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Resumo 

Desde suas origens, a charge está associada à realização de críticas e até mesmo de 

denúncia em diversas questões da sociedade. O objetivo desse trabalho é apresentar 

algumas charges que saíram dos papéis e ganharam as ruas em manifestações sociais, 

auxiliando os manifestantes na transmissão das ideias de sua causa, levando em 

consideração os estudos da filosofia da linguagem de Mikhail Bakthin que evidencia a 

natureza ideológica do signo. Portanto, pretende-se apresentar as significações, 

realizando uma análise das charges por meio da metodologia de análise de imagens de 

Panofsky, apontando de que forma as charges transmitem os mesmos discursos das 

manifestações, atuando como uma ferramenta persuasiva. 
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Introdução 

  

Desde o seu surgimento, a charge está diretamente ligada à realização de críticas 

e até mesmo de denúncias sobre diversas questões que permeiam a sociedade, utilizando 

como a principal ferramenta o humor, que pode ou não resultar no riso. De acordo com 

a pesquisa realizada por Daniel de Oliveira Figueiredo (2012), o humor não está 

necessariamente associado ao engraçado, mas sim agindo “como um fator que 

potencializa transgressão de entendimento nos leitores e resistência simbólica” 

(FIGUEIREDO, 2012, p.98). Com essa afirmação, é mais fácil evidenciar a função 

transgressora que a charge possui. 

A história da charge no Brasil sempre esteve associada à crítica da política e dos 

costumes, sendo que a primeira charge publicada no país, ainda no século XI, tinha 

como tema uma cena de suborno, o que já indicava características denunciadoras dessa 
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forma de desenho. Segundo Tânia Regina de Luca e Ana Luiza Martins, a charge 

chamou a atenção dos brasileiros desde sua primeira inserção no país, pois “a válvula de 

escape do humor funcionou como antídoto contra a censura vigente, bem como o 

desenho, como expressão plausível de fácil e imediata comunicação” (LUCA; 

MARTINS, 2006, p.26-27). As autoras ainda apontam que esses desenhos 

“introduziram no Brasil a caricatura como narrativa, recurso poderoso que educava, 

fazia rir, enfeitava e potencializava uma iniciante imprensa das letras” (Idem, p. 29). Ou 

seja, a charge funcionou como uma forma de denúncia e de críticas, pois ela 

comunicava facilmente com as pessoas, até mesmo as não alfabetizadas, fator muito 

recorrente na época. Quanto à censura, nos períodos ditatoriais vividos no Brasil, a 

charge também funcionou como uma forma de criticar e denunciar diversas práticas 

governamentais e sociais, porém, sempre necessitando usar a criatividade para expor 

suas ideias de forma camuflada, mas sem perder o sentido crítico. 

Portanto, há muito tempo, as charges no Brasil vêm sendo utilizadas como forma 

de transmitir e reforçar ideais políticos, sociais e humanitários, realizando denúncias e 

críticas acerca de diversos assuntos na sociedade. Por conta disso, muitas charges são 

utilizadas em manifestações e passeatas como auxílio do discurso daquela causa. Como 

exemplo, é possível apresentar uma das mais representativas utilizações da charge como 

símbolo de militância no Brasil, que data do final da década de 1980 sobre a 

reivindicação social das eleições diretas para presidente da República. Naquele 

momento, um desenho produzido pelo cartunista Henfil ganhou as ruas estampando 

camisetas, faixas e cartazes em diversas passeatas em favor das eleições diretas. O 

movimento utilizou o desenho que apresentava a caricatura do político Teotônio Vilela, 

conhecido por sua militância em favor das eleições diretas, exclamando o bordão 

“Diretas Já!”. Bordão esse criado pelo próprio Henfil e que deu nome ao movimento. 

Também em um contexto de militância, o cartunista brasileiro Carlos Latuff 

produz diversas charges que são utilizadas em diferentes manifestações, tanto no Brasil 

como no exterior. Contando com uma carga crítica e uma característica de denúncia, 

seus desenhos são muito utilizados em temas como a defesa da causa Palestina, 

movimentos feministas e LGBTS, violência policial e conjuntura política de modo 

geral. Alguns de seus trabalhos são produzidos de forma autoral, expressando a sua 

opinião sobre o fato, porém, alguns trabalhos são produzidos a partir de solicitações de 
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sindicatos, entidade sociais ou organizadores de eventos para transmitir, por meio da 

charge, os ideais daquela manifestação. 

