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Resumo 

 

O presente trabalho aproxima o universo da charge ao da semiótica e analisa duas charges 

feministas da cartunista alemã Franziska Becker, compreendidas por meio dos estudos 

semióticos de Peirce. Entendendo a charge como um signo, o artigo busca destacar suas 

possíveis análises semióticas e evidenciar a importância do repertório e as variações dos 

interpretantes, assim como uma relação de contiguidade existente entre as duas charges. 
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Introdução 

O presente artigo evidencia o poder da charge de transmitir informações e abrir 

espaço à discussões, pois ela é uma linguagem que dissemina diversos conteúdos,  

partindo do pressuposto que há uma aproximação entre a charge e a semiótica. A pesquisa 

tem como corpus duas charges feministas da chargista alemã Franziska Becker, que teve 

seus trabalhos publicados no Brasil e traduzidos para o português pela primeira vez em 

2014, com o lançamento de seu livro de charges Último Aviso. No momento em que o 

feminismo se faz mais presente, principalmente a partir de sua terceira onda com a sua 

propagação mais acentuada devido ao ciberativismo3 e às redes sociais, charges 

feministas desempenham um papel importante ao proporem ainda mais discussão e 

reflexão, de uma forma menos formal e mais coloquial, porém posicionadas 

politicamente. O objetivo deste trabalho é unir o feminismo, a charge e a semiótica 

propondo uma análise peirceana das duas charges escolhidas através de sua relação de 

contiguidade e à luz de seus interpretantes, o terceiro elemento da relação triádica de 

Peirce.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda no programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), bolsista 

capes. 

 
3 “por ciberativismo podemos denominar um conjunto de práticas em defesa de causas políticas, 

socioambientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na 

Internet”. (SILVEIRA, 2010, p.31). 
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 Segundo Rozinaldo Miani “a charge é uma representação humorística de caráter 

eminentemente político que satiriza um fato ou indivíduo específicos; ela é a revelação e 

defesa de uma idéia, portanto de natureza dissertativa, traduzida a partir dos recursos e da 

técnica da ilustração” (MIANI, 2005, p. 25). No caso das duas charges exploradas neste 

artigo, a representação política é a defesa de ideias feministas, propondo uma reflexão 

sobre acontecimentos do universo cotidiano da mulher traduzidos com os recursos da 

ilustração. Este universo do feminino foi sempre dominado por homens e ideais machistas 

que se sobrepuseram ao ideal defendido pelo feminismo, que é o de direitos iguais para 

ambos os sexos. Como aborda Simone de Beauvoir em seu livro O Segundo Sexo, de 

1960 “a teoria do materialismo histórico pôs em evidência muitas verdades importantes; 

A humanidade não é uma espécie animal: é uma realidade histórica”. (BEAUVOIR, 1960, 

p. 73). Este pensamento traz à reflexão todos os papéis impostos à mulher pela sociedade, 

pois a mesma passou por toda uma construção histórica de seu gênero, muitas vezes 

colocada como a dona de casa, a responsável pelos afazeres domésticos e pelos filhos, a 

menos capaz do que o homem, a cozinheira, a esposa e a mãe. A menina é criada com sua 

identidade sendo construída através de tabus e leis da sociedade e, é assim, que toma 

consciência de si mesma, conforme cita Beauvoir: “Não é enquanto corpos, é enquanto 

corpos submetidos a tabus a leis, que o sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza: 

é em nome de certos valores que ele se realiza” (BEAUVOIR, 1960 p.56). 

 

A tríade semiótica e o interpretante 

 O signo é definido para Pierce como aquilo ou algo que representa alguma coisa 

para alguém. Em seu livro “Curso de Semiótica geral”, Lauro Frederico Barbosa da 

Silveira aponta os estudos e escritos de Pierce e aborda algumas definições dadas pelo 

autor. Pode-se então definir signo segundo estas fontes como: “aquilo que, sob certo 

aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 

dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido” (Pierce apud 

SILVEIRA 2007, p.29). Outra definição de signo dada por Peirce está presente no livro 

“A teoria geral dos signos”, de Lucia Santaella, no qual a definição é explicada como: 

(...) qualquer coisa que está relacionada a uma Segunda coisa, seu Objeto, com 

respeito a uma Qualidade, de tal modo a trazer uma Terceira coisa, seu 

Interpretante, para uma relação com o mesmo Objeto, e isso de maneira tal a 

trazer uma Quarta para uma relação com aquele Objeto da mesma forma, ad 

infinitum. Se a série é rompida, o Signo, nesse ponto, perde seu caráter 

significante perfeito. (PEIRCE apud SANTAELLA, 1995, p.29). 
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Ele é a primeira parte da tríade peirceana, que é também formada pelo objeto e 

pelo interpretante deste signo: “na relação triádica, o signo ocupa a posição do primeiro 

relato, de que o objeto é o segundo correlato e o interpretante o terceiro correlato” 

(SANTAELLA 1995, p.28).  

