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RESUMO

No presente trabalho, buscamos analisar os critérios de publicação mobilizados por 
quatro ilustradores independentes brasileiros em charges e tiras no Facebook. Os te-
mas explorados nas charges e nas tiras se concentram em discussões políticas e sociais. 
A partir de doze postagens selecionadas pelos maiores índices de compartilhamentos 
durante 1º de janeiro de 2017 a 27 de novembro de 2017, nosso objetivo neste artigo é 
investigar as estratégias utilizadas pelos ilustradores em resposta à homogeneização 
dos conteúdos lançados pela grande mídia. No artigo, propomos reflexões sobre o 
ciberativismo e os potenciais discursivos e intertextuais de charges e tiras. Pela Aná-
lise do Discurso, é possível perceber a construção da cultura comunitária virtual e o 
estímulo aos discursos de contrapoder.
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Desenhando o ciberativismo no :
a potência da crítica em páginas de ilustradores 

independentes

Introdução

Os recursos oferecidos pelas redes sociais ampliam lugares e espaços ocupados 
pelos produtores de informação. A produção para um público maior, antes exclusivo 
a meios de comunicação de massa tradicionais, está ao alcance dos cidadãos com 
espaços virtuais de diálogo, emissão e troca de conteúdo nos mais variados suportes. 
Configura-se, assim, a sociedade em rede (CASTELLS, 2010), com a produção e a 
projeção de ideias, sem fronteiras de espaço, de tempo, hegemônicas ou ideológicas.

Na Internet, o perfil do alternativo e do independente ganha força e voz, tor-
nando-se lugar do contra-argumento, oferecendo outras leituras, enquadramentos e 
construindo seus próprios discursos. Diante desse contexto, buscamos analisar, nes-
te trabalho, práticas de ciberativismo presentes em páginas do Facebook de quatro 
desenhistas brasileiros, quais sejam: Maíra Colares, do Rio Grande do Sul, formada 
em Cinema de Animação, autora da página Motoca., com 173.566 “curtidores” na 
página; Matheus Ribeiro, do Rio de Janeiro, que se apresenta na página Ribs  como 
cientista político em formação ilustrando a luta política, com 225.669 “curtidores”; 
Venes Caitano, cartunista tocantinense, autor da página Vi-Venes, com 22.314 “cur-
tidores”; Vitor Teixeira, de São Paulo, formado em design gráfico, autor da página 
Vitor Teixeira, com 112.739 “curtidores”.

A seleção dos ilustradores independentes leva em consideração o cunho po-
lítico-social dos desenhos, a diversidade dos estados de origem e a formação dos 
artistas, o alcance das páginas estimado por meio do número de “curtidores” e o fato 
de os trabalhos terem sido desenvolvidos principalmente para o ambiente digital. 
Sobre esse último critério, é interessante observar que dois dos quatro ilustradores, 
Matheus Ribeiro e Venes Caitano, depois do alcance que seus trabalhos tiveram nas 
redes sociais, foram convidados a colaborar em espaços de opinião no jornal e site de 
notícias Brasil de Fato e na revista CartaCapital, respectivamente.

Utilizamos o termo independente inspiradas no pensamento de Colleu (2007), 
que estuda o termo no contexto de editores de livros. O autor entende que o traba-
lho desempenhado por profissionais independentes – especificamente por editores 
– corresponde a um ato de resistência, ao apostar na diversidade cultural e recusar a 
uniformização do pensamento. O autor afirma que

[...] um número cada vez maior de editores independentes reage, multiplica as estra-
tégias de resistência e contribui para a manutenção de uma edição plural, engajada, 
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apaixonante, capaz de propor aos leitores os mil sabores do mundo, a infinidade das 
ideias dos povos, a diversidade das culturas em vez da sopa morna da edição indus-
trial em poder de alguns grupos no mundo. (COLLEU, 2007, n. p.).

É possível, assim, aproximar a atitude dos editores independentes ao trabalho 
desempenhado pelos ilustradores independentes em resposta à homogeneização dos 
conteúdos lançados pela grande mídia.

Para análise, selecionamos três posts de cada um desses ilustradores 
independentes, totalizando uma mostra de doze postagens, entre charges e tiras. O 
recorte concentra-se nas postagens feitas de 1º de janeiro de 2017 a 27 de novembro de 
2017. Utilizamos como critério para seleção as postagens com os maiores índices de 
compartilhamento e cujas temáticas se relacionavam com questões políticas e sociais.

É interessante observar a ferramenta de compartilhamento como um dos meios 
explorados pelo Facebook para gerar mobilização. Outro aspecto determinante para 
que o número de compartilhamentos se tornasse critério para seleção das ilustrações 
é que a opção compartilhar representa a possibilidade de um conteúdo viralizar. As 
críticas e as emoções difundem-se, nas redes sociais digitais, por meio do viral. É pela 
possibilidade de compartilhamento que o conteúdo conquista alcance, alcance que é 
sinônimo de valor para o ciberativismo.

À luz das considerações sobre ciberativismo desenvolvidas por Malini e 
Antoun (2013) e sobre contrapoder (FRONTEIRAS..., 2014), pretendemos observar 
quais são os critérios de publicação mobilizados por esses autores em suas charges e 
tiras. Empreendemos reflexões, a partir dos estudos de Eisner (2005) e Miani (2012), 
sobre os potenciais discursivos e intertextuais de charges e tiras e resgatamos como 
esses gêneros podem discutir questões sociais, apontar contradições e dar espaço a 
discursos marginalizados.

1 Ciberativismo: expressão da comunidade virtual no contrapoder

É possível afirmar que o desenvolvimento do ciberativismo está intimamente li-
gado à cultura que caracteriza a Internet. O sociólogo espanhol Manuel Castells carac-
teriza a cultura da Internet a partir de quatro culturas: (i) a tecnomeritocrática – que 
por meio de um modelo acadêmico, com investigação científica, promove o desenvol-
vimento tecnológico –, (ii) a dos hackers, (iii) a comunitária virtual e (iv) a empresa-
rial (CASTELLS, 2003). O corpus deste artigo identifica-se com a cultura comunitária 
virtual, por meio do funcionamento do Facebook como uma rede social digital. De 
acordo com o autor, por esses eixos, pode-se perceber a “[...] ideologia da liberdade que 
é amplamente disseminada no mundo da Internet” (CASTELLS, 2003, p. 34).

O escritor norte-americano Mark Dery, referência nos estudos da cibercultura, 
defende que a Internet representa uma quebra de simetria em relação a outras 
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ferramentas. A partir dos estudos de Marshal McLuhan, Dery (FRONTEIRAS..., 
2013)1 afirma que o processo de evolução tecnológica é um processo de ampliação de 
funcionalidades. “O que faz a Internet diferente é que ela é uma extensão da mente, do 
cérebro.” (FRONTEIRAS..., 2013, online). O autor caracteriza a tecnologia – em suas 
diferentes dimensões – como motor de mudança social e argumenta que a Internet 
substitui “[...] a Polis, a Comuna, a Ágora, os espaços nos quais nos encontrávamos” 
(FRONTEIRAS..., 2013, online). Assim, o deslocamento dos indivíduos dos espaços 
privados para os espaços públicos se dá também pela Internet, que, para o autor, 
funciona como um tipo de comuna global.

Nesse contexto, o ciberativismo apresenta-se como um conjunto de ações pro-
movidas em redes digitais em defesa de causas políticas, culturais e sociais. Malini e 
Antoun (2013) registram que, em 1984, o ciberativismo passou a ser compreendido 
como ações coordenadas e mobilizadas coletivamente por meio da comunicação em 
rede interativa. Silveira (2010) relaciona o desenvolvimento do movimento com a ex-
pansão da própria Internet, marcada pela contracultura. A prática do ciberativismo 
relaciona-se também com o ativismo hacker e com as narrativas midialivristas, que 
buscavam a democracia participativa e a ruptura da cultura do segredo (MALINI; 
ANTOUN, 2013). O momento histórico da chegada do ciberativismo é sinônimo de 
reconfigurações políticas.

Malini e Antoun (2013) oferecem uma diferenciação entre o midialivrismo de 
massa, que busca a liberdade do poder concentrado em meios de comunicação, e o 
ciberativismo que tem como objetivo “[...] radicalizar os direitos fundamentais (ou 
mesmo subverter o sentido liberal destes), sobretudo, a liberdade de expressão” (MA-
LINI; ANTOUN, 2013, p. 13).

É possível aproximar a noção de ciberativismo à de contrapoder. Castells 
(FRONTEIRAS..., 2014)2 explica que o poder faz parte de uma relação fundamental 
em todas as sociedades, ao organizar instituições, governos e empresas.

Quem tem poder tem todo o resto. Mas, felizmente, as sociedades não são somen-
te poder vertical, também são contrapoder. Porque, se existe uma lei da existência 
humana, [...] é que onde há dominação há resistência à dominação. Sempre, em to-
das as partes, de mil formas. E, consequentemente, onde há poder, há contrapoder. 
(FRONTEIRAS..., 2014, online).

Localiza-se, então, o ciberativismo nas estruturas de contrapoder, em que in-
divíduos se organizam, mobilizam, expõem e manifestam ideias e, como afirma Cas-

1 Entrevista concedida para produção de vídeo veiculado no canal Fronteiras do Pensamento. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=J4eymyZi3w0>. Acesso em: 23 nov. 2017.
2 Entrevista concedida para produção de vídeo veiculado no canal Fronteiras do Pensamento. Disponível em: 
< https://www.youtube.com/watch?v=k6igRPF0m7M >. Acesso em: 27 nov. 2017.
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tells (FRONTEIRAS..., 2014, online), “[...] realizam ações para expressar seus inte-
resses e valores contra os valores dominantes”. Nessa mesma perspectiva, Malini e 
Antoun (2013) acreditam que a forma da rede – caracterizada pelo cooperativismo e 
pela desindividualização – corrobora o destaque a outras vozes e à estrutura do con-
trapoder. Segundo os autores, a rede

[...] não responde mais aos atos de fala e de comando vindos de uma centralidade 
qualquer (partidos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc.), mas 
emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de se articular local e glo-
balmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar (inclusive por sua imprevi-
sibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos. (MALINI; ANTOUN, 
2013, p. 13).

Aspecto interessante resgatado pelos autores é que a linguagem – por meio 
de imagens, palavras –, no movimento suscitado pelo ciberativismo, se difunde glo-
balmente, permitindo que as críticas sejam locais e globais. Como defende Castells 
(FRONTEIRAS..., 2014, online), “[...] o global é onde está o poder. Portanto, se tem 
que lutar globalmente, não só localmente”.

1.1 Outras narrativas sobre os acontecimentos

O entendimento a respeito da mídia tradicional está vinculado ao modelo que 
encara a produção de conteúdo, inclusive o jornalístico, como um negócio, geren-
ciada por empresas e, consequentemente, por valores econômicos e políticos, cujo 
fim é o lucro em escala industrial. Com as formas de midiativismo e ciberativismo, a 
sociedade pode participar de uma reconfiguração na produção e na transmissão de 
conteúdo. Surge, principalmente com as redes sociais digitais, uma massa de mídias 
(COSTA, 2013), um ambiente com várias vozes, contrapondo o discurso da mídia de 
massa tradicional.

Malini e Antoun (2013) pontuam que os dois formatos de midialivrismo – o 
midiativismo e o ciberativismo – são coirmãos na busca pela liberação de voz. Os au-
tores comparam o midialivrista com o hacker das narrativas, “[...] um tipo de sujeito 
que produz, continuamente, narrativas sobre acontecimentos sociais que destoam das 
visões editadas pelos jornais, canais de TV e emissoras de rádio de grandes conglo-
merados de comunicação.” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 23). A chamada narrativa 
hackeada, ao ser lançada em redes sociais digitais, caracterizadas pela possibilidade 
de espalhamento/compartilhamento, “[...] gera um ruído cujo principal valor é de 
dispor uma visão múltipla, conflitiva, subjetiva e perspectiva sobre o acontecimento 
passado e sobre os desdobramentos futuros de um fato” (MALINI; ANTOUN, 2013, 
p. 23).
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Nesse sentido, o principal objetivo é que cada subjetividade produza seu movi-
mento na rede, que encontre e lance, fora do modus operandi dos veículos tradicio-
nais, narrativas em rede capazes de despertar diferentes gostos e públicos e alargar 
as fronteiras midiáticas (MALINI; ANTOUN, 2013). Os autores entendem que o 
midiativismo e o ciberativismo representam uma monstruosidade comunicacional, 
já que são produzidos por cidadãos comuns e pequenos coletivos que se destacam 
pelos olhares diferentes dos da mídia de massa acerca de uma mensagem. Faz sentido 
aproximar essa concepção do trabalho realizado pelos ilustradores independentes. 
Aqui é interessante observar que o discurso contra-hegemônico, questionador, que 
carrega diferentes percepções e significados, é motivado e perpassado pela noção do 
ciberativismo, bem como pela própria estrutura e função crítica que as charges e tiras 
carregam.

No corpus, essas noções que envolvem o ciberativismo são perceptíveis em to-
das as ilustrações. Destacamos a crítica da ilustradora Maíra Colares feita na página 
Motoca., em 21 de março de 2017, a respeito da reforma trabalhista. A reforma foi 
aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. No entanto, 
a cobertura jornalística enfatizou a Operação Carne Fraca, conduzida pela Polícia 
Federal, sobre o envolvimento de fiscais agropecuários na venda de falsos laudos para 
frigoríficos. A ilustradora critica o desvio de atenção do público para a ação da Polí-
cia Federal, enquanto o Congresso e o presidente Michel Temer agiam para aprovar a 
reforma trabalhista, tida como danosa aos trabalhadores. O presidente Michel Temer 
é caricaturado como um vampiro, na sombra, de costas para o público, cortando a 
Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto a mídia tradicional chama a atenção, 
quase como um efeito hipnótico, para o assunto das carnes podres. O personagem 
indignado, que representa o cidadão brasileiro, veste uma camisa amarela, a cor sím-
bolo das passeatas contra o governo do Partido dos Trabalhadores, da ex-presidenta 
Dilma Rousseff.
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FIGURA 1 – Charge Motoca.

Fonte: Maíra Colares, 2017, online.

Ressaltamos também o espaço do ciberativismo para responder acontecimen-
tos por meio das charges. Foi o que fez Matheus Ribeiro com a publicação em sua 
página Ribs em 5 de abril de 2017, quando o deputado federal Jair Bolsonaro, nome 
cogitado à disputa presidencial de 2018, em palestra no Rio de Janeiro, disse que, se 
for eleito, não dará um centímetro de terra para índios e quilombolas – comunidades 
originadas da organização de escravos que conseguiram fugir.

FIGURA 2 – Charge Ribs

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.
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2 Potenciais discursivos e intertextuais de charges e tiras

Pelas figuras, nascem, derivam e ampliam-se narrativas. Eisner (2005) resgata 
que a leitura de imagens, por meio das revistas em quadrinhos, se deu ao longo de 
mais de 60 anos, evoluindo para as tiras publicadas em jornais e para as graphic no-
vels. O desenvolvimento da linguagem visual, como observa o autor, afastou-se da 
noção de entretenimento visual desprovido de pensamento crítico à medida que as 
imagens foram empregadas como veículo de ideias e informação (EISNER, 2005).

Como afirma Eisner (2005), mesmo as palavras sendo vitais nas histórias em 
quadrinhos, a função exercida pela imagem é que é determinante para a condução da 
descrição e da narração. A imagem é explorada com o propósito de imitar ou exage-
rar a realidade. É possível observar o emprego das imagens na tentativa de alcançar 
a experiência. “A arte dos quadrinhos lida com reproduções facilmente reconhecíveis 
da conduta humana. Seus desenhos são o reflexo no espelho, e dependem de experi-
ências armazenadas na memória do leitor para que ele consiga visualizar ou proces-
sar rapidamente uma idéia.” (EISNER, 2005, p. 21).

O autor observa um ponto interessante que se aproxima do corpus deste arti-
go. Para Eisner (2005), apesar do grande destaque dado ao componente artístico das 
histórias em quadrinhos, o componente crítico do material concentra-se na história 
representada. Como afirma o autor, o objetivo está naquilo “[...] que faz o trabalho 
perdurar. [...] A tarefa é trazer à tona a reação do leitor através das imagens” (EIS-
NER, 2005, p. 6). Como podemos observar em nosso corpus, as possíveis mensagens 
resgatadas por cada um dos ilustradores independentes concentram-se em histórias 
políticas e sociais, despertando pontos de vistas críticos.

Na amostra selecionada com os doze posts, percebemos a recorrência de char-
ges e tiras. É necessário refletir a respeito das marcas de estabilidade responsáveis por 
caracterizar esses dois gêneros. A charge, com forte vínculo ao contemporâneo, já 
carrega consigo, desde a sua criação na história brasileira, datada a partir do século 
XIX, o viés crítico. Miani (2012) resgata a relação da charge com a caricatura. Essa 
última, na história, era “[...] associada ao combate e à crítica dos costumes e da po-
lítica. Era [a caricatura] um termo genérico aplicado a todos os desenhos humorísti-
cos, desde que desencadeasse o riso, a crítica escarnecedora e a sátira contundente” 
(p. 38). Apesar de ser uma associação possível, o termo caricatura não está vinculado 
à expressão cara, e sim ao verbo caricare, do italiano, que significa “carregar”, “pôr 
um peso sobre algo ou alguém”. O significado está vinculado também ao exagero. 
“Por esta interpretação, a caricatura seria então aquela imagem em que se ‘carregam’ 
os traços mais evidentes e destacados de um fato ou pessoa, principalmente os seus 
defeitos, com a finalidade de levar ao riso.” (MIANI, 2012, p. 38). 