No decorrer deste artigo serão apresentados alguns exemplos de como as charges 

de Carlos Latuff serviram como uma ferramenta de auxílio para manifestações sociais. 

Selecionamos três exemplos, tendo como temas a redução da maioridade penal, a 

atuação da ex-presidente Dilma Roussef e a luta por justiça enfrentada pelos familiares 

das vítimas do incêndio da Boate Kiss na cidade de Santa Maria/RS. Pretende-se 

mostrar de que forma seu trabalho vem sendo utilizado como uma ferramenta 

discursiva, auxiliando os manifestantes a transmitir suas ideias, causas e projetos. 

 

Charge e o discurso ideológico de Bakhtin  

 

A charge é uma manifestação de linguagem, constitutiva das linguagens 

iconográficas, devido à sua produção ser realizada por meio do traço humana. Muito 

embora a charge esteja associada ao cômico e ao entretenimento, o seu uso vai muito 

além desses objetivos. Com o passar do tempo, a charge foi ganhando espaço e se 

tornando um importante meio de expressar uma opinião e, conforme apontado por 

Rozinaldo Miani (2012, p.41) a charge passou a revelar o seu potencial político e 

ideológico enquanto manifestação de linguagem, ou seja, o autor afirma que a charge 

foi ganhando credibilidade, expondo seu ponto de vista e suas críticas. Ainda sobre essa 

questão, Aucione Agostinho (1993) reforça que a charge “não pretende apenas distrair, 

mas, ao contrário, alertar, coibir e levar a reflexão” (apud MIANI, 2012, p.40). 

Com essa afirmação, a relação entre a charge e as manifestações sociais se torna 

compreensível, já que estas procuram exatamente alertar, denunciar e levar a uma 

reflexão, até mesmo uma ação. Situação essa também apontada por Miani (2012) que 

salienta a função persuasiva da charge que pode produzir um envolvimento com o 

receptor por meio do humor podendo, inclusive, resultar em uma mobilização. Portanto, 

a charge constitui um elemento importante de manifestação de ideias e ideologias 

durante as passeatas, conseguindo transmitir as informações que os manifestantes 

desejam e, assim, fazer com que a sociedade se mobilize em prol de suas causas. Para 

Antonio Luiz Cagnin, o objetivo da charge é 
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[...] expor uma idéia, dissertar sobre um tema. Ainda que esteja ligada 

a um fato ou acontecimento e o represente de alguma forma, sua 

preocupação ou a do chargista, não é o acontecimento, mas o conceito 

que faz dele, ou mais comumente a crítica, a denúncia do fato, quando 

não procura aliciar o leitor para os seus arrazoados, princípios, 

programas ou ideologia (CAGNIN, s/d apud MIANI, 2012, p.40-41). 

  

Neste ponto, é importante entender como Mikhail Bakhtin, em sua obra 

Marxismo e Filosofia da Linguagem (2006), realizou os seus estudos sobre a filosofia 

da linguagem e o relacionou com a questão da ideologia. Como já exposto, a charge é 

uma forma de linguagem e, para Bakhtin, a linguagem é a arena onde se desenvolve o 

confronto e a luta de classes, “já que a palavra, como sabemos, reflete sutilmente as 

mais imperceptíveis alterações da existência social” (BAKHTIN, 2006, p.45). Além 

disso, o autor afirma que conceber a filosofia do signo ideológico a partir da filosofia da 

linguagem é a única forma de fazer com que os estudos de Marx abranjam todas as 

estruturas ideológicas imanentes. Segundo o autor, 

 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se 

refrata. O que é que determina esta refração do ser no signo 

ideológico? O confronto de interesses sociais nos limites de uma só e 

mesma comunidade semiótica, ou seja: a luta de classes (BAKHTIN, 

2006, p.45). 

 

Portanto, de acordo com os estudos do autor, todo signo é ideológico, logo a 

charge também se constitui como signo ideológico tendo em vista se tratar de uma 

manifestação de linguagem. Para Bakhtin, “ali onde o signo se encontra, encontra-se 

também o ideológico” (BAKTHIN, 2006, p.30). Justamente a partir dessas ideias, Miani 

afirma que a charge possui uma natureza discursiva e ideológica e, nesse sentido, é 

possível reconhecer que a charge é utilizada em algumas manifestações sociais para 

corroborar com o seu respectivo propósito discursivo. Nessa reflexão, é importante 

salientar que, conforme argumentado por Marx (1984), ideologia é a exteriorização das 

ideias das classes dominantes sobre as classes dominadas, em uma determinada época 

histórica e “a charge, neste contexto e entendida como uma dessas práticas discursivas, 

ganha força como reveladora de ideias e expressão ideológica de uma determinada 

posição política que está no exercício do poder (MIANI, 2012, p.45). 