 

Figura 1: Tríade peirceana do signo. Fonte: a autora 

  

Ainda sobre a relação triádica Santaella explica: 

A posição e o papel que cada elemento ocupa na tríade não são, de forma alguma, 

inócios. O que está sendo definida não é simplesmente a palavra signo ou objeto 

ou interpretante, mas a relação de representação como forma ordenada de um 

processo lógico. Tanto é assim que, numa relação triádica genuína, não só o signo, 

mas também o objeto, assim como o interpretante são todos de natureza sígnica. 

Ou seja, todos os três correlatos são signos, sendo que aquilo que os diferencia é 

o papel lógico desempenhado por todos eles, na ordem de uma relação de três 

lugares. (SANTAELLA, 1995, p.28). 

 

 Neste artigo o enfoque será no estudo dos interpretantes das charges escolhidas, 

mas, mesmo quando a análise ocorre sobre os interpretantes, as noções de signo e objeto 

não podem ser desvencilhadas, pois os três elementos fazem parte desta tríade e, então, 

só se definem na tríade e não podem ser compreendidos na sua totalidade separadamente. 

(SANTAELLA, 1995, p.33). 

A charge é, também, resultado da interpretação de seu emissor, ela pode gerar 

diversas leituras que caracterizarão diversos interpretantes. A relação do interpretante do 

emissor da charge e do interpretante do receptor dela é que causarão um significado, com 
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base nos seus repertórios. Por exemplo: um homem, que não tenha tido muito acesso às 

ideias feministas e nunca tenha refletido sobre os privilégios que tem na sociedade com 

relação às mulheres, não chegará ao mesmo interpretante que um homem que saiba de 

toda construção histórica que o papel da mulher já passou e das vantagens que usufrui 

socialmente por ter nascido do sexo masculino. Assim como, ambos os homens não 

chegarão a um mesmo interpretante que uma mulher, que desde seu nascimento vive com 

a desigualdade de gênero. Pignatari dá, em seu livro “Informação, Linguagem, 

Comunicação”, uma anedota como exemplo disto: 

O significado é uma relação entre o interpretante do emissor e o interpretante do 

receptor; é uma função dos respectivos “repertórios”, confrontados na prática 

efetiva dos signos. A seguinte historieta ilustra o fenômeno: Um garoto recém- 

alfabetizado costumava passar, em companhia da irmã, já ginasiana, em frente a 

um edifício oonde se lia “Escola de Arte”. Intrigado, perguntou à irmã: “Escola 

de arte... o que é isso?” E a irmã “Escola de arte... onde se ensina arte”. E ele: 

“Puxa!... Deve ser uma bagunça” para ele, “arte” significava “molecagem”, 

“peraltice”, de acordo com o repertório que lhe  forneciam os ralhos da mãe 

(“Esse menino vive fazendo arte”). (PIGNATARI, 2002, p.30).  
 

Pierce defende a importância do interpretante ao dizer que “todo propósito de um 

signo é aquele de que ele deva ser interpretado em outro signo” (PEIRCE apud 

SANTAELLA, 1995. p.87). E define o interpretante como sendo uma outra representação 

do signo, um pensamento interpretador que, por si só, é também um signo. (PEIRCE apud 

SANTAELLA, 1995, p.87).  Santaella explica que de acordo com Johansen há três 

princípios de divisão dos interpretantes, neste trabalho será usado o segundo e mais 

conhecido deles, que está baseado na divisão triádica do interpretante em: imediato 

(primeiridade), dinâmico (secundidade) e final (terceiridade) (SANTELLA, 1995, p.91). 

Sobre esta divisão Santaella ressalta que: 

Esta divisão diz respeito aos níveis por que passa o interpretante até se converter 

em um outro signo, caminhando para o interpretante em si ou interpretante final. 

