munições. Sabendo previamente que Ciro Gomes 

costuma expor verdades e dizeres sem comedimento sobre qualquer temática que se 

discute, inferimos que sua língua é “armazém de munições”. Além disso, por sua 

experiência política, entendemos que ele teria muitas confissões a realizar sobre suas 

contrapartes, o que sustenta a ideia da arma em punho. 

Tal contexto é suficiente para a compreensão de que o candidato está livre para 

expor seus pensamentos, “atirando” contra todos os que lhe interessar. Essa inferência 

se confirmou na realidade empírica, quando, nos debates dos presidenciáveis, expunha 

posicionamento autênticos, sem linguajar eufemista. A charge comporta, portanto, uma 

crítica sobre a postura de Ciro Gomes. 

 

4.2 Fernando Haddad 

Nascido em São Paulo, em 1963, Fernando Haddad “se formou em Direito, é 

mestre em Economia e doutor em Filosofia, sempre pela Universidade de São Paulo, da 

qual é professor há mais de vinte anos” (HADDAD PRESIDENTE, 2018). Tornou-se 

candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), representante da esqueda nas eleições de 

2018, em face da impossibilidade de o ex-presidente Lula participar do pleito. Essa jogada 

política repercutiu negativamente na opinião pública, levando os políticos de oposição a 

cunhá-lo de “poste” ou “fantoche” do ex-presidente. 

 

 

Disponível em: <http://tribunadainternet.com.br/manobras-da-defesa-de-lula-acabaram-atrasando-a-
campanha-de-haddad/>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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Essa charge focaliza, no plano imagético, a troca de representante do PT para 

concorrer às eleições de 2018. A composição é crítica à medida que apresenta um 

cenário em que personagens são substituídos pela equipe de apoio. Inferimos ser um 

palco para representação, em virtude do holofote que incide diretamente na estrela 

vermelha ao fundo, logo do PT, e que projeta a sombra dos elementos em primeiro plano. 

A partir disso, a pressuposição que se desenha é a de que uma encenação se iniciará 

em substituição a outra. Os personagens são publicamente reconhecidos, o ex-

presidente Lula e o candidato à presidência Fernando Haddad, estão inanimados, 

representados por um papelão com suas imagens.  

O plano verbal embasa eficientemente essa interpretação e pode nos dizer algo a 

mais. De início, a sentença “TSE exige substituição na propoganda eleitoral” alude, em 

sentido literal, à troca imediata da campanha que, obstaculizada, ocorria tendo como pré-

candidato do PT o ex-presidente Lula; além disso, a exigência proveniente de decisão 

judicial de retirada de qualquer ligação ao ex-presidente Lula na campanha de Haddad, 

sob o argumento de não confundir o eleitor.  

Posteriormente, a palavra constante na camiseta dos personagens que 

movimentam as imagens de Lula e de Haddad, “Produção”, embora incompleta, 

conseguimos entendê-la, mostra a movimentação natural de bastidores para substituição 

de quaisquer objetos/personagens que se mostrem inadequados ao cenário para a 

representação. 

 

Disponível em: <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/eu-sou-haddad-eu-sou-lula-por-pataxo/>. 
Acesso em: 20 out. 2018. 
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Essa charge, igualmente a anterior, tem o plano imagético representando uma 

troca de papéis, o que nos remete ao teatro. O candidato do PT assume a “máscara” do 

ex-pré-candidato, cuja candidatura foi negada, personificando-o, vice-versa. Para além 

dessa inferência imediata, é importante, previamente, entender que Haddad, no início da 

idealização e logo após sua confirmação como candidato, realizava consultas constantes 

ao ex-presidente Lula, em visitas à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, 

onde Lula está preso. Isso oportunizou intensas críticas da mídia e de candidatos da 

oposição que viam nessas visitas interferência política direta de Lula. Assim, quem estaria 

ditando as regras do jogo político das eleições do PT seria o ex-presidente, Haddad 

representava apenas um fantoche. De seu lado, o plano verbal contribui para confirmar 

essa inferência de troca de papéis, explicitando a assunção de ambos acerca de suas 

novas identidades.   