Como “a charge [...], aciona um mecanismo que produz sentido e verdade na 

imaginação e, através dela, articula seu discurso na fronteira da realidade, pelas bordas 
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da razão” (TEIXEIRA, 2005, p.75.), é necessário realizar uma análise dessas charges, 

verificando quais elementos estão presentes no desenho, quais figuras, pessoas ou 

acontecimentos ela deseja expressar e em que contexto ela está inserida. 

Vale lembrar que, conforme apontando por Peter Burke em seu livro 

Testemunhar Ocular (2004), as imagens contam uma história. Portanto, é interessante 

ressaltar que a charge, por ser uma imagem, conta uma história por meio do desenho. 

Afirma o autor: 

 

[...] pode-se argumentar que as funções das imagens é ainda mais 

importante enquanto a revolução está acontecendo. Elas tem muitas 

vezes contribuído para politizar pessoas comuns, especialmente - mas 

não exclusivamente - em uma sociedade pouco letrada (BURKE, 

2004, p.182). 

 

Portanto, é possível perceber como as charges de Carlos Latuff, produzidas e 

publicadas enquanto as ações estão ocorrendo, retratando um acontecimento 

contemporâneo, auxiliam no processo de conscientização das pessoas, servindo, 

inclusive, como uma voz ativa dos manifestantes. Afinal, elas são produzidas no 

contexto da ação, refletindo os sentimentos, opiniões e dúvidas que estão evidenciados 

durante a ocorrência do acontecimento. Sendo assim, a charge consegue transmitir o 

imaginário social naquele momento, expressando os discursos e as ideologias. 

 

A charge ganhando as ruas 

 

Devido essa função persuasiva em que explana questões discursivas e 

ideológicas, a charge vem sendo utilizada em algumas manifestações sociais como 

forma de transmitir e reforçar os ideais de tais manifestações, tanto no Brasil, como no 

exterior. Durante passeatas, greves e mobilizações sociais não é difícil encontrar placas, 

faixas e cartazes estampando charges que transmitam o mesmo pensamento daqueles 

manifestantes. 

Por serem produções imagéticas, as charges necessitam de análises específicas e, 

portanto, é necessário extrair as representações e significações por meio dos elementos 

que as constituem. Levando em consideração a metodologia de análise proposta por 

Erwin Panofsky (2004), em que é preciso identificar os elementos que estão presentes 

na imagem, apontando o que elas representam e assim inseri-las no contexto em que 
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foram produzidas, as charges a seguir serão observadas e analisadas seguindo tal 

metodologia.  

Como primeiro exemplo, é apresentada a charge (figura 1) produzida por Carlos 

Latuff e que serviu de ilustração para os anúncios da Caminhada em Defesa da Vida, 

ocorrida no Rio de Janeiro, e que teve por objetivo a defesa pela não redução da 

maioridade penal no Brasil. Em 2009, as discussões acerca dessa questão voltou a ser 

assunto na mídia e no Congresso Nacional, pelo fato de que em abril daquele ano a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados passou 

a examinar pedidos de emendas que reduziam a maioridade penal de 18 anos para 16 

anos. Naquele momento, a população passou a se manifestar a respeito dessas 

discussões, uns a favor e outros contra a redução. Nesse contexto, Carlos Latuff 

publicou uma charge que apresentava o seu posicionamento sobre a situação. 

 

FIGURA 1 

 

Título: Redução Maioridade penal 

Fonte: Disponível em: <https://arthurzbygniew.blogspot.com.br>. Julho de 2009. 

 

No desenho é possível ver a representação de um homem de terno, posicionado 

atrás de um muro enquanto aponta uma arma para a cabeça um menino negro que 

carrega uma bola de futebol em uma de suas mãos. No corpo homem é possível ler a 

palavra “Estado” indicando, portanto, que este homem é a representação imagética do 
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Estado. Ao analisar os elementos que constituem essa charge, conseguimos extrair os 

signos ideológicos apontados por Bakhtin. 