Esta divisão não corresponde, de modo algum, a três interpretantes, vistos como 

coisas separadas, mas, ao contrário, são graus ou níveis do interpretante, ou 

melhor, diferentes aspectos ou estágios na geração do interpretante. 

(SANTAELLA, 1995, p.91). 

 

 Nesta relação, o interpretante imediato está ligado à primeira categoria 

fenomenológica: a primeiridade. Este primeiro interpretante é, segundo explica Santaella, 

uma possibilidade, ainda abstrata, do que um signo pode produzir numa mente 

interpretadora qualquer. A autora explica que “o imediato é pura potencialidade, 

interpretabilidade ainda não-realizada. Não obstante, inscrita na natureza do próprio 

signo. Trata-se do teor daquilo que o signo é capaz de significar”. (SANTAELLA, 1995, 
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p. 102).  A partir do momento que esta possibilidade se torna uma interpretação em uma 

mente qualquer, o interpretante já é dinâmico. 

 O interpretante dinâmico corresponde, então, a interpretação que toma forma em 

uma mente qualquer. Santaella, citando Peirce, exemplifica-o como: “efeito direto 

realmente produzido por um Signo sobre um interprete [...] Efeito do Signo sobre uma 

mente individual, ou sobre um número de mentes individuais reais através de ação 

independente sobre cada uma delas (PEIRCE apud SANTAELLA, 1995, p.98).  Ele 

corresponde à segunda categoria fenomenológica, a secundidade, e encaminhará o 

pensamento ao terceiro interpretante da divisão, o interpretante final. 

 O terceiro e último interpretante desta divisão, o final, é, assim como o primeiro 

deles, abstrato. Como Santaella explica “Imediato e final são gerais e abstratos” 

(SANTAELLA, 1995, p. 102) e final é o “limite abstrato e ideal para o qual – mais cedo 

ou mais tarde, por erros e acertos e por caminhos que não se pode de antemão estipular- 

os interpretantes dinâmicos tendem”. (SANTAELLA, 1995.p.102). Apesar da palavra 

“final” poder causar alguma confusão, Santaella explica que o interpretante final nunca 

chega a um limite final realmente, mas apenas a um limite ideal e aproximável de 

interpretação, pois ele é sempre abstrato e apenas a fronteira ideal ao qual os interpretantes 

dinâmicos são levados. (SANTAELLA, 1995, p.99).  

 

Análise 

 Para a análise, foram escolhidas duas charges de Franziska Becker, publicadas em 

seu livro “Último Aviso”, lançado no Brasil em 2014 pela editora Boitempo. Em 

entrevista4 à editora, Franziska explica seus quadrinhos e a relação com o feminismo 

explanando que, no seu ponto de vista, por serem mais marginalizadas socialmente, as 

mulheres talvez tenham a capacidade de observar absurdos sociais e políticos de forma 

mais afiada. Franziska já é conhecida do público alemão, tendo publicado mais de 19 

livros na Alemanha e recebido o prêmio Max e Moritz de melhor artista de quadrinhos 

alemã.  

 Na análise semiótica serão evidenciados os interpretantes dentro de cada charge. 

Assim como uma relação de contiguidade existente entre as duas figuras escolhidas.  

                                                 
4 Fonte de onde o trecho da entrevista foi retirado: https://www.cartacapital.com.br/cultura/cartunista-

alema-ironiza-os-absurdos-sociais-e-politicos-pelo-olhar-feminista-5460.html 
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Figura 2 Primeira Charge 

 O interpretante imediato desta primeira charge são todas as diferentes 

interpretações possíveis sobre ela que a mente receptora do leitor pode ter. Por exemplo:  

uma mulher está dentro de um tribunal, sendo julgada por uma bancada formada apenas 

por homens (com exceção da escrivã, também mulher, mas que não interfere nas decisões 

do tribunal). Ela está machucada e sofre uma injustiça, por ser culpada mesmo sendo a 

vítima.  Ou ainda, um segundo exemplo: uma mulher está sendo julgada dentro de um 

tribunal, ela está machucada, mas está fazendo drama, pois como o próprio juiz, homem, 

decreta, o marido a amava então a machucou por amor. 

 Porém, a partir do momento que estes exemplos se formam, eles são também 

interpretantes dinâmicos, pois já entraram em contato com a mente do receptor na sua 

formação e já passaram pelo pensamento do leitor e se envolveram com seu repertório. 

