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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem copyright. Desde 2003, ele é o perso-
nagem principal de centenas de pequenas narrativas visuais, as charges políticas, publicadas 
diariamente nos jornais, revistas e sites em todo o país. Foi assim também com seus anteces-
sores, principalmente aqueles que governaram em regimes democráticos.

Este dado, que se comprova mesmo sem um grande esforço de observação, revela uma 
operação que costuma passar despercebida pela maioria – coletivo agigantado que abrange 
desde o leitor (eu, você, o próprio Lula) até o chargista. Refiro-me a transformação da 
pessoa em personagem ou, como queiram, a criação de um personagem com base em um 
modelo vivo.

Curioso que o “Lula” (ou qualquer outro a figurar numa charge) é o próprio (assim o 
diz o desenho, em que freqüentemente lhe trata pelo nome, sem apelar para maquiagens) 
e é outro, um personagem que costuma ter suas características, algumas inexistentes no 
“original”. Mas qual a razão para esta transformação? A resposta não é simples, nem única. 
Ainda assim, as considerações a seguir devem iluminar alguns dos momentos desta alquimia.

Para deixar mais claro o que tenho a dizer sobre discurso da ilustração, escolhi uma 
que possa servir como exemplo vivo de minhas palavras. Desenhada por Mino, chargista, 
quadrinhista e artista plástico cearense, a ilustração que tomo como exemplo foi produzida 
em 1979 e premiada no tradicional Salão Internacional de Humor de Piracicaba¹, naquele 
mesmo ano. Espécie de imagem-síntese do contexto político da época, o trabalho de Mino 
resistiu ao tempo e guarda lições para a história e para a arte da charge.

*¹ Dellano Rios, jornalista, monitor do núcleo de narrativa da Oficina de Quadrinhos da UFC e mestrando em Sociologia 
pela mesma instituição.
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Jornalismo e quadrinhos
 
Um bom início para esta análise é checar o significado de “charge”. Aqui, o dicionário 

ajuda muito. Não é aprofundado, mas acaba coincidindo com o que a maioria das pessoas 
entende quando escuta a palavra. O Houaiss a define como um “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”. Como sinônimos dá a caricatura e o Cartum². Comparação infeliz 
que comentarei mais tarde.

Em uma coisa, a acepção do dicionário acerta em cheio: citar muitos elementos que 
fazem parte do universo da charge. O humor, o meio jornalístico, a atualidade do tema, a 
caricatura e o Cartum. Com os ingredientes a mão, basta mexer um pouco na receita para 
obter um saber novo.

A charge está em um dos pontos de intercessão que existem entre 
o jornalismo e as histórias em quadrinhos3. Sob este aspecto, ela pode 
ser vista de duas maneiras: como um “texto” de conteúdo jornalís-
tico, enquadrado entre as formas que costumam ser classificadas como 
opinativas; e como uma narrativa formada por imagens, próxima das 
HQs em sua forma gráfica (vista em jornais e revistas) e do desenho 
animado (na forma como algumas TVs já têm experimentado).

Com os demais textos de natureza jornalística, a charge compartilha uma idéia de pauta. 
E a pauta está intimamente ligada ao fato que aconteceu há pouco ou ainda deve acontecer 
em breve. No veículo jornalístico, o texto que se almeja é a notícia quente, recém-saída do 
forno. A charge é feita para ser lida naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Depende da 
periodicidade do veículo. Passados mais alguns dias, ela pode acabar se tornando ilegível.

Nos jornais e revistas, o caráter opinativo da charge é explícito. Quase sempre você 
encontra aqueles rabiscos engraçados numa seção intitulada “Opinião”, ao lado de cartas de 
leitores, artigos de colaboradores e o editorial. Seu conteúdo é um comentário crítico sobre 
algo que esta acontecendo. E é ai que entram os políticos. Os mesmos que ocupam lugar de 
destaque na publicação e rendem boas manchetes para o veículo jornalístico.