 

Afinal, compreender um signo consiste em aproximar o signo 

apreendido de outros signos já conhecidos; em outros termos, a 

compreensão é uma resposta a um signo por meio de signos. E essa 

cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas, deslocando-se de 

signo em signo para um novo signo, é única e contínua: de um elo de 

natureza semiótica (e, portanto, também de natureza material) 

passamos sem interrupção para um outro elo de natureza estritamente 

idêntica (BAKHTIN, 2006, p.32). 

  

O Estado representado de tal forma indica que se trata de uma instituição 

superior em relação ao menino e que está protegido atrás dos muros. Localizado atrás 

do menino é possível ver traços do que seria uma favela do Rio de Janeiro e o jovem, ao 

ser desenhado com uma bola nas mãos, sugere que estava apenas brincando, 

característica que reforça a ideia de que é uma criança em situação normal. A ideia geral 

que a charge acaba por transmitir é a de que, ao reduzir a maioridade penal, o Estado 

deseja atingir apenas os jovens negros e moradores das favelas. 

Outros dois elementos interessantes de serem analisados nessa charge são os 

desenhos do helicóptero sobrevoando a favela e a asa-delta sobrevoando o Pão de 

Açúcar, reconhecidamente um local voltado para o turismo. Esses dois elementos 

inseridos no desenho mostram que as favelas são sempre alvo de observação e controle 

policial, necessitando de vigilância aérea, enquanto do outro lado prevalece o lazer e a 

diversão.  

Devido todos os elementos encontrados na charge e a carga discursiva e 

ideológica que ela apresenta, o desenho foi utilizado em um outdoor referente a uma 

manifestação, que foi nomeada como Caminhada em Defesa da Vida, que ocorreu em 

24 de Julho de 2009 (figura 2). No outdoor, a charge foi associada à seguinte frase: 

“Candelária, Vigário Geral, Baixada, Alemão... Até Quando?”. Essa frase faz alusão às 

chacinas ocorridas nessas localidades onde dezenas de jovens foram mortos. Mais 

abaixo é possível ler “Infeliz é a sociedade que assiste passivamente a sua juventude ser 

exterminada”. Essa frase está diretamente ligada ao interesses do Estado, como 

apresentado pela charge, de exterminar os jovens das favelas e que a redução da 

maioridade penal nada mais é do que uma maneira eficaz de realizar esse extermínio e 

fugir de outras responsabilidades, como melhorar a saúde e educação desses jovens. 
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FIGURA 2 

 

Título: Outdoor Caminhada em Defesa da Vida 

Fonte: Disponível em: <https://arthurzbygniew.blogspot.com.br>. Julho de 2009. 

 

Portanto, é possível perceber que essa charge se encaixa perfeitamente aos ideais 

que essa manifestação social deseja transmitir, fazendo da charge uma ótima ferramenta 

de persuasão, apresentando sua função discursiva e ideológica. Nesse ponto, é 

interessante acrescentar que, segundo Teixeira (2005), a charge age por meio de uma 

agressividade em sua forma, ou seja, ela aprofunda o impacto visual de seu discurso, 

para assim poder atrair a atenção daquele que a vê. “A agressividade é a fonte de onde 

brota seu humor como discurso que repercute atos, reações públicas, opções partidárias 

e determinações ideológicas” (TEIXEIRA, 2005, p.83). Com isso, é possível perceber 

que a charge de Latuff, mostra de uma forma bem explícita as intenções do Estado, sem 

eufemizar a situação, tornando-se então agressiva ao expressar sua ideia, mas, 

justamente por essa questão, ela se torna ainda mais persuasiva e interessante para o uso 

em manifestações. 

A próxima charge a ser analisada foi produzida em 2012 pelo cartunista Latuff 

(figura 3) e foi desenhada a pedido do Sindicato dos Servidores do colégio Pedro II 
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(Sidscope), do Rio de Janeiro, que desejava indicar que a então presidenta Dilma 

Rousseff estava tomando medidas em relações aos servidores públicos que não os 

agradava. 

 

FIGURA 3 

 

Título: Charge Dilma e FHC 

Fonte: Disponível em: <https://latuffcartonns.com>. Julho de 2012. 

 

Na charge é possível ver uma mulher, vestida de vermelho, deitada em sua cama 

lendo um livro com o título “Como lidei com o servidor público por FHC”. Na 

contracapa do livro é possível ver o desenho de um homem. Ao analisarmos os signos 

dessa imagem, percebemos que a mulher representa a ex-presidente Dilma Rousseff, 

devida sua roupa de cor vermelha, cor do seu partido (PT), além dos traços físicos, 

como o cabelo curto e os dentes à mostra. O homem na contracapa representa o também 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso devido suas características físicas, como 

cabelos brancos, queixo avantajado e o uso de óculos. Esses desenhos são as 

representações imagéticas dos ex-presidentes por meio de suas caricaturas. 