Ou seja, o interpretante imediato da charge é apenas a ideia abstrata de todas as 

possibilidades de interpretação que esta pode ter na mente de um leitor qualquer. Quando 

a mesma já toma alguma interpretação, já entra em contato com o repertório do leitor e 

formula um destes exemplos quaisquer, ela já está no seu interpretante dinâmico. 

 O interpretante final da charge, que seria o limite e fronteira ideais para o qual o 

dinâmico levaria o leitor, é a interpretação desta charge que, independente do caminho, 

todo leitor deve chegar. Pode-se dizer que seria o que a chargista tentou transmitir, ou a 

discussão que ela almejou criar ao desenhar a charge. No caso desta primeira charge de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

Fraziska, a reflexão é sobre o fato de, muitas vezes, a mulher ser acusada e rotulada como 

errada e culpada, mesmo quando ela é a vítima. Esta situação é causada pela construção 

do seu papel na sociedade em relação ao homem, que é socialmente considerado certo na 

maioria das vezes. A charge mostra uma mulher, visivelmente muito machucada, que está 

sendo condenada ao papel de “dramática” e “exagerada” ao reclamar ao tribunal, formado 

apenas por homens, das violências de seu marido. Os homens do tribunal, criados nesta 

sociedade patriarcal e dominada pelo sexo masculino, são incapazes de entender o lado 

da mulher e a julgam sobre os preceitos e tabus que a sociedade os impôs. 

 
Figura 3 Segunda Charge 

 Assim como na primeira charge, o interpretante imediato desta segunda é também 

toda possibilidade de interpretação que ela pode trazer a uma mente receptora qualquer, 

de uma maneira bem abstrata. Seu interpretante dinâmico são as interpretações que já se 

formaram pela mente do receptor, quaisquer que sejam, e já entraram em contato com o 

seu repertório, como por exemplo: uma mulher é capaz de realizar todas as tarefas, como 

cuidar de sua mãe, de seus filhos, de seu marido, ter tempo para si mesma e trabalhar, 

pois é tudo uma questão de organização, como o homem da charge disse. Ou, um segundo 

exemplo: o homem, dentro de seu universo construído socialmente, que nunca teve que 

passar pelas situações impostas às mulheres pela sociedade machista em que vive, 

acredita ser tudo apenas uma questão de organização e que a mulher deve conseguir fazer 

tudo a que é imposta e não acredita que a mulher está sendo sobrecarregada e poderia 

receber mais ajuda do marido e dividir as tarefas de casa igualmente.  
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 O interpretante final, a interpretação que todo interpretante dinâmico deve 

alcançar, mas que não é realmente um final absoluto, apenas uma fronteira ideal da 

interpretação é a mensagem que Franziska quis passar com essa segunda charge. 

Franziska acaba propondo a reflexão sobre os papéis de mãe/filha/mulher/trabalhadora 

impostos às mulheres e como elas ficam sobrecarregadas, pois os papéis de casa e em 

relação aos filhos, a um olhar feminista e ideal, deveriam ser divididos igualmente com 

os homens, que também são pais e maridos e vivem na mesma casa que a mulher “tem” 

de deixar sempre limpa e arrumada. Na charge proposta o homem encontra-se sentado, 

no computador, enquanto a mulher está realizando múltiplas tarefas e visivelmente 

sobrecarregada, o homem então profere a frase: “é tudo uma questão de organização”. 

Para ele, tudo é apenas uma questão de sua mulher organizar os planos e as tarefas, mas 

a verdade é que ele não a auxilia em nenhuma delas. Beauvoir faz uma análise dos papéis 

impostos a mulher e explica que há um longo hábito na sociedade que impede as mulheres 

de encontrarem nos costumes a sua expressão concreta.  

Ora, a mulher sempre foi, senão a escrava do homem, sua vassala; os dois 

sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições; e ainda 

hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um 

pesado handicap. Em quase nenhum país, seu estatuto legal é idêntico ao 

do homem e muitas vezes este último a prejudica consideravelmente. 

Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente reconhecidos, um longo 

hábito impede que encontrem nos costumes sua expressão concreta. 