 

Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/haddad-x-bolsonaro/>. Acesso em: 20 out. 2018. 

 

A charge evidencia tensão entre os dois principais candidatos nas eleições de 

2018, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Eles representaram dois extremos de 

discursos, o que nos rememora Ciro Gomes como terceira via, conforme aduzimos 

anteriormente. Essa charge traz, no plano imagético, a representação facial de ambos. 

Na leitura, podemos visualizar que, à esquerda, Jair Bolsonaro é representado com feição 

raivosa, rancorosa, como se mostrasse objeção a algo. À direita, por sua vez, Fernando 
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Haddad é representado com feição séria, sóbria, como se mostrasse imparcialidade e 

seriedade em face de algo. Inferimos dessas representações aquilo que se confirma na 

realidade empírica, que se mostrou nos debates em que ambos os candidatos 

participaram. 

Em associação à imagem, o plano verbal comporta forte crítica acerca do 

posicionamento pessoal de ambos sobre assuntos correntes, tais como homofobia, 

direitos humanos, relações políticas, além de objetos que, possivelmente, os 

representam. As sentenças “Dois extremos” e “A escolha é sua!” suscitam no alocutário, 

o leitor, a necessidade de posicionamento. A opção será por qual dos extremos: um que 

focaliza temáticas de exclusão e preconceito, amigo de um político com indícios de 

corrupção, tendo um revólver como representação concreta de seus pensamentos, ou 

um que vislumbra inclusão, com visão humanista, defensor da educação, amigo de um 

político que, embora com indícios de corrupção, desenvolveu o país e o alçou a um 

patamar de prosperidade e riqueza, tendo como representação concreta de seus 

pensamentos um livro? A charge estimula, assim, a inevitável escolha em uma eleição, 

retirando do nível implícito representado na leitura imagética e explicitando esses 

comportamentos e posicionamentos. 

 

 

Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/manuela/>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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Essa charge cita quatro candidatos das eleições de 2018, em primeiro plano, Jair 

Bolsonaro e Fernando Haddad e sua vice na chapa, Manuela d’Ávila, e, em segundo 

plano, Ciro Gomes e Marina Silva. Do plano imagético, inferimos que, no primeiro plano, 

estão os candidatos mais acirrados na corrida eleitoral, portanto com maiores chances 

de provável eleição, praticamente empatados. No segundo, em perspectiva e com leve 

sobreposição caracterizada pelo braço direito, conseguimos entender que Ciro Gomes 

encontra-se sensivelmente à frente de Marina Silva. O rastro da estrela do PT, sobre a 

qual se encontram sentados Haddad e Manuela, é representativo para pressupor haver 

uma disparada da intencionalidade de votos nessa chapa, tendo ela ultrapassado os dois 

últimos colocados. Inferimos a existência de uma corrida, que, contextualmente, está 

lastreada na “corrida eleitoral”, corrida pelo voto, natural de um processo de eleições. 

Ademais, podemos visualizar, na chapa montada na estrela, o sorriso 

característico de seus candidatos e, com Haddad, uma guitarra, à qual associamos seu 

gosto por tocá-la e, portanto, por música. Do paciente acamado, Jair Bolsonaro, não se 

poderia inferir outra coisa que não de ele estar adoentado. Contextualmente, essa 

enunciação se oportuniza significativa por sabermos que ele se encontra desse modo na 

representação porque sofreu uma malfadada tentativa de homicídio, o que lhe trouxe 

sérias consequências à saúde e a consequente necessidade de internação. Em que pese 

a isso, pela charge, inferimos que Bolsonaro está na acirrada disputada pelo primeiro 

lugar, mesmo hospitalizado. As setas vermelha e azul indicam, contudo, a ascensão de 

Haddad e Manuela e o declínio de Bolsonaro nas intenções de voto, conforme era 

aventado por pesquisas. 