Das histórias em quadrinhos, a charge herda a gramática. Como a revistinha do Batman 
ou um gibi da Turma da Mônica, as aventuras de Lula e outros protagonistas destas crônicas 
visuais utilizam desenhos, balões, onomatopéias, legendas e outros elementos. Há ainda o 
mais importante - o senso de narrativa. Na cena, algo acontece em determinado tempo. O 
tempo, entretanto, é resumido ao máximo. Uma crise política, que rende páginas e mais 
páginas em um jornal, é resumida em uma pequena alegoria, com um ou dois balões, lida e 
compreendida quase imediatamente.

Entretanto, diferente da maioria das HQs, a charge depende de um leitor atualizado. 
Se este não tiver lido as tais “páginas e mais páginas”, dificilmente vai entender o que o 
artista quis lhe dizer no quadrinho. Entretanto, ao transformar uma pessoal de verdade, 
como um homem público, cria-se uma figura que dá passos próprios e segue as leis de uma 
realidade que é a da charge. São estas características do personagem, em geral trabalhadas 
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de forma cômica, que asseguram uma sobrevida à criação do chargista. Afinal, uma velha 
charge ainda é capaz de arrancar bons risos.

A charge é uma espécie de mito jornalístico. Diz muito com pouco “texto”; refere-se a 
diversos fatos reais sem que represente algo que tenha acontecido. Como quase tudo em um 
jornal, ela também é efêmera. Ao mesmo tempo, é como hai-kai das histórias em quadrinhos. 
Tal qual o poema japonês, conta tudo em um lance apenas e sua economia acaba por abrir 
portas para reflexões bem mais longas.

 
Caras e bocas

Vista como um elo perdido entre o jornalismo e as HQs, a charge se revela uma 
linguagem atraente para a transmutação do homem público em uma figura engraçada feita 
de pontos e linhas. Isso explica os motivos da passagem de um ao outro, mas não explica a 
forma como percebemos um e logo nos lembramos do outro.

Agora volto ao “erro” do dicionário que citei acima. A charge não é uma caricatura, 
mas, sem dúvida, dificilmente existe sem ela. Uma caricatura é “o desenho de pessoa ou 
de fato que, pelas deformações obtidas por um traço cheio de exageros, se apresenta como 
forma de expressão grotesca ou jocosa”4. O “erro” de Houaiss, entretanto, não é nada grosseiro. 
Se buscarmos a origem das duas palavras, “charge” e “caricatura” têm um significado em 
comum. A primeira vem do francês e quer dizer “carregar”, no sentido de exagerar.  A segunda, 
do italiano, e diz a mesma coisa. A charge é a distorção exagerada de um episódio. A carica-
tura, de uma pessoa. O que as une é a necessidade de representar alguns episódios utilizando 
pessoas específicas e conhecidas do público.

Há, é claro, charges que não empregam a caricatura. Falam das situações, deixando 
subentendidos os atores por trás dela. Este é um bom recurso para tempos difíceis, em que 
a liberdade de imprensa e expressão é ameaçada. Neste caso, o truque consiste em trabalhar 
com símbolos, que pode ser o Dragão da Inflação, o Leão do Imposto de Renda, a mascote 
de um time de futebol ou figuras neutras que representam cidadãos anônimos.

Mas há, sobretudo, o personagem cujo referente é uma pessoa de carne e osso, de 
preferência com visibilidade pública. Políticos, artistas, personalidades da TV e atletas são 
os favoritos. Não à toa, são também os protagonistas de partes importantes da produção de 

um veículo jornalístico. O homem público, pela caricatura, 
torna-se um personagem fácil de conduzir. Afinal, quando 
bem desenhada, a caricatura proporciona uma compreensão 
imediata do assunto. O presidente ou um parlamentar de feições 
famosas, certamente, estará em um quadro em que o comen-
tário é de natureza política, assim como Michael Jackson vai 

estar ali por alguma notícia veiculada no caderno de fofocas e um urubu com uma camiseta 
rubro-negra para falar da situação do Flamengo em determinada competição.