Ao apresentar Dilma, deitada em sua cama lendo um livro escrito por FHC, a 

imagem indica que a ex-presidenta, naquele momento, estava querendo aprender com 

FHC uma maneira de tratar o servidor público e, portanto, tomando medidas que mais 
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se assemelhavam aos ideais neoliberais de Fernando Henrique Cardoso (FHC) do que 

dos ideais de seu próprio partido, o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Devido à natureza do discurso presente na charge, o desenho foi utilizado no dia 

18 de julho de 2012 em uma manifestação dos servidores públicos federais tendo sido 

reproduzida como um gigantesco painel (figura 4) pelo Sindicado Nacional dos 

Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) que o 

expôs em frente ao Palácio do Planalto, residência oficial da presidenta. Em seu blog 

pessoal, Latuff comentou sobre a produção da charge e sobre a utilização na 

manifestação: 

 

A charge que produzi originalmente para o Sindicato dos Servidores 

do Colégio Pedro II mostrando Dilma Rousseff aprendendo com FHC 

a lidar com o funcionalismo foi transformado num banner gigante 

pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica e exibido durante passeata de servidores 

públicos federais nesta quarta-feira em Brasília. Espero que a 

presidenta seja fã de caricaturas (LATUFF, 2012). 

  

FIGURA 4 

 

Título: Charge utilizada na Marcha dos Servidores Públicos 

Fonte: Roberto Jayme/UOL e Eraldo Peres/Associated Press via Latuff Cartoons. Julho de 2012. 

 

A terceira charge selecionada apresenta como tema um dos mais tristes episódios 

ocorridos no Brasil (Figura 5). Em janeiro de 2013, o segundo maior incêndio da 

história do país vitimou mais de 230 pessoas. O incêndio que ocorreu na cidade de 

Santa Maria/RS, região central do estado do Rio Grande do Sul, ocorreu após uma 

http://www.sindscope.org.br/
http://www.sindscope.org.br/
http://www.sindscope.org.br/
http://www.sinasefe.org.br/
http://www.sinasefe.org.br/
http://www.sinasefe.org.br/
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apresentação pirotécnica da banda gaúcha Gurizada Fandangueira. Essa notícia 

espalhou-se pelo país, sendo transmitida por toda a imprensa brasileira, que acabou 

sofrendo diversas críticas pela forma sensacionalista como tratou o episódio. Durante 

dias, o Brasil acompanhou o drama dos familiares pela perda de seus entes. 

 

FIGURA 5 

 

Título: Familias em busca de justiça pelo incêndio na Boate Kiss. Santa Maria-RS 

Fonte: Disponível em: <https://latuffcartonns.com>. Janeiro de 2014. 

 

Com o passar do tempo, o fato começou a cair no esquecimento da população 

brasileira, porém o drama dos familiares das vítimas estava somente começando. 

Naquele momento, a perícia constatou que diversos fatores auxiliaram na proporção da 

tragédia. De acordo com Bruna Diniz Carvalho (2016) a perícia constatou que a boate 

possuía apenas uma saída de incêndio; o número de pessoas ultrapassava o limite 

permitido para o local; não possuía sinalização em casos de acidentes; os funcionários 

não possuíam treinamentos específicos para caso de incêndio; as janelas dos banheiros 

estavam bloqueadas com madeiras; o material utilizado para o isolamento acústico era 

inflamável, completamente inadequado para ambientes fechados; dentre vários outros 

fatores que, evidentemente, indiciariam os sócios da boate. O Corpo de Bombeiros 

também possuía grande responsabilidade sobre o acidente por não realizar a vistoria 

necessária, tendo em vista que o Plano de Prevenção e Controle de Incêndio da boate 

estava vencido há mais de seis meses. Devido todas essas falhas, as famílias das vítimas 

passaram a clamar por justiça, porém sem sucesso. Até hoje, Nenhum dos envolvidos 
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havia sido responsabilizado pela tragédia e diversos processos foram arquivados pelo 

Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul. 

Diante dessa situação, no dia 25 de janeiro de 2014, um ano após a tragédia, 

Carlos Latuff, que já havia publicado outras charges sobre o incêndio, publicou uma 

charge em que apresentava o drama enfrentado pelos familiares das vítimas. Na charge 

é possível ver uma mulher segurando uma placa com a palavra “justiça”, enquanto o 

desenho de um grande homem, acima da fachada da Boate Kiss, tampa a boca da 

mulher com uma de suas mãos. Neste braço é possível ler as inscrições MP-RS. No seu 

outro braço é possível ver o desenho de três outros homens sendo protegidos pelo 

primeiro. Em um desses sujeitos é possível ler a palavra “Vereadores’. O segundo está 

vestido com o uniforme dos bombeiros, enquanto o terceiro não possui nenhuma 

identificação clara. Ao analisar os detalhes da charge, percebe-se então que a mulher é a 

representação imagética de uma familiar de uma das vítimas em busca de justiça, 

enquanto o grande homem representa o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-

RS) protegendo a Câmara de Vereadores, o corpo de bombeiros e o prefeito da cidade 

de Santa Maria/RS, Cezar Schrimer, que é reconhecível por meio dos traços caricatos 

do desenho. 

Ao extrair os elementos que constituem essa charge é possível perceber a sua 

característica discursiva e ideológica, trabalhando como uma ferramenta de persuasão 

nas manifestações. No desenho é possível ver a representação dos familiares que, ao 

segurar uma placa com a palavra “Justiça”, indica que os mesmo estão em busca de seus 

direitos, porém ao realizarem esse ato, estão sendo contidos pelo Ministério Público. No 

desenho, o MP-RS é representado por um grande senhor de terno, indicando que possui 

mais poder que os demais; com uma das mãos ele cala a boca do familiar das vítimas e 

com a outra protege os que seriam os responsáveis pela tragédia. 

Essa charge foi utilizada pelos familiares das vitimas (Figura 6) como forma de 

demonstrar todo o descaso que estão sofrendo. De acordo com o site da Seção Sindical 

dos Docentes da UFSM (Sedufsm) o desenho estampou faixas, camisetas panfletos e 

adesivos durante uma manifestação que ocorreu em 27 de janeiro de 2014, e que o 

desenho foi utilizado como uma força de mobilização. Após a manifestação, a faixa 

com a charge de Carlos Latuff passou a estampar a barraca de vigília montada pela 

Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVSTSM) que é 

ocupada uma vez por semana pelos familiares que se reúnem para realizar uma vigília. 
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“É o momento em que todos se lembram dos filhos, conversam e dividem a mesma 

dificuldade” (CARVALHO, 2016, p.23). 

 

FIGURA 6 

 

Título: As várias utilizações da charge de Latuff na cidade de Santa Maria  

Fonte: Disponível em: <https://sedufsm.org.br >. Janeiro de 2014. 

 

Considerações finais 

 

A charge sempre esteve associada a críticas e denúncias. Desde sua primeira 

aparição no Brasil, no século XIX, ela já trazia um discurso crítico em relação a 

diversas práticas e situações da sociedade. Inclusive, em contextos de censura, a charge 

agia como uma ferramenta de exteriorização de sentimentos, opiniões e dúvidas que 

permeavam a sociedade, porém sempre utilizando de ironia e humor para expor suas 

ideias. 

Embora o humor seja um dos elementos constitutivos da charge, é preciso 

considerar que nem sempre ele desencadeia o riso, pois ele funciona como aquele fator 

que potencializa a transgressão, como pudemos verificar nas charges aqui analisadas. 

Portanto, é preciso entender que nem todas as charges são engraçadas; muitas vezes, 

podem apresentar uma agressividade em seu discurso, porém é exatamente por essa 

agressividade que a charge chama a atenção do público. 
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A partir dos estudos de Bakhtin (2006), que afirma que todo signo é ideológico, 

Miani (2012) defende a charge como uma prática discursiva e ideológica e foi nessa 

perspectiva que se procurou analisar as charges produzidas por Carlos Latuff que foram 

posteriormente utilizadas em manifestações sociais como uma ferramenta de auxílio na 

persuasão e na disseminação de seus ideais e de suas opiniões. Os três exemplos 

analisados neste artigo mostram como essas charges foram inseridas em contextos de 

manifestações sociais e como elas transmitiam os pensamentos que eram 

compartilhados por aqueles que estavam engajados em tais manifestações e que 

desejavam alertar e denunciar sobre as diversas situações em questão, aglutinando 

outras pessoas para suas causas.  

Vários outros exemplos poderiam ser aqui apresentados e analisados, mas os 

limites impostos para este artigo exigem que façamos isso em outra oportunidade. 
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