Partindo para o plano verbal, as porcentagens são indicadores que sustentam a 

pressuposição de que as setas indicadoras nos trazem, de ascensão e declínio nas 

intenções de voto. Demais disso, os dizeres “Pro Brasil ser feliz de novo” e “Que estrela 

foi essa, tá oquei!?” sinalizam para a confirmação de ultrapassagem dos candidatos da 

“estrela” ao primeiro lugar, com o fito de tornar o Brasil feliz novamente com um governo 

popularmente reconhecido pelas suas boas (ou más) políticas. Esse era o mote das 

campanhas do PT. 
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4.3 Geraldo Alckmin 

Nascido em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, em 1952, Geraldo José 

Rodrigues Alckmin Filho, atualmente presidente do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), é médico e político, candidatou-se duas vezes ao cargo de Presidente 

da República brasileira. 

 

 

 

Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/alckmin/page/4/>. Acesso em: 8 dez. 2018. 

 

No plano imagético, visualizamos que Alckmin está sendo medido em seu 

tamanho e que, constantemente, pelos riscados na parede, tem diminuído. Disso 

inferimos que sua popularidade está em baixa. Se confrontarmos essa informação 

contextualmente com o fato de que, em 2006, ao candidatar-se à Presidência da 

República, no pleito contra o ex-presidente Lula, conseguiu lograr êxito ao chegar à 

segunda colocação, compreenderemos que estava em “alta” – essa palavra é 

polissêmica em detrimento à imagem – e que tem sofrido sucessivas reduções no apoio 

do eleitorado. 

Passando ao plano verbal, entendemos que a inferência é correta. A contradição 

presente na sentença “Parabéns! Você está diminuindo” comporta a crítica de redução 

de importância de seu partido no cenário político. Há quase vinte anos o PSDB não ganha 

o pleito para a Presidência da República, apesar da clássica polarização que ocorria entre 

PT e PSDB. Além disso, os casos de corrupção suscitados em sua gestão no estado de 
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São Paulo contribuíram para essa diminuição de apoio, o que, possivelmente, refletiu-se 

em sua quarta colocação na corrida presidencial de 2018. 

 

 

Disponível em: <http://www.tijolaco.net/blog/por-fora-de-alckmin-nao-e-corrupcao-diz-procurador/>. 
Acesso em: 5 nov. 2018. 

 

Essa outra charge faz uso de uma caricatura de Alckmin, explorando sua mais 

marcante característica física, o nariz. No plano imagético, vemos o nariz alongado do 

personagem e, simultaneamente, o bico de um tucano encostando-o. Além disso, 

podemos perceber a semelhança da linguagem corporal do personagem e do tucano, 

ambos sensivelmente curvados. Sabemos a priori que o tucano é símbolo representativo 

de seu partido político. Assim, esse plano suscita uma ligação identitária entre Alckmin e 

o seu partido, ou por uma característica física, como o nariz alongado e o bico do tucano, 

ou por uma característica fisiológica, no que concerne a seus posicionamentos e 

comportamentos como membro do PSDB.  

No plano verbal, essa inferência se confirma. Ademais, assim como o próprio 

animal nomeado tucano, aqueles que integram o PSDB também são chamados dessa 

forma, o que corrobora essa relação identitária. Somado a isso, o animal personificado 

sustenta a necessidade de “reconhecer” ser Geraldo Alckmin “a cara” do partido, com 

todas as características exacerbadas. 
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Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/eleicoes-2018/page/27/>. Acesso em: 8 dez. 2018. 