Estes dois tipos de personagem - o simbólico e o caricatural - costumam interagir no 
espaço da charge. É conhecida a fórmula em que uma destas figuras anônimas, representando 
o povo ou determinada classe social, questiona algo ao político que cometeu alguma ação 
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pouco popular. Também há o presidente que tem que encarar um gordo e fumegante dragão 
ou alguma personalidade que divide a cena com a Justiça, na figura de uma donzela de olhos 
vendados com uma espada na mão e uma balança na outra.

Reconhecendo imagens

Com vimos, a alquimia da charge acontece com base em sua natureza jornalística, empre-
gando uma linguagem que é a mesma das HQs. A caricatura, por fim, entra na condição 
de elo que promove a tradução do referencial (pessoas e situações reais) para a sátira pela 
charge. O mecanismo de funcionamento desta tradução se apóia na idéia de simplificação.

Na charge, não é necessário que as imagens sejam hiper-realistas, como em uma pintura 
dos grandes mestres do passado. Mesmo assim, um corpo disforme e um rosto sem grandes 
detalhes é facilmente reconhecível. É esta ou aquela personalidade. Esta tendência à simpli-
ficação está inserida e colabora com o bombardeio de imagens a que somos submetidos. Vemos 
todos os dias milhares de desenhos simplificados, que sugerem mais do que mostram, e, por 
conta disso, já estamos treinados para decodificá-los. Um círculo torna-se, facilmente, uma 
bola ou uma roda.

Nossa familiaridade é tamanha que nossos referenciais acabam sendo os próprios 
desenhos já vistos. Aqui também vale uma Lei descoberta por Rodolphe Töpffer, um dos 
pioneiros da arte dos quadrinhos na primeira metade do século XIX. Segundo ele, é possível 
desenvolver uma linguagem pictórica (formada por imagens) sem qualquer referência à 
Natureza e sem que o artista tenha aprendido a desenha com modelo5.

Para uma produção industrial, a simplificação se torna um imperativo. O chargista tem 
um tempo limite, que é o da periodicidade do veículo para o qual está trabalhando. Não há 
crise criativa ou falta de idéias que o empeça de entregar religiosamente em dia seu material 
na mesa do editor. Vivendo o pesadelo da produção em série, o chargista vê no minimalismo 
de seu traço uma necessidade e um alívio.

O mesmo Töpffer nos dá outra importante contribuição. Para ele, o desenho simplifi-
cado não dispensa uma representação precisa dos personagens retratados. Por mais econômico 
que seja o estilo do chargista, o rosto de seus personagens será capaz de representar uma impres-

sionante coleção de sentimentos e estados de espírito. Bastam 
dois pequenos traços, formando um V mais aberto, para um 
homenzinho apático esteja com raiva. Um longo risco em forma 
de U se transforma em um sorriso. As pupilas voltadas para 
cima, sem estarem olhando para nada acima da cabeça, indicam 

o que personagem está pensativo. Se o tal V for adicionado, está desconfiado. E por ai vai, 
numa interminável lista de fórmulas e combinações facilmente compreendidas pelo leitor.

Nem todos os chargistas estão no mesmo nível, no que diz respeito ao conhecimento 
das técnicas de representação fisionômicas. A maior ou menor familiaridade com este conjunto 
de fórmulas reflete no potencial comunicativo da charge. A leitura imediata não flui tão 
bem. Como havia dito acima, a caricatura de uma figura famosa ajuda o leitor a identificar 
rapidamente o tema ali tratado. Entretanto, se o representado tiver uma expressão neutra 
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(como a fotografia de um documento de identidade), este leitor terá mais trabalho para 
decifrar a charge. A saída é, quase sempre, usar uma legenda que traduza o que o artista não 
conseguiu reproduzir apenas com o desenho.