(BEAUVOIR, 1960 p.14) 

 

 Com as duas charges, Franziska propõe a reflexão e pensamento sobre o cotidiano, 

injusto e machista, vivido pelas mulheres ainda hoje. As duas charges tem a estética 

parecida, por serem da mesma chargista, e também assuntos que levam a mesmas 

reflexões, portanto estão no chamado eixo do sintagma da semiótica. O eixo do sintagma 

compara duas coisas através da contiguidade, no caso pode-se dizer que as duas charges 

tem uma relação de contiguidade. Pignatari explica os dois processos de organização das 

coisas, do qual um deles é este eixo do sintagma : 

Dois são os processos de associação ou organização das coisas: por contigüidade 

(proximidade) e por similaridade (semelhança). Esses dois processos formam 

dois eixos: um é o eixo de seleção (por similaridade), chamado paradigma ou eixo 

paradigmático; o outro é o eixo de combinação por contigüidade), chamado 

sintagma ou eixo sintagmático. Quando você vê um certo azul e se lembra dos 

olhos de uma certa pessoa, está fazendo uma associação por semelhança; quando 

você evoca essa pessoa ao olhar um isqueiro que ela lhe deu de presente, está 

fazendo uma associação por contigüidade. Quando você vê um certo azul e se 

lembra dos olhos de uma certa pessoa, está fazendo uma associação por 

semelhança; quando você evoca essa pessoa ao olhar um isqueiro que ela lhe deu 
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de presente, está fazendo uma associação por contigüidade. (PIGNATARI, 2005, 

p.14) 
 

As duas charges, apesar de terem traços e estética parecidos, por serem da mesma 

chargista, não lembram uma à outra por sua aparência (semelhança) ou por terem o 

mesmo signo e sim por uma proximidade de conteúdo e reflexão, por isso, sua relação é 

de contiguidade (eixo do sintagma) e não de similaridade (paradigma, eixo 

paradigmático). Não são os traços da charge um que lembram os traços da charge 2 

(semelhança), como citado no exemplo do olho azul e do azul do céu. É o olhar e a 

reflexão da imagem um que lembram a imagem 2 e, por isso, faz-se uma associação das 

duas por contiguidade. 

 

Considerações Finais 

 A charge tem o poder de transmitir conteúdos e abrir discussões de um modo mais 

extrovertido e conotativo, porém ainda político e reflexivo. Usando como corpus da 

pesquisa duas charges da feminista alemã Franziska Becker, o artigo aproxima o universo 

da charge e o da semiótica, abrindo espaço à uma reflexão social sobre os papeis impostos 

à mulher pela sociedade. O conteúdo de uma charge depende, também, da interpretação 

de seu receptor, ou seja, do repertório e da vivência que ele tem para compreender o 

conteúdo dela e suas questões políticas. Para a análise das duas charges foram utilizados 

os interpretantes, segundo a teoria de Peirce a partir do estudo de Santaella, em sua divisão 

mais conhecida da semiótica peirceana, em: interpretante imediato, dinâmico e final. 

Assim, percebe-se que, por fazer parte de uma tríade que também é composta pelo signo 

e pelo objeto, o interpretante não pode ser compreendido em sua totalidade separado 

destes dois. O interpretante imediato das charges são todas as possibilidades de 

interpretação que ele pode trazer à uma mente receptora qualquer. A partir do momento 

que este interpretante entra em contato com a mente receptora e seu repertório, formando 

exemplos de interpretações possíveis, ele já se torna um interpretante dinâmico. O 

interpretante final das charges é a fronteira ideal que a interpretação deve chegar, ele 

nunca é um limite realmente final, apesar de ter esta palavra em seu nome, pois é abstrato. 

Ele é o limite que, independente do caminho tomado, mais cedo ou mais tarde todo o 

interpretante dinâmico tende a chegar.  

 As duas charges analisadas, em seus interpretantes finais, chegam ao que a chargista 

almejou transmitir com seus desenhos: reflexões sobre os papéis impostos a mulher na 

sociedade. A primeira é uma crítica aos momentos em que, mesmo sendo vítima, a mulher 
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é colocada como culpada e julgada errada pelos homens. A segunda, reflete sobre todas 

as tarefas impostas a mulher, como cuidar da casa, das crianças e do marido, e critica o 

fato do homem não ter todas as mesmas responsabilidades ou não dividi-las igualmente. 

As duas charges mantém entre si uma relação de contiguidade, pois lembram uma a outra, 

mas não por sua aparência, como no eixo do paradigma, e sim por suas questões reflexivas 

e políticas parecidas, por isso estão no eixo do sintagma. 
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