 

Nessa charge, Alckmin é representado, no plano imagético, como uma ovelha, e 

o “Centrão”, que consiste, conforme afirmamos em uma análise de charge de Ciro 

Gomes, em um “bloco suprapartidário com viés fisiológico” (CARTA CAPITAL, 2018), de 

centro-direita, como uma máquina de tosquiar. A implicatura dessa representação 

depende fundamentalmente do contexto em que se lança essa charge.  

De acordo com o que vimos no início das eleições de 2018, no período de pré-

lançamento de candidaturas, os pretendentes ao pleito buscavam apoio político para 

constituir alianças para, assim, terem mais tempo de televisão. Geraldo Alckmin concorria 

com Ciro Gomes para obtenção do apoio do Centrão. Contudo, o que é necessário 

compreender para a completude da interpretação da charge é que, sabidamente, esse 

grupo conhecido como Centrão, embora numeroso e agregador de diversos partidos, 

mantém uma política de troca de favores, o que ficou midiaticamente conhecido como 

“toma lá dá cá”. Isso é entendido como uma política que favorece negociatas e, por 

conseguinte, facilita a corrupção. O cômico reside nessa relação que se estabelece entre 

a ovelha, ingênua, que conversa de forma genuína e despretensiosa com seu algoz, a 

máquina de tosquiar, que lhe tirará toda a lã. 

No plano verbal, atesta-se essa relação. Geraldo Alckmin, como ovelha, se 

apresenta ao Centrão “– Olá! Eu sou o Alckmin” – no intuito de obter o referido apoio. O 

Centrão, coisificado na máquina de tosquiar, responde “– Olá, eu sou uma máquina de 

tosquiar”. O artigo indefinido nesse plano é importante para compreender que não se 

trata de máquina específica, ela é genérica e indetermina o sujeito, assim como, por trás 
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do Centrão, são indeterminados os atores que participam, na eventualidade, de acordos 

suspeitos. 

 

Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/vitor/polarizacao-2/>. Acesso em: 8 dez. 2018. 

 

Essa charge comporta, no plano imagético, uma série de significações. Pela 

composição, inferimos a participação dos personagens em um debate eleitoral. De início, 

podemos visualizar, na parte superior, à esquerda, o candidato Jair Bolsonaro retratado 

como uma figura histórica importante, Hitler. No centro, temos a representação de 

Geraldo Alckmin como um anjo, haja vista a auréola que pende em sua cabeça, e, 

caricaturalmente, seu nariz, representando uma arma. O nariz faz oposição direta à figura 

de anjo, isso porque, pelo conhecimento de mundo, compreendemos que anjos são 

divindades pacíficas que não utilizam armamentos. Entretanto, essa imagem do nariz de 

Alckmin possui relação precisa com a representação de Bolsonaro como Hitler.  

Tomando o contexto histórico prévio, Hitler foi um ditador que dizimou milhares de 

vidas que não se enquadravam no perfil por ele aceitado (LGBTs e judeus, por exemplo). 

Associado a esse perfil de Hitler, inferimos a representação trazida pelo chargista de 
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Bolsonaro, em razão de seus controversos pensamentos, publicamente explicitados, 

especialmente em relação ao armamento da população.  

Por fim, o nariz de Alckmin está, a todo tempo, voltado a seu lado esquerdo, onde 

vemos uma sombra com uma estrela branca no peito, dos contornos, inferimos ser o ex-

presidente Lula que, misteriosamente, na parte inferior da charge, desaparece de forma 

repentina. O lado esquerdo também é representativo, além disso a cor que o representa, 

característica do Partido dos Trabalhadores (PT); o azul, por seu turno, comumente 

associado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

Na parte inferior da charge, nos surpreendemos com o desaparecimento do ex-

presidente Lula da cena. Relacionando à fumaça que sai do nariz de Alckmin, 

pressupomos que este executou o ex-presidente Lula. Embora toda essa compreensão 

possa ser extraída apenas do plano imagético, o plano verbal esclarece o porquê desse 

ato significativo. 