Mas se os humores do caricaturado estiverem marcados em seu rosto, será mais fácil compre-
ender a idéia sugerida. O uso de uma legenda também não fica descartado, já que ela atua 
como reforço e elimina possíveis ambigüidades às quais uma imagem está sempre sujeita.

A denúncia pelo riso

A ilustração mostra um homem alto, em trajes militares e em uma pose elegante, em 
frente a um espelho e ao lado de um alfaiate. Este, de cócoras, que prega o botão que lhe falta 
à roupa e faz um comentário: “Enfim, a linha dura chegou ao fim...”. O autor da charge 
é Hermínio Macedo Castelo Branco, artista cearense conhecido como Mino. Ilustrador e 
quadrinhista, Mino mantém uma página semanal no jornal Diário do Nordeste (CE), edita 
a revista de humor “Rivista” e se dedica às artes plásticas.

Autodidata, Mino começou a desenhar ainda criança. Estreou como profissional nos 
anos 60. A partir do final da década, mantém diálogos com alguns dos principais nomes 

do humor politizado brasileiro, radicados no sudeste, como 
Ziraldo, Millôr Fernandes e Henfil. Nesta época, o trabalho 
de Mino foi marcado por uma versatilidade que permitiu que 
fosse publicado por veículos tão diferentes como “O Cruzeiro” 
(revista de Assis Chateaubriand) e “O Pasquim”, casa dos já 
citados companheiros de humor. Mino ainda foi colaborador 
de veículos da imprensa cearense. Mais uma vez, os títulos 
eram variados: o “Correio do Ceará”, publicação tradicional 

fundada em 1915 e que deixou de circular em 1982, e “O Mutirão”, jornal alternativo, crítico à 
ditadura dos militares (1964 - 1985), que circulou no estado entre os anos de 1977 e 1982.

É a ditadura o alvo de Mino nesta charge. Ou, pelo menos, o alvo principal, já que nela 
Mino consegue fazer um comentário crítico sobre toda a cena política dos últimos anos da 
década de 1980. A precisão de seu comentário visual foi tamanha que sobrou farpas para 
atores de ambos os lados, à esquerda e à direita, mesmo que alguns deles não o tenham notado. 
Mino a desenhou em 1979. A charge capta o espírito daquele ano, que viu o último general 
a assumir o cargo de Presidente da República. A anistia devolveu alguma liberdade aos perse-
guidos políticos e começava a se falar em abertura política – caminho que deveria levar à 
redemocratização.

O traço de Mino é caracterizado pela economia de linhas e pelo minimalismo, mais 
próximo do estilo cartunesco que do acadêmico ou realista. Mino desenha para ser compre-
endido – e compreendido de forma quase imediata. Isso pode ser percebido na cena que 
retrata na charge. Não há dificuldades em identificar o homem que se olha no espelho como 
um militar. O artista preferiu retratar uma representação caricata do “tipo” militar ao invés 
de procurar retratar de forma fidedigna a farda que se usava à época. A roupa verde, o quepe 
típico de altas patentes e as medalhas não deixam dúvidas . O Alfaiate é identificado pelos 
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instrumentos que carrega: a agulha, a linha e a letra “O” da assinatura do artista, trans-
formada em almofada para alfinetes. Mino também dá atenção especial a cores e texturas 
para orientar o olhar de seu leitor. Com traços mais simples e cores neutras (creme, laranja 
e marrom), cria um coadjuvante pouco destacado – o Alfaiate. Isso acaba por ressaltar seu 
companheiro de cena. O verde, o dourado e uma pequena gama de texturas podem ser 
tomados como signos de luxo.

Este contraste entre as duas figuras também pode ganhar outra leitura. O barroco general 
e o apagado alfaiate reproduzem tipos clássicos, reconhecíveis em duplas como Dom Quixote 
e Sancho Pança e um rei medieval e o bobo da corte. Escarnecer: é esta a função do homem 
agachado. Tal qual Sancho tripudia, em uma ironia silenciosa, seu mestre; e o bobo cita os 

podres da própria vida na corte para fazer rir seu rei, o alfaiate também 
satiriza o general. O ar de nobreza, cortesia de uma postura que foi 
tomada de empréstimo de pinturas da nobreza, é satirizado com a 
frase e o gesto. Ao identificar o fim da “linha dura” (visto por outro 
lado: a tomada do poder por quadros do poder ditatorial considerados 
mais moderados) com o fim de uma tendência na moda do vestuário, 
se relativisa a mudança política que se opera. Ela se dá apenas no 

plano da roupa, isto é, da superfície. Desta forma, Mino mostra descrença da passagem do 
poder para mãos “mais moderadas”. A violência de um estado antidemocrático, que negava 
ao cidadão direitos como a liberdade de expressão, permaneceriam, mesmo nesta fase “mode-
rada”. Lido desssa forma, “linha dura” torna-se uma expressão redundante.

Menos é mais

Ser minimalista não implica poupar recursos. Mino revela isso em seu trabalho. Ao 
empregar variadas técnicas para obter o efeito desejado são marcadas pelo contraste – o 
homem em pé, o homem agachado; o poderoso general, o simples alfaiate; cores marcantes 
em um, neutras em outro. As referências também abundam. Umas que dizem respeito ao 
próprio know-how do artista (o uso das técnicas de ilustração), outras estão apoiadas no 
repertório visual conhecido (e reconhecível) pelo leitor médio (como a referência dos tipos). 
Mino foi especialmente feliz ao capturar uma expressão “da moda” que ainda tem a capaci-
dade de significar em nossos dias. A “linha dura” é uma expressão largamente quando se fala 
na Ditadura Militar. A atualidade do trabalho de Mino também reside na compreensão que 
o artista possui da linguagem da charge e dos quadrinhos. A técnica e a inspiração a serviço 
do humor. O que faz lembrar a máxima de Voltaire: Ridendo Castigat Mores (“com o riso 
se castigam os costumes”). Máxima que descreve, com precisão, a arte da charge. 

Sobre o autor

Dellano Rios nasceu em Fortaleza, em 1982. Graduou-se em Comunicação Social 
– Habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 2004. No 
mesmo ano, participou da reinauguração da Oficina de Quadrinhos da UFC, curso de 
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extensão da universidade e um dos mais tradicionais da cidade. Foi fundada em 1985 pelo 
professor Geraldo Jesuíno e formou muitos dos profissionais de quadrinhos em atividade no 
Estado. Atualmente, o autor é repórter do Caderno 3 (editoria cultural), do jornal Diário 
do Nordeste, escrevendo sobre música pop, literatura e quadrinhos. É mestrando da Pós-
Graduação em Sociologia da UFC. Suas pesquisas giram em torna da linguagem, imaginário 
tradicional e práticas narrativas.

Notas
1 Piracicaba – 30 anos de humor/ Piracicaba – 30 years of humor. São Paulo: Imprensa Oficial, 2003, p. 77.

2 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (edição on-line). Disponível em http://houaiss.uol.com.br/.

3 E existem outros. O mais expressivo é o chamado New new journalism ou jornalismo em quadrinhos, praticado por 
gente como o maltês Joe Sacco e o francês Didier Lefévre, ambos com trabalhos publicados no Brasil pela Conrad 
Editora.

4 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (edição on-line). Disponível em http://houaiss.uol.com.br/.

5 Töpffer citado por E. H. Gombrich, em Arte e Ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: 
Martins Fontes Editora, 2007, p. 286.

6 O recurso de não identificar o militar vaidoso que se admira no espelho, quando se poderia ter feito uma caricatura 
do ditador, pode ser lido como uma estratégia, considerando o momento em que a liberdade de expressão se via sempre 
ameaçada.
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