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RESUMO 
 
 

Esta dissertação analisa as condições sociais, políticas e tecnológicas que possibilitaram a 
constituição de um espaço próprio para a atuação dos chargistas dentro do jornalismo 
impresso no estado de Sergipe. Mais especificamente, trata-se de investigar os condicionantes 
sociais que conduziram agentes com origens e socializações distintas a produzirem charges 
para a mídia impressa sergipana, quais recursos são passíveis de serem utilizados para a 
ocupação de um lugar no espaço do chargismo deste estado e qual a importância de uma 
trajetória marcada pela atuação anterior em jornais para a obtenção de tais recursos. Para dar 
conta de entender os fatores balizadores da entrada no chargismo jornalístico, fez-se 
necessária a análise das inserções dos chargistas em esferas diversas e como elas possibilitam 
a aquisição de recursos passíveis de serem utilizáveis para a entrada no universo da imprensa 
na posição de chargista. O universo empírico que serviu de base para a investigação e análise 
aqui executada corresponde a um conjunto de produtores de charges que atuam ou já atuaram 
na grande imprensa do estado de Sergipe. Foram considerados tanto os chargistas que 
atualmente produzem charges para jornais como também chargistas muito referenciados no 
meio jornalístico, mas que não estão mais em atividade. Com relação às subdivisões, esta 
dissertação está estruturada em três momentos. Primeiramente, são analisadas as condições 
sócio-históricas que culminaram com a constituição do chargismo de jornais no Brasil. Nesse 
ponto, o foco recai sobre os percursos profissionais dos chargistas e o constante processo de 
reestruturação das empresas jornalísticas visando identificar os recursos ligados à inserção de 
chargistas na imprensa. Num segundo momento, nos detemos sobre a análise dos 
determinantes sociais balizadores da ocupação de um lugar no espaço do chargismo de 
jornais. Nesta etapa, tratamos das formas de recrutamento dos chargistas, ou melhor, 
examinamos o jogo realizado pelos chargistas entre os recursos advindos de inserções intra e 
extra-jornalísticas para a atuação e o reconhecimento enquanto produtor de charges para 
jornais. Por fim, no último momento de nossa investigação é realizada uma análise das 
competências dos chargistas de jornais, como essas habilidades são desenvolvidas e qual a 
importância de experiências dentro do universo jornalístico para o desenvolvimento de tais 
habilidades. Esta dissertação mostrou que a atividade do chargista de jornais é uma forma de 
atuação em que as competências jornalísticas se mesclam com as habilidades em desenho 
artístico e em que os critérios de entrada na “profissão” se baseiam na reconversão de recursos 
oriundos de inserções no próprio universo jornalístico e de experiências com a produção de 
desenhos artísticos.  
  
Palavras-chave: Chargismo; Jornalismo; Recursos Sociais; Desenho Artístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation examines the social, political and technological that enabled the creation of a 
private space for the work of cartoonists in print journalism in the state of Sergipe. More 
specifically, it is to investigate the social conditions that led agents with distinct origins and 
socialization to produce cartoons for print media Sergipe, which features are likely to be used 
to occupy a place in space chargismo this state and which importance of a trajectory marked 
by previous actions in newspapers to obtain such resources. To account for understanding the 
factors guide for the entry chargismo journalism, it was necessary to analyze the insertion of 
cartoonists in various spheres and how they enable the acquisition of resources that can be 
usable for entry into the world of the press in position cartoonist. The empirical universe that 
formed the basis for research and analysis performed here corresponds to a set of producers of 
cartoons that work or have worked in the press of the state of Sergipe. We considered both 
cartoonists who currently produce cartoons for newspapers but also very cartoonists 
referenced among journalists, but they are not active anymore. With respect to subdivisions, 
this dissertation is structured in three stages. First, we analyze the socio-historical conditions 
that led to the constitution of chargismo newspaper in Brazil. At this point, the focus is on 
career paths of cartoonists and the constant restructuring of newspaper companies to identify 
the resources linked to the insertion of the press cartoonists. Secondly, we stop on the analysis 
of social determinants hallmarks of occupying a place in space chargismo newspaper. In this 
step, we treat the forms of recruitment of cartoonists, or rather, we examine the game realized 
by cartoonists from the proceeds of inserts intra and extra-journalistic and recognition for the 
work as producer of cartoons for newspapers. Finally, at the last moment of our research is an 
analysis of the skills of newspaper cartoonists, as these skills are developed and the 
importance of experience within the world of journalism to develop such skills. This work 
showed that the activity of the newspaper cartoonist is a form of action in which the 
journalistic skills are blended with artistic design skills and that the criteria for entry into the 
"profession" are based on the conversion of resources from the inserts itself journalistic 
universe and experience with the production of artistic designs. 
 
 Keywords: Chargismo; Journalism, Social Resources, Artistic Design. 
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APRESENTAÇÃO 

               Nos últimos trinta anos, com o desenvolvimento da informática, assistimos a uma 

verdadeira revolução no que diz respeito à produção de recursos imagéticos. Para a mídia 

impressa, tal revolução significariam mudanças profundas nas dinâmicas do trabalho de 

produção gráfica. Até pelo menos os anos 1980 enquanto não existiam, ou pelo menos não 

eram muito difundidos, recursos tecnológicos eficazes de produção iconográfica uma das 

principais funções dentro das redações de jornais e revistas do mundo todo era a do 

ilustrador1. Ou seja, sem uma tecnologia apropriada toda uma logística tinha que ser forjada 

para que esses constructos chegassem à nossa retina, e isso se dava pela valorização das 

habilidades manuais de muitos. Os anos se passaram, e os avanços da computação gráfica se 

apresentam atualmente como uma realidade tão difundida que, hoje, tornaram-se banais uma 

infinidade de desenhos, gráficos e gravuras de toda sorte que observamos nos veículos 

impressos de informação, não nos perguntamos sobre sua produção, apenas os consumimos. 

Conquanto, as atividades manuais de desenho ainda são requeridas atualmente nos meios de 

comunicação impressos e, consequentemente, os produtores de ilustrações continuam 

inseridos nesse meio. É inegável que o espaço de produção iconográfica para a mídia 

impressa foi afetado pelos avanços da informática, mas também é verdadeiro que uma 

reestruturação ocorreu nesse espaço. Nesse sentido, cabe nos perguntarmos sobre as 

características sociais deste espaço, sobre os agentes que o integram e sobre os atributos 

sociais que presidem tal inserção.  

                Uma das formas de pensarmos sobre essa reestruturação, sobre o espaço relegado 

atualmente na mídia impressa aos ilustradores é nos detendo sobre o material ilustrativo 

presente nesses veículos de informação. Assim procedendo, percebemos uma predominância 

de recursos iconográficos com produção baseada nas novas tecnologias da informática, 

entretanto, mesmo com os avanços de tais tecnologias, a mídia impressa ─ os jornais 

precisamente ─ reservam espaços específicos para constructos imagéticos manuais. E dentre 

esses constructos, um se destaca: a charge. Sua presença na mídia impressa é tão significativa 

que hoje são raros os jornais, no mundo todo2, que não contam com charges em suas 

publicações diárias ou semanais. Isso não significa, contudo, dizer que aquele espaço de 

                                                           
1
 Produtor manual de desenhos e gravuras. 

2 Vale ressaltar que nos países de tradição muçulmana a veiculação de qualquer tipo de representação da figura 
humana diferente da do profeta Maomé sofre restrições, ou seja, é proibida a produção e veiculação de imagens 
que sirvam para a idolatria. Por esse motivo, nesses locais a produção e veiculação de charges é muito reduzida 
ou não encontra registros.   
 



 

produção de ilustrações para a mídia impressa se “converteu” em espaço de produção de 

desenhos chárgicos, mas apenas que este recurso crítico-humorístico já presente no jornalismo 

há mais de duzentos anos se mantém, nos dias de hoje, fortemente presente dentro da mídia 

impressa, dispondo de um espaço próprio de existência.  

               A charge ocupa um lugar destacado na história do jornalismo impresso brasileiro, 

ela tem sido amplamente utilizada como forma de crítica a fatos ou acontecimentos políticos, 

sobretudo nos períodos de supressão à democracia ao longo do século XX. Muitos dos seus 

maiores expoentes foram perseguidos e até presos durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-

1985) por causa das abordagens apresentadas em seus desenhos, entretanto, foi nesse mesmo 

período que a charge mais ganhou notabilidade na imprensa do país. O panorama que 

observamos hoje a respeito de charges não é mais aquele de censura ou perseguição de 

outrora, mas o da continuidade e até expansão da sua presença nos mais variados suportes 

veiculadores de informação. Em Sergipe, essa realidade não se apresenta de forma tão 

distinta, ou seja, os jornais neste estado apesar de também privilegiarem as formas 

informatizadas de produção gráfica, geralmente, não dispensam a publicação de desenhos 

realizados à mão, especialmente charges. 

               Enfim, a revolução no sentido da produção iconográfica causada pelos avanços da 

computação fez do trabalho manual de produção de recursos imagéticos uma prática pouco 

valorizada no jornalismo impresso nos dias de hoje. Uma profunda reestruturação no espaço 

de produção de recursos gráficos para jornais ocorreu, fato que pode ser notado pela intensa 

predominância, atualmente, nesses suportes midiáticos de recursos imagéticos produzidos 

com as novas tecnologias. Nesse sentido, a sistemática presença desses constructos manuais 

que são as charges, ou melhor, essa constituição de um espaço próprio de produção e 

veiculação desses desenhos crítico-humorísticos junto ao universo do jornalismo impresso 

atual se apresenta como uma característica significativa e que chama a atenção para as 

especificidades dessa nova configuração do setor de produção iconográfica para jornais. 

 

1 – Objeto de Estudo e Problema de Análise. 

 

               O objetivo deste trabalho é justamente analisar as condições sociais, políticas e 

institucionais que possibilitaram a constituição desse espaço específico para os produtores de 

charges junto ao jornalismo impresso. Mais especificamente, trata-se de investigar quais 

condições e processos sociais, políticos e tecnológicos conduziram agentes com origens e 

socializações distintas a produzirem charges para a mídia impressa, quais recursos sociais são 



 

passíveis de serem utilizados para a ocupação de um lugar no espaço do chargismo, quais 

competências são necessárias ao desenvolvimento de tal atividade e qual a importância de 

uma trajetória marcada pela atuação anterior em jornais para a obtenção de tais recursos e 

competências.   

                 Essa investigação se insere numa problemática mais ampla acerca dos processos de 

constituição (surgimento) e/ou profissionalização de atividades ocupacionais. Mesmo não 

havendo consenso nas ciências sociais, os estudos da chamada “sociologia das profissões”, 

hoje, “desnaturalizam” a profissionalização. Ou seja, buscam problematizar tal processo 

tomando-o como fruto de estratégias individuais e também coletivas que estão sujeitas a 

outras estratégias concorrentes ou complementares para além do desenvolvimento de um 

saber próprio, da criação de instituições responsáveis pela formação de quadros e da 

delimitação de um campo de atuação específicos (BOIEGOL e DEZALAY, 1997). Nesse 

sentido, a constituição deste espaço próprio para os produtores de charges “dentro” do 

jornalismo impresso deve ser visto como um processo em que vários fatores tiveram sua 

importância: a reestruturação do espaço do trabalho de produção de ilustrações para jornais; 

características do momento político em que a charge mais ganhou notabilidade no jornalismo 

impresso brasileiro ─ o momento da Ditadura Militar de 1964 a 1985 ─; histórico de 

militância em prol da “redemocratização do Brasil” por parte de produtores de charges 

bastante referenciados; a influência das redes de relações; dentre outros.  

                Vale enfatizar, entretanto, que o chargismo não é uma atividade juridicamente 

constituída nos moldes das tradicionais profissões médica e jurídica. Contudo, tal fato não 

inviabiliza o recurso aos estudos sobre profissões, pelo contrário, eles se apresentam como um 

meio de situarmos melhor o fenômeno estudado dentro das ciências sociais e, principalmente, 

como um fornecedor de contribuições analíticas significativas para a investigação proposta. 

Através da sociologia das profissões avançaremos na compreensão de quais 

competências/atributos um chargista de jornais precisa ter, qual a função desses qualificativos 

nesta atividade e como eles foram elevados ao patamar de definidores do chargismo na 

imprensa. Ou seja, insistimos no fato de que a investigação dos condicionantes sociais que 

conduziram um conjunto diversificado de agentes a produzirem charges para jornais, ou 

melhor, a se inserirem no espaço do chargismo se apresenta como uma boa alternativa para 

apreendermos as particularidades e as lógicas das dinâmicas dessa atividade. 

             Graças a algumas características, o caso do chargismo é muito específico. Em 

primeiro lugar, ele é intimamente imbricado com o jornalismo impresso: é herdeiro do 

jornalismo ilustrado surgido na Inglaterra e na França entre os séculos XVIII e XIX, começou 



 

a ser praticado no Brasil ainda nos anos 1800, mas foi mesmo no século seguinte que passou a 

ser praticado em larga escala em nosso país, e sempre ligado à mídia impressa. Outro dado 

importante é que uma charge funciona num jornal à maneira de uma matéria jornalística ou 

mesmo um editorial3, ou seja, em certa medida o chargista de jornais atua como um jornalista. 

Entretanto, apesar de atualmente serem muito requisitados por estas mídias, os dados nos 

revelam que os chargistas de jornais em Sergipe, e também em boa parte do Brasil, não 

possuem formação acadêmica para a função de jornalista. Chamar a atenção para esse dado se 

fez interessante porque o jornalismo brasileiro vive, desde as últimas décadas do século XX, 

uma etapa de delimitação de fronteiras para a atuação jornalística pautada pela definição do 

diploma de jornalista como critério formal de exercício desta atividade. Dessa forma, a 

atuação dos chargistas nos jornais produzindo “editoriais gráficos” pode ser entendida como 

um caso limite na definição de um critério formal para a atuação no jornalismo. Vale ressaltar 

que a produção de charges para jornais esteve ligada, até pelo menos os anos de 1980, a uma 

“categoria profissional” de extrema importância para a mídia impressa de até então, os 

ilustradores4, o que garantia presença aos produtores de charges nos jornais. Contudo, com os 

avanços da computação gráfica os ilustradores perderiam substancialmente espaço de trabalho 

nessas mídias, mesmo assim os produtores de charges continuam presentes e atuantes nos 

jornais até os dias de hoje. 

              Essa informação é importante porque, segundo a lei de regulamentação da profissão 

de jornalista do ano de 1979, guardadas as devidas excepcionalidades também previstas em 

lei e que permitiram a muitos trabalhadores inseridos no espaço da mídia, dentre eles os 

chargistas, adquirirem o registro de jornalista profissional, somente pode desempenhar a 

atividade de jornalista o portador de diploma de curso superior específico para esta área de 

atuação ou equivalente. Ou seja, são estas especificidades do chargismo, sua estreita relação 

com a profissão e com a profissionalização jornalística no Brasil, que faz pertinente 

analisarmos o objeto em questão com o auxilio de paradigmas dos estudos sobre profissões.  

              Outra característica importante e historicamente marcada da charge é a sua 

capacidade de “incomodar” o público a que se refere. Ou melhor, por ser uma forma de crítica 

ou expressão de uma opinião sobre acontecimentos/fatos de natureza política, esse recurso 
                                                           
3 O editorial é o texto de jornal ou de outra mídia que passa para os leitores a opinião oficial do meio de 
comunicação que o veicula, da sua direção ou mesmo da equipe de redação. Este texto é veiculado sempre nas 
primeiras páginas internas de um impresso e não se atém a critérios como imparcialidade ou objetividade. 
4 Os produtores manuais de gravuras ou ilustradores representavam para o jornalismo impresso de até finais dos 
anos 1980 a possibilidade de veiculação de desenhos e gravuras, pois até esse momento poucas tecnologias de 
produção gráfica tinham sido desenvolvidas e difundidas na imprensa. Desenhistas polivalentes, esses 
“profissionais” realizavam uma vasta gama de produções gráficas (anúncios comerciais, mapas, gravuras 
ilustrativas para as matérias, desenhos humorísticos, entre outros) e, dentre elas, charges. 



 

iconográfico tende a desagradar à pessoa ou grupo a que diz respeito. Exemplo disso, podem 

ser a censura ou as perseguições sofridas pelos produtores de charges no Brasil durante os 

governos de exceção da “Era Vargas” e da “Ditadura Militar”. Mas não somente isso, os 

chargistas, geralmente, convivem com a falta de autonomia em relação ao tratamento das 

temáticas, pois não devem desagradar os donos e/ou gestores dos veículos de informação para 

os quais trabalham ou amigos seus e até anunciantes e/ou parceiros comerciais dos jornais. 

Isso sem falar nos processos judiciais a que, mais recentemente, os chargistas são comumente 

obrigados a responder por causa das abordagens apresentadas em seus desenhos.  

               Desse modo, a charge não é apenas um “desenhinho para ilustrar jornal”, é um 

constructo imagético que tem uma função crítica, opinativa, denunciativa e militante, e que, 

por esse motivo, sua produção está sujeita a constrangimentos. Nesse sentido, o chargista tem 

que ser entendido como uma pessoa que tem que encontrar seu lugar no veículo de 

informação para o qual trabalha, que precisa se adaptar a certas características do mesmo para 

conseguir sua colocação e manter seu emprego. Ou seja, muito mais para além da capacidade 

de produzir charges tem que ser levado em conta para entendermos a inserção dos chargistas 

nos jornais. 

            Isso significa dizer que devemos creditar alguma importância às dimensões pessoais, a 

alguma modalidade de relações entre o produtor de charges e os gestores da empresa 

midiática para a qual este trabalha/presta serviços. Enfim, a charge conta com grande difusão 

no jornalismo impresso, sua produção e veiculação nesse suporte possui uma dinâmica que, 

embora complexa, é bastante flexível e a inserção de seus produtores nesse meio obedece a 

vários critérios não oficiais ou institucionalizados em que suas experiências de vida e as 

relações pessoais mantidas com os gestores dos veículos de informação desempenham papel 

fundamental.  

            Esse conjunto de características e informações é que possibilitou a delimitação do 

objeto de estudo e das questões mais específicas do presente trabalho. Como já apresentado, a 

questão central é investigar quais condições e processos sociais, políticos e tecnológicos 

conduziram agentes de origens diversas a ocuparem um lugar no espaço do chargismo 

jornalístico em Sergipe. Mais especificamente, trata-se de investigar quais 

recursos/competências balizam a ocupação de um lugar no espaço do chargismo de jornais, 

qual a importância da atuação anterior na imprensa para o desenvolvimento de tais 

qualificativos, como os chargistas articulam seus múltiplos pertencimentos (no serviço 

público, nas esferas artística, empresarial, filantrópica, entre outros) com tal atuação e, 

principalmente, qual o peso desempenhado pelas redes de relações sociais e por outros 



 

recursos arrecadados em inserções em diferentes universos (no jornalístico e no das artes 

visuais, especificamente) no sentido das colocações e das hierarquizações neste espaço. 

              Para tanto, ou seja, para entender a importância das redes de relações e de outros 

recursos para a entrada e permanência no espaço do chargismo de jornais é preciso considerar 

todas as inserções que, vinculadas ao universo da mídia impressa, possibilitaram a 

acumulação de recursos passíveis de serem convertidos em colocações no espaço do 

chargismo de jornais. Mas não somente essas, como também as possíveis vinculações com a 

esfera política ─ já que a temática das charges se refere justamente a fatos ou acontecimentos 

do mundo político ─, com o universo das artes gráficas ─ visto que o chargismo também é 

uma modalidade de arte visual ─ e todas as demais vinculações a outras esferas que, de uma 

forma ou de outra, possam contribuir para a arrecadação de tais recursos. 

 

2 – Abordagem Conceitual e Dimensões Analíticas. 

 

            Muitos foram os trabalhos consultados para a construção da análise aqui apresentada, 

muitas pontes tiveram que ser “construídas” para que fosse elaborado um esquema 

metodológico-conceitual que desse conta da investigação do objeto apresentado. Para tanto, 

algumas dificuldades foram encontradas como a escassez de estudos relacionados ao 

chargismo que contribuíssem para pensarmos as dinâmicas de produção de charges na mídia 

impressa, ou seja, para a construção do problema a ser investigado. A maioria dos trabalhos 

sobre essa temática preocupa-se, sobretudo, em analisar a charge do ponto de vista discursivo, 

na linha das ciências da linguagem, analisando o poder de comunicação, o alcance e os usos 

que podem ser feitos desta forma de expressão imagética. Ou ainda, especialmente no caso 

dos trabalhos brasileiros, seguem no sentido de análises sobre a utilização da charge como 

recurso opinativo-denunciativo de práticas/acontecimentos de natureza política e os 

constrangimentos a esse uso em tempos de supressão dos preceitos democráticos. 

 Ao tomar os chargistas de jornais como um grupo profissional, se faz importante que 

tratemos das modalidades de entrada na “profissão” e, consequentemente, das suas 

credenciais. Nesse sentido, e entendendo que um espaço profissional se constrói em meio a 

lutas internas entorno dos mecanismos de legitimação e que nessas disputas os agentes 

comprometem os recursos detidos (BOIEGOL e DEZALAY, 1997, BOURDIEU, 2007), é 

imprescindível uma análise acerca dos recursos arrecadados pelos chargistas e que podem ser 

utilizados para a inserção no chargismo jornalístico. Seguindo nessa linha, dentre os recursos 

que mais servem à entrada dos produtores de charges nos jornais está aquele relacionado às 



 

redes de relações sociais, e é nesse ponto que surge outra dificuldade para o desenvolvimento 

desta investigação. A utilidade das relações sociais personificadas, ou melhor, das redes 

sociais como um recurso para inserções e posicionamentos em espaços diversos é tratada de 

forma diversa por diferentes tradições da sociologia. Franceses e anglo-saxões destacam-se 

como as duas vertentes que mais se dedicam ao estudo de tais relações, cada uma tratando de 

universos empíricos diferentes e trazendo contribuições específicas e importantes. 

              Nas ciências sociais, os estudos sobre as relações sociais ou, como diz Pierre Mercklé 

(2004), sobre a sociabilidade como um recurso social individual ganharam novos contornos a 

partir dos anos 1980 e demonstram a importância dos estudos sobre redes sociais na 

renovação da sociologia econômica. Marco disso são os debates surgidos entorno da noção de 

“capital social” que, desde a década de 1970, têm instigado pesquisadores anglo-americanos 

seguidos, na década seguinte, por pesquisadores franceses. 

             No caso francês, o principal marco conceitual é o fornecido por Pierre Bourdieu, 

autor que desenvolveu vários trabalhos5 acerca dos processos de 

“seleção/constituição/reprodução” de “elites”. Por um lado, Bourdieu nos demonstra que em 

sociedades “não-ocidentais” (tal é dito em relação à Argélia, “nação” muito estudada por 

Bourdieu), ou seja, situações em que inexiste um mercado estruturado e instituições que 

garantam a equivalência entre os “títulos”, os agentes, para ascenderem ou se manterem na 

condição de “elite”, precisam acumular diferentes formas de capital (econômico, simbólico, 

etc.) e que essa acumulação centra-se em estratégias e relações de reciprocidade e/ou 

personificadas (Bourdieu, 2009: 209-11). Para deixar mais claro, o que Bourdieu está 

defendendo é que em sociedades desprovidas de instrumentos que garantam a definição de 

“posições permanentes independentes dos indivíduos biológicos que elas reivindicam [se é 

que esses instrumentos existem] e suscetíveis de ser ocupadas pelos agentes biologicamente 

diferentes, mas intercambiáveis do ponto de vista dos títulos que eles devem deter” 

(BOURDIEU, 2009: 223), as relações diretas (favores, obrigações, “amizade”, dentre outros) 

são demasiadamente importantes, porque estruturantes. Em contrapartida, em trabalhos 

referidos empiricamente à realidade francesa, Bourdieu trata das relações sociais baseadas na 

reciprocidade sob o conceito de capital social “conjunto dos recursos atuais ou potenciais que 

estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e interreconhecimento" (BOURDIEU, 1980, p. 2, Livre Tradução). Este 

conceito foi utilizado por Bourdieu para explicar as estratégias de reprodução social com 

                                                           
5 Dentre os trabalhos que Pierre Bourdieu desenvolveu nessa linha vale destaque para BOURDIEU (1989) e 
BOURDIEU e SAINT-MARTIN (1987). 



 

centro nas “grandes famílias” descendentes da antiga nobreza na França. Mais precisamente, 

no sentido de investigações da utilização, por parte de integrantes destas famílias, de recursos 

oriundos deste pertencimento para o crescimento em esferas profissionais6.  

            O que guia as análises bourdiesianas, e por tabela dos seus seguidores, é a busca da 

apreensão e da explicitação das estratégias utilizadas, dos condicionantes sociais e dos 

“fatores” que facilitam ou determinam as posições e as tomadas de posições de determinados 

agentes sociais. Dessa forma, quando desenvolveu o conceito de capital social Bourdieu 

buscou um meio de deixar claro o que ele queria dizer quando tratava de acionamento de 

relações sociais como recurso. Pois, a noção de capital social subentende a ideia de 

interreconhecimento ou pertencimento a um grupo, ou seja, um conjunto de agentes unidos 

por uma rede de ligações permanentes e úteis que podem ser acionadas por aqueles que dela 

fazem parte. Entretanto, como o objeto de estudo nesse trabalho, a saber, os chargistas, não 

pode ser tomado como um grupo homogêneo que “se conhece e se reconhece” e que a 

realidade estudada é bem distinta da realidade francesa não podemos nos centrar apenas no 

conceito de capital social no sentido bourdiesiano. Pois, como afirma Coradini (1996), essa 

definição dada por Bourdieu não é suficiente para dar conta de explicar a diversidade 

sociológica de relações de reciprocidade existentes, a exemplo do parentesco, da “amizade” e 

da patronagem profissional e política. 

            Ao tratar das estruturas de poder político e econômico em “sociedades complexas”, 

Wolf (2003) nos demonstra que estas sociedades “não são tão bem organizadas” quanto 

muitas vezes se faz pensar e que tais estruturas não possuem uma dinâmica estreitamente 

organizada e independente de outros sistemas de relações. Ou seja, “a estrutura formal de 

poder político e econômico existe em justaposição, ou entremeada, com vários outros tipos de 

estruturas informais que lhes são intersticiais, suplementares e paralelas” (WOLF, 2003:94), 

estruturas estas que se fazem atuar mediante “relações sociais informais”, relações de 

reciprocidade ou mesmo personificadas. Nesse sentido, outros autores, predominantemente 

anglo-saxões intimamente ligados ao estruturalismo como Mark Granovetter, Ronald Burt e 

Nan Lin, também se debruçaram sobre o estudo das relações sociais como promotoras de 

recursos. Diferentemente de Bourdieu que pensa o capital social ligado a origem social e 

familiar, esses autores partem da ideia de que as redes de relações sociais de qualquer 

indivíduo podem constituir um recurso, uma forma específica de capital, um capital social.  

                                                           
6
 Pierre Bourdieu desenvolveu alguns trabalhos nessa linha, dos quais podemos destacar BOURDIEU e 

BOLTANSKI (1975), BOURDIEU (1978) e BOURDIEU (1989). 
 



 

         Nessa perspectiva, segundo Mercklé (2004:46), o “capital social” de um indivíduo 

depende do volume de recursos materiais, simbólicos e relacionais detidos pelos seus 

conhecidos e da probabilidade que este tem de mobilizar tais recursos em seu proveito. Vale 

lembrar que esses recursos mobilizáveis por um indivíduo não se restringem apenas aos das 

suas relações diretas, mas também das suas relações indiretas: dos amigos dos seus amigos, 

dos conhecidos dos seus amigos, e assim por diante. Dessa forma, o “capital social” de um 

indivíduo depende “das características estruturais da rede que eles formam em torno dele e 

entre eles, tendo conta, inclusive, as relações indiretas” (MERCKLÉ, 2004:47). Enfim, essa 

segunda perspectiva imputa às redes sociais uma forma de mobilizar recursos possível a 

qualquer agente social.  

             Apesar das diferenças, essas duas abordagens concordam que as relações sociais 

personificadas podem ser convertidas em recursos distintivos ou estruturantes nos diversos 

espaços. Não estamos tratando de membros integrantes de “círculos nobres” que “se 

conhecem e se reconhecem” como no caso francês e nem de relações de “apadrinhamento” ou 

“intercâmbio personalizado de favores, bens e serviços” como apresentado para o caso de 

sociedades ibéricas e latino-americanas, mas de relações mais específicas que ocorrem num 

espaço social distinto destes. Mesmo assim, estas proposições nos são proveitosas, pois nos 

dão pistas de como os vínculos sociais (diretos e indiretos) podem agir no sentido da entrada 

em espaços profissionais ou, mais especificamente, como eles agem na inserção de chargistas 

no espaço de produção de charges para a mídia impressa.  

            Essa dificuldade também fica clara quando, para tratarmos da estruturação do espaço 

do chargismo e dos critérios de inserção nesse espaço, nos apropriamos de algumas 

contribuições dos estudos sociológicos sobre profissões. Tal dificuldade reside no fato de as 

abordagens funcionalistas e interacionistas ─ as duas vertentes sociológicas a mais se 

dedicarem ao estudo das profissões no século XX ─ naturalizarem os processos de 

profissionalização. Uma premissa indicadora desse posicionamento analítico pode ser o fato 

de que a maior parte dos trabalhos dentro desse ramo da sociologia tomam o título ou diploma 

acadêmico como um critério formal de recrutamento essencial nas profissões. O problema é 

que em espaços pouco institucionalizados (como é o caso do espaço de produção de charges 

para jornais) tal recrutamento é permeado, com mais veemência, por critérios menos 

objetivos. Isso fica claro quando Bourdieu (1989), mesmo não estudando diretamente 

profissões, nos demonstra, ao tratar das estratégias de reprodução sociais de cunho educativo, 

que o rendimento econômico e social do título escolar pleiteado por um indivíduo depende do 

capital social (ou mesmo econômico) por ele herdado e que pode ser colocado a seu serviço.  



 

 Por outro lado, como não estamos tratando de um espaço institucionalmente 

organizado, ou seja, com fronteiras formais ou jurídicas bem definidas, não podemos 

“transplantar” para nossa investigação um modelo de análise que trata de profissões 

juridicamente delimitadas. Em contrapartida, faz-se necessário um exame do grupo dos 

chargistas de jornais, das modalidades de entrada, das credenciais e das 

habilidades/conhecimentos que caracterizam a atividade chargística. Nesse sentido, somente 

um referencial de análise menos centrado naquilo de mais evidente numa profissão (a forma 

como se apresentam os procedimentos de entrada no ofício, as capacidades que se deve 

possuir, as fronteiras de atuação, entre outros) e mais dedicado a entender como tais 

características se tornam aceitas é que pode contribuir com tal pesquisa. Assim sendo, como 

nenhum segmento de investigação é unívoco, a partir dos anos 1980 e 1990 a sociologia das 

profissões ganhou um novo foco. Para os defensores dessa nova abordagem, tudo aquilo que 

“compõe” uma atividade profissional (instituições representativas de classe e de formação de 

quadros, o mercado de atuação, os saberes, entre outros) deve ser desnaturalizado e tomado 

como resultante das lutas incessantes que redefinem continuadamente as atividades 

profissionais em todos os seus aspectos (BOIEGOL e DEZALAY, 1997). Dessa forma, o 

processo contínuo de “construção” das profissões, ou melhor, de definição de suas bases e de 

delimitação de suas fronteiras e competências/saberes indispensáveis se tornou um viés de 

estudos dentro das ciências sociais, e é nesse sentido que a presente pesquisa busca seguir.  

 O que nos fica de válido ou instigante desta vertente de estudos sobre profissões é sua 

demonstração de que outros critérios para além da posse de um título escolar presidem o 

recrutamento em espaços de atuação profissionais e que a delimitação de um conjunto de 

saberes/habilidades próprios a uma atividade está envolta em lutas constantes por sua 

definição. Olhando por esse prisma, tais estudos vão nos permitir questionar as formas de 

entrada e os condicionantes da permanência no espaço de produção de charges, bem como 

“perceber” melhor o peso que os vínculos sociais e outros recursos têm sobre o recrutamento 

de chargistas e, por extensão, de integrantes em espaços pouco institucionalizados. E não 

somente isso, como também nos ajudará a ter uma melhor compreensão acerca dos processos 

que culminam com o estabelecimento (ao menos temporariamente) dos conhecimen-

tos/competências que devem ser dominados pelos produtores de charges para a inserção e 

atuação no chargismo de jornais.  

 

 

 



 

3 – Encaminhamentos da Pesquisa. 

 

              Um aspecto crucial e que merece atenção na elaboração da análise aqui proposta 

acerca dos chargistas, e que vale também para todas as demais investigações em ciências 

sociais, é com relação aos modos correntes de compreensão dos “objetos”. Ou seja, toda 

pesquisa em ciências sociais não deve jamais tomar as formas, as categorias comumente ou 

formalmente aceitas, como dadas ou, como diria Bourdieu (2007), “tão evidentes que 

ninguém lhes presta atenção”, pois todas elas foram histórica e socialmente construídas “num 

trabalho coletivo de construção da realidade social”. 

             Dessa forma, é preciso romper com essa visão “primeira”, naturalizada sobre os 

objetos e isso só pode ser realizado através de uma análise do processo de construção dos 

mesmos. Para isso, Bourdieu (2007:37) nos propõe uma saída bastante frutífera que é a 

realização de uma “história social” da constituição do objeto que se deseja investigar. Trata-se 

de uma história social da emergência, do trabalho coletivo ou da constituição progressiva 

desse problema ou categoria social que foi necessária para se fazer conhecer e reconhecer (ou 

sua condição de existência) como problema ou categoria legítima, confessável publicamente, 

oficial, “reconhecível” socialmente, etc. 

             Ou seja, para o tratamento das condições sociais que presidem a entrada e/ou a 

permanência de agentes com origens e socializações distintas no espaço de produção de 

charges para a mídia impressa em Sergipe, faz-se necessária a realização de uma história 

social da constituição do chargismo no Brasil. E sabendo que o chargismo emerge 

extremamente vinculado, “dentro” do jornalismo impresso, tal análise suscita também que se 

faça uma história social do jornalismo tomando como norteador aqueles aspectos do seu 

processo que “permitiram” à charge um espaço de existência. 

              Para tanto, buscamos realizar um apanhado de dados que possibilitassem uma 

compreensão de como se deu a constituição e a estruturação de um espaço de atuação 

jornalístico, bem como suas modificações ao longo do tempo, entre os séculos XIX e XX, e 

que permitiram a inserção, o “surgimento” de produtores de charges nesse espaço. Levamos 

em consideração as características dos precursores do chargismo no Brasil, bem como dos 

principais expoentes da produção de charges em nosso país, suas vinculações com outras 

esferas e o papel desempenhado por estes no sentido da constituição de um espaço próprio de 

existência e atuação para os chargistas na imprensa.   

             Para analisarmos as condições de acesso ao espaço de produção de charges para 

jornais e o papel desempenhado pelos recursos advindos das redes de relações sociais em tal 



 

sentido, faz-se necessária uma investigação das inserções dos chargistas e de como essas 

inserções/vinculações atuam no sentido da aquisição desse e de outros recursos passíveis de 

serem utilizados para a entrada no espaço do jornalismo impresso em Sergipe. Ou melhor, 

para darmos conta empiricamente de como os produtores de charges se inseriram no espaço 

do chargismo em Sergipe, como eles “entraram” nos veículos de informação para os quais 

trabalham ou já trabalharam e como se deu ou se dá esse jogo que define suas situações no 

ambiente de trabalho, faz-se fundamental a análise dos itinerários “profissionais” ou das 

carreiras dos chargistas. 

            Para tanto, o conceito de carreira é aqui entendido na forma como Becker (2008:111) 

o percebe. Conforme salienta este autor, a carreira refere-se a duas dimensões da vida de um 

indivíduo: objetivamente, compõe-se de uma série de posições e funções claramente definidas 

e assumidas por um indivíduo; subjetivamente, é representada pelos ajustamentos das 

percepções e sentidos dados por uma pessoa à sua existência e ao significado das suas 

diversas características e ações e a tudo que lhe aconteceu no decorrer de sua vida. Pensando 

nas contribuições que tal conceito traz aos estudos sobre profissões, ele possibilita uma 

melhor compreensão das sucessivas trocas de posições que um indivíduo realiza em um 

sistema ocupacional, o que se realiza através da atenção dada aos fatores que presidem essa 

mobilização posicional ou às “contingências de carreira” (BECKER, 2008:35). Pensar nos 

elementos que interferem nas posições assumidas por um agente num determinado espaço 

profissional é pensar em tudo aquilo que, direta ou indiretamente, interfere no “sucesso” e 

“crescimento” nesse universo. Nesse sentido, os anseios e as percepções individuais acerca de 

uma determinada atividade e, sobretudo, os recursos (títulos, competências, qualificativos, 

etc.) detidos por um agente devem ser levados em conta numa análise sobre uma atividade 

ocupacional com foco nos seus integrantes. 

              Esse procedimento metodológico se apresenta como fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois nos permite apreender as bases sociais nas quais se 

sustentam a presença dos chargistas em seu espaço na imprensa, como também a importância 

assumida pelos recursos advindos dessas bases para a inserção e posicionamento neste espaço. 

Tais bases sociais referem-se tanto às diferentes esferas sociais às quais os agentes se 

vinculam de algum modo no momento atual de suas trajetórias, assim como àquelas esferas 

com as quais sustentaram vínculos em alguma etapa das suas vidas e que podem ser 

reatualizadas (CORADINI, 2001:14). 

         Ao tratarmos aqui de redes de relações ou vínculos sociais, estamos nos preocupando 

com as estratégias que regem os princípios e critérios de recrutamento e seleção dos 



 

integrantes de um espaço de atuação que ainda não tem seus critérios de acesso e 

pertencimento oficialmente definidos. É bem verdade que nem mesmo nos espaços onde esses 

critérios são formalmente estabelecidos o poder das relações informais (pessoais) é nulo. De 

qualquer forma, por ser menos institucionalizado do que outros espaços (como o espaço 

acadêmico, por exemplo), o espaço de produção de charges para jornais tem seu acesso mais 

fortemente direcionado para agentes que se voltam para a acumulação de recursos 

personificados tais como “bons contatos”.  

 Em contrapartida, não é somente baseado em vínculos sociais que a entrada e o 

desenvolvimento das atividades dos chargistas no espaço do chargismo jornalístico se 

operam. Nesse sentido, faz-se importante tomar os recursos detidos pelos produtores de 

charges e postos em jogo ao longo de suas carreiras de maneira articulada e não de forma 

isolada. Assim, poderemos perceber a relevância de cada inserção para a arrecadação desses 

recursos, e é isto que justifica uma investigação que leve em consideração o conjunto das 

inserções/vinculações dos agentes. A análise dos trajetos profissionais dos chargistas e dos 

relatos de vida destes servirá, portanto, para articularmos as dimensões de ordem objetiva da 

vida desses produtores de desenho ─ escolaridade, posições ocupadas no espaço do 

chargismo, cargos/posições ocupadas na esfera chárgica e/ou jornalística, inserção em outros 

universos  ─ com suas dimensões de ordem subjetiva ─ os relatos sobre suas origens, sobre 

sua inserção no espaço da charge, sobre as motivações e inspirações para o desenho 

humorístico, etc.  

              Assim procedendo, buscaremos apreender a importância desempenhada pelas redes 

de relações sociais para o ingresso dos chargistas na esfera jornalística e verificar que outros 

condicionantes importam para esse ingresso. Dessa forma, poderemos trazer uma clareza 

acerca da importância de atuações anteriores no espaço jornalístico para a arrecadação de 

recursos passíveis de serem utilizados para a inserção neste mesmo espaço na condição de 

chargista e como os múltiplos pertencimentos/vinculações dos chargistas proporcionaram a 

obtenção destes recursos. Enfim, a análise dos itinerários profissionais dos produtores de 

charges possibilita a explicitação de indicadores referentes à importância assumida pelas redes 

de relações e por outros fatores para o exercício do chargismo em jornais. 

 

4 – Plano Geral e Organização da Dissertação. 

 

             O objetivo principal deste trabalho é, enfim, demonstrar que no caso sergipano a 

inserção de produtores de charges no jornalismo se dá, em grande medida, graças ao “uso” 



 

das redes ou dos vínculos sociais como recurso. A aquisição desse recurso é, principalmente, 

advinda de atuações anteriores por parte desses produtores de desenhos, especialmente como 

ilustradores, no jornalismo impresso, mas também por suas inserções em outras esferas tais 

como a artística, a política, entre outras. Ou seja, a drástica redução do espaço de atuação dos 

produtores de ilustrações na mídia impressa causada pelos avanços da computação gráfica fez 

com que aqueles que trabalham com ilustrações necessitassem da utilização de outros 

recursos, para além da capacidade de produzir desenhos, para se fazerem presentes no espaço 

do jornalismo impresso. 

           Para dar conta dessa proposta, essa dissertação divide-se em três capítulos. O primeiro 

destina-se à realização de uma análise das condições sociais e históricas que culminaram com 

a constituição do chargismo de jornais no Brasil. Nesta parte do texto, centralizamo-nos na 

realização de uma história social da prática chárgica em nosso país, elencando e analisando as 

principais características do seu processo de “surgimento”, estruturação e desenvolvimento. 

Neste momento, apresentaremos como se deu o processo de constituição do espaço de 

produção de charges no Brasil, bem como trataremos da importância de cada conjuntura que 

fez parte desse processo (regulamentação da atividade jornalística, governos ditatoriais, alta 

difusão de recursos tecnológicos avançados de produção gráfica, entre outros) para a 

definição das dinâmicas de acesso a tal espaço. Focando-se ao mesmo tempo nos percursos 

profissionais dos chargistas ─ e nas reordenações subjacentes a eles ─ e no constante processo 

de reestruturação das empresas jornalísticas, busca-se identificar os recursos sociais ligados à 

inserção de chargistas no universo jornalístico. Num segundo momento, o foco recai sobre a 

análise das influências ou do peso desempenhado por essa estruturação em nível nacional 

sobre a prática chárgica em Sergipe e sobre as especificidades do espaço de produção de 

charges nesse estado. 

             No segundo capítulo, nos deteremos sobre o exame dos determinantes sociais que 

pesam para a ocupação de um lugar no espaço do chargismo de jornais. Nesta etapa, 

buscaremos mostrar o jogo realizado pelos chargistas entre os recursos oriundos de inserções 

intra e extra-jornalísticas para a atuação e o reconhecimento enquanto produtor de charges 

para jornais. Nesse sentido, foi observado que a possibilidade de desenvolver carreira como 

chargista de jornais está vinculada à inserção em diferentes espaços e à capacidade de 

mobilização/reconversão dos recursos advindos dessas inserções para o universo da imprensa. 

Dentre os espaços e os recursos mobilizados, aqueles relacionados às artes visuais (ao 

desenho e à pintura artísticos, especificamente), às redes de relações e, especialmente, ao 

interior das próprias redações jornalísticas se destacam. De maneira mais geral, busca-se 



 

investigar as formas de recrutamento de chargistas, procurando entender em que medida os 

recursos advindos dos espaços citados se apresentam como importantes para a colocação, para 

a ocupação de um posto como produtor de charges para jornais. Além disso, neste capítulo 

apresentaremos a composição social do corpo de chargistas sergipanos, bem como 

analisaremos os diferentes padrões de inserção destes no espaço do chargismo. Nesse sentido, 

a principal tarefa neste capítulo é citar e analisar as modalidades de ocupação da posição de 

chargista de jornal e os seus respectivos princípios de legitimação. 

 O terceiro capítulo dessa dissertação é destinado à análise das competências 

necessárias a um chargista de jornais, como essas habilidades são desenvolvidas e qual a 

importância de experiências dentro do universo jornalístico para o desenvolvimento de tais 

habilidades. Para isso, este capítulo se inicia por uma breve apresentação das contribuições 

dos estudos da chamada “sociologia das profissões” para o estudo de uma atividade, 

especialmente no que tange aos processos de delimitação de suas fronteiras e de seus 

conhecimentos/habilidades “próprios”. Numa segunda etapa, discute a ligação existente entre 

a história e a prática chargística com o jornalismo, e isso se faz tomando o chargismo como 

mais um gênero jornalístico. Por fim, através daquilo que é posto pelos próprios chargistas e 

até por agentes a que dizem respeito o espaço dos jornais, são analisadas as competências 

necessárias ao chargista de jornais, como estas são adquiridas e qual a importância de 

inserções no espaço da imprensa para o desenvolvimento das mesmas. 

              O universo empírico que servirá de base para a investigação e análise aqui propostas, 

sobretudo para os capítulos II e III, corresponderá a um conjunto de produtores de charges 

que atuam ou já atuaram na grande imprensa do estado de Sergipe. Serão considerados tanto 

os chargistas que atualmente produzem charges para jornais (vale ressaltar que em Sergipe 

apenas seis jornais publicam charges produzidas por chargistas “contratados” para este fim e 

que apenas cinco chargistas desenham para estes impressos, ou seja, um produtor de charges 

desenha para dois jornais ao mesmo tempo) como também chargistas muito referenciados no 

meio jornalístico, mas que não estão mais em atividade. Os espaços, ou melhor, os jornais 

considerados serão o “Cinform”, o “Jornal da Cidade”, o “Gazeta New”, o “Gazeta Hoje” e o 

“Jornal do Dia”, todos da cidade de Aracaju, e “O Lagartense” da cidade de Lagarto, interior 

do estado. Também serão considerados o diretor de redação do jornal aracajuano “Super 

Popular”, um ex-chargista do “Correio de Sergipe” e um ex-chargista do “Jornal da Cidade” 

visto que estes três são figuras muito citadas no espaço do jornalismo sergipano pelo trabalho 

desenvolvido no sentido da produção de charges.   



 

               A principal fonte de dados para tal investigação foram as entrevistas. Por sua vez, 

estas foram gravadas e realizadas entre os meses de fevereiro e setembro de 2012. Com o 

intuito de resguardar a identidade dos entrevistados, os mesmos não terão seus nomes 

verdadeiros citados na etapa de análise de suas carreiras (capítulos II e III), mas serão 

identificados por nomes fictícios (letras do nosso alfabeto) escolhidos à critério do 

pesquisador conforme lista de entrevistados (Apêndice II) constante desta dissertação. 

Contudo, não será deixada de lado a devida complementação pelo uso de outras fontes: 

postagens de terceiros em sítios da Internet sobre o trabalho ou sobre as carreiras dos 

chargistas considerados; entrevistas e/ou homenagens realizadas e publicadas por jornais ou 

pessoas físicas; livros sobre o chargismo em Sergipe; dados produzidos por outras pesquisas 

(artigos, dissertações e teses de doutorado); pesquisas em arquivos, bibliotecas, jornais, entre 

outros.  

 Todos esses dados e todos os procedimentos de pesquisa aplicados servirão para 

demonstrar quem ocupa a posição de chargista num impresso, quais competências são 

necessárias para tal e quais recursos baseiam essa inserção. Dessa forma, serão explicitados os 

padrões de entrada no espaço do chargismo de jornais, qual o peso das redes de relações 

sociais para a ocupação de um lugar num jornal como produtor de charges e qual a 

importância de uma atuação anterior em jornais para a obtenção desse e de outros recursos 

passíveis de serem utilizados nesse sentido.  

 Assim sendo, esta dissertação intenciona demonstrar que as redes de relações sociais 

são importantes para a entrada e permanência dos chargistas na imprensa, mas que elas não 

representam os únicos balizadores de inserções desse tipo. O que se pretende deixar claro é 

que o conjunto dos recursos preponderantes para a entrada de produtores de charges em 

jornais é definido pela relação entre as características do espaço jornalístico e as competências 

dos chargistas-jornalistas. Para ser mais específico, a ocupação de um lugar na imprensa como 

produtor de charges é garantida, sobretudo, pelos vínculos sociais que os chargistas 

estabelecem com integrantes do círculo da imprensa em atuações anteriores neste espaço e/ou 

em outras inserções. Porém, outros recursos também cooperam para inserções de desenhistas 

de charges no universo jornalístico e esses recursos estão vinculados às competências que os 

chargistas de jornais precisam possuir. 

 
 
 
 



 

CAPÍTULO I: 
As Condições Sociais De Emergência e De 

Desenvolvimento Do Jornalismo Ilustrado No Brasil 
 

 Este capítulo tem como objetivo analisar as condições de desenvolvimento do 

chargismo e os condicionantes das carreiras dos chargistas na mídia impressa no Brasil. Para 

isso, nos centramos nas características sociais de alguns agentes que investiram na atuação 

enquanto produtores de charges para jornais em períodos distintos, bem como nos processos 

de constituição e de transformação dos setores de produção iconográfica de empresas 

jornalísticas em algumas partes do país.  

 A investigação das características sociais daqueles que se dedicaram ao chargismo em 

diferentes contextos possibilitou, entre outras coisas, um melhor entendimento a respeito da 

importância assumida pelos vínculos e/ou redes interpessoais frente a outros recursos para a 

inserção e atuação dos chargistas no espaço do jornalismo. Os esforços de análise não se 

concentram em um espaço de tempo específico, pois cada período da história do jornalismo 

brasileiro traz dados importantes para o entendimento do processo que culminou na 

constituição de um espaço próprio para o chargismo no jornalismo impresso. Entretanto, o 

foco se deu sobre as condições sociais, políticas e tecnológicas que presidiram a veiculação de 

charges e a prática chargística nos diversos contextos. 

          Centrando-se nos trajetos profissionais de alguns agentes, este capítulo permite mostrar 

o quanto as características daqueles que investiram no chargismo de jornais, no que diz 

respeito aos recursos sociais detidos, representam padrões de entrada e de reconhecimento no 

jornalismo. Até a década de 1980, o espaço de atuação e a prática dos chargistas e dos 

cartunistas (ou ilustradores de jornal) se confundiam, a confecção das charges era realizada 

pelos mesmos “profissionais” que produziam os demais recursos gráficos dos impressos. 

Contudo, com a reordenação do setor jornalístico de produção iconográfica, reordenação esta 

pautada principalmente pela inserção de recursos informacionais de produção gráfica, o 

trabalho de produção de charges para a imprensa se diferenciou do dos outros recursos 

imagéticos. Um espaço próprio para a veiculação de charges se constituiu dentro do 

jornalismo impresso e o trabalho de produção destas gravuras se especializou. 

 Comportando poucos agentes, o espaço jornalístico de atuação do chargista se 

apresenta como de atuação quase sempre secundária na vida dos que nela se lançam. O 

chargismo de jornais é possibilitado àqueles que podem lançar mão de recursos como 

vínculos e/ou redes interpessoais, sobretudo aqueles derivados de inserções no próprio 



 

universo jornalístico, ou mesmo advindos do trabalho no segmento artístico, especialmente 

com desenhos. Nesse sentido, o recrutamento daqueles que atuam na imprensa como chargista 

se realiza através dos vínculos pessoais e dos recursos relacionados ao trabalho com desenhos 

que conseguem mobilizar para entrada e exercício no jornalismo. Enfim, este capítulo permite 

mostrar como as redes de relações sociais, especialmente aquelas estabelecidas a partir do 

espaço dos jornais, juntamente com o reconhecimento público da capacidade de produzir 

gravuras humorísticas possibilitam a constituição de recursos fundamentais para a atuação de 

produtores de charges como chargistas de jornais. 

 

1.1 – O Surgimento da Charge: a importância do jornal.  

 
           A sátira é uma marca da história humana, podemos encontra-la como manifestação do 

homem desde a mais antiga civilização e isso pode ser percebido, conforme notado por 

Gombrich (1999), pelas metáforas dos antigos profetas hebreus que comparavam o Egito a 

“um junco quebrado” e a Pérsia a um “colosso de pés de barro”. Para este autor, o desenho de 

humor atual “é herdeiro da arte simbólica da Idade Média, numa época em que a Igreja usava 

a imagem didática para ensinar a palavra sagrada ao leigo ignorante” (GOMBRICH, 

1999:130). Seu teor crítico-humorístico, entretanto, vem das sátiras verbais, historietas 

bizarras e/ou irônicas muito difundidas na Europa e que ganhariam espaço nos jornais com o 

advento da imprensa. Ainda no século XV, e pelas mãos de artistas da Renascença como 

Leonardo da Vince e Miguel Ângelo, o texto satírico assumiria também a forma de desenho 

cômico e passaria a ser utilizado como sátira pessoal. A importância deste fato para a época 

foi marcante, o que pode ser percebido pela ampla utilização deste tipo de recurso gráfico 

como “forma de ataque” a Lutero e a Calvino durante a Reforma Protestante7.         

          No século XVI, com a Escola de Bolonha8 dos irmãos Carraci, desenvolver-se-ia uma 

forma de desenho satírico muito próxima da que conhecemos atualmente. O termo caricatura, 

por exemplo, foi utilizado pela primeira vez ainda no século XVII, justamente para nomear 

uma série de desenhos produzida por estes artistas italianos. Especificamente falando da 

charge, apesar de ter ganhado forma na Holanda em finais do século XVII, foi somente na 

                                                           
7
 Movimento reformista cristão iniciado em princípios do século XVI por Martinho Lutero e que opunha-se a 

diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. Apoiado por vários religiosos e governantes europeus, esta 
revolução religiosa se espalha por vários países da Europa (Alemanha, Suíça, França, Paises Baixos, Reino 
Unido, entre outros) resultando na divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os Católicos Romanos e os 
Reformados ou Protestantes. 
8 É como ficou conhecido um grupo de pintores do realismo italiano da cidade de Bolonha. 



 

imprensa francesa da primeira metade do século XIX, pelos traços de Honoré Daumier9, que 

ela ganhou a visualização e a intensidade que a fez tão difundida e apreciada, hoje, no mundo 

todo. Vale resaltar, entretanto, que durante muito tempo todas as formas de desenhos satírico-

humorísticos eram conhecidas genericamente como caricaturas. Até pelo menos a década de 

1960, e mesmo em estudos específicos sobre essas gravuras, tais como Lima (1963) e 

Columba (1959), o mais comum é encontrarmos os desenhos humorísticos sendo chamados 

por caricatura ou, no máximo, por caricatura de costumes ou caricatura política . Contudo, 

com o passar dos anos e com a ampliação e diversificação da produção de desenhos 

humorísticos, novas taxionomias surgiram. Além do vocábulo caricatura, termos como 

cartum, tira humorística  e charge passaram a ser utilizados para designar formas específicas 

de desenhos humorísticos.  

          A palavra caricatura (do italiano caricare ─ fazer carga, carregar), ou caricatura 

propriamente dita, é tomada atualmente apenas com o significado de “retrato carregado”. Para 

Rabaça e Barbosa (1978:69), uma caricatura é o desenho que se faz pela representação 

exagerada ou simplificada dos traços característicos do personagem retratado, levando ao riso, 

à mofa ou a um momento de reflexão por parte do espectador, mas sempre mantendo traços 

característicos que permitam a identificação da pessoa caricaturada.  

 

 

Figura 01: Caricatura de Quico 
Autor: Zart 

Fonte: <http://ilustrazart.zip.net>, acessado em 08 de agosto de 2012  
 

           O termo cartum, (do inglês cartoon ─ cartão, desenho), por sua vez, designa o desenho 

de humor que leva “(...) ao riso através da crítica mordaz, satírica, irônica e principalmente 
                                                           
9
 Honoré-Victorien Daumier nasceu em Marselha a 26 de fevereiro de 1808 e foi o maior cartunista do seu 

tempo, ficando conhecido como o “Michelangelo da Caricatura”. Em sua carreira como cartunista, Daumier 
produziu mais de 4.000 litografias. 



 

humorística do comportamento do ser humano, das suas fraquezas, dos seus hábitos e 

costumes” (RABAÇA e BARBOSA, 1978:75). Sua principal característica é tratar de um fato 

universal, atemporal e acultural (guerra, gratidão, vingança, entre outros), ou seja, que não 

precisa estar inserido num contexto ou em uma cultura específica para ser compreendido.  

 

 

Figura 02: Cartum Casamento 
Autor: André Almeida 

Fonte:< http://andrecartum.zip.net>, acessado em 08 de agosto de 2012 
 

        Já a tira humorística , ou comic strip, pode ser entendida como uma historieta em 

quadrinhos geralmente apresentada em uma única faixa horizontal que, dividindo-se em três 

ou quatro quadros10, contém uma história curta e completa (RABAÇA E BARBOSA, 

1978:460). Segundo Rabaça e Barbosa (1978), sua origem se deu no final do século XIX, em 

jornais norte-americanos, e sua recepção foi tão intensa que acabou por dar surgimento às 

revistas seriadas ou gibis.  

 

 

Figura 03: Tira Promessa 
Autor: Marcelo                                                                                           

Fonte: < www.universohq.com>, acessado em 10 de agosto de 2012 
 

         Por fim, comparável ao cartum, a charge (do francês charger ─ carregar, exagerar) é 

também uma gravura de humor que se utiliza da caricatura. Porém, diferentemente daquele, o 

                                                           
10 Neste caso tome-se a palavra quadro por imagem de sequência de cena. 



 

desenho chárgico tem como principal objetivo a crítica humorística imediata em relação a um 

fato ou acontecimento específico, geralmente de natureza política (RABAÇA E BARBOSA, 

1978:89). Uma charge se faz exatamente pelo exagero, pela carga na apresentação gráfica de 

determinada situação ou acontecimento com o intuito de deixá-lo engraçado, grotesco e 

irônico, intencionando passar uma mensagem interpretativa e crítica. Uma das características 

essenciais dessa forma de desenho humorístico é que sua compreensão é intrinsecamente 

dependente do conhecimento prévio, por parte do observador, do assunto abordado no 

mesmo. Enfim, a charge é uma forma de crítica política imediata e é por esse motivo que há 

muito têm servido a jornais e revistas, em várias partes do mundo, como forma de expressão 

de opiniões de cunho político, como sátira ao comportamento de governantes ou mesmo como 

“arma” contra as ditaduras. 

 

  
 

Figura 04: “Experiência Política” 
Autor: Lane 

 Fonte:<http://www.artsshopping.com.br>, acessado em 10 de agosto de 2012 
 

       Apesar de breve e pouco aprofundada, essa diferenciação das modalidades de desenhos 

satírico-humorísticos se apresentou necessária aqui. Isso porque mesmo tendo uma origem em 

comum, cada uma dessas formas de gravura possui características distintas e histórias 

diferentes. A charge, por exemplo, só se desenvolveu quando a crítica política se conjugou 

com a arte de produzir gravuras satíricas. Seus precursores, à exemplo de Romain de Hooghe 

e George Townshend, possuíam inserções na política de suas nações e se utilizavam de suas 

habilidades artísticas para expressar suas opiniões em forma de gravuras satírico-humorísticas 

ou charges. Com o advento da Revolução Francesa, em 1789, e com a proclamação da 

liberdade de imprensa em fins de agosto desse ano, “todas as novas liberdades de expressão e 

de imprensa” se dirigiram ao riso (MINOIS, 2003). O desenho satírico-político conhece, 



 

então, uma verdadeira explosão quantitativa em solo francês e também em países vizinhos. 

Com o desenvolvimento do jornalismo ilustrado na França e na Inglaterra entre finais do 

século XVIII e inícios do XIX, as charges invadem de vez a imprensa e se espalham pelo 

mundo.  

         Para Melo (2003:165), a inserção do desenho satírico-humorístico na imprensa foi 

possibilitada pela conjugação de dois fatores socioculturais: os avanços nas tecnologias de 

reprodução gráfica e a transformação do jornal num veículo de informação coletiva. A 

invenção, em 1798, da litografia11 pelo austro-alemão Alois Senefelder (1771-1834) 

contribuiu bastante para a divulgação do desenho de humor. Até então, as técnicas de 

reprodução de gravuras eram baseadas apenas na utilização de matrizes metálicas ou de 

madeira que não permitiam a produção de muitos exemplares, os desenhos eram gravados em 

folhas soltas e quase nunca ultrapassavam “os círculos socialmente mais elevados da 

população”. Segundo Melo (2003), a charge só se desenvolvera quando a litografia passou a 

estar plenamente incorporada aos processos de produção jornalística. Já com relação ao 

complemento gráfico do que é veiculado, o recurso aos desenhos satírico-políticos 

representou uma necessidade social para a disseminação do jornalismo. Pois, numa época em 

que a educação formal continuada era um privilégio para poucos até mesmo na Europa, a 

introdução de imagens nos periódicos facilitava a compreensão do que era noticiado e 

possibilitava a arrecadação de mais leitores.  

        Com sua introdução na imprensa, o desenho chárgico se desenvolveria e se disseminaria. 

Se antes tal modalidade de gravura era produzida apenas por pintores ou gravadores e em 

pranchas soltas, fato que limitava sua divulgação, com sua inserção nos jornais essa situação 

mudou. A partir do século XIX, com a incorporação da litografia pelos impressos, o principal 

suporte de veiculação de charges e caricaturas passou a ser o jornal. Mais do que isso, foi no 

jornalismo que a sátira política desenhada ou charge encontrou terreno propício para fincar 

raízes e ganhar a forma que conhecemos atualmente: uma gravura satírica eminentemente 

jornalística. O exemplo dos trabalhos de Honoré Daumier ilustra muito bem essa ligação entre 

o desenvolvimento da charge e o jornalismo. Tendo estudado na Escola de Belas Artes e na 

Academia Boudin, Daumier decidiu ainda jovem seguir a carreira artística. Porém, não 

conseguindo ganhar a vida como pintor ou escultor, acabou se enveredando pelo caminho das 

ilustrações. Simpático às ideologias liberais, Daumier se aproximaria durante a década de 

1820 de movimentos revolucionários da cidade de Paris. Em 1830, aceita um emprego de 

                                                           
11 Um tipo de gravura que envolve a criação de marcas (ou desenhos) sobre uma matriz (pedra calcária) com um 
lápis gorduroso. A impressão se dá através de uma prensa que pressiona essa matriz calcária sobre o papel. 



 

desenhista litógrafo no jornal republicano La Caricature (1830-1835) de propriedade de 

Charles Philipon, um fervoroso jornalista liberal. Contrário à monarquia de Luís Felipe I, seus 

desenhos foram ganhando cunho político e se tornaram a maior expressão da charge do seu 

tempo. Com o fechamento do La Caricature, este artista contribuiria com outros impressos 

parisienses, especialmente, com o Le Charivari (1832-1872). Produzindo mais de 4000 

litografias, Daumier revolucionaria o universo do desenho satírico-político e, para isso, muito 

contribuiu sua inserção no espaço dos jornais. 

          Durante a década de 1830, a França assistiu à proliferação de impressos que 

conjugavam o registro escrito com charges e caricaturas. Contudo, a moda de periódicos 

ilustrados com desenhos satírico-oplíticos logo se espalharia pela Europa ─ exemplos disso 

podem ser a revista inglesa Punch (1841-1992) e a revista alemã Simplicissimus (1896-1944) 

─ e por várias partes do mundo como, por exemplo, o Brasil. Por ser uma modalidade de 

sátira política, a charge pressupõe a emissão de juízos de valor e o faz de forma bastante 

contundente. Para Ramón Columba (1959), a “caricatura política” (ou charge) possui o 

estatuto de “supremo tribunal”, cuja legitimidade se assenta na opinião pública: “ante a ela se 

inclinam os próprios juízes e as autoridades da nação”. Não à toa, tal forma de desenho 

despertaria, desde cedo, a atenção dos “poderosos”. Daumier, por exemplo, cumpriu seis 

meses de prisão em 1832 por ter feito a charge intitulada Gargantua (Fig. 05), uma gravura de 

1831 retratando o rei Luís Felipe I da França engolindo sacos de dinheiro extorquido do povo. 

 

 

Figura 05: Gargantua 
Autor: Honoré Daumier 

Fonte:< http://pt.wikipedia.org>, acessado em 11 de agosto de 2012 
 

           A charge é muito adaptável ao texto jornalístico, sintoniza-se com o momento e o 

contexto vivido, com fatos e personagens da cena pública atual e possui um referencial 



 

verídico. Por sua característica crítico-opinativa, o “lugar” ocupado pelo desenho chárgico 

num periódico é justamente junto aos textos opinativos. Para Melo (2003), a opinião se 

expressa “explícita e permanentemente” através da charge, característica esta que nos ajuda a 

entender o fato de ela, atualmente, quase sempre dividir espaço com os editoriais dos jornais. 

O editorial é uma modalidade de texto jornalístico que ocupa lugar de destaque num impresso, 

geralmente as primeiras páginas, e serve explicitamente para expressar a opinião oficial do 

veículo de informação diante de fatos de grande repercussão no momento. Assim sendo, a 

charge pode ser perfeitamente entendida como “uma leitura visual da opinião da instituição 

jornalística” (MELO, 2003:168).  

          Por ser um recurso iconográfico, o desenho chárgico possui a capacidade de ser mais 

enfático e persuasivo do que os demais gêneros opinativos nos jornais. Uma gravura ou 

imagem é, acima de tudo, uma excelente forma de linguagem, um meio de comunicação 

visual imediato. Talvez por esse motivo a charge incomode tanto os “donos do poder”. É 

prática corrente nas histórias do jornalismo de vários países a supressão da produção e 

veiculação desta forma de crítica imagética. No Brasil não poderia ser diferente, e nos 

governos ditatoriais de Getúlio Vargas e dos militares a censura e a perseguição aos chargistas 

nos jornais foi uma constante. Entretanto, apesar de seu humor muitas vezes ácido uma charge 

também serve para popularizar os personagens retratados. Como exemplos disso temos o 

Imperador D. Pedro II e, mais recentemente, Paulo S. Maluf e o ex-presidente Lula12, 

personagens tão chargeados que se pode fazer coleções de sátiras suas.  

        Apesar de outras formas de desenho humorístico como o cartum e as tiras serem 

comunmente veiculadas em jornais e revistas, somente a charge “pertence” verdadeiramente 

ao jornalismo. Segundo Melo (2003), a charge só adquire sentido no universo jornalístico, 

porque se nutre dos seus símbolos e valores. “Sua validade humorística advém do real, da 

apreensão de facetas ou de instantes que traduzem o ritmo da vida da sociedade, que flagram 

as expressões hilariantes do cotidiano. Sua intenção é representar o real, criticando.” (MELO, 

2003:168). Quase todos os trabalhos que se dedicam ao tratamento da charge não questionam 

o fato de ela sempre estar associada à imprensa, simplesmente aceitam isso como dado. O 

desenho chárgico não “nasceu” dentro do jornalismo, mas foi sua inserção neste espaço que o 

fez desenvolver-se e criar uma identidade. Identidade esta que faz a história do jornalismo e 

do chargismo, no mundo ocidental, se confundirem desde pelo menos a segunda metade do 

século XVIII. Isso só foi possível, entretanto, porque a chargismo possui em si características 

                                                           
12 Para mais informações, consultar TÁVORA (1975) e MELO (1981).  



 

estruturais (de construção e de realização) muito próprias ao espaço da imprensa e que podem 

ser indefinidamente utilizadas em noticiários. 

  

1.2 – A Imprensa Brasileira e a Introdução da Charge. 

 

        O nascimento da imprensa brasileira data de inícios do século XIX e teve como 

impulsionador fundamental a instalação da corte lusitana no Brasil. O surgimento da imprensa 

brasileira tem, entretanto, duas datas como marco inicial: 1º de junho de 1808, data do 

lançamento, em Londres, do Correio Braziliense, e 10 de setembro do mesmo ano com a 

criação da Gazeta do Rio de Janeiro. Tal confusão, ou controvérsia, a respeito do impresso 

precursor se dá em função das características e, principalmente, das datas, dos editores e dos 

locais em que circularam suas primeiras edições. 

       Diferentemente da maioria dos países latino-americanos, o Brasil entrou no século XIX 

sem tipografias e sem jornais. As escassas tentativas de implantação de “oficinas de 

impressão” na colônia brasileira foram rapidamente desarticuladas pela administração 

colonial, não deixando marcas significativas. A instalação da família real em terras brasileiras 

e a consequente instalação da Impressão Régia no Rio de Janeiro não foram seguidas, 

contudo, pela liberdade de imprensa. D. João renovaria, ainda em 1808, vários dispositivos de 

regulação dos impressos no Brasil que só seriam alterados em 1821, também por decisão das 

cortes lusitanas. Mesmo sujeito à censura régia, em junho de 1808 Hipólito José da Costa 

lança, em Londres, o Correio Brasiliense. Nascido na Colônia do Sacramento (atual Uruguai), 

Hipólito cursaria Direito e Filosofia em Portugal e viajaria por outros países da Europa e pelos 

Estados Unidos entre fins do século XVIII e inícios do XIX. Em suas viagens, Hipólito 

passaria a integrar a Maçonaria, fato que lhe possibilitou estreitar relações com o Duque de 

Sussex, membro ilustre da Grande Loja Maçônica de Inglaterra e um dos principais 

“apoiadores” de sua investidura na criação do respectivo impresso. O primeiro jornal 

brasileiro a ser editado e impresso no Brasil foi, contudo, a Gazeta do Rio de Janeiro. 

Fundado por D. João e circulando a partir de setembro de 1808, este impresso foi um 

bissemanário que circulou até 1822, ano da independência.  

       Da mesma forma que o início da imprensa brasileira é extremamente devedor da 

instalação da corte portuguesa no Brasil, a utilização e o desenvolvimento da gravura em 

nossa imprensa devem muito às cortes lusitanas. Em 25 de janeiro de 1802 foi instituída, em 

Portugal, a criação de uma escola oficial de gravura. Tal escola tinha como função não 

somente ensinar o ofício de gravador, como também executar a produção de gravuras para a 



 

Imprensa Régia portuguesa. Quando, em 1808, a corte portuguesa se transferiu para terras 

brasileiras e instalou a Impressa Régia no Rio de Janeiro ela também se preocupou em criar 

condições para que os impressos daqui fossem ilustrados. Nesse sentido, foram criados o 

gabinete cartográfico do Arquivo Militar (7 de abril de 1808), a Impressão Régia (13 de maio 

de 1808) e, por fim, o Colégio das Fábricas (1809). Inicialmente, a função destes órgãos era a 

de produzir ilustrações para ajudar nos serviços das repartições públicas, principalmente 

gravuras cartográficas e desenhos de cidades, mas elas também serviriam para a publicação de 

ilustrações para o impresso régio Gazeta do Rio de Janeiro. Ou seja, o início oficial da 

gravura no Brasil se deu sob a tutela do estado e a seu serviço. 

            No Nordeste do país a situação não era tão diferente, em Sergipe a primeira tipografia 

a ser instalada data da década de 1830. O Recopilador Sergipano, o primeiro jornal de 

Sergipe, foi editado pela primeira vez em setembro de 1832 na cidade de Estância por 

iniciativa do monsenhor Antônio Fernandes da Silveira. Este impresso tinha como 

característica principal a divulgação dos atos oficiais, mas, diferentemente de muitos outros, 

não contava com nenhum tipo de ilustração (TÔRRES, 1996). Em 29 de janeiro de 1833 o 

jornal foi transferido para a capital da província, São Cristóvão, tendo seu nome mudado para 

O Noticiador Sergipano. Em 1838, a tipografia foi vendida ao governo da província, e o 

jornal passou a se chamar Correio Sergipense.  

          Com relação ao desenho chárgico, ainda hoje há divergências entorno daquela que teria 

sido a primeira charge publicada no Brasil. O certo é que o chargismo em nosso país, assim 

como em outros lugares, foi precedido pela sátira verbal que, dentre suas formas, teve a 

anedota ─ historieta humorística oral geralmente acompanhada de mímicas expressivas ─ 

como das mais destacadas. Segundo Herman Lima (1963), muito difundida no Brasil no 

período em que era proibida a imprensa, a anedota era utilizada como forma de ridicularizar 

os homens públicos. Com a liberação dos impressos, essas anedotas seriam transformadas em 

pasquins ─ panfletos ou tablóides difamadores geralmente afixados em locais públicos ─, 

sátiras que se multiplicariam em Pernambuco por conta da “Revolução Pernambucana13” de 

1817 e no Rio de Janeiro durante o período regencial, por exemplo. Durante muito tempo, 

acreditou-se que a primeira charge brasileira teria sido a litogravura A Campainha e o Cujo 

publicada em 1937 no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, cuja autoria é de Manuel de 

                                                           
13 Revolta que eclodiu na Província de Pernambuco em 1817, fruto das insatisfações geradas pelas regalias 
econômicas concedidas aos portugueses instalados naquela região. 
 



 

Araújo Porto-Alegre. Contudo, através de estudos sobre o jornalismo ilustrado em 

Pernambuco, novos marcos para o chargismo brasileiro foram colocados. 

         Até bem pouco tempo, as pesquisas acerca de ilustrados no Brasil davam pouca 

importância aos periódicos que precederam os jornais e revistas de desenhos humorísticos 

litografados. Para Everardo Ramos (2008), essa atenção maior dada aos impressos 

litografados se explica, em grande medida, por dois motivos: porque suas gravuras eram, 

geralmente, produzidas na Europa e importadas por empresas brasileiras; e porque as gravuras 

litografadas tinham maior qualidade do que as produzidas por técnica em madeira ou 

xilogravadas14. Em seus trabalhos, Orlando da Costa Ferreira (1994) e o próprio Everardo 

Ramos (2008), chamam a atenção para uma xilogravura publicada em julho de 1822 em O 

Maribondo, um dos primeiros periódicos do Recife. Publicada às vésperas da Independência, 

em julho de 1822, tal gravura retrata de forma alegórica e irônica uma visão das relações entre 

brasileiros (chamados de maribondos em Pernambuco) e portugueses (apelidados 

pejorativamente de corcundas) à época. Nesse desenho, podemos ver um homem barrigudo e 

corcunda perto de um arbusto que, sendo atacado por maribondos, tenta aflito se livrar dos 

mosquitos a ponto de deixar cair seus óculos. Apesar de não podermos afirmar ter ela sido 

produzida no Brasil, esta gravura humorística e inusitada pode ser entendida como a primeira 

charge brasileira publicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: O Maribondo 
Autor: Desconhecido  

 
Figura 06: “O Maribondo” 

Autor: Desconhecido 
Fonte:< http://www.lailson.com.br>, acessado em 12 de agosto de 2012 

                                                           
14 Técnica de reprodução de gravuras sob base de madeira. Nessa técnica os desenhos são talhados na madeira e 
depois esse molde é pressionado ao papel produzindo uma imagem tal como um carimbo. 



 

 É importante frisar que na Europa, berço do jornalismo ilustrado e humorístico, foi 

somente com a incorporação do processo litográfico pelos jornais que as gravuras se tornaram 

componentes assíduos dos impressos. Desenhos satíricos e não-satíricos já eram utilizados 

nos jornais europeus ao longo do século XVIII, mas foi o desenvolvimento da impressão com 

base lítica no ano de 1798 que possibilitou a plena conjugação entre texto e imagem nos 

impressos. A partir de então, as charges e caricaturas que já possuíam grande difusão em 

países como Inglaterra, Itália, Holanda e França passaram a ser amplamente utilizadas na 

imprensa. Exemplifica isso a moda de impressos especialmente dedicados aos desenhos 

chárgicos que ganhou vida na Europa ainda na década de 1830, sobretudo em solo francês. 

Em meados da década de 1820, a técnica litográfica chega ao Brasil revolucionando a arte da 

ilustração no país. A litografia era um processo mais rápido e de fácil execução e, por isso, 

mais barato que as técnicas comuns à época. Para Renata Santos (2008:59), tal fato contribuiu 

para que esta técnica se aproximasse das questões ligadas ao cotidiano se convertendo em 

uma forma de expressão utilizada na nascente “opinião pública”. 

          Utilizando-se justamente da litografia, Manoel de Araújo Porto-Alegre seria um dos 

mais importantes precursores do desenho chárgico no Brasil (LIMA, 1963). Nascido no Rio 

Grande do Sul em 1806, Porto-Alegre muda-se para o Rio de Janeiro ainda jovem e estuda 

pintura na Academia Imperial de Belas-Artes. Em 1831, sob financiamento da coroa 

brasileira, vai para a França estudar na Escola de Belas-Artes de Paris, depois viaja por vários 

países europeus como Inglaterra, Países Baixos, Bélgica e Itália. De volta ao Brasil, em 1837 

é nomeado professor da Academia de Belas-Artes e, em 1854, é nomeado por Pedro II diretor 

desta academia. A partir de 1857, Porto-Alegre inicia sua vida diplomática pela Europa, 

sendo agraciado, em 1874, com o título de barão de Santo Ângelo. Nacionalista por 

convicção, foi poeta atuante no processo de rompimento da tradição poética portuguesa no 

Brasil. Além disso, seria co-fundador das revistas Nitheroy e Guanabara, publicações que 

contribuíram para a fundação do movimento literário do Romantismo brasileiro, e também de 

A Lanterna Mágica  (1844-1845), o primeiro periódico ilustrado de humor político da 

imprensa brasileira.   

         Influenciado pelo chargismo francês da primeira metade do século XIX, Manuel de 

Araújo produz uma série de litografias satíricas entre 1837 e 1839 que, apesar de constarem 

de folhas avulsas ao custo de 160 réis, eram vendidas junto ao Jornal do Commercio do Rio 

de Janeiro. Graças as suas estreitas relações com a corte brasileira, este artista pôde se utilizar 

de uma das poucas prensas litográficas existentes no Brasil à época, a do Arquivo Militar, 

para reproduzir e publicar seus desenhos (LIMA, 1963:73). Sua primeira charge, a litografia A 



 

Campanhia e o Cujo (fig. 07) publicada em dezembro de 1837, surge num momento de 

afirmação da nacionalidade brasileira e se faz por meio da ironia em relação a uma conduta do 

jornalista Justiniano da Rocha, um simpatizante do partido português. Assim como era 

comum à época para personagens com inserções nas áreas das letras e da política, Manuel de 

Araújo encontrou na imprensa um espaço de atuação e isso foi feito pela conjugação de 

posicionamentos políticos, poesia e desenho. Ou seja, num momento em que, como afirma 

Sodré (1999), literatura, política e jornalismo se confundiam, o homem das letras, pintor e 

intelectual Porto-Alegre canalizou seu sentimento nacionalista para o desenho de humor e se 

fez chargista de jornais. 

 

 

Figura 07: A Campanhia e o Cujo 
Autor: Manoel de Araújo Porto-Alegre 

Fonte:< http://pt.wikipedia.org>, acessado em 13 de agosto de 2012 
 

          Pelo exposto acima, podemos perceber que a sátira política no jornalismo brasileiro 

precede o desenho de humor, contudo, encontrou neste um bom suporte para sua difusão. O 

desenho humorístico, por sua vez, só se desenvolveria em nosso país justamente pela inserção 

nos jornais, o que só foi plenamente possível pela assimilação da técnica litográfica pela 

imprensa. Paralelamente ao que ocorrera na Europa, no Brasil as gravuras jornalísticas só 

adquiriram sentido crítico-político-humorístico pela assimilação do tom satírico pelo 

jornalismo. Ou seja, o chargismo surgiu no Brasil, portanto, intimamente ligado ao espaço dos 

jornais e a agentes que puderam atuar nesse universo por vias diferentes do texto escrito. 

  

 

 



 

1.3 – Os Primeiros Tempos do Chargismo Brasileiro: as referências europeia e militante. 

  

        Muito difundidas nos jornais e revistas da Europa, as charges e caricaturas se 

disseminariam rapidamente na imprensa brasileira. A partir da segunda metade do século 

XIX, sobretudo na capital do Império (Rio de Janeiro) e em São Paulo, surgiriam muitos 

impressos dedicados à gravura satírica, à exemplo do bilíngue L’Iride Italiana (1854), 

Charivary Nacional (1859), Semana Ilustrada  (1860), Bazar Volante (1963), O Diabo a 

Quatro (1875), Revista Ilustrada (1876), dentre inúmeros outros. Uma característica marcante 

desse processo de introdução e expansão do desenho humorístico no jornalismo brasileiro foi, 

sem dúvida, o papel, direto e indireto, desempenhado por artistas europeus familiarizados com 

impressos ilustrados e humorísticos em seus locais de origem.  

         Como influência direta, podemos citar artistas como Henrique Fleiuss (alemão), Joseph 

Mill e Sebastian A. Sisson (franceses) e Angelo Agostini (italiano), entre tantos outros. 

Hábeis desenhistas e já apresentados ao desenho de humor em suas terras natal, estes artistas 

ao se instalarem no Brasil logo se alocariam em algum impresso justamente com a função de 

produzir ilustrações humorísticas (caricaturas, charges e cartuns). Esses artistas foram os 

grandes preditores da fundação do jornalismo humorístico ilustrado em nosso país, assim 

como da constituição da função de produtor de gravuras para jornais. Com relação às 

influências indiretas, podemos citar os vários artistas europeus, sobretudo franceses, que 

atuaram como professores de gravação e pintura ─ especialmente na Academia Imperial de 

Belas-Artes ─ ou como litógrafos no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX. 

Mesmo não podendo ser tomados como produtores de desenhos de humor, estes egressos do 

velho continente acabariam por influenciar nossos primeiros cartunistas na medida em que 

lhes apresentavam a moda das charges e caricaturas. Para atestar isso, basta lembrar que todos 

os chargistas brasileiros da primeira geração, tais como Rafael, Barros Cabral, Cândido A. de 

Faria, Pinheiro Guimarães, dentre outros, enveredaram pelo desenho de humor depois de 

passarem pelas mãos dos mestres estrangeiros da Academia de Belas-Artes.  

          Pelo exposto, podemos perceber que foi a referência europeia, através de alguns 

personagens, a maior responsável pela disseminação dos desenhos humorísticos e/ou charges 

no jornalismo brasileiro. Contudo, a posição, o ofício do chargista só se constituiria pela 

inserção/atuação dos produtores de desenhos satíricos no espaço dos jornais. Nesse sentido, 

para uma melhor análise desses dois pontos ─ o da referência europeia e o da “fabricação” do 

chargista ─ tomaremos agora o itinerário artístico/chargístico de Joseph Mill.  



 

           Nascido na França, Joseph Mill era pintor, gravador de retratos e desenhista de 

ilustrações. Conquanto, foi trabalhando nos jornais cariocas que este francês se fez artista de 

desenhos humorísticos (LIMA, 1963:759). Seguindo os passos do alemão radicado no Brasil 

Henrique Fleiuss e de seus companheiros, Mill associaria sátira política e crítica de costumes. 

Vindo para o Brasil na década de 1850, durante alguns anos deu aulas de desenho em liceus e 

a particulares em casas de famílias abastadas do Rio de Janeiro. Litógrafo experimentado, 

Mill seria convidado por Rensburg, dono de uma oficina litográfica, para ilustrar uma revista 

de charges e caricaturas que acabara de criar ─ o Bazar Volante (1963-1967) ─, sendo aceito 

como diretor artístico do periódico. Segundo Lima (1963), o traço e o olhar crítico deste 

chargista evoluiram muito ao longo de sua experiência na imprensa. Desde o início o trabalho 

litográfico era excelente, mas seu desenho era “seco”, “sem graça”, “sem espontaneidade” e, 

muitas vezes “incorreto”. Porém, em suas passagens pelo Bazar Volante e pelo Ba-ta-clan na 

década de 1860 Mill se aprimoraria como chargista, tanto que em “seus últimos trabalhos 

aparecidos no Mequetrefe e no Fígaro, em 1875 e 1876, respectivamente, é inegável o 

aprimoramento do traço, no jôgo mais livre da composição” (LIMA, 1963:764). Com relação 

à referência francesa, sua paródia de trabalhos artísticos intitulada Revista Crítica da 

Exposição de Belas-Artes, uma série de desenhos humorísticos publicada no Bazar Volante, 

representava nada menos que uma versão brasileira de sátiras do mesmo gênero realizadas em 

álbuns franceses do período. Enfim, pela qualidade e pelo pioneirismo no trabalho com 

charges e outros desenhos humorísticos na imprensa, Joseph Mill acabaria por influenciar 

muitos outros artistas no sentido do chargismo de jornais. 

        Contudo, nesse primeiro momento ─ dos anos 1820 até a última década do século XIX ─ 

o jornalismo ilustrado brasileiro também seria espaço para um chargismo militante. Da década 

em que o Brasil deixa de ser colônia portuguesa até a coroação de D. Pedro II como 

Imperador, a imprensa torna-se um espaço de competição e luta política. Durante o período 

regencial, essas lutas políticas favoreceram o desenvolvimento de uma imprensa independente 

do Estado e que ganhou forma em inúmeros jornais vinculados a partidos e/ou facções 

políticas. Isabel Lustosa (2000) nos mostra como nesse período os jornais, em sua maioria, 

não passavam de “insultos impressos”, ou seja, eram espaços de insultos, palavrões, agressões 

e ataques pessoais. Até o final do período regencial, proliferaram pelo Brasil tipografias, 

panfletos e jornais quase sempre de curta duração e com tiragens reduzidas que, geralmente, 

não circulavam para além da cidade de publicação. O desenho chárgico não tardaria a integrar 

essa imprensa, exemplos disso podem ser os jornais pernambucanos O Maribondo (1822) e O 

Carcundão (1831). Contudo, apesar de contar com maior “estabilidade” política, o período 



 

compreendido pelo segundo reinado seria também recheado por essa imprensa política, 

panfletária e chargeada. Como exemplo disso, podemos citar os paulistas Diabo Coxo (1864), 

Cabrião (1866) e O Polichinelo (1876), o carioca O Mequetrefe (1875), o baiano O Faísca  

(1885), os gaúchos A Sentinela do Sul (1867) e o Guarany (1874), dentre tantos outros. 

 Os “combates” entre essas facções e/ou grupos políticos tinham a imprensa como 

arena principal. Para tanto, um gênero específico de periódico foi muito difundido nesse 

período: os pasquins. Segundo Everardo Ramos (2008:292), até pelo menos finais dos anos 

1840 esses impressos modestos, efêmeros e de linguagem agressiva muitas vezes misturavam 

doutrinas ideológicas com rixas pessoais originando acusações e injúrias que não poupavam 

nem a vida privada dos atacados. Nesses impressos, o desenho chárgico ocupa espaço 

destacado tornando, por seu poder de síntese, as críticas e os ataques ainda mais enfáticos. Os 

pasquins foram muito comuns em Pernambuco, província em que esses periódicos se 

disseminaram com maior intensidade. Porém, a utilização da charge como “munição” nas 

lutas políticas travadas no terreno da mídia impressa foi uma constante ao longo de todo o 

reinado de Pedro II em todo o país. Nessas batalhas, a charge não somente foi utilizada nas 

competições e rivalidades partidárias, como também nos processos de independência, de 

abolição da escravatura e de proclamação da república.  

         Apesar de muitos produtores de charges não assinarem seus desenhos com medo de 

represálias ou perseguições, vários chargistas de combate se destacaram nesse período. Dentre 

eles, cabe destaque para a figura de Angelo Agostini. Nascido na Itália e filho de uma cantora 

lírica que fazia turnês pela Europa, Agostini passaria sua infância e boa parte de sua juventude 

em Paris em companhia de uma tia onde estudaria pintura artística e entraria em contato com 

o chargismo francês. Em 1859, aos dezesseis anos, vem para o Brasil onde já residiam sua 

mãe e seu padrasto e, no ano seguinte, muda-se para São Paulo onde dá início a sua carreira 

de cartunista. Segundo Nelson W. Sodré (1999:204), sua inserção na imprensa paulista se deu 

por intermédio de seu padrasto, um jornalista português já radicado no Brasil e no jornalismo 

de São Paulo: “Pela mão do padrasto, Antonio Pedro Marques de Almeida, [Agostini] 

percorreu a imprensa paulista, em que o lápis litográfico como arma de combate era 

desconhecido” (SODRÉ, 1999:204).  

        Em São Paulo, o jovem Agostini frequentaria festas, saraus e serenatas firmando 

amizades com outros jovens da cidade que posteriormente ocupariam posições destacadas na 

imprensa, na literatura e na política nacional. Tratava-se de nomes como Américo de Campos, 

Joaquim e Sizenando Nabuco, Luís da Gama, Álvares de Azevedo, Rui Barbosa, Castro 

Alves, entre outros. Em 1864, com o ex-escravo e poeta abolicionista Luís Gama, Agostini 



 

funda o Diabo Coxo, periódico abolicionista de curta duração e primeiro jornal ilustrado 

paulista. Em 1866, em companhia de Américo de Campos, lança o Cabrião, um periódico que 

apesar de também efêmero não se eximiu de promover “constantes ataques” ao clero e às 

elites escravocratas paulistas. Por esse motivo, diz Lima (1963:782), a sede do periódico foi 

depredada mais de uma vez por “amotinados políticos”. Em setembro de 1867, na penúltima 

edição do impresso, Agostini denuncia os mandatários de tais devassas o que, supostamente, 

forçou a sua repentina transferência para o Rio de Janeiro e o fechamento do jornal pouco 

mais de um mês depois.  

      Em finais de 1867, já no Rio de Janeiro, Agostini prossegue com suas atividades em favor 

da abolição da escravatura através de suas charges e caricaturas. Ainda em 1867, colabora em 

O Arlequim, jornal que a partir de 1868 é adquirido por Agostini em companhia de seu 

padrasto e de Augusto de Castro, tendo seu nome mudado para A Vida Fluminense. Através 

dos seus desenhos, este artista italiano não só militaria em favor da abolição da escravatura, 

como também lutaria ao longo de toda a sua carreira como chargista pela liberdade de 

expressão e contra as retaliações dos partidários do escravismo e a corrupção da “República 

Oligárquica”. 

  

 

Figura 08: De Volta do Paraguai  
Autor: Angelo Agostini 

Fonte:< http://pt.wikipedia.org>, acessado em 18 de agosto de 2012 
 

         Mesmo sendo um contundente crítico político, Agostini não deixaria de tratar em seus 

desenhos do dia a dia, do cotidiano e dos tipos das ruas do Rio de Janeiro. Conforme já 

apresentado, a segunda metade do século XIX foi um período em que as diversas modalidades 

de desenho, sobretudo aquelas que retratavam acontecimentos políticos, personalidades e 



 

crítica de costumes, invadiram os periódicos revolucionando o jornalismo impresso e fazendo 

suas tiragens cada vez maiores. Dessa forma, assim como tantos outros ilustradores de jornal 

de sua época, este italiano não pôde restringir seu raio de ação apenas ao gênero político. Ele 

teve que ser jornalista pelo desenho e registrar noitadas teatrais, sessões cívicas, passeatas, 

procissões e até fazer crônicas desenhadas de crimes e de fatos ou acontecimentos de grande 

repercussão. Os desenhos de Agostini retratariam o caráter pitoresco da vida brasileira, 

exemplos disso podem ser os personagens “Irmão da Opa”, “Mascate em Domingo”, “Chim 

do Pescado”, a série a “Mucama Alcoviteira”, dentre tantas outras obras inspiradas na 

sociedade carioca de sua época (LIMA, 1963:784). Ou seja, como tantos outros artistas do 

traço este italiano radicado no Brasil fez dos seus desenhos uma forma de inserção no espaço 

do jornalismo. Seja como abolicionista e republicano, seja como repórter-ilustrador da 

realidade vivida nas ruas do Rio de Janeiro, ele se fez um dos maiores cartunistas da imprensa 

no Brasil. 

         A exemplo de Agostini e de suas criações, Diabo Coxo, Cabrião e Vida Fluminense, 

muitos outros chargistas ─ Rafael Bordalo Pinheiro e Cândido Aragonês de Faria, dentre 

outros ─ e também jornais ligados a partidos ou grupos políticos ─ Fígaro (1868), 

Mefistópheles (1874), Ba-ta-clan (1867), A Tribuna (1890), O Mosquito (1969), entre outros 

─ surgiriam Brasil a fora até a virada do século. Isso vale, inclusive, para regiões distantes da 

capital federal, como O Rio Grande do Sul com O Diabrete (1875), Pernambuco com O 

Diabo a Quatro (1878), o Maranhão com A Flecha (1878), dentre outros. Conforme nos 

demonstra Acrísio Tôrres, Sergipe não fugiria muito a esta regra de estreita vinculação entre 

mídia e partidos e/ou grupos políticos. Segundo Tôrres (1993:14), a maioria dos jornais 

sergipanos de até finais do século XIX eram filiados a partidos políticos, tinham baixa 

circulação e tiveram, na maior parte dos casos, efêmera duração. Para este autor, tal realidade 

era mais perceptível no interior do estado, onde a existência de veículos impressos dependia, 

quase exclusivamente, da criação e manutenção por partidos e/ou personagens políticos.      

Alguns impressos políticos desse período em Sergipe merecem destaque, dentre eles: os 

abolicionistas O Descrido e O Libertador, publicados entre 1882 e 1884, os republicanos O 

Horizonte, O Laranjeirense e O Republicano, e os monarquistas Monarchista Constitucional 

e o Triunfo, todos publicados na década de 1840 em Laranjeiras. Contudo, segundo Tôrres 

(1993), apesar de Sergipe ter contado com mais de uma centena de impressos até 1900 os 

primeiros jornais satíricos ilustrados só apareceriam neste estado na primeira década do 

século seguinte. 



 

       Não podemos reduzir o modo de atuação do chargista surgido no Brasil ao longo dos 

anos 1800 apenas ao representado até aqui, pois o jornalismo brasileiro ao longo do século 

XIX, sobretudo a partir da independência, se caracterizou pela estreita vinculação entre mídia 

e partidos e/ou grupos políticos. Contudo, os exemplos supracitados tratam muito bem das 

principais características do chargismo emergente no Brasil. Em primeiro lugar, são 

demonstrativos da importância desempenhada pela referência europeia, sobretudo francesa, 

para o desenvolvimento do desenho satírico em nossa imprensa. O conjunto dos nossos 

primeiros chargistas era formado justamente por europeus ou por brasileiros que, “bebendo na 

fonte” do velho continente, se destacariam em nossos jornais. Em segundo lugar, são 

demonstrativos da importância que a publicação de gravuras ganhou no Rio de Janeiro, já na 

década de 1860, na criação e circulação de impressos dedicados à crítica de costumes, à 

reportagem e, sobretudo, à crítica política. Em terceiro lugar, demonstra como muitos desses 

chargistas eram agentes comprometidos com as causas políticas de sua época (abolição da 

escravatura, republicanismo x monarquismo, entre outras) e, em seus desenhos, não se 

eximiam de retratar seus posicionamentos políticos. E, por fim, demonstram como o 

chargismo dos anos 1800 era uma atividade ligada a personagens que podiam mobilizar suas 

habilidades em desenho e seus vínculos para desenvolverem uma carreira de chargista de 

jornais. Isso porque, sendo o jornalismo do século XIX caracterizado pela predominância de 

impressos como empreendimento individual, esses chargistas ─ hábeis desenhistas e 

personagens muito conhecidos e requisitados no espaço dos jornais ─ precisavam se utilizar 

de seus contatos para atuar, tanto como colaborador, quanto como sócio-fundador, em vários 

impressos sucessivamente.  

 

1.4 – A “Profissionalização” do Cartunismo no Brasil: as revistas humorísticas, os 

anúncios e os comentários ilustrados. 

 

          Com a mudança de regime político ─ do monarquismo para o republicanismo ─, o 

desenvolvimento da imprensa no Brasil ainda guardaria muitos dos seus traços anteriores: a 

multiplicação de jornais efêmeros não cessaria, assim como também não cessariam as lutas 

políticas entre partidos e/ou facções políticas representadas através dos impressos. Em 

contrapartida, como nos demonstra Sodré (1999:275), o período compreendido entre os 

últimos anos do século XIX e inícios do XX marcam a transição da “pequena” para a “grande 

imprensa”. O crescimento das cidades fez com que as pessoas passassem a necessitar cada vez 

mais de informação para o trabalho, para o consumo e até para a diversão. Nessa conjuntura, o 



 

jornalismo como empresa se desenvolveu para atender melhor ao público dos grandes 

aglomerados urbanos em desenvolvimento. Fazendo da informação uma mercadoria como 

outra qualquer, o jornal como empreendimento individual é substituído, nas grandes cidades, 

pela empresa jornalística que passa a investir em novas tecnologias e no trabalho 

especializado. Enfim, “A imprensa, no início do século, havia conquistado o seu lugar, 

definido a sua função, provocado a divisão do trabalho em seu setor específico, atraído 

capitais.” (SODRÉ, 1999:275). 

             Ao passo que aquilo que é veiculado tornou-se uma mercadoria semelhante a tantas 

outras, os jornais passaram a investir em inovações tecnológicas e em novas formas de 

tratamento da informação. Todos os setores dos impressos passaram, então, a ser regidos pelo 

modelo de divisão de funções. Nesse contexto, o trabalho especializado fez surgir o jornalista 

profissional, aquele que tem como atividade principal a desenvolvida no universo jornalístico, 

como o editor e o repórter, por exemplo (PETRARCA, 2007). Seguindo nessa linha, a 

produção de ilustrações também se especializou e as empresas jornalísticas passaram a 

contratar pessoal específico para a ilustração das folhas, os cartunistas15. Tais produtores de 

gravuras eram responsáveis pela confecção de toda sorte de desenhos publicados no jornal, os 

anúncios ilustrados, os logotipos16, as gravuras que ilustravam as matérias e/ou os 

infográficos17, as charges, as caricaturas, etc. 

        Ou seja, a passagem do modelo artesanal de jornalismo para o de empreendimento 

capitalista acabaria, também, por elevar em importância a atividade do cartunista. Isso se 

deveu, entre outros fatores, ao fato de a publicação de ilustrações representar a modernidade 

nos impressos ─ feito capaz de aumentar suas tiragens ─ e também ao fato de o jornal 

empresa dar mais atenção aos anúncios, item que passou a representar ─ direta ou 

indiretamente ─ a maior fonte de recursos para a manutenção das folhas. Ocupando duas, três 

e, às vezes, mais páginas na virada do século os anúncios evoluíram muito ao longo dos anos 

1800. Os impressos mais antigos noticiavam a venda ou a fuga de escravos, a chegada ou 

partida de navios, ou exaltavam as qualidades de barbeiros e de remédios milagrosos. Em 

finais do século, já eram muito mais elaborados e contavam com versos e sonetos produzidos 

por literatos como Olavo Bilac, Emílio de Menezes e Hermes Fontes. Conquanto, o uso de 

                                                           
15 Palavra derivada do inglês cartoon e que pode ser traduzida como desenho animado ou como caricatura.  
16 Recurso gráfico que possui linhas definidas e que, pela sua condição verbal, é a parte pronunciável de uma 
marca. 
17 Recursos imagéticos que geralmente acompanham as matérias para tornar determinados conteúdos mais 
claros. São exemplos de infográficos mapas, legendas e representações imagéticas de cenas, lugares e objetos 
que não podem ou não foram fotografados.  



 

recursos imagéticos mais elaborados representou, sem dúvida, a inovação mais significativa 

sobre os anúncios nesse período. 

          Até os anos 1890, a maioria dos impressos ilustrados veiculados no Brasil era composta 

por revistas. Estas, por sua vez, privilegiavam as assinaturas como fonte de recursos, fato este 

que pode explicar o porquê de o anúncio ilustrado somente ter ganhado destaque na imprensa 

brasileira em finais do século XIX. A partir da década de 1890, os anúncios ilustrados 

assumem uma importância jamais vista e se consolidam como modelo na imprensa. Tal 

importância era tamanha que, conforme nos demonstra Lima (1963:700), do período em que 

surgiram até meados do século XX a publicidade estava entregue aos cartunistas, 

especialmente aos desenhistas de revistas humorísticas. Desenhos ou gravuras são utilizados 

nos anúncios em jornais brasileiros desde a década de 1820, inicialmente eram pequenas 

xilogravuras representando formas simples como um barco ou uma casa e tinham utilização 

muito limitada. Com o advento do jornalismo empresa e com a disseminação de novas 

tecnologias de impressão (zincogravura, especialmente), os anúncios ilustrados ganharam 

espaço nos impressos brasileiros e ficaram muito mais elaborados, exigindo dos seus 

produtores muita qualidade enquanto desenhistas. Ou seja, nesse momento, a produção de 

ilustrações no Brasil se firma como uma atividade valorizada no espaço do jornalismo. Isso 

pode ser comprovado, sobretudo, pelos investimentos realizados pelas empresas jornalísticas 

da época em inovações técnicas e na contratação de cartunistas experimentados, brasileiros e 

estrangeiros, para introduzir ilustrações em suas publicações.  

         Os melhores exemplos da importância que os anúncios ilustrados e, consequentemente, 

os cartunistas assumiram na imprensa brasileira desse período vêm das revistas humorísticas 

ilustradas. Dado ao alto custo e, principalmente, à morosidade dos processos de reprodução de 

desenhos mais elaborados, os reclames ilustrados e toda sorte de desenhos se destacariam nas 

revistas que, por serem semanais, quinzenais ou mensais, podiam dedicar mais tempo à 

confecção de recursos imagéticos. Segundo Lima (1963:698), inicialmente os anúncios 

ilustrados ocupavam a última página das revistas humorísticas. Eram desenhos que 

comunicavam um espetáculo teatral ou o lançamento de um livro e quase sempre ocupavam a 

página inteira. Com o passar dos anos, a moda dos anúncios gráficos ganharia outras 

dimensões e estes passariam ocupar vários espaços num impresso. Periódicos como O 

Mosquito e O Mequetrefe, assimilando o que já se fazia na Europa há algum tempo, seriam 

precursores dessa prática no Brasil. Já com relação aos valores cobrados, um anúncio na 

revista O Malho, por exemplo, chegava a custar até trezentos mil réis em 1906. Ainda com 

relação às modalidades de gravura que ganharam espaço nos impressos da virada do século 



 

XIX para o XX, devemos destacar o comentário ilustrado. Este ganhou destaque 

especialmente nos jornais e serviam, essencialmente, à crítica política.  

           Com o surgimento do comentário e, sobretudo, do anúncio ilustrado, o trabalho de 

produção de recursos imagéticos para jornais passou a receber tratamento diferenciado o que, 

juntamente com outros fatores, acabaria por proporcionar a “profissionalização” do 

cartunismo. A partir desse momento, os cartunistas passaram a ser figuras correntes e 

requisitadas não só nas revistas ilustradas, seu local de “origem”, como também nos grandes 

jornais do país. Essa nova condição dos produtores de ilustrações para jornais compreendeu 

um novo sujeito que passou a viver do e para o jornalismo e a ser mais um “profissional” 

indispensável à imprensa nos moldes empresariais. Diferentemente dos ilustradores do 

período anterior que, para atuarem enquanto produtores de gravuras para jornais, precisavam 

ser donos do seu próprio impresso ilustrado ou ter outra função como principal fonte de renda 

e a de desenhista como “bico”, os cartunistas de então podiam fazer da sua arte o seu ofício 

primeiro. Livres das limitações da litografia, muitos cartunistas se destacaram nesse período, 

dentre eles podemos citar Julião Machado, J. Carlos, Raul, K.Lixto, dentre tantos outros. 

        Nascido em 1863 em Luanda, capital da então colônia portuguesa Angola, Julião Félix 

Machado era filho de um grande comerciante que o enviou à metrópole para completar os 

estudos regulares. Lá, desviando dos propósitos do seu pai, Julião Machado se tornaria mais 

um integrante da boemia artística e literária lisboeta e teria seus primeiros desenhos 

publicados em jornais. Respaldado pelos recursos deixados pela morte de seu pai, Machado 

iria para Paris em 1890 onde se familiarizaria com os usos locais do jornalismo ilustrado. 

Falido em solo francês, em 1894 este artista consegue passagem para a América do Sul e, 

semanas depois, desembarca no Brasil onde já habitara entre 1875 e 1879. Por sua passagem 

anterior pelo Rio de Janeiro e pela reconhecida habilidade com desenhos, Machado seria 

muito bem recebido e absolvido pela imprensa carioca (LIMA, 1963:968). Com sua arte 

apurada em Paris, logo seria convidado para colaborar com seus desenhos na Gazeta de 

Notícias, no Jornal do Brasil e n’O País, três dos maiores veículos da imprensa brasileira da 

época. 

        Em 1896, em parceria com Olavo Bilac e João Laje, Julião Machado funda a revista A 

Bruxa. Tempos depois, também em parceria com Olavo Bilac, surge um novo 

empreendimento, A Cigarra . Seguindo um gênero de impressos ilustrados muito afamado em 

Paris, essas revistas alcançaram um sucesso de público jamais visto no Rio de Janeiro e 

acabaram revolucionando o uso de imagens em impressos em todo o Brasil. Afamado por 

seus trabalhos, Machado seria levado para a Gazeta de Notícias para produzir algumas 



 

gravuras para a divulgação do romance Primo Basílio, de Eça de Queiroz, e para ilustrar uma 

série de estudos sobre homens da política de nosso país escritos por Lúcio de Mendonça. Daí 

então, este artista do traço não mais saiu da grande imprensa. 

        Ávido desenhista e dotado de facilidade com o trato das temáticas, sobretudo as de cunho 

político, Julião Machado se inseriria em grandes jornais como ilustrador-comentarista diário 

dos fatos nacionais e internacionais. Segundo Lima (1963:972), Machado foi o primeiro 

cartunista a ganhar destaque e a ser contratado por um grande jornal para atuar como 

ilustrador e produtor de desenhos satírico-humorísticos: “Com a atuação efetiva de Julião, 

iniciada em 1899, o Jornal do Brasil teve o seu primeiro chargista de fato, aquêle a 

desempenhar, como desenhista humorístico, tarefa realmente jornalística no ‘popularíssimo’” 

(LIMA, 1963:972). Além dessa série intitulada “Figuras, Figurinhas e Figurões” veiculada 

no Jornal do Brasil entre 1899 e 1902, impresso do qual seria redator artístico, Julião também 

produziria séries de charges e caricaturas para outros periódicos muito lidos de sua época. Por 

sua amizade com o editor do jornal O País, João Laje, Machado publicaria neste impresso, 

entre 1902 e 1915, a coluna “Atualidades”. Entre 1915 e 1917, seria a vez de outra série na 

revista A Noite. Contudo, as inserções deste artista “luso-angolano” não se restringiriam a 

esses impressos já citados, mas, pela força dos vínculos estabelecidos por ele no espaço da 

imprensa carioca, muitos outros periódicos contariam com seu traço: O Mercúrio, Kosmos, O 

Juquinha, Dom Quixote, A Notícia Ilustrada , Jornal do Comércio e Jornal Ilustrado, dentre 

outros. 

         Outra trajetória que ilustra o papel e a importância que o cartunista-chargista assumiu na 

imprensa brasileira do início do século passado é, sem dúvida, a representada por J. Carlos. 

Nascido no Rio de Janeiro em 1884, José Carlos de Brito e Cunha tinha apenas dezoito anos 

quando envia uma contribuição voluntária à revista O Tagarela , dirigida pelos também 

cartunistas Raul e K. Lixto. Tal desenho seria publicado, mas com a explícita ressalva de que 

havia sido produzido por um desenhista principiante, desenhista este que logo seria aceito 

como colaborador do impresso. Autodidata, Carlos não demoraria a se tornar um cartunista 

“profissional”. Atuando sucessivamente como colaborador em Avenida, O Malho e Fon-Fon 

entre os anos de 1903 e 1908, seu traço evoluiria rápido o que, juntamente com os vínculos 

estabelecidos ao longo de tantas contribuições, o faria, em 1908, diretor artístico da recém-

fundada revista Careta.  

       Trabalhando boa parte da vida na Careta, J. Carlos realizou uma verdadeira crônica da 

realidade política do seu tempo. Discorrendo todo seu talento nesta revista, Carlos conseguiu 

torná-la o álbum elegante da cidade do Rio de Janeiro e o impresso mais popular do gênero à 



 

época em todo o Brasil. Com seus desenhos, não deixou ele de retratar com humor satírico 

episódios contemporâneos como a Campanha Civilista18, o conturbado governo de Hermes da 

Fonseca, a Revolução de 1930, a campanha presidencial de 1937 e, mesmo sob vigília, o 

Estado Novo. Seus trabalhos aguçariam a atenção dos censores do governo Vargas, tanto que 

suas colaborações na revista O Malho a faria ficar sem circular por um breve período na 

época da Revolução de 1930. A sensualidade nos traços femininos e a leveza nos desenhos 

eram suas marcas. Juntamente com Julião Machado, J. Carlos seria um dos maiores 

desenvolvedores do anúncio e do comentário ilustrado com charges e caricaturas na imprensa 

brasileira. Isso sem falar no seu precursor trabalho de criação de personagens (Juquinha, 

Jujuba, Borboleta, Carrapicho, Lamparina, entre outros) e de revistas infantis (O Juquinha, D. 

Quixote, O Tico-Tico, O Filhote da Careta, entre outras) no Brasil.  

 

 

Fig. 09 – Rodrigues Alves e as Águas Caxambú 
Autor: J. Carlos 

Fonte: LIMA, 1963:699                                                                                                         
 

           Por causa das qualidades do seu trabalho e, acima de tudo, das relações estabelecidas 

com boa parte dos mais importantes cartunistas e redatores de sua época, J. Carlos colaborou 

                                                           
18 Campanha Civilista é como ficou conhecida a campanha de Rui Barbosa, o primeiro civil, à Presidência da 
República, em 1910. 



 

em quase todas as revistas cariocas ilustradas do seu tempo. Além dos nomes já mencionados, 

podemos citar Século XX, Leitura Para Todos, Eu Sei Tudo, Revista da Semana , Ilustração 

Brasileira, Fon-Fon!, A Avenida, O Cruzeiro, A Noite, dentre tantas outras. Carlos também 

desenvolveria uma carreira muito longa como diretor de revistas ilustradas. Além da Careta, 

dirigida quase que completamente por ele desde sua fundação até sua morte, dirigiu também, 

entre 1922 e 1930, toda a parte artística das publicações da empresa O Malho. Enfim, 

trabalhando intensamente com desenhos para a imprensa até sua morte, J. Carlos ajudaria a 

solidificar as bases da prática cartunística no Brasil. 

        As trajetórias de Julião Machado e J. Carlos, juntamente com os esclarecimentos acerca 

dos usos da gravura nos impressos de até os anos 1950, ilustram bem a importância e as 

características do espaço destinado aos cartunistas na imprensa do mesmo período. As 

trajetórias de Julião Machado e J. Carlos como ilustradores de jornais representam bem o 

modelo de cartunista que emergiria no Brasil da virada do século XIX para o XX. Através 

delas, podemos perceber que a atividade de produção de desenhos para a mídia impressa no 

Brasil ganhou destaque, firmando-se enquanto ocupação específica, ainda na primeira metade 

do século XX. Isso se deveu, entre outros motivos, à importância que os desenhos 

humorísticos, sobretudo os de cunho crítico-político e os destinados aos anúncios, ganharam 

no jornalismo brasileiro da época. Contudo, não podemos deixar de perceber que a atuação 

enquanto cartunista, num paralelo com a atuação do jornalista, se faz permeada por uma série 

de contatos dentro e fora do espaço dos jornais. E isso fica bem claro quando nos atemos aos 

percursos profissionais de Julião Machado e J. Carlos, pois seus vínculos dentro do espaço da 

mídia escrita lhes proporcionaram a inserção em várias empresas jornalísticas e ascensões nas 

hierarquias das mesmas. 

 

1.5 – O Cartunismo na “Imprensa Alternativa”: o vigor do chargismo.  

 
      No período compreendido entre as décadas de 60 e 70 do século XX, a civilização 

ocidental e/ou capitalista passou por uma verdadeira revolução nos costumes, nas formas de 

pensar e agir. Podem ser tomados como indicadores dessa reordenação “o movimento 

estudantil”, o rock’n’roll, “o feminismo”, “o pacifismo”, o uso das drogas, a livre discussão 

sobre o homossexualismo, “os marxismos”, “o anarquismo”, “o movimento hippie”, as 

comunidades alternativas, o vegetarianismo, dentre tantas outras posturas ideologizadas 

comuns à juventude da época. Essa revolução concernente aos costumes produziria um 



 

fenômeno conhecido como contracultura, fenômeno que possibilitou o surgimento de novas 

propostas artísticas, comunicativas, políticas, midiáticas e sociais.  

 À imprensa, a contracultura legou uma nova forma de fazer jornalismo, um modelo 

“alternativo”: o new journalism, um movimento surgido nos Estados Unidos na década de 

1960 e que teve como principais expoentes Gay Talese, Truman Capote, Hunter Thompson, 

Norman Mailer, Tom Wolfe, dentre outros. Os reflexos da contracultura e do new journalism 

não tardariam a ser sentidos no Brasil, contudo, à essa época a ditadura militar funcionaria 

como um obstáculo. Segundo Bruno Brasil (2004:10), os princípios “revolucionários” 

contraculturais iam de encontro com os ideais de tradição, família e propriedade privada 

defendidos pela ditadura militar que classificava a imprensa alternativa  como “subversiva”, 

parte de uma “conspiração comunista internacional” difusora do ideal marxista.  

      Segundo Bernardo Kucinski (2003), durante os primeiros quinze anos de ditadura militar 

no Brasil surgiram e desapareceram entorno de 150 exemplos da imprensa alternativa, ou da 

imprensa nanica como ficou conhecida. A nomeação nanica  surgiu do fato de a maioria 

desses impressos se utilizarem do formato tabloide, aproximadamente 33 x 28 cm, ou seja, 

dimensões menores que a dos jornais tradicionais. Sua expansão foi facilitada pelo surgimento 

do método de impressão off-set (impressão a frio), método que possibilita pequenas tiragens a 

baixo custo. Diferentemente da “grande imprensa”, os jornais alternativos eram porta-vozes 

das insatisfações em relação ao regime militar, cobravam veementemente a restauração 

democrática, o respeito aos direitos humanos e mudanças nos rumos da economia. 

      O jornalismo alternativo no Brasil não era homogêneo. Para Kucinski (2003:14-15), ele se 

constituiu, basicamente, em duas vertentes: uma política e de esquerda e outra 

“existencialista”. A primeira delas, e a mais perceptível, tinha raízes no ufanismo do popular 

e do nacional característico dos anos 1950 e no marxismo estudantil dos anos 1960. 

Ideologizados e geralmente filiados a partidos políticos da esquerda, esses jornais abriam 

espaço para os “excluídos” e para movimentos sociais populares, suas reivindicações e seus 

líderes. Como exemplo destes podemos citar Opinião, Movimento, Versus, Coojornal, 

Resistência, dentre outros. A segunda vertente, mais ligada à contracultura estadunidense, não 

dava primazia ao discurso ideológico e tinha como foco a ruptura cultural, questionavam 

principalmente o autoritarismo nos costumes e o falso moralismo da classe média. Esses 

impressos investiam nas discussões a respeito do uso de drogas, do amor livre e dos modos 

“alternativos” de vida. Como exemplos desses impressos podemos citar Flor do Mal, 

Bondinho, Rolling Stone, Navilouca, entre outros. 



 

 A história da imprensa alternativa no Brasil do período militar se confunde com a 

articulação das esquerdas no mesmo período, pois a maior parte dos jornais alternativos 

possuía articulação com partidos políticos contrários à ditadura e cuja existência se dava na 

clandestinidade. Essas mídias não visavam o lucro, faziam da criatividade e do 

experimentalismo suas plataformas e deixavam de lado os princípios de imparcialidade e 

objetividade tão enfatizados pela “imprensa convencional”. O sensacionalismo e o humor 

político eram suas máximas. Contudo, conforme afirma Bruno Brasil (2004:16), algumas 

vezes esse “humor negro” ou político assumia posições racistas e sexistas. Mesmo assim, essa 

modalidade de impressos criou uma linguagem até hoje admirada por estudantes, jornalistas e 

outros grupos sociais politizados. Muito politizada, a imprensa nanica foi intensamente 

combatida pela chamada “linha-dura” da ditadura militar. Atentados à bomba e incêndios 

criminosos às redações desses jornais e a alguns pontos de venda destes eram comuns, 

sobretudo durante os anos de 1978 a 1980. Suas vendas então começaram a cair drasticamente 

e, como a principal fonte de renda desses impressos era a venda de seus exemplares, logo 

muitos acabaram falindo. Com a reabertura política, entretanto, esse estado de falência dos 

alternativos só se agravaria, pois muitos dos jornalistas e diagramadores dos nanicos seriam 

absorvidos pela grande imprensa. 

          Tratar do jornalismo alternativo é uma boa forma de pensarmos o espaço de produção 

de ilustrações para a imprensa entre os anos 60 e 80 do século XX. Como vimos, até os anos 

1950 a produção de gravuras para jornais se dinamizaria e se expandiria pelo Brasil, a 

veiculação de recursos iconográficos em impressos se tornaria uma prática corrente e o 

cartunista passaria a ser um “profissional” muito requisitado nos jornais. Nas décadas 

seguintes, graças as novas possibilidades de uso de imagens garantidas pela difusão do modo 

de impressão off-set, o Brasil assistiu a ampliação do uso de gravuras nos “grandes” e 

“pequenos” jornais. Beneficiando-se de mais essa possibilidade técnica da impressão a frio, os 

alternativos que invadiram o país no contexto do new journalism e da ditadura militar dos 

anos 1960 e 1970 romperam com todas as convenções jornalísticas com seus usos dos 

recursos imagéticos. Num momento de efervescência cultural e de repressão política, gravuras 

diversas, rabiscos e todas as formas de fotografias eram utilizados para expressar novas 

práticas culturais e, principalmente, posicionamentos políticos. 

          Os desenhos de humor eram a marca mais distinguidora desses tabloides, e isso pode 

ser visto em O Pasquim, Movimento, Coojornal, dentre tantos outros. Através da plasticidade 

destas formas de expressão, estes impressos discutiam os mais diversos temas e apresentavam 

os posicionamentos defendidos, tudo de forma lúdica e bem humorada. O destaque destes 



 

desenhos era, sem dúvida, a charge. Crítica política por excelência, o desenho chárgico servia 

muito bem aos propósitos da imprensa combativa do período militar no Brasil de 1964 a 

1985. Não à toa, as charges ocupavam boa parte (às vezes metade) das páginas constituintes 

desses jornais. Exemplo mais contundente desta forma de jornalismo, O Pasquim era um 

jornal abertamente esquerdista e grande publicador de charges e de outros desenhos satírico-

políticos. Ao folhearmos um exemplar desse impresso podemos perceber, através das 

matérias, da parte ilustrativa e da apresentação inusitada (propositadamente fora dos padrões 

da época), o teor crítico, irônico e combativo característico dos “nanicos”. Mas, quando se 

trata de O Pasquim, um jornal feito somente por jornalistas, ou melhor, por chargistas-

jornalistas, a mais intensa variedade de charges e outros desenhos satíricos que davam cara ao 

tabloide não pode ser deixada de lado. E foi assim, chargeado, irônico e com muito humor, 

que este impresso não só se tornou o maior expoente da imprensa alternativa-combativa do 

período militar no Brasil, como também deu à prática chargística deste país a sua maior 

expressão.   

      A Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) foi, sem dúvida, a maior fomentadora da imensa 

produção e proliferação de charges na imprensa do mesmo período. Nesse momento, a 

produção de charges invadiu o espaço dos jornais por todo país e o chargista ─ um tipo 

específico de produtor de desenhos ─ ganhou, mais do que nunca, importância nos impressos. 

Diante da opressão e das privações proporcionados por um regime ditatorial, não se vê com 

tanta estranheza a atuação da imprensa em denunciar os excessos de um governo de exceção, 

da mesma forma que não foram incomuns retaliações a tais práticas jornalísticas. Nesse 

sentido, muitos chargistas de jornais por todo o país, sobretudo os que atuavam nos 

“alternativos”, fomentados pela condição política garantida pelo regime militar lançaram-se a 

denunciar, a criticar e a militar através de suas charges contra o modelo político vigente. 

Como era de esperar, essa atuação despertou a atenção dos governos militares e muitos 

produtores de charges foram perseguidos e até presos por conta das abordagens apresentadas 

em seus trabalhos. Exemplo disso pode ser o episódio ocorrido em novembro de 1970 quando 

os chargistas Ziraldo, Fortuna, Jaguar e quase todos os integrantes d’O Pasquim foram presos 

pelo DOI-CODI19 (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de 

Defesa Interna). 

                                                           
19 O DOI-CODI foi um órgão estatal de inteligência e de repressão subordinado ao Exército brasileiro durante a 
Ditadura Militar (1964-1985). Pautado na Doutrina de Segurança Nacional formulada nos Estados Unidos na 
época da guerra fria, tal órgão destinava-se a combater inimigos internos que supostamente ameaçariam a 
segurança nacional. 



 

        Muitos chargistas se destacaram nesse período, à exemplo de Millôr Fernandes, Ziraldo, 

Fortuna, Jaguar e tantos outros, contudo, a maior expressão ficou por conta de Henfil. 

Nascido em 1944 em Nossa Senhora do Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais, 

Henrique de Sousa Filho começou a trabalhar ainda muito jovem. Foi embalador de queijos, 

“office-boy” de agências de propaganda e, depois, revisor na revista Alterosa de Belo 

Horizonte. Estudante pouco aplicado, não era tão bom de gramática e passava horas 

desenhando “cenas pornográficas”, desenhos muito disputados por seus colegas de trabalho. 

Certa feita, algumas dessas criações chegaram às mãos do diretor dessa revista que logo o 

chamou em sua sala. Imaginando ser demitido por justa causa, Henfil teve uma grata surpresa 

quando foi agraciado por suas peripécias com duas páginas mensais para ilustrar. Em 1965 fez 

charges para o Diário de Minas e em 1967, trabalhando na edição mineira do Jornal dos 

Sports, criou personagens em homenagem às torcidas dos dois times de futebol mais 

afamados de Minas Gerais: Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube. Diante do 

sucesso, Henfil seria levado no ano seguinte à edição principal do Jornal dos Sports no Rio de 

Janeiro. Nesta cidade, colaboraria também no Jornal do Brasil e nas revistas Visão, 

Realidade, Placar e O Cruzeiro onde conheceria alguns colegas que, a partir de 1969, o 

convidaram para integrar O Pasquim. 

      Desde cedo, influenciado por seu irmão, Herbert de Sousa, o Betinho, Henfil se envolveu 

com a militância política. Ainda jovem, integra a Juventude Estudantil Católica (JEC) e a 

União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES). Por intermédio do irmão, frequentou 

também o diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas de Belo Horizonte, 

participando das eleições diretivas deste através da elaboração de ilustrações e de caricaturas 

dos líderes estudantis para faixas, cartazes, folhetos e jornais das campanhas. Limitado pela 

Hemofilia20, Henfil teria O Pasquim como palco principal e seus personagens como 

“militantes” na sua luta contra o regime militar. Através da “turma da caatinga” (Graúna, 

Bode Orelana e Zeferino), por exemplo, Henfil bradou contra os latifundiários, a concentração 

de renda, a censura e os programas e propagandas dos militares (MALTA, 2008). Ele mesmo 

dizia: “o humor que vale para mim é o que dá um soco na barriga do opressor”. Através de 

seus desenhos e de sua intensa militância em favor do fim do regime militar e pela liberdade 

de expressão, este artista revolucionaria o uso de gravuras crítico-humorísticas na imprensa 

brasileira. Personagem notável por sua atuação como chargista nos anos 1960 e 1970, Henfil 

engaja-se diretamente na luta pela abertura democrática, pela anistia e pelas eleições diretas, 

                                                           
20

 Hemofilia é uma doença genético-hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do 
sangue e manifesta-se quase exclusivamente no sexo masculino. 



 

participando ainda da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980. A atuação de 

Henfil e de outros chargistas, assim como o destaque alcançado pelo O Pasquim e por outros 

ilustrados alternativos das décadas de 1960 e 1970, fomentaram a disseminação de inúmeros 

impressos da linha “esquerdista-alternativa” e veiculadora de charges em todo o Brasil. Nesse 

contexto, o desenho chárgico ganha uma impulsão jamais vista e passa a ocupar papel 

destacado nas publicações de pequenos e grandes jornais por todo país. 

         Contudo, devemos ter em mente que a grande difusão desses desenhos e a significativa 

presença de produtores de charges, especialmente na grande imprensa da época, depreende-se 

de outras circunstancias para além do contexto de um regime político de exceção. O 

jornalismo impresso das décadas de 1960 a 1980, assim como o das fases anteriores, dependia 

das habilidades manuais dos cartunistas. Numa época em que inexistiam, ou eram pouco 

difundidos, recursos técnicos de produção de gravuras ou desenhos ─ recursos da computação 

gráfica, especialmente ─ a produção de toda a parte gráfica (desenhos, ilustrações, gráficos, 

logotipos, layout, anúncios, etc.) do jornal era uma tarefa realizada à mão. Então, a presença 

de pessoal dedicado e capacitado para a produção de desenhos era garantida nos impressos de 

até esse período por uma necessidade técnica. Não estamos, com isso, querendo dizer que 

todo ilustrador de jornal era também um produtor de charges. Entretanto, vale salientar que 

um tipo específico de trabalho ilustrativo ganhou destaque nesse período ─ o chargismo ─ e 

que, estando inseridos no espaço do jornalismo, muitos cartunistas puderam associar crítica e 

expressão de opinião ─ práticas e/ou saberes característicos do jornalismo ─ com a atividade 

de desenhista e se tornaram também chargistas. 

         Tais condições de produção de produção de ilustrações para jornais só se modificariam a 

partir de finais da década de 1980. Nesse período, novas tecnologias de produção de recursos 

imagéticos (desenhos, gravuras, etc.) seriam desenvolvidas e se disseminariam no universo do 

jornalismo brasileiro. Essas tecnologias referem-se aos avanços da computação gráfica que, 

ao se inserirem no universo da imprensa escrita, incidiriam intensamente sobre o setor de 

produção de recursos imagéticos, tirando dos cartunistas muito do seu espaço de atuação. Em 

contrapartida, esse estreitamento do papel do ilustrador nos jornais balizaria a sua 

especialização no sentido da produção de charges e de outros desenhos humorísticos, recursos 

gráficos que continuaram a ser expressivamente veiculados na mídia impressa mesmo depois 

de sua informatização. Para ser mais claro, a produção de recursos iconográficos para os 

jornais passou, então, a ser pautada pelo uso das técnicas informatizadas, mas a produção de 

charges não saiu da competência dos desenhistas manuais.  



 

          Isso não significa dizer, entretanto, que a utilização de recursos imagéticos e, 

especialmente, de charges nos jornais é pautada apenas pela capacidade técnica de fazê-lo e 

nem que o surgimento das diferentes posições de produtor de desenhos para impressos 

tiveram nessa capacidade seu único balizador. Mesmo assim, as possibilidades tecnológicas 

de inclusão de gravuras junto ao texto nos jornais desempenharam papel significativo nos 

diversos momentos. Nesse sentido, ao restringir o espaço de atuação dos produtores manuais 

de recursos imagéticos para jornais à confecção de desenhos humorísticos, o contexto 

supracitado possibilitou a especialização desta atuação aos artistas do desenho. Ou melhor, a 

inserção de chargistas num impresso passou a ser garantida aos que, para além da capacidade 

de desenhar, podem se utilizar de recursos sociais capazes de balizar esta inserção: recursos 

provenientes de atuações anteriores no espaço da mídia impressa (contatos, especialmente) 

e/ou de outras inserções que possam servir à legitimação de sua nova posição (atuações no 

universo artístico, político-partidário e/ou militante, entre outros). Dessa forma, o espaço de 

produção de ilustrações para jornais passou a dividir-se em dois: aquele direcionado à 

confecção de gravuras para a apresentação do jornal, os logotipos, os desenhos publicitários, 

as gravuras ilustrativas das matérias, os gráficos, as tabelas, entre outros, que é tarefa dos 

designers gráficos ou dos infografistas; e aquele dedicado à produção de charges e outros 

desenhos crítico-humorísticos que está à cargo dos chargistas e dos cartunistas, 

respectivamente. Ou seja, um espaço próprio para os produtores de charges e de outras 

gravuras humorísticas se constituiu junto ao jornalismo impresso.  

  As práticas e características dos governos militares funcionaram como os maiores 

fomentadores da produção e veiculação de charges na mídia impressa brasileira dos anos 60, 

70 e 80 do século passado. Nesse período, o chargismo atinge seu auge nos jornais servindo 

como modalidade de contestação ao regime militar ditatorial. Com a redemocratização e com 

a extinção do inimigo nacional que era a ditadura, quase todos os impressos dedicados à 

charge e à crítica política ilustrada ─ os “alternativos” ou “nanicos” ─ desapareceram no 

Brasil. A esse fato, na virada dos anos 1980 para os 1990, soma-se o aparecimento e difusão 

das técnicas de computação gráfica que revolucionariam o modo de produzir graficamente os 

jornais e reduziria o espaço de atuação dos desenhistas nas grandes empresas jornalísticas. O 

trabalho manual de produção, diagramação e ilustração dos impressos deu lugar a atuação dos 

técnicos em artes gráficas informatizadas, e a maioria dos ilustradores deixaram as redações 

para se dedicar a outras atividades. Contudo, o espaço de produção de charges para jornais 

que se constituiu, especialmente na grande imprensa, ao longo dessas etapas do jornalismo 

ilustrado no Brasil mostra-se evidente até os dias atuais. A maioria dos jornais brasileiros, 



 

assim como os de boa parte dos países ocidentais, continuam a publicar, regularmente, muitas 

sátiras políticas em forma de charge. Ou seja, os produtores de charges continuam a integrar o 

corpo de profissionais que integra um jornal. Mas, como vimos, para um chargista se inserir 

num impresso não basta ser um bom desenhista, é preciso se distinguir através de recursos 

sociais variados. 

 

1.6 – O Desenvolvimento do Setor de Produção de Ilustrações para Jornais em Sergipe: 

o século XX. 

 

          Em Sergipe, a realidade da imprensa da primeira metade do século XX era bem 

diferente da dos grandes centros, especialmente da praticada na capital federal ─ Rio de 

Janeiro ─, que era predominantemente empresarial e polo irradiador de novas práticas 

jornalísticas como, por exemplo, a ampliação da utilização de recursos imagéticos nos 

impressos. A imprensa sergipana dos primeiros tempos dos 1900 era predominantemente 

artesanal e seus periódicos eram, via de regra, mantidos por políticos e/ou partidos. Segundo 

Cristiane Souza (2001), durante a República Velha Sergipe contou com cerca 170 periódicos 

(jornais, revistas e informativos variados), a maioria com efêmera duração. Mesmo assim, o 

universo do jornalismo sergipano das décadas de 1910 e 1920 refletiu, em certa medida, às 

mudanças e inovações surgidas no sudeste brasileiro à mesma época. A partir da década de 

1910, algumas mudanças mais significativas são perceptíveis como, por exemplo, o fato de os 

jornais passarem a circular diariamente. Isso se deu, em grande parte, graças às condições 

garantidas pela transformação das antigas oficinas “artesanais” em organizações industriais. 

Segundo Franciscato (2008), percebendo que a imprensa poderia tornar-se um 

empreendimento economicamente rentável e em contraposição ao jornalismo doutrinário-

partidário dos anos anteriores, afirma-se por essa época em solo sergipano um principiante 

jornalismo “informativo”.          

       Diferentemente do que aconteceu em outras regiões brasileiras, os primeiros impressos a 

contar com ilustrações em Sergipe surgiram apenas em inícios da década de 1900. Trata-se de 

alguns jornais político-humorísticos de baixa circulação que, geralmente efêmeros, 

veiculavam algumas gravuras satíricas21. Em 1903, surge o jornal humorístico O Memento 

que trazia as primeiras ilustrações desse gênero da imprensa sergipana. A este, seguiram-se O 

Descanço (Estância/SE), o Deus Bacco (impresso autointitulado “órgão carnavalesco” 

                                                           
21 Essas afirmações são baseadas em informações colhidas em Tôrres (1993). 



 

surgido em Aracaju em 1905), O Espião (Maruim/SE), entre outros. Poucas informações 

puderam ser levantadas à respeito desses impressos e também acerca dos seus fundadores, 

editores e chargistas e/ou ilustradores, mesmo assim, eles nos trazem certa noção de alguns 

traços básicos da imprensa do estado no início do século passado. De modo diferente do que 

ocorria no Rio de Janeiro e em outros grandes centros populacionais do Brasil, a imprensa de 

Sergipe nesse período ainda não se utilizava do grande potencial midiático das ilustrações. 

Durante as primeiras décadas do século XX, nem mesmo os maiores impressos (jornais e 

revistas) contavam com a utilização de charges, caricaturas e outros desenhos mais 

elaborados. Cabia, entretanto, a alguns pequenos impressos humorísticos a veiculação 

esporádica de tais recursos imagéticos.  

           Um setor de produção de ilustrações para jornais em Sergipe só se desenvolveria a 

partir da década de 1970, justamente em meio à reordenação pela qual passava o espaço 

jornalístico brasileiro do período e que culminou no desenvolvimento da imprensa alternativa 

e numa revolução no sentido da utilização de gravuras, sobretudo humorísticas, nos jornais. 

Conforme já apresentado, esta reordenação se deu em um contexto marcado pelos efeitos da 

contracultura, do regime militar (1964-1985) e da disseminação de novas tecnologias de 

confecção de impressos. Muitas razões podem ser apontadas para esse “atraso”, contudo, uma 

parece ter sido mais significativa: a pouca adaptação à reprodução de gravuras por parte dos 

processos de impressão utilizados pela imprensa deste estado até esse período. 

         Até inícios da década de 1970, os jornais sergipanos se utilizavam da linotipia22, método 

de impressão que dificultava bastante a reprodução de gravuras. Por esse método, era 

necessário fazer um clichê, um molde, de todas as imagens e desenhos que fossem ser 

impressos junto ao jornal. O responsável pela produção desses moldes era o clicherista, 

profissional encarregado pela confecção de todos os clichês de imagens, desde gravuras mais 

simples (formas retilíneas ou esféricas para anúncios comerciais) até desenhos mais 

elaborados (charges, caricaturas e vinhetas, por exemplo) e fotografias. Realizar moldes de 

gravuras simples e, com algumas inovações tecnológicas surgidas nos anos 1950 e 1960, de 

fotografias era tarefa menos complexa, mas para a produção de clichês de traço era necessário 

muita habilidade. Desde pelo menos os anos 1940, Sergipe contava com clicheristas de 

gravuras simples e de fotografias, contudo, todos os trabalhos de produção de moldes de traço 
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 Na verdade linotipo ou Linótipo é o nome comercial de uma máquina de composição que funde linhas inteiras 
de tipo (moldes de impressão) numa mesma peça em chumbo, o bloco. Apesar de muito ruidosa e de difícil 
manejo, tal máquina representava um significativo avanço para a indústria jornalística de finais do século XIX, 
época de sua criação.  



 

eram dependentes de viagens onerosas a cidades de outros estados, principalmente Salvador e 

São Paulo.  

         Apesar das dificuldades, alguns cartunistas se destacaram em Aracaju ainda na década 

de 1960, à exemplo de Francisco Viana (o Tito) e de seu irmão Erundino Viana (Eron), ambos 

professores da Escola Técnica de Sergipe23. Seus desenhos, entretanto, ficaram praticamente 

restritos a algumas poucas revistas ilustradas editadas em Aracaju com o auxílio de escolas 

técnicas de outros estados. Com relação aos jornais, alguns impressos integrantes da rede 

Diários Associados24 publicaram, com certa regularidade entre as décadas de 1940 e 1960, 

charges e outros desenhos em terras sergipanas. Contudo, a contribuição desse fato para o 

desenvolvimento de um setor de produção de ilustrações para jornais em Sergipe foi limitada, 

pois toda a parte referente a gravuras não era confeccionada neste estado e nem por 

desenhistas daqui. 

      Em inícios da década de 1970, através do recém-fundado Jornal da Cidade, é que o 

método de impressão off-set chega a Sergipe trazendo mais possibilidades de uso de recursos 

imagéticos. Para desenvolver seu potencial ilustrativo, este jornal investiu na formação de 

pessoal para atuar na produção de diversas modalidades de gravuras: logotipos, infográficos, 

desenhos publicitários e humorísticos ─ charges e caricaturas, principalmente ─, enfim, todo 

o arsenal gráfico (referente a desenho) publicado no impresso. Nicholas, um funcionário do 

Banco do Nordeste, Edson Ferreira, um funcionário dos Correios, o médico e político Gilvan 

Rocha (o “Van”) e Álvaro de Castro, um funcionário do ministério da saúde, são os nomes 

dos cartunistas-chargistas mais lembrados dos primeiros anos do Jornal da Cidade. Depois 

deste, muitos outros jornais sergipanos passaram a se dedicar à conjugação entre gravuras e 

texto em suas publicações. Ao longo dos anos 1970 e 1980, empresas como Gazeta de 

Sergipe, Jornal de Sergipe, Cinform, Jornal da Manhã (hoje Correio de Sergipe), Folha da 

Praia, entre outras investiram no desenvolvimento de setores de confecção de ilustrações. 

Nesse contexto, os impressos tornam-se mais modernos e visualmente mais atrativos: à 

mescla entre tamanhos e tipos de fonte acrescenta-se o jogo de imagens, os anúncios ganham 

o poder de fixação do ícone e muitos ilustradores se destacam. Ou seja, é nesse período que 

um espaço de produção de gravuras se desenvolve e se consolida na imprensa de Sergipe.  

                                                           
23 Essas afirmações são baseadas em dados colhidos em entrevista com Ivan Valença, um jornalista em atividade 
no jornalismo sergipano desde a década de 1950. 
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 Fundado por Assis Chateaubriand na década de 1920, a Diários Associados foi até os anos 1970 a maior 
corporação de empresas de mídia do Brasil com atuação em todo território nacional. Atualmente, ela ocupa o 
terceiro lugar nesse segmento. 



 

             Inicialmente, esses produtores de desenhos ou cartunistas eram responsáveis por 

todos os trabalhos ilustrativos dos jornais. Confeccionavam anúncios ilustrados, vinhetas, 

desenhos informativos para as matérias e, seguindo a moda dos grandes centros jornalísticos 

brasileiros dos tempos da ditadura militar, muitas charges. Mas, conforme já apresentado no 

tópico anterior, essa realidade mudaria a partir de meados dos anos 1980 com a inserção de 

tecnologias informacionais de produção gráfica nos impressos. Pessoal capacitado ou 

adaptado aos recursos informatizados passou, então, a disputar espaço com os cartunistas nos 

jornais. Tal contexto provocou uma reestruturação no espaço de produção de recursos 

iconográficos para as folhas e quase toda a parte referente a gravuras e diagramação ficaria 

reservada, a partir de então, aos especialistas em computação gráfica (infografistas ou 

designers gráficos). Nesse quadro, apenas o trabalho de produção de desenhos humorísticos 

ficou a cargo dos cartunistas e/ou chargistas. E estes, para se fazerem presentes num universo 

jornalístico de possibilidades estreitas para desenhistas manuais, passaram a se distinguir por 

recursos outros para além da capacidade de desenhar.  

          O corpo de desenhos humorísticos presente nos impressos de Sergipe é composto, 

quase que totalmente, por charges, gravuras que habitam uma interface entre as práticas 

jornalística e artística. A essa característica do desenho chárgico acrescenta-se o fato de a 

atuação dos seus produtores nos jornais ser limitada: há espaço para oito ou dez chargistas 

atuarem na imprensa de uma grande cidade brasileira de três ou quatro milhões de habitantes. 

Além disso, não existem critérios formais de formação e de seleção de desenhistas de charges 

para jornais. Ou seja, assim como em todas as outras funções e/ou profissões em alguma 

medida, os chargistas precisam se utilizar de um conjunto de experiências e/ou recursos 

sociais para se definirem enquanto “profissionais” ─ agentes capazes de desempenhar as 

funções/atividades que lhes são atribuídas ─ e se inserirem no seu mercado de trabalho.  

      Sendo assim, podemos dizer que a passagem dos anos 1980 para os 1990 assistiu à grande 

virada do chargismo de jornais, ou melhor, à sua profissionalização. Nos primeiros momentos 

em meio a essa reconfiguração, a produção de charges ficou sob a tutela de agentes que já 

atuaram em jornais como cartunistas ou ilustradores. Graças aos vínculos ou redes de relações 

tecidas pela vivência na imprensa e/ou pelo reconhecimento público do trabalho com charges 

ou mesmo por atuações na esfera artística, muitos ex-cartunistas de jornais puderam continuar 

atuando onde já trabalhavam ou circularam por outras folhas produzindo charges. Vale frisar, 

entretanto, que nem todo cartunista de jornal se transformou em chargista: muitos se 

adaptaram às novas ferramentas de trabalho e passaram a atuar nos departamentos de arte dos 

impressos; e muitos outros simplesmente deixaram o universo jornalístico.  



 

        Um bom exemplo dessa articulação de recursos para se fazer chargista de jornal pode ser 

observado no trajeto profissional de Edidélson Silva. Nascido em 1966, Edidélson é um 

pintor, cartunista e chargista aracajuano. Seu início nas artes se deu muito cedo, com apenas 

dezesseis anos fez sua primeira exposição no 1º Salão dos Novos (1983) ─ uma mostra 

artística realizada pela Galeria Álvaro Santos em parceria com a Prefeitura de Aracaju e que 

visa divulgar artistas desconhecidos. Como pintor, Edidélson já levou seus trabalhos para 

várias partes do Brasil ─ Bahia, Distrito Federal, São Paulo, entre outros ─ e até para o 

exterior ─ integrando uma coletiva de pintores brasileiros em 1992, expôs em Providence, 

Rhode Island, Estados Unidos. Por suas telas, recebeu várias premiações: três prêmios em 

edições distintas do Festival de Arte da Cidade de São Cristóvão-SE; um no Salão A Cara da 

Cidade (evento organizado em comemoração aos cento e quarenta anos da cidade de 

Aracaju); e dois no IV Salão de Arte de Brasília-DF. Como cartunista, já trabalhou como 

ilustrador de jornais (Gazeta de Sergipe, mais especificamente) e, atualmente, ilustra livros e 

materiais impressos para campanhas educativas promovidas pela empresa na qual trabalha: 

Departamento de Trânsito de Sergipe (DETRAN-SE). Como chargista, já desenhou para o 

Gazeta de Sergipe e para o Correio do Povo e atualmente o faz para o Jornal do Dia e para o 

Gazeta New, todos da cidade de Aracaju.   

        Enveredando pelos traços desde a juventude, Edidélson só viu suas gravuras ganharem 

um primeiro destaque por volta de 1988 quando trabalhava na Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT). Inspirando-se em charges publicadas nos jornais 

da época, Edidélson produzia caricaturas e desenhos de humor de alguns colegas de trabalho 

que eram apresentadas no quadro de avisos da instituição. Tais “brincadeiras” o levariam a ser 

convidado pelo vereador por Aracaju e superintendente da SMTT, Bosco Mendonça, para 

colaborar com seus desenhos no recém-fundado Correio do Povo. Neste impresso, Edidélson 

iniciaria sua carreira como chargista e conheceria Diógenes Brayner, editor do jornal Gazeta 

de Sergipe, que logo o levaria para desenhar no gazeta. Neste jornal, dividindo o tempo entre 

o trabalho na SMTT e as telas, desempenhava a função de colador25 e produzia charges e 

outras ilustrações. Desenhando neste jornal, esta artista se fez também chargista reconhecido 

dentro e fora do círculo da mídia impressa. No espaço dos jornais, é tratado como um dos 

maiores produtores de desenhos satírico-políticos da imprensa sergipana. Fora dele, seus 

trabalhos com charges já saíram vencedores em três edições do Prêmio Banco do Brasil de 
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 Função caracterizada pela colagem de textos impressos em pequenos pedaços de papel num suporte maior, 
também de papel. Este último constructo representava o molde básico de uma página de jornal e seria copiado 
tantas vezes quantas fossem necessárias para atender as necessidades de tiragem.  



 

Jornalismo ─ concurso realizado anualmente pela superintendência estadual do Banco do 

Brasil em Sergipe e que visa atuações na esfera jornalística. 

        Enfim, o conjunto dos qualificativos/recursos que balizam a posição de Edidélson 

enquanto chargista no espaço da imprensa sergipana provém de duas bases principais: da sua 

atuação artística e da sua inserção no próprio universo jornalístico. Sua atuação artística ─ 

mais precisamente na pintura ─ lhe serviu não somente para o desenvolvimento de 

habilidades para o desenho, mas também para a consagração do seu trabalho com charges. Já 

sua inserção na imprensa lhe possibilitou, entre outras coisas, o estabelecimento de vínculos 

e/ou redes de relações que balizam seu conhecimento e reconhecimento enquanto chargista 

dentro do universo jornalístico sergipano. E isso pode ser percebido, inclusive, por sua fácil 

migração empregatícia por diversas empresas jornalísticas do estado. À exemplo de Edidélson 

Silva, muitos outros desenhistas trilharam percursos sócio-profissionais parecidos e se 

destacaram como chargistas em jornais sergipanos. Ou seja, essa nova posição que se 

desenvolveu no interior dos jornais ─ a do chargista ─ foi “criada” por agentes que puderam 

arrecadar um conjunto específico de recursos, especialmente aqueles ligados ao universo 

artístico ─ gravuras e pinturas, especificamente ─ e ao próprio espaço jornalístico.   

 

1.7 – A Constituição do Espaço de Atuação dos Chargistas “Dentro” do Universo do 

Jornalismo Impresso. 

 

         Os dados elencados e analisados ao longo deste capítulo permitem mostrar como se 

constituiu, dentro do jornalismo impresso no Brasil, um espaço de atuação próprio para os 

chargistas. Além disso, demonstram como se deu a definição, a delimitação dessa nova 

posição ─ a do chargista ─ dentro dos jornais. Pelo exposto, podemos perceber como a 

constituição desse espaço foi amplamente guiada por características específicas (políticas, 

tecnológicas e do modo de fazer jornal) das diversas fases do desenvolvimento do jornalismo 

brasileiro. E fica clara, também, a importância da arrecadação de um conjunto de recursos 

sociais, tanto advindos de atuações internas ao próprio universo jornalístico quanto de 

inserções externas a ele, para a definição do chargista profissional. 

          Conforme demonstrado ao longo do texto, a posição do chargista num impresso é 

diretamente derivada daquela dos ilustradores ou cartunistas, mas, também como vimos, o 

trabalho de produção de charges nasceu e se desenvolveu intimamente ligado ao fazer 

jornalístico. Prática corrente na imprensa escrita do Brasil desde meados do século XIX, o 

trabalho de produção de charges para jornais só se especializaria na virada dos nos 1980 para 



 

os 1990. Essa especialização, ou melhor, a delimitação da posição do chargista nos jornais 

ocorreria em um contexto bastante específico, o da inserção de recursos informacionais de 

produção gráfica nos impressos. Tal fato proporcionaria uma reordenação no setor de 

produção ilustrações o que, juntamente com outros fatores, possibilitaria a constituição de um 

espaço de atuação próprio para o chargista no universo da mídia impressa. 

         As tecnologias de produção de gravuras vigentes nas diversas épocas presidiram, em 

certo sentido, o desenvolvimento da atividade do cartunista ou ilustrador. Num primeiro 

momento ─ ao longo de boa parte do século XX ─, com o desenvolvimento do jornalismo 

empresa e de uma nova relação entre este e os anunciantes, alargaram o espaço de atuação do 

mesmo, fazendo-o peça-chave na confecção dos impressos, sobretudo dos anúncios. Num 

segundo momento, com a difusão da computação gráfica a partir de finais dos anos 1980, 

retiraram dele boa parte da sua função enquanto produtor de recursos imagéticos para os 

jornais. Se antes os cartunistas (artistas do traço) eram responsáveis por uma vasta gama de 

trabalhos gráficos nos impressos (vinhetas, anúncios ilustrados, desenhos humorísticos, etc.), 

com a assimilação dos recursos informacionais o trabalho manual de criação iconográfica na 

imprensa passou a se restringir à produção de charges e de alguns outros desenhos 

humorísticos. Para ser mais exato, hoje, nenhum jornal ou revista é produzido sem o auxílio 

do computador, conquanto, a maioria deles faz uso regular de charges. É bem verdade, porém, 

que alguns impressos não possuem uma logística própria para a confecção dessas gravuras, 

simplesmente as acessam em fontes livres de custo, especialmente em sítios da Internet.  

        Essa nova conjuntura, ao deixar clara a existência de um espaço próprio para a charge 

dentro do jornalismo impresso, reafirmou a importância que a crítica política em forma de 

desenho ganhou na imprensa brasileira desde o século XIX. E ela foi além, ao proporcionar 

(ou “forçar”) a especialização do ofício do ilustrador de jornais no sentido da confecção de 

charges, criou a possibilidade de se fazer carreira como chargista no universo jornalístico. 

Porém, vale ressaltar que este espaço destinado à prática chargística guarda em si 

características específicas e muito contundentes. Podemos perceber, através dos dados e das 

trajetórias analisados, que as “competências” que qualificam um desenhista à posição e ao 

posto de chargista num jornal pautam-se, sobretudo, por recursos advindos de atuações outras 

para além do chargismo. Estes recursos, por sua vez, podem ser arrecadados em inserções 

tanto dentro quanto fora do próprio universo jornalístico. 

       Possuindo um espaço que comporta poucos agentes e se apresentado como uma atuação 

quase sempre secundária na vida dos que nela se lançam, o chargismo jornalístico é 

possibilitado somente àqueles que adquirem recursos passíveis de serem convertidos para 



 

inserções no universo da mídia impressa. Esses recursos podem vir, principalmente, de 

vivencias internas ao jornalismo e se manifestam sob o formato de vínculos e/ou redes 

interpessoais ou mesmo por meio da assimilação de uma espécie de gramática interna ao 

grupo. Porém, outras inserções ou experiências, sobretudo aquelas ligadas ao trabalho com 

desenhos e ao reconhecimento público de atuações no universo artístico (premiações por 

produções artísticas ou mesmo chárgicas, por exemplo), podem funcionar como balizadoras 

do sucesso de uma investidura como chargista de jornais, ou ainda como instância de 

legitimação dessa inserção. 

        Enfim, o espaço de atuação do chargista na imprensa escrita se constituiu através do 

longo processo que fez do desenho chárgico (ao lado da fotografia jornalística) uma das 

maiores expressões imagéticas da crítica política no jornalismo brasileiro e mundial. Contudo, 

apesar de intimamente imbricado desde seu nascimento com a prática jornalística, o trabalho 

de produção de charges para jornais se apresenta como uma atividade “periférica” na 

imprensa e só se especializou num contexto bastante específico ─ aquele marcado pela 

intensa utilização da charge como ferramenta de militância política e pela diminuição da 

importância do trabalho manual de produção gráfica para os impressos ─ e baseado em 

critérios de existência e atuação definidos por relações muito mais pessoais que formais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

CAPÍTULO II: 
 Composição Social, Recrutamento e Modalidades de Inserção dos 

Chargistas no Espaço do Chargismo de Jornais em Sergipe. 
 

 Nesta etapa do trabalho, buscaremos discorrer sobre as modalidades de ingresso no 

chargismo de jornais e sobre os fatores que balizam esse ingresso. Mais especificamente, 

trata-se de mostrar o jogo realizado entre os recursos advindos de inserções intra e extra-

jornalísticas para a atuação e o reconhecimento enquanto chargista de jornais. Nesse sentido, 

foi observado que a inserção em diferentes espaços e a capacidade em mobilizar os recursos 

oriundos dessas inserções apresentou-se como uma possibilidade de desenvolver uma carreira 

como chargista dentro de jornais. Dentre os espaços e os recursos mobilizados, estão aqueles 

relacionados ao desenho e à pintura artísticos e, especialmente, ao interior das próprias 

redações jornalísticas. As análises dos trajetos profissionais dos chargistas serão direcionadas, 

portanto, ao tratamento das relações existentes entre a posse de recursos oriundos dos 

universos artístico e jornalístico com o exercício do chargismo de jornais. Mais 

especificamente, busca-se compreender os mecanismos e as formas de reconversões de 

recursos sociais para a definição do chargista profissional e seu sucesso no espaço da 

imprensa. 

          A atividade de produção de charges não possui uma formalização jurídica, ou seja, não 

possui uma definição formal no que diz respeito aos critérios de entrada na “profissão”, aos 

saberes necessários ao seu exercício e nem com relação aos limites desta modalidade de 

atuação. Nesse sentido, a seleção e o sucesso de um chargista no espaço da mídia impressa 

baseiam-se no conjunto dos “qualificativos/competências” sociais detidos por este. E é aí que 

surge o ponto de interrogação: que qualificativos e/ou recursos sociais têm chance de ser 

utilizados em tal empreitada?  

         Os dados coletados apontam para o fato de o espaço do chargismo de jornais ser, 

predominantemente, ocupado por agentes com histórico de atuações no espaço da mídia 

impressa. A principal justificativa para esse estado de coisas está associada à necessidade da 

posse de alguns saberes jornalísticos por parte dos chargistas que pretendam atuar na 

imprensa. Porém, o leque dos “qualificativos” que balizam a inserção num jornal enquanto 

chargista não se restringe a saberes próprios ao universo jornalístico e nem aos recursos 

advindos de vivências nesse espaço. Esses qualificativos remetem, portanto, a esferas como 

redes de relações pessoais, política, artística e a própria esfera jornalística e a recursos sociais 

como competência profissional, reconhecimento no espaço das artes plásticas (de pintura e 



 

gravura, especialmente) e, sobretudo, exercício anterior de função no espaço da mídia 

impressa e os vínculos advindos dessa inserção. Nesse sentido, a principal tarefa neste 

capítulo é citar e analisar as modalidades de ocupação da posição de chargista de jornal e os 

seus respectivos princípios de legitimação. 

 

2.1 – Caracterização Social do Grupo dos Chargistas de Jornais em Sergipe. 

 

 As discussões que fazem parte do cerne deste capítulo dizem respeito às características 

sociais do conjunto dos chargistas considerados, aos seus trajetos profissionais e ao jogo 

realizado por estes com os recursos detidos. Nesse sentido, faz-se necessário trazer à luz 

alguns esclarecimentos acerca de como se constitui este grupo de chargistas, quais são as suas 

divisões e qual a composição social de tais artistas do traço. O ponto de partida é esclarecer as 

suas características em termos de idade, sexo e distribuição de funções. 

 O número de produtores de charges para jornais em Sergipe não é muito grande, 

atualmente (ano de referência 2012), o jornalismo sergipano conta com cinco (5) chargistas 

distribuídos entre todos os impressos noticiosos do estado26. Esse dado foi levantado pelo 

próprio pesquisador visto que, à exemplo da maioria dos estados brasileiros, Sergipe não 

conta com nenhuma entidade de classe representativa para essa categoria. O número 

relativamente baixo de chargistas atuantes representa, também, um dado interessante, pois não 

se trata aqui de uma pesquisa com base estatística, mas de uma análise de um grupo com 

características particulares. Por isso, outros três (3) chargistas inativos no momento foram 

incluídos nesta investigação para um melhor entendimento das características do grupo. 

 Ao analisar os percursos sócio-profissionais dos oito (8) chargistas sergipanos 

considerados, foi identificado que há um padrão predominante de idade (1/8 tem entre 20 e 30 

anos e os outros 7/8 têm mais de 40 anos, destes 3/7 têm entre 40 e 50 anos, 3/7 têm entre 50 

e 60 anos e 1/7 tem entre 60 e 70 anos), que todos eles começaram a produzir charges para 

jornais na juventude (entre os últimos anos de escola e os 30 anos de idade) e que sete (7) dos 

oito (8) atuaram como chargistas em meados da década de 1980, ou seja, período da 

redemocratização do Brasil e momento de grande profusão do desenho chárgico nos 

impressos. 
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 Vale ressaltar, entretanto, que o jornal Super Popular, um impresso semanal que começou a circular em 
Aracaju a partir de janeiro de 2011, contou com algumas colaborações esparsas (“Mamg” confeccionou algumas 
charges no segundo semestre de 2011, Clécio Barroso publicou algumas colaborações chárgicas em 2012 e 
Pablo Carranza ─ assinando às vezes como Lúcio Gregório ─ o fez entre finais de 2012 e fevereiro de 2013), 
mas que não foram muito além de uma dezena de gravuras. 



 

 Outro dado que merece ser apresentado é com relação ao momento no trajeto 

profissional em que é iniciada a carreira de chargista. Dos oito (8) artistas do traço contatados 

sete (7) só se iniciaram no chargismo e só começaram a desenhar charges para jornal após 

experiências profissionais anteriores no próprio espaço jornalístico. Destes, cinco (5) 

começaram nos impressos como ilustradores, um (1) como publicitário e um (1) como 

diagramador. Esse dado é duplamente importante, é demonstrativo de que o chargismo é 

mesmo muito ligado à prática jornalística e aponta para o fato de o trabalho de produção de 

charges para jornais ser uma atividade ligada a agentes que se inserem no espaço da imprensa 

em posições periféricas. Esta última afirmação é também validada quando nos debruçamos 

sob as titulações destes desenhistas, apenas dois (2) deles têm formação acadêmica na área 

jornalística, sendo que um (1) deles depois de formado deixou de produzir charges para se 

dedicar a outras funções dentro das redações.  

 Seguindo esta última assertiva acerca das funções atualmente desempenhadas pelos 