No plano verbal, Alckmin é arguido sobre como acabar com a polarização política 

que se instalou no país. Não se direcionando ao locutor, responde “– Fácil”, e dispara 

contra a imagem do ex-presidente Lula, que some em seguida. Concluímos, por 

pressuposição, portanto, que a eliminação (física mesmo) é a única alternativa para 

acabar com essa polarização e, assim, dar a vitória à direita, espectro ideológico do qual 

Geraldo Alckmin é parte. 

 

4.4 Jair Bolsonaro 

Nascido em Glicério, interior de São Paulo, em 1955, Jair Messias Bolsonaro 

“formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, ingressou na reserva em 

1988, no posto de Capitão e concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro sendo 

eleito vereador” (BOLSONARO, 2018). Além disso, foi deputado por quatro mandatos e 

considerado de pouca relevância, integrante do baixo clero político. 
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Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/charges/1813-simanca-bolsonaro>. Acesso em: 20 out. 2018. 

 

Essa charge sobre Bolsonaro traz muitos signos que se assemelham à última 

charge analisada a respeito de Alckmin. Pelo plano imagético, vemos, na parte superior, 

as bandeiras do Brasil e de Israel, Bolsonaro ao centro com microfone em uma das mãos 

e a outra mão acenando com um gesto que recorda os seguidores de Hitler exaltando-o, 

e uma mesa redonda com uma plaqueta com seu nome. Remetendo ao contexto histórico 

do nazismo descrito anteriormente, o gesto de Bolsonaro choca frontalmente com dois 

elementos: a bandeira do Brasil e a de Israel. Primeiro, porque, sendo o Brasil país de 

proporções continentais, possui grande diversidade e orientações, não se coadunando 

com os pensamentos e a postura do personagem. Segundo, porque Hitler, na Alemanha, 

perseguiu e matou milhares de judeus, o que, na pressuposição, retrataria uma ofensa a 

Israel. 

Na parte inferior da charge, vemos Hitler nas chamas do inferno sendo admirado 

por Lúcifer e reproduzindo a saudação que seus seguidores faziam em sua em 

homenagem. A correlação com a parte superior é inevitável e possibilita inferir, 

basicamente, duas coisas: a personificação de Hitler em Bolsonaro, assumindo, 

principalmente, seu comportamento e postura, e a definição de que, se Bolsonaro segue 

os passos de Hitler, portanto, está fadado ao inferno.  

Demais disso, ainda no plano imagético, a mesa redonda reproduz a ideia de 

participação de Bolsonaro em algum evento (palestra, mesa-redonda, etc.) e, mais 
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importante, em algum lugar pertencente à comunidade judaica no Brasil. Portanto, é 

contraditória sua presença nesse ambiente, tendo em vista que ele reproduz o 

comportamento de um ditador que caçou e feriu de morte milhares de judeus. Por fim, 

direcionando-nos para o plano verbal, entendemos claramente o local em que se 

encontra: no Clube Hebraico localizado no Rio de Janeiro, e o porquê da contradição 

presente na charge. 

 

 

Disponível em: < https://www.cut.org.br/noticias/professores-assinam-manifesto-contra-a-insensatez-de-
bolsonaro-1e06>. Acesso em: 20 out. 2018. 

 

Essa outra charge segue a linha da anterior, contudo suscita outra temática 

relacionada a preconceito, exposto publicamente por Bolsonaro, o preconceito a negros, 

a gays e a mulheres (misoginia). Como é cediço, Bolsonaro nutre posicionamentos 

controversos a respeito de uma série de assuntos que resvalam no politicamente 

incorreto. Para além da camiseta com a suástica, símbolo que remete ao nazismo de 

Hitler, percebemos, no plano imagético, outros elementos. O primeiro, e o que, de início, 

chama-nos mais a atenção, é o fato de haver, atrás do personagem em primeiro plano, 

uma pessoa caída ao chão, precisamente uma mulher negra, trajada com um vestido 

vermelho. Associado a isso, está a feição rancorosa de Bolsonaro, que segura um pedaço 

de madeira em cuja ponta está um parafuso. 



