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Resumo 

 

O presente trabalho focaliza a produção de uma charge de cunho político executada pelo 
cartunista Jorge Braga em Goiás e veiculados pelo Jornal O Popular no período de 2009 
tendo como referência os principais acontecimentos ocorridos na política nacional 
relacionados à Crise no Senado. A abordagem política ressaltada nas charges revela o 
posicionamento ideológico que cada artista possui e, por se tratar de um indivíduo que 
acompanhou a evolução e desenvolvimento da charge no Estado e as mudanças políticas, 
econômicas e sociais – de meados da década de 1970 até os dias atuais – constitui-se 
também em uma fonte de conhecimento não apenas de seus trabalhos, mas também um 
resgate de parte da história da charge de Goiás. 
 
Palavras-chave: Jorge Braga, ideologia, charge goiana. 
 
 
Abstract 
 
The present work focuses on the production of charge of a political executed by cartoonist 
Jorge Braga made in Goiás and conveyed by the newspaper O Popular for the period 2009 
with reference to major events in national policy related to the Crisis in the Senate. The 
policy approach highlighted in charges reveals the ideological stance that every artist has, 
and they are related to individuals who have followed the evolution and development of 
charge in the state and the political, economic and social - from the mid 1970s until today, is 
also a source of knowledge not only of their jobs but also redemption of a part of the history 
of charge of Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 Geralmente, a charge é apresentada nos gêneros opinativos de um dado 

jornal ao lado de editoriais e artigos com a função de elucidar situações e 

personalidades que estiveram em destaque durante o dia ou semana. A exploração 

dos gêneros opinativos visa transparecer uma concepção pessoal sobre 

determinado assunto impulsionando o leitor a algo seja ele relacionado à 

administração pública ou privada, a denúncias de ordem moral e social, aos 

governantes ou quaisquer assuntos relatados que mereçam atenção. 

Embora a charge possua elementos plásticos que a caracterizam nas artes 

visuais, a recorrência a elementos verbais e a construção de valores históricos e 
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sociais, tornam a charge em um dispositivo transdisciplinar, portadora de um 

discurso persuasivo e ideológico que utiliza o humor como ferramenta de orientação 

crítica e de protesto. O humor presente na charge não pressupõe uma atitude 

negativa, mas “é justamente a constituição humorística que permite à charge, 

dissimulando seu caráter de oposição, tentar desvelar, pela linguagem verbal e não-

verbal, sentidos muitas vezes silenciados no contexto político.” (ATHAYDE, 2010, p. 

9). Esta afirmação da autora demonstra que o discurso ideológico presente na 

charge considera o humor como uma “função desestabilizadora de sentidos” que 

revela aquilo que não é dito diretamente, mantendo um posicionamento de protesto 

e rebeldia tornando compreensível aquilo que é exposto. A charge estabelece um 

padrão de comunicação universal que promove uma identificação quase que 

imediata do indivíduo ou fato retratado em seu interior por ser constituída de signos 

que podem ser decodificados por um número maior de seres – sejam eles 

analfabetos e inclusive crianças – em relação à língua escrita.  

 O presente trabalho focaliza a produção de uma charge de cunho político 

executada pelo cartunista Jorge Braga em Goiás e veiculados pelo jornal O Popular 

no período de 2009 tendo como referência os principais acontecimentos ocorridos 

na política nacional relacionados à Crise no Senado. A abordagem política 

ressaltada nas charges revela o posicionamento ideológico que cada artista possui 

e, por se tratarem de indivíduos que acompanharam a evolução e desenvolvimento 

da charge no Estado e as mudanças políticas, econômicas e sociais – de meados da 

década de 1970 até os dias atuais – constitui-se também em uma fonte de 

conhecimento não apenas de seus trabalhos, mas também um resgate de parte da 

história da charge de Goiás. 

A análise será realizada na observação de seis charges, baseada nos 

pressupostos teóricos de JOLY (2007) com o intuito de revelar conteúdos e 

significados intrínsecos em sua composição. A análise do discurso presente na 

charge contará também com os conceitos expostos por ORLANDI (2007) como 

método de descrever e explicar criticamente os processos de produção e circulação 

da charge visando compreender os mecanismos de significação, interpretando a 

imagem e buscando verdades ocultas e a construção de ideologias, a identificação 

do sujeito e a historicidade a partir de uma interpretação subjetiva da realidade sob a 

ótica do artista.  



2625 
 

 

A CHARGE EM GOIÁS 

A atividade jornalística não ficou restrita apenas ao Rio de Janeiro, 

espalhando-se por outras províncias, surgindo os mais variados jornais no território 

nacional. Em Goiás, a história da imprensa inicia-se com o jornal intitulado - 

Matutina Meyapontense, editado em 5 de março de 1830 na região de Meia Ponte, 

atual Pirenópolis e encerrando suas atividades em 1834 sendo o primeiro jornal 

goiano a circular na província. Posteriormente em 1837 surge o Correio Oficial de 

Goyás fundando assim a Imprensa Oficial e, após a proclamação da República, 

inicia-se um novo período na imprensa goiana que iria de 1890 a 1934 com o 

jornalista goiano Henrique Silva, com o objetivo de divulgar a imagem do Estado 

reconhecendo a potencialidade econômica de seus recursos naturais, funda no Rio 

de Janeiro, então capital federal, a revista Informação Goyana, circulando em Goiás 

e entre os Estados brasileiros de 1917 à 1935. A Revista Oeste lançada em 5 de 

março de 1942, no batismo cultural de Goiânia foi um dos poucos periódicos de 

expressão no Estado, porque divulgava os interesses políticos do Estado Novo, 

tornando-se um veiculo oficial do governo. Em 1938 surge o jornal O Popular 

fundado por Jaime Câmara Filho e, o período que segue de 1945 a 1964 significou o 

fortalecimento de alguns grupos de comunicação como a Organização Jaime 

Câmara, que atualmente possui a maior estrutura de comunicação do Estado de 

Goiás, contando com inovações tecnológicas e denotando preocupações estéticas, 

tornando a profissão jornalística em opção mercadológica e a informação como 

produto. Assim, compreender a história da imprensa em Goiás é um meio de buscar 

as origens da charge no Estado uma vez que ela está intimamente ligada com o 

advento da imprensa em Goiás, sobretudo a imprensa ilustrada. 

A trajetória da charge no Estado de Goiás não é historicamente catalogada, 

logo várias lacunas existem sobre a origem da mesma não sendo possível definir 

com exatidão seu precursor uma vez que a grande maioria dos trabalhos não 

possuía assinatura ou data. Embora não traga datas, supostamente a charge 

passou a ser produzida no Estado a partir da década de 1940, após a transferência 

da capital e aprimoramento das técnicas de impressão, baseado em observações no 

acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que não traz nenhuma charge 

publicada no período que antecede a década de 40. A primeira charge que surgiu 

em Goiás foi publicada no antigo Jornal de Notícias, de Alfredo Nasser segundo 
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reportagem publicada no jornal O Popular (1978), porém não há evidências que 

comprovem esta afirmação, porque primeiramente o jornal não apresenta datas, 

segundo não há registro histórico e como provavelmente, não trazia assinatura, não 

se sabe quem é o autor.  

José Asmar (1924-2006), nascido em Anápolis, escritor e jornalista, membro 

da Academia Goiana de Letras, também caricaturista, conferencista, administrador, 

dentre outras atividades atuou na imprensa durante um período de praticamente 73 

anos marcando história em jornais como O Globo e, contribuindo para a inserção da 

charge no Estado de Goiás, considerado pelos chargistas proeminentes da década 

de 70, conforme fontes de jornais goianos (O Popular, 1978) como o artista pioneiro 

na elaboração e publicação da caricatura no Estado.  

 Todavia, após consultas realizadas no Instituto Histórico Geográfico de Goiás, 

foi constatada que a caricatura em Goiás não passou a ser difundida apenas com 

Asmar por volta da década de 1940 a 1960, mas também por Augusto Rodrigues

i (1913-1993), em 1949 conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1. Augusto Rodrigues. Folha de Goyáz. 10 de agosto de 1949. Goiânia. p.1 

  Esta ilustração é uma evidência de que a caricatura foi inicialmente divulgada 

na década de 1940. Nesta imagem podem-se identificar dois indivíduos 

aparentemente pertencentes à classe média, identificados pela indumentária da 

época que discorrem sobre outro sujeito: Adhemar. Aparentemente o referido 

indivíduo seria Adhemar Pereira de Barros político influente entre as décadas de 

1930 e 1960, nomeado interventor federal na Era Vargas e eleito, posteriormente, 

prefeito e governador de São Paulo. O conteúdo presente na imagem, por ser 

especifico da época, recorrendo a figuras de linguagem, não permite a identificação 

histórica, embora não apresente nenhuma relação com o Estado de Goiás, conforme 
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observado no diálogo dos dois indivíduos, pois apesar da impressão ser realizada no 

Estado, em pequena escala, as charges provavelmente eram importadas de outros 

jornais de circulação nacional, pela ausência de artistas locais. Nota-se nesta 

imagem, que a charge já dividia espaço com as matérias jornalísticas, reafirmando 

que a charge em Goiás, certamente foi desenvolvida a partir da década de 40.  

Este fato é explicado pelo período anterior à Revolução de 30 e transferência 

da capital em Goiás cuja população, em sua maioria, era de origem rural havendo a 

predominância dos latifúndios, a ausência de centros urbanos, a economia quase 

que exclusivamente de subsistência, (PALACÍN, 1994; MORAES, 1994) justificando 

a carência de cartunistas que o Estado possuía. Somente a partir de 1940, imprime-

se um ritmo acelerado ao progresso de Goiás, com a campanha nacional “Marcha 

para o Oeste” para intensificar a urbanização no Estado, promovendo a construção 

de estradas internas possibilitando o aumento do núcleo populacional em áreas 

pouco habitadas até então e, visando a minimização da influência dos Caiados, 

culminando na década de 50 com a construção de Brasília (PALACÍN, 1994; 

MORAES, 1994). Assim, com o processo de urbanização, a formação de um 

mercado interno, o desenvolvimento da indústria e o crescimento da população 

urbana de Goiás com altos índices de imigração, sobretudo de Estados como Minas 

Gerais, Bahia e Maranhão, favoreceram o aparecimento de artistas interessados em 

publicar seus trabalhos nos periódicos da época.ii  

José Asmar, nascido em Anápolis, escritor e jornalista, membro da Academia 

Goiana de Letras, também caricaturista, conferencista, administrador, dentre outras 

atividades atuou na imprensa durante um período de praticamente 73 anos 

marcando história em jornais como O Globo e, contribuindo para a inserção da 

charge no Estado de Goiás lançando artistas como Bosco Fontinelli e Fróes no jornal 

Cinco de Março (a partir de 1970), cartunistas que propiciaram a inclusão da charge 

nos periódicos goianos, ampliando o alcance dela em Goiás e fornecendo subsídios 

para artistas como Jorge Braga e Mariosan que, através do experimentalismo e de 

forma autodidata, surgem em um cenário em que a caricatura e a charge ainda 

estavam sendo incluídas nas impressões dos jornais goianienses.  
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 A circulação da charge nos jornais das décadas de 40 e 50 era quinzenal ou 

esporádica, conforme observação constatada na análise dos periódicos goianos da 

mesma época e, a repetição de imagens que alterava somente os diálogos também 

se revela uma constante, conforme se pode observar nas imagens acima: As 

imagens são idênticas, não possuem autoria e trazem dois indivíduos que discorrem 

sobre a política local. Novamente a classe social dos sujeitos é identificada pela 

indumentária que revela um pequeno poder aquisitivo, pertencente à classe média. 

O sujeito que está em pé orienta o diálogo a partir de uma afirmação que 

posteriormente é respondido pelo sujeito sentado com uma indagação. Na ilustração 

2, o interlocutor cita uma afirmação de José Feliciano3 em Trindade a respeito de Dr. 

Pedro de que o mesmo é um grande condutor de almas. Em seguida o segundo 

sujeito indaga: “Será o eleitorado fantasma?” A fim de compreender a situação 

exposta, o Dr. Pedro a qual José Feliciano se refere é Pedro Ludovico Teixeira e, o 

fato de ser um bom condutor de almas se baseia na capacidade que o político 

possuía em cativar a população devido à caracterização de seu governo de origem 

populista. A ironia da charge surge com a indagação “Será o eleitorado fantasma?” 

uma vez que o antigo interventor manteve-se no poder por 15 anos e pelo sistema 

eleitoral brasileiro que facilitava a corrupção e a fraude como manter ativo, nomes de 

eleitores já falecidos com o intuito de fraudar as eleições e prejudicar os candidatos 

adversários.   

Na ilustração 3, a mesma imagem é impressa com a alteração dos dizeres. 

Nesta, o sujeito que está em pé afirma que o Dr. Pedro irá ganhar as eleições por 

Ilustração 2. Jornal de 
notícias 09 de julho de 1958. 

Ilustração 3. Jornal de notícias 
03 de setembro de 1958. 
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80%. Em seguida o indivíduo sentado indaga: “E os outros 90%?” A ironia 

novamente se faz presente na indagação do sujeito sentado. Os outros 90% são os 

intelectuais, jornalistas e opositores ao governo de Pedro Ludovico, enquanto os 

80% que garantirá a vitória de Pedro Ludovico é formado por uma elite disposta a 

manter cargos e privilégios e pela massa composta por trabalhadores, beneficiada 

pela política populista de Pedro Ludovico. A construção desta imagem positiva 

perante o eleitorado pode ser vislumbrada pelas páginas da Revista Oeste que 

mostrava a afinidade entre Pedro Ludovico e Getúlio Vargas objetivando a expansão 

da política populista no Estado e destacando a efervescência cultural da nova capital 

goiana.   

 Somente houve o desenvolvimento de uma produção quase diária, com o 

jornal Cinco de Março, sendo o primeiro jornal a inserir em suas páginas um 

periódico de humor chamado: Café de Esquina e, foi também a escola de vários 

caricaturistas como Fróes, Jorge Braga, Mariozan, Pádua e Marcondes (O Popular, 

1978). E essa reunião de tantos cartunistas que iniciaram seus trabalhos em um 

mesmo local, se dá pela oportunidade que o jornal fornecia e a própria ideologia e 

linha política que atraiu estes artistas, conforme afirma Mariosan em entrevista 

(2010). O jornal Cinco de Março mantinha uma linha editorial contrária aos demais 

jornais, voltada para denúncias de corrupção e contra as atitudes dos governantes, 

sendo empastelado4 em 8 de março de 1964 após a publicação de uma notícia que 

denunciava um ato improbidade administrativa na Polícia Militar de Goiás. Mesmo 

com o empastelamento e enfraquecimento da democracia, o Cinco de Março, 

manteve seu funcionamento e maior cautela na divulgação de suas notícias. Se no 

período anterior à década de 70, seu posicionamento estava pautado em um 

jornalismo opinativo e no caráter de denúncia, recheado de gírias e jargões; após 

1970 aproxima-se dos conteúdos noticiosos, analisando as situações pontualmente. 

Pode-se afirmar que a charge em Goiás passou a ser produzida 

sistematicamente durante o regime militar, pois a publicação deixou de ser semanal 

e passou a ser diária possibilitando que os artistas goianos manifestassem suas 

opiniões e contribuíssem de forma significativa para este período que marcou o 

Estado, possibilitando o surgimento de diversos chargistas que aliaram a 

necessidade expor suas concepções sobre a realidade vivida e, a garantia de 

subsistência no esforço transformar a atividade em um ofício no Estado, enfrentando 
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dificuldades impostas pela censura do governo, pela autocensura das redações e 

pela remuneração. Deste quadro da década de 70, despontariam chargistas como 

Pádua (o músico), Fróes, Marcondes, Britvs (Katteca), Mariosan, entre outros e, 

Jorge Braga, objeto deste estudo.   

 Jorge dos Reis Braga, mineiro da cidade de Patos de Minas, também 

começou a trabalhar no Cinco de Março em 1973 e posteriormente foi para o jornal 

Opção. Em 1976, Braga passa a trabalhar no jornal O Popular que até então não 

publicava caricaturas em suas páginas sendo um dos principais representantes 

dessa técnica em Goiás já que seus traços e sua influência dinamizaram a 

caricatura, abrindo espaço para novos artistas através dos salões de humor que 

foram realizados na capital goiana em 1977, 1979, 1981 e 1989. Braga representou 

a mesa dos jurados no 1º Salão de Humor de Goiás e o Festival Goianiense de 

Humor e substituiu Gou Gon em Brasília em 1978 quando este foi preso devido à 

publicação de uma charge que expunha crítica em relação ao governo (O Popular, 

1978). Seu nome também foi homenageado pela iniciativa de criação da Gibiteca do 

Estado, atualmente conhecida como Gibiteca Jorge Braga. A trajetória de Braga 

marca uma ascensão do discurso da charge nos jornais goianos e a análise de seus 

trabalhos nas diferentes décadas, denota não apenas uma evolução no traço, mas 

acentua e valoriza o aspecto crítico e reflexivo que a charge proporciona com o 

humor que a situação pode causar.  

Jorge Braga na construção de uma perspectiva crítica da política nacional 

 O vinculo da charge com a imprensa vai além da função ilustrativa das 

páginas dos jornais e das revistas representando um meio de crítica e sua relação 

com texto possui três tipos de possibilidades sendo elas: relação direta, indireta ou 

até ausência de relação aparente. 

O estabelecimento de relações diretas, indiretas com o texto, inclusive não 

possuir relação alguma com o mesmo é evidenciado no conteúdo de um gênero 

opinativo em volta de dois núcleos de interesse: o informativo (apresentar o que está 

acontecendo) e de opinião (reflexão sobre o que está acontecendo).  

 Conforme Joly (2007, p.115-123), a interatividade entre imagem/ texto indica 

uma espécie de “nível correto de leitura”, assumindo formas variadas de acordo com 
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o contexto em que é inserida. Assim a complementaridade entre palavra e imagem 

estabelece funções de revezamento, da qual as palavras traduzem o sentido que a 

imagem não alcança; função de símbolo que consiste em conferir significado à 

imagem, propondo uma interpretação que vai além de algo, uma reflexão ou um 

discurso interior presente na imagem. A última função seria que a correlação entre a 

imagem e as palavras que reside no fato da interdependência, ou seja, as palavras 

necessitam das imagens e as imagens dependem das palavras na busca por um 

sentido ou por vários sentidos. 

 A imagem é composta basicamente por figuras geométricas que visam 

transmitir a informação de maneira direta e objetiva. Os retângulos e as esferas 

utilizados na composição representam a imagem do Congresso Nacional que possui 

uma descarga sanitária acoplada em uma das torres. A simplicidade das formas e a 

utilização de cores puras e sem variação de tonalidade e a distribuição das sombras 

nas cúpulas do desenho em desrespeito às regras estabelecidas pela academia 

constituindo um estilo próprio, caracterizado pela predominância da linha e da 

ausência de volumes. Publicada em junho de 2009, a charge exemplifica o que a 

imprensa chamou de “crise no Senado” devido à denúncias relacionadas a atos 

secretos conforme notícia veiculada no jornal O Popular (14 de julho de 2009, p. 0). 

 A grande maioria dos trabalhos de Jorge Braga possui caráter de denúncia 

sejam elas relacionadas à estrutura política ou social, como um retrato de uma 

sociedade em crise, destacando-se sempre a utilização do humor com função de 

propor sentido à charge e de ridicularizar as situações, banalizando temas 

recorrentes a partir de uma estética frugal. 

 A repercussão do caso foi protagonizada por José Sarney, ocupando a 

presidência do Senado, acusado de nepotismo. O pivô do agravamento da crise na 

Casa envolvendo o senador foi a contratação por ato secreto de Henrique Dias 

Bernardes namorado de Maria Beatriz Sarney, neta do senador publicado no jornal 

O Popular (25 de julho de 2009, política, p. 0): 

As conversas gravadas pela PF revelam a prática de nepotismo – o filho do 
senador Fernando Sarney conta à filha Maria Beatriz Sarney, sobre o 
pedido de vaga para o namorado dela, Henrique Dias Bernardes, no 
Senado. 
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 Após uma série de denúncias que culminaram com a descoberta dos atos 

secretos envolvendo parlamentares na criação de cargos de confiança na Diretoria 

Geral, exonerações e contratações, altos salários entre outros privilégios concedidos 

sem conhecimento público e não publicadas no Diário Oficial, obrigaram Sarney a 

pronunciar sobre o escândalo do Senado:  

Pressionado pela opinião pública, o presidente do Senado, José Sarney 
(PMDB-AP), subiu hoje à tribuna da Casa para falar dos escândalos que 
atingem a instituição desde que ele assumiu o cargo, no começo deste 
ano. Cobrado a responder, Sarney disse que a crise não era dele. (Folha 
Online de 16 de junho de 2009, disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ brasil/ ult96u581833.shtml>  

 O nepotismo que envolveu não apenas a família do Presidente do Senado, 

José Sarney, mas todo o clã político aliado como Edison Lobão (PMDB-MA) e 

Epitáfio Cafeteira (PTB-MA) nos atos e, um desvio de R$ 500 mil oriundo de uma 

verba de patrocínio financiado pela Petrobras a um projeto que levava seu nome e  

 

Ilustração 4. Charge. Jorge Braga. Jornal O Popular de 26 de junho de 2009. CEDOC 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/
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nunca foi posto em prática, entre outras acusações que provocaram cerca de onze 

denúncias contra Sarney no Conselho de Ética do Senado, de acordo com a notícia 

veiculada pelo jornal O Popular (22 de junho de 2009): 

A investigação interna sobre os 650 atos secretos no Senado vai mostrar 
que eles também favoreceram senadores que hoje condenam esse tipo de 
expediente [...] Os parlamentares foram beneficiados por autorizações 
sigilosas para ampliar a cota de papel empregada no material impresso na 
gráfica do Senado, sem permissão ou ajuda financeira para participar de 
palestras em viagens não oficiais e, ainda pela nomeação de servidores na 
Casa.     

 A charge faz referência ao período inicial de denúncias dos 500 atos e, 

através de linhas e planos geométricos e do balão de diálogo – típico das histórias 

em quadrinhos – Jorge Braga delimita o tema situando o leitor no tempo-espaço que 

caracteriza sua crítica. Novamente o fundo homogêneo se mostra presente para não 

interferir na mensagem e dar destaque à imagem do Congresso Nacional, 

concentrando toda a informação neste primeiro plano não fornecendo outras 

interpretações do assunto e objetivando sua crítica ao Senado. A presença da 

descarga sanitária é uma alegoria que Braga utiliza para caracterizar a sujeira no 

local. O posicionamento utilizado na cúpula da direita atada à representação da 

descarga faz alusão à estrutura de uma privada, incluindo nesta representação uma 

analogia implícita, assim a descarga e a cúpula que anteriormente aparecem como 

elementos isolados e com funções distintas, adquirem novo sentido voltado para a 

representação de uma privada e o inseto que sobrevoa o local caracteriza o 

ambiente fétido no local, oriundo dos atos secretos, surgindo outro sentido que neste 

momento inclui uma analogia implícita. A analogia estabelecida se refere ao ato 

secreto e as fezes – subentendidas pela representação da privada, propicia à cena 

uma intensidade patética, onde as formas do desenho traduzem a intenção do 

artista e, a expressão “Eca! É um ato secreto.” proporciona uma única interpretação 

da charge: a perda de credibilidade do Senado diante do escândalo dos atos 

secretos, provocando o asco da população diante de tudo.  

 A descarga sanitária nada mais é que o destino dado à matéria fecal cotidiana 

e, as fezes aparecem implicitamente através da representação da descarga somada 

à cúpula, simbolizando uma privada e pelo balão de fala: “Eca! É um ato secreto.” 

que projeta o sentimento de repugnância diante delas. Sendo assim, a descarga, a 

cúpula e o elemento textual, configuram o objetivo de crítica, veiculando a 
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informação e proporcionando o sentido geral à charge. Conforme foi dito 

anteriormente, a exposição verbal delimita as margens da crítica à crise no Senado, 

visto que a ausência dela acarretaria outras interpretações, já que tanto o Congresso 

Nacional quanto a descarga sanitária, já foram utilizados, como alvo de crítica, em 

uma relação de proximidade relacionada à constituição do sistema político, ao 

resultado das ações dos parlamentares ou à caracterização do ambiente.  

 Estas fezes subentendidas por sua vez, representariam os 663 atos secretos 

denunciados e, o fato de não serem expostas explicitamente é devido ao sigilo que 

se formou em torno dos atos secretos, impedindo sua publicação. Logo, a partir da 

concepção do artista, as fezes poderiam ser um ato secreto ou o ato secreto poderia 

ser as fezes e, partir desta metonímia (o ato secreto no lugar das fezes), sinaliza o 

ato de defecar e este processo visa pôr para fora algo que faz mal se for reprimido. 

Tal ato merece ser expurgado, justificando a presença da descarga como elemento 

de limpeza do Senado, mas que se mostra insuficiente já que o material fecal ou o 

ato secreto encontra-se em suspensão causando a indignação da população.  

 Essa ligação às esferas sórdidas da condição humana como o crime e o 

abjeto não se configuram apenas na alegoria de Jorge Braga. O autor 

contemporâneo Rubem Fonseca desenvolve suas reflexões combinando ficções à 

brutalidade, ao sexo e a escatologia. Em seu conto “Copromancia” do livro 

Secreções, Excreções e Desatinos (2001), o autor investiga suas próprias fezes a 

partir de concepções espirituais, fotografando e analisando os excrementos no dia-a-

dia. No campo das artes plásticas, Piero Manzoni, artista italiano e, ícone da arte 

conceitual preencheu 99 latas com material fecal, lacrando-as e rotulando-as com o 

título de Merde d’artista que dá nome à obra como reação aos tradicionais suportes 

e materiais artísticos como o quadro, a tinta, o papel ou a pedra e o entalhe, 

inspirado nos trabalhos de Duchamp. Siron Franco, artista goiano já realizou uma 

instalação constituída por um bloco de fezes humanas em protesto à violação do 

painel de votação para decidir a cassação do então senador Luiz Estevão, em 2001. 

Entre o trabalho de Rubem Fonseca e de Piero Manzoni, Siron diferencia-se, pois 

sua obra carrega uma crítica à ordem social e à política oriunda de sua postura 

ativista que o artista mantém sendo que o trânsito entre diferentes suportes que o 

artista utiliza – executando paralelamente esculturas, instalações, monumentos, 
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gravuras, vídeo e tendo como atividade principal a pintura – evidenciam sua 

versatilidade. 

 A apropriação de Braga para relacionar as fezes às atitudes vis do ser 

humano – os atos secretos, questionando a instituição não constitui, portanto 

nenhuma novidade, mas configura-se em um plano de crítica compreensível, através 

de uma construção racional e intencional denotando preocupações simbólicas e 

descritivas dialogando parcialmente com os textos que circundam a charge, 

estabelecendo uma relação indireta com os mesmos, revelando em sua estrutura 

uma arte engajada assim como o trabalho ativista de Siron Franco. A contradição 

estabelecida na charge entre as fezes e o Congresso Nacional – símbolo da 

aplicação das leis, da administração e fiscalização, ou seja, um ambiente onde a 

moral e a ética deviam ser condições unânimes para a manutenção da ordem e 

exemplo para os Estados da União – onde o desenho, através de um discurso de 

protesto, focado na denúncia, materializa a formação ideológica do artista.  

 No texto “Atos secretos”, o autor José Augusto de Oliveira Lima adverte os 

cidadãos sobre os candidatos à eleição em 2010 para que não julguem erradas ou 

corretas as ações daqueles que estarão exercendo o mandato a partir do exemplo 

da nomeação de um servidor – Marcelo Zoghbi, filho do ex-diretor de Recursos 

Humanos do Senado, João Carlos Zoghbi – por parte do ex-diretor-geral do Senado, 

Agaciel Maia para o gabinete do senador Demóstenes Torres onde ocupou o cargo 

de assessor técnico, sem que este tivesse conhecimento. O senador Demóstenes 

pediu apuração do fato à Policia Federal e ao Tribunal de contas da União, no 

entanto o desconhecimento da nomeação por parte do senador, é praticamente 

impossível. 

[...] Clamo os eleitores a buscarem o voto líquido e certo nas próximas eleições como meio de 
amenizar os sofrimentos da população.  

 O leitor Julio Cesar Leite em “Presidência do Senado” indigna-se com o 

nepotismo que envolve a família de Sarney conforme trecho: “Ninguém está 

satisfeito com o senador José Sarney na presidência do Senado. Está admitindo 

quase toda a família dele calado...” 

 Se no primeiro texto o leitor exemplifica sua opinião com uma nomeação 

oriunda dos atos secretos seguido do segundo texto, que expõe sua crítica à crise 
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no Senado cria-se um núcleo de interesse que une texto/imagem aos atos secretos. 

Enquanto os textos tratam de assuntos específicos tocando superficialmente os atos 

secretos como fator de identificação dos assuntos, a imagem aborda o contexto 

geral desses atos secretos, ou seja, a imagem proporciona uma visão geral da 

situação englobando todas as transgressões, sintetizadas na representação implícita 

das fezes enquanto ato secreto como uma representação de desordem moral e de 

repugnância.  

 Neste instante questiona-se a projeção da charge nas artes plásticas. Até 

quando a charge é apenas uma expressão e, a partir de quais concepções mantém 

padrões estéticos que a incluem em uma das ramificações do universo artístico? Se 

pensarmos a charge apenas enquanto texto e ferramenta de comunicação e de 

expressão, com certeza ela estaria adequando-se à realidade da lingüística, uma 

vez que sua utilização no âmbito do ensino é aplicada aos livros de gramática para 

exemplificar conteúdos. A charge é utilizada por outras áreas de ensino como a 

história e a geografia para fundamentar conceitos históricos, sociais e espaciais, 

mas raramente é utilizada para o ensino de artes. Mas o objetivo desta explanação 

não é o de conceituar a aplicação da charge na educação artística, mas relacionar a 

charge a um dispositivo transdiciplinar, portadora de um discurso persuasivo e 

ideológico que utiliza o humor como ferramenta de orientação crítica e de protesto.  

Calabrese (1993, p. 21-22), afirma que na observação de uma imagem, são 

considerados seus princípios culturais e estéticos, a noção de estilo constitui um 

conjunto significativo de figuras com as quais um sujeito, um grupo ou uma época se 

expressa. Logo, a caricatura ou charge possui elementos gráficos que diferenciam 

cada chargista como uma espécie de assinatura identificando o estilo do mesmo. 

Sua caracterização remete a uma arte engajada, expressando preocupações 

políticas, sociais e ambientais comuns na produção de Siron Franco e diversos 

artistas clássicos, modernos e contemporâneos que utilizam suportes tradicionais e 

que manifestam inclusive um desejo de progresso, de superação social, propondo 

um questionamento sociopolítico que reflete a condição humana voltado para a 

comunicação de massas. A charge não é apenas um conjunto de expressões 

lingüísticas ou estéticas, ela faz parte de um processo que alia inúmeros recursos 

visuais, a partir de um discurso ideológico aliando o humor à situações cotidianas 

que podem representar um contexto social ou uma época, estabelecendo uma 
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analogia com objeto ou individuo que é representado pela ótica do artista. O texto e 

a imagem, em formato portátil (o jornal), podem ser lidos em qualquer lugar.  

 Diferentemente da pintura de grande formato e da escultura que provocam 

um afastamento físico do público – devido a hábitos culturais - o suporte empregado 

e a simplicidade do processo da charge torna-se mais acessível ao grande público, 

destituindo as a inacessibilidade aproximando indivíduos de todas as classes e 

provocando uma interatividade maior entre espectador e obra. 

 
                                                 
i Augusto Rodrigues nascido em Recife (PE) atuou como pintor, ilustrador, gravador e caricaturista, obtendo diversos prêmios 
durante sua carreira artística, passando a contribuir com seu trabalho ilustrativo na imprensa carioca após fixar residência na 
capital a partir de 1935. Em 1948, deixa seu maior legado na contribuição e estímulo para a educação moderna, fundando a 
primeira escolinha de arte do Brasil no Rio de Janeiro, passando a irradiar o ensino de arte como componente fundamental 
para a educação escolar.  
ii
 A partir da década de 60 com o governo Mauro Borges que propôs como diretriz de ação, um “Plano de Desenvolvimento 

Econômico de Goiás” (1961-1965) abrangendo áreas como: agricultura e pecuária, transportes e comunicações, educação e 
cultura, saúde e assistência social, turismo e integração econômica e tecnológica, o Estado de Goiás obteve um 
desenvolvimento e urbanização que tornaram a capital goiana em um novo território para novas oportunidades (PALACÍN, 
1994; MORAES, 1994). 
3
 José Feliciano nascido em Jataí (GO) foi governador de Goiás entre 1959 e 1962, tendo sido responsável pela construção da 

usina hidrelétrica Companhia Força e Luz em Jataí.  
4
 O empastelamento consistia na ação da Polícia em amontoar confusamente caracteres tipográficos utilizados na impressão 

dos jornais, somando-se a isso a depredação do patrimônio que inviabilizava o funcionamento do local por um longo tempo. 
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