A charge, ao longo dos anos, passou a ser entendida como a significação do 
desenho humorístico de natureza política, trazendo a opinião sobre algum aconteci-
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mento histórico. Ela participa de um contexto comunicativo amplo, fazendo referên-
cia a outras mensagens e acontecimentos. Entre as características da charge, destaca-
mos a representação de pessoas reais, a apresentação física do trabalho geralmente 
em um único quadro, a linguagem com a exploração da sátira como discurso artístico 
e opinativo, o vínculo a uma marcação temporal e a possibilidade de ser considera-
da uma arma retórica de combate, como já afi rmava o semiólogo e pesquisador de 
histórias em quadrinhos Antonio Luiz Cagnin. Sobre esse último aspecto, podemos 
perceber a aproximação da retórica de combate com o objetivo do ciberativismo, ao 
denunciar, expressar diferentes olhares e convidar à refl exão.

A característica que marca a tira, por sua vez, é a presença de narrativas curtas 
e concisas com noção de enredo e apresentada em quadrinhos. Outro aspecto mar-
cante é a presença de balões, elemento característico de histórias em quadrinhos. As 
temáticas das tiras englobam situações cotidianas e sociais, não necessariamente vin-
culadas a um acontecimento específi co – como é o caso da charge. No corpus, o tra-
balho do ilustrador Venes Caitano é o que apresenta mais tiras. Uma delas, publicada 
em 14 de janeiro de 2017, mobiliza a fi gura de porcos como personagens fi xos. Intitu-
lada Vara, a tira surge semanalmente na página Vi-Venes do Facebook e também na 
revista CartaCapital. No exemplo, os personagens escancaram o racismo no Brasil.

FIGURA 3 – Charge Vi-Venes

Fonte: Venes Caitano, 2017, online. 
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Podemos afirmar que tanto a charge, como a tira são produções intertextuais, 
frutos da conexão de outros textos. Miani (2012) ressalta que “[...] uma situação 
comunicativa como a charge mobiliza necessariamente o conhecimento de outros 
textos ou experiências vividas pelo leitor, mediando a apropriação do sentido da 
mensagem” (p. 41).

Outro ponto comum entre tira e charge é a possibilidade da presença do hu-
mor. Encarado como uma força argumentativa, o humor configura-se como uma pos-
sível ferramenta discursiva para persuadir. Miani (2012) explica que, por meio da 
sedução pelo humor, especialmente com charges que carregam mensagens políticas, 
é possível criar um sentimento de adesão que repercuta em formas de mobilização, 
por exemplo, o surgimento de posturas críticas. Na tira de Venes Caitano, FIGURA 
4, postada em 27 de outubro de 2017, percebemos a mobilização do humor para des-
pertar a crítica ao discurso dos veículos de comunicação de massa, especialmente dos 
telejornais. A campanha intensa dos veículos televisivos pedia aos consumidores para 
adquirirem conversores digitais para assistirem aos programas com alta definição de 
imagem. A valorização da tecnologia digital promete a melhoria na imagem, mas, 
como sugere a crítica, quem sabe, com um pouco de atenção, o telespectador possa 
ver os detalhes sujos das empresas de comunicação e das coberturas políticas feitas 
por elas.

FIGURA 4 – Charge Vi-Venes

Fonte: Venes Caitano, 2017, online.
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Ponto interessante defendido por Eisner (2005) é que os recursos do humor e da 
crítica estão atrelados diretamente ao controle da imagem. Para que o propósito co-
municativo se efetue, o autor acredita que é preciso evitar sutilezas na arte e recorrer a 
estereótipos e imagens facilmente reconhecíveis. Percebemos na mostra coletada que, 
das doze postagens, sete charges recorrem a representações de figuras públicas brasi-
leiras, como a do presidente Michel Temer, do deputado Jair Bolsonaro, do prefeito 
de São Paulo, João Dória, do juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, do cantor e 
compositor brasileiro Belchior e do goleiro Bruno Fernandes. 

Paralelamente, Eisner (2005) pondera que algumas narrativas esperam a con-
tribuição do leitor para a compreensão. É o caso das narrativas visuais presentes nas 
charges e nas tiras. Observamos, aqui, a necessidade de o leitor partilhar alguns co-
nhecimentos prévios, principalmente acerca de acontecimentos noticiados na grande 
mídia. A ativação da compreensão da mensagem dá-se, principalmente, pelo proces-
so de referenciação de acontecimentos políticos, no caso do nosso corpus.

Destacamos, aqui, as três charges do ilustrador Vitor Teixeira presentes na 
nossa mostra. A primeira delas, publicada na página do ilustrador paulista, dia 22 
de maio de 2017, faz referência ao prefeito de São Paulo e à operação realizada pela 
polícia no dia anterior à postagem para retirar usuários de drogas do centro de São 
Paulo. A charge repercute a declaração de João Doria: “[...] a cracolândia aqui aca-
bou, não vai voltar mais. Nem a prefeitura permitirá, nem o governo do Estado. Essa 
área será liberada de qualquer circunstância como essa. A partir de hoje, isso é pas-
sado” (DORIA, 2017). O prefeito é apresentado como o personagem Riquinho das 
histórias em quadrinho americano e fazendo um trabalho de aparências, varrendo os 
problemas para debaixo do tapete. O fato de o Riquinho/Doria segurar a vassoura 
remete ao prefeito Jânio Quadros, também paulista e que foi presidente do Brasil, que 
usava uma vassoura como símbolo de campanha, para varrer a falta de ética e instalar 
a moralidade e os bons costumes.
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FIGURA 5 – Charge Vitor Teixeira.

Fonte: Vitor Teixeira, 2017, online. 

A segunda charge de Vitor Teixeira, de 21 de julho de 2017, remonta a um con-
texto político específico, quando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP) expõe o pato amarelo inflável, símbolo forte nas manifestações a favor do impe-
achment de Dilma Rousseff (PT), em manifestação contra a decisão do governo federal, 
sob comando de Michel Temer (PMDB), de aumentar alíquotas do PIS e da Cofins 
sobre combustíveis. A charge resgata a memória do adesivo, criado em julho de 2015, 
com a imagem da ex-presidenta Dilma Rousseff com as pernas abertas para ser colado 
na entrada dos reservatórios de gasolina dos carros. Na época, o adesivo foi denunciado 
pela Secretaria de Política para as Mulheres ao Ministério Público Federal.
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FIGURA 6 – Matheus Ribeiro

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.

A terceira charge de Vitor Teixeira que integra o corpus resgata o mal-estar que 
o presidente Michel Temer teve em 25 de outubro de 2017 – mesma data da publica-
ção do post – e a internação no hospital do exército em Brasília para realizar exames 
urológicos. Novamente o presidente é caricaturado como um vampiro e, agora, rece-
bendo os desejos irônicos de recuperação num ritual de feitiçaria vodu.

FIGURA 7 – Charge Vitor Teixeira

Fonte: Vitor Teixeira, 2017, online.
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2.1 A projeção dos sujeitos

Ao considerar as narrativas presentes nas imagens, é importante examinar a 
projeção do leitor na história. Eisner (2005) observa que a transmissão deve ser uma 
preocupação fundamental no ato de contar uma história. O autor elenca a memória, 
a experiência e o vocabulário visual do próprio narrador como aspectos que cons-
troem a comunicação e o alcance com o leitor. Existem também as estratégias para 
despertar contato emocional, já que, desde a infância, os seres humanos assimilam 
e interpretam gestos, posturas, imagens e sinais sociais não verbais e, assim, identifi-
cam os sentimentos (EISNER, 2005). Além disso, o autor considera que “[...] o perfil 
do leitor – sua experiência e características culturais – tem de ser levado em conta 
antes que o narrador possa contar a história com sucesso” (p. 51). Contudo, nem 
sempre a projeção de leitor feita pelo narrador corresponde ao destinatário de fato. 

Charaudeau (2001), ao propor uma definição dos sujeitos de linguagem, com a 
presença do sujeito destinatário e do sujeito interpretante, oferece inicialmente a no-
ção do discurso calcada em dois circuitos: “[...] um circuito externo, que representa 
o lugar do fazer psicossocial (o situacional) e um circuito interno que representa o 
lugar da organização do dizer” (CHARAUDEAU, 2001, p. 26, grifos do autor).

Em segundo momento, o autor pontua que o discurso pode também estar re-
lacionado ao conjunto de saberes partilhados e construídos geralmente de modo in-
consciente por indivíduos. “Os discursos sociais (ou imaginários sociais) mostram a 
maneira pela qual as práticas sociais são representadas em um dado contexto sócio-
-cultural e como são racionalizadas em termos de valor [...]” (CHARAUDEAU, 2001, 
p. 26, grifos do autor). Podemos perceber valores cristalizados socialmente represen-
tados nas charges. Uma delas, publicada na página Ribs, em 17 de março de 2017, 
repercute valores mobilizados em algumas famílias brasileiras na criação de filhos. 
Pais reprovam o convívio dos filhos com casais homoafetivos, mas cultivam a admira-
ção pelo goleiro Bruno Fernandes, condenado por homicídio triplamente qualificado 
e ocultação de cadáver da ex-namorada de Eliza Samudio, e por sequestro e cárcere 
privado do filho “Bruninho”. Durante breve período em que conseguiu liminar para 
estar em liberdade, o goleiro foi contratado por um time da cidade de Varginha, em 
Minas Gerais, e alguns pais levaram os filhos para acompanhar o treinamento do 
goleiro, tirar fotos e pedir autógrafos.
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FIGURA 8: Charge Ribs

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.

No quadro abaixo, Charaudeau (2001) sintetiza sua teoria do discurso, que 
tem como objetivo estudar os seres sociais que participam de trocas verbais, visuais, 
icônicas.

FIGURA 9:

Fonte: Charaudeau (2001).
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O ato de linguagem, de acordo com Charaudeau (2001), é uma interação de 
intencionalidades, tanto no processo de produção, quanto no de interpretação. É 
possível aplicar essa noção ao nosso corpus observando o conjunto de estratégias 
discursivas mobilizadas pelos ilustradores a fim de evidenciar e criticar situações po-
líticas e sociais.

Todo ato de linguagem é o produto da ação de seres psicossociais que são testemu-
nhas, mais ou menos conscientes, das práticas sociais e das representações imagi-
nárias da comunidade a qual pertencem. Isso nos leva a colocar que o ato de lin-
guagem não é totalmente consciente e é subsumido por um certo número de rituais 
sociolinguageiros. (CHARAUDEAU, 2001, p. 29).

Ainda de acordo com o quadro de Charaudeau (2001), podemos afirmar que o 
sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (EUi) são considerados os parcei-
ros no ato de linguagem, ou seja, pertencem à noção de pessoas associadas, como o 
autor coloca, que se reconhecem mutuamente numa relação contratual.  Charaudeau 
(2001) afirma que os parceiros só podem existir “[...] à medida que eles se reconhe-
çam (e se ‘construam’) uns aos outros com os estatutos que eles imaginam” (p. 30).

No corpus, consideramos que o sujeito comunicante corresponde a cada um 
dos ilustradores e o sujeito interpretante o público projetado pelos ilustradores, sen-
do, nesse contexto, tanto os “curtidores” e seguidores das páginas, quanto outros 
usuários do Facebook e de outras redes sociais digitais e páginas que podem ser al-
cançados pela publicação. Charaudeau (2001) explica que o resultado do lugar de 
fala do sujeito comunicante está intimamente ligado às estratégias discursivas. As 
estratégias discursivas são responsáveis pelos efeitos discursivos, podendo ser efeitos 
possíveis, que já são esperados pelo sujeito comunicante, e efeitos produzidos, que 
não são esperados, mas que surgem no jogo da interpretação.

Apesar de defender que o narrador – aqui entendido como ilustrador – pode 
controlar a atenção e a retenção do leitor, Eisner (2005), em certo ponto, dialoga com 
a defesa de Charaudeau (2001) sobre os sujeitos do ato de linguagem, quando afirma 
que “[...] nas histórias em quadrinhos, espera-se que o leitor entenda coisas como 
tempo implícito, espaço, movimento, som e emoções” (EISNER, 2005, p. 53).

No quadro sobre os sujeitos do ato de linguagem, Charaudeau (2001) apresen-
ta também os protagonistas sujeito enunciador (EUe) e o sujeito destinatário (EUd), 
seres de fala da encenação do dizer. “Esses seres de fala assumem diferentes faces de 
acordo com os papéis que lhes são atribuídos pelos parceiros do ato de linguagem em 
função da relação contratual.” (p. 32, destaque do autor). 

Observemos quais são os possíveis sujeitos de linguagem na charge a seguir:
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FIGURA 10 – Charge Motoca.

Fonte: Maíra Colares, 2017, online.

No circuito externo, podemos localizar que o EUc – sujeito comunicante – é 
a ilustradora Maíra Colares, feminista que denuncia os inúmeros constrangimentos 
aos quais as mulheres são expostas. O EUi – sujeito interpretante – são os “curtido-
res” e seguidores da página.

No circuito interno, o EUe – sujeito enunciador – identifi ca-se com a persona-
gem Motoca, que denuncia o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, que proferiu 
sentença em que não considerou crime o fato de Evandro Quessada da Silva ter ejacu-
lado no pescoço de uma mulher dentro de um ônibus em São Paulo. O TUd – sujeito 
destinatário –, apesar de não ser projetado diretamente na charge, pode ser entendido 
tanto como os cidadãos presentes da audiência de custódia, em que a sentença foi 
apresentada, quanto os demais cidadãos que acompanharam o caso e aguardavam o 
posicionamento da justiça.

Já na charge de Ribs de 30 de abril de 2017, em homenagem ao cantor Belchior, 
pela sua morte, observamos a ampliação da projeção dos sujeitos em cada uma das 
situações evocadas na letra da música do compositor brasileiro, recorrendo a memó-
rias do passado, com a luta dos jovens da época da ditadura e a truculência policial 
que ainda é realidade nos nossos dias.
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FIGURA 11 – Charge Ribs

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.

Considerações

A divulgação do trabalho dos ilustradores nas redes sociais digitais aproxima-
-se do ciberativismo na medida em que viabiliza espaços a cidadãos que também são 
leitores, consumidores de informação e que se posicionam criticamente diante do que 
consomem. Por meio das redes sociais digitais, a autonomia, a voz e, no caso desse 
corpus, os traços críticos de cunho político e social ampliam-se, construindo uma 
cultura comunitária virtual. Percebemos que os autores das charges e tiras mobilizam 
estratégias de crítica e partem da memória sociolinguística dos leitores.

Eisner (2005) defende que a escrita e a imagem devem estar a serviço da história 
e da construção narrativa. Ao olharmos para o corpus, observamos como essa defesa 
é cara para a compreensão também do ciberativismo como movimento que permite 
a construção de outra percepção política. Podemos destacar como prática comum 
ao corpus a divulgação das ilustrações explorando como referência fatos que acon-
teceram recentemente. É possível relacionar essa prática com a própria característica 
do gênero charge, bem como uma estratégia de engajamento e de resposta política 
buscada pelo ciberativismo. Por essa estratégia, verificamos outro ponto em comum 
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entre o ciberativismo e as ilustrações: a necessidade de promover, construir e resgatar 
uma memória histórica, frequentemente associada a visões unilaterais e hegemônicas 
na grande mídia tradicional.

Atentamos também ao espaço do contrapoder como estratégia discursiva co-
mum aos doze posts. É interessante observar que o contrapoder é referenciado por 
ícones visuais, presentes nas charges e nas tiras, e por curtos elementos verbais utili-
zados na descrição do post. As críticas desses ilustradores partem de princípios muito 
apoiados na defesa dos direitos humanos, contra o poder dominante que sustenta 
decisões políticas, sentenças judiciais, religiões, forças policiais, relações familiares, 
racismo, homofobia e machismo.

Quanto ao lugar dos sujeitos de linguagem, percebemos mais claramente os pon-
tos de vista dos sujeitos comunicante e enunciador, críticos e irônicos às decisões po-
líticas e judiciais, bem como ao comportamento de alguns setores da sociedade que 
perpetuam o racismo, o machismo e a valorização de personagens de caráter duvidoso. 
Já os sujeitos destinatário e interpretante inicialmente parecem não estar identificados. 
Ao olharmos a fundo, o sujeito destinatário corresponde aos usuários de redes sociais 
digitais e os sujeitos interpretantes parecem ser aqueles que dialogam com os temas e 
com as perspectivas dos desenhistas. Consideramos que alguns comentários são tam-
bém de discordância da maneira como os ilustradores abordagem os assuntos.

O ciberativismo permite a construção dessa rede policêntrica, de massa de mí-
dia, em que as opiniões críticas em relação ao discurso da mídia de massa tradicional 
são viralizadas, discutidas e ressignificadas. Não podemos ser ingênuos, evidente-
mente, porque enquanto cresce a resistência ao discurso hegemônico que sustenta 
o lucro e as relações de poder na sociedade, há outros discursos que defendem os 
valores morais arcaicos, o fim da democracia e o retrocesso dos direitos sociais e tra-
balhistas alcançados nas últimas décadas no Brasil. Esse embate nas redes sociais de-
monstra o quanto a Ágora cibernética permite que as várias opiniões privadas sejam 
amplificadas, disseminadas e se mesclem aos discursos cotidianos.
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