43 

 

A imagem é suficiente para inferirmos a violência praticada contra a mulher negra, 

que, senão morta, está seriamente machucada em virtude das pauladas que o 

personagem, homem, desferiu-lhe. Inferimos também a violência doméstica sofrida por 

milhares de mulheres, que, no contexto do discurso machista e tradicionalista proferido 

publicamente por Bolsonaro, pressupõe-se ser apoiada pelo personagem. 

No segundo momento, recorremos ao plano verbal para esclarecer a situação. 

Compreendemos, então, ao recordarmos de uma entrevista dada pelo personagem, em 

que responde a uma pergunta a respeito do que faria se o filho se apaixonasse por uma 

negra, o posicionamento de Bolsonaro sobre negros. Para ele, consiste em uma 

promiscuidade falar na possibilidade de seu filho se apaixonar por uma pessoa negra, 

mas a charge diz algo a mais, acrescenta gays, porque sabemos, a priori, dos 

posicionamentos homofóbicos de Bolsonaro.  

 

 

Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/eleicoes-2018/page/3/>. Acesso em: 5 dez. 2018. 

 

A comicidade proveniente dessa charge encontra-se na caracterização de 

Bolsonaro como personagem de um famoso seriado mexicano recorrentemente 

apresentado em um canal da tv brasileira, o Chaves. Sabendo ser o Chaves um 

personagem pobre, que reside em um barril, inferimos dois motivos: a necessidade de se 

retratar como uma pessoa humilde a seus eleitores e a de se esconder para não ser 
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encontrado por quem o procura, no caso Fernando Haddad ao fundo. Esta última 

pressuposição, no entanto, só pode ser ativada em associação ao plano verbal. Além 

disso, no plano imagético, visualizamos papéis pendurados ao barril dentro do qual se 

encontra e o símbolo de um aplicativo de troca de mensagens conhecido, o WhatsApp. 

Apenas contextualmente podemos entender isso, Bolsonaro, como é sabido de todos, 

utilizou muito desse recurso, das redes sociais, para fazer sua campanha. 

No plano verbal, vemos o personagem ao fundo chamando Jair Bolsonaro para 

realizar um debate. Como contextualmente sabemos da não participação de Bolsonaro 

nos debates eleitorais do segundo turno das eleições de 2018, inferimos que ele está se 

escondendo dentro do barril. Em sua mão direita, contudo, vemos um suposto atestado 

de seu médico, em virtude do atentado que sofreu, que o isenta de não participar do 

debate para o qual é convidado. Em uma leitura desse atestado, vemos que há um erro 

elementar de grafia do verbo “poder”, que, na correta conjugação, é grafado como 

“posso”, e não como “poço”, na conjugação da primeira pessoa do caso reto gramatical 

“eu”, o que nos remete à maneira errada que Bolsonaro, e o próprio Chaves, fala ou 

escreve; sugere, também, a falsificação do atestado, por associação à autoria ser do 

próprio Bolsonaro. 

Adicionalmente, o barril de Bolsonaro é identificado como Caixa 2, e não como 

Casa de número 8, como é a identificação do barril de Chaves, estando essa identificação 

próxima ao símbolo do aplicativo Whatsapp, que, consequentemente, está próximo da 

tag escrita “Fêiqui Nius”, em alusão aos termos em inglês Fake News (Notícias Falsas). 

A implicatura proveniente desses elementos reside no fato de que Bolsonaro utilizou-se 

da ajuda de instituições para financiar campanha caluniosa contra seu adversário no 

segundo turno no aplicativo de troca de mensagem, influenciando, de forma ilegal e não 

declarada, as eleições de 2018. 
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Disponível em: <http://www.cartunfolio.com/>. Acesso em: 5 dez. 2018. 

 

Esta outra charge, no plano imagético, apresenta, na parte superior, os seguintes 

personagens: Bolsonaro, um médico e o que aparenta ser a esposa do primeiro em um 

hospital. Ao fundo, visualizamos Bolsonaro com expressão triste e olhar caído, trajado 

com vestes comuns a hospitais e, do seu lado direito, uma bolsa presa à barriga. A leitura 

é inversa das charges anteriores, iniciando-se pelo segundo plano e passando, em 

seguida, para o primeiro, no qual visualizamos uma conversa em que a expressão da 

mulher se mostra de preocupação e a do doutor, de atenção. Abaixo, vemos uma 

expressão assustada do médico. A realização plena dessa interpretação ocorrerá apenas 

no plano verbal, senão vejamos. 

Ao ser interpelado pela mulher “– Doutor, quando vão tirar o saco de bosta?”, o 

médico, entendendo que o paciente é o presidente eleito do Brasil, pressupõe 

erroneamente que ela está falando a respeito do homem, nestes termos: “ – Caramba! 

Mas já estão pensando em impeachment?!”. Esse posicionamento do médico consistiria 

em uma ofensa ao paciente, uma vez que, nesse entendimento, ele seria uma pessoa 
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desprezível. No entanto, ela certamente se refere à bolsa intestinal, de colostomia, que 

redireciona fezes do ânus para a área externa da barriga de Bolsonaro. Nesse contexto, 

recordamos a tentativa de homicídio com uma faca, já explicada anteriormente, pela qual 

Jair Bolsonaro precisou realizar uma série de procedimentos cirúrgicos e, assim, 

implantar uma bolsa intestinal. A crítica se faz a Bolsonaro, quando o significado da “bolsa 

de bosta” se estende ao homem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em termos de conclusão, pudemos observar, nas 16 charges analisadas, a força 

que os implícitos exercem na interpretação desse gênero textual. A enunciação realizada 

pela charge está amparada em mecanismos semânticos e discursivos que possibilitam a 

plena concretização dos significados, os quais são tanto linguisticamente quanto 

socialmente construídos. A prática social do discurso, portanto, está presente nessa 

construção e oportuniza lançar olhar crítico sobre a realidade empírica. 

Todo o recorte teórico trazido diz respeito a esses mecanismos de que a língua se 

utiliza para tecer a construção dos significados. As críticas suscitadas pelo corpus 

selecionado dizem, por sua vez, respeito a um contexto específico, o das eleições 

brasileiras de 2018. Procurou-se, assim, trazer charges que apresentassem a 

representatividade de discursos de cada um dos quatro principais candidatos que 

disputaram as eleições para Presidente da República brasileira em 2018, Ciro Gomes, 

Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Jairo Bolsonaro. 

Com efeito, analisamos, sob a perspectiva da semântica da enunciação, apoiados 

em conceitos como gênero textual, discurso e implícitos, os subentendidos que compõem 

o discurso construído sobre determinado tipo de charge – a charge política. Em resposta 

ao questionamento lançado na introdução deste trabalho, a saber, nas charges, como os 

implícitos desempenham papel para a formação do sentido, entendemos que os 

implícitos consistem em poderosos mecanismos semânticos competentes para, em 

associação à experiência prévia do leitor, organizar a informação extraída do texto verbo-

visual contextualmente.  

Vimos, com isso, que os pressupostos possuem papel fundamental à construção 

da significação nesse tipo de texto verbo-visual e, por meio deles, compreendemos as 

manifestações de intencionalidade no uso desse gênero textual, além de como os 

significados se constroem, signos verbais e visuais que colaboram para essa construção. 

Espera-se que este trabalho seja uma contribuição linguística para o cenário 

político das eleições de 2018, em que mostramos a importância da interpretação do texto 

verbo-visual como instrumento para o entendimento das intencionalidades presentes nas 

charges de cunho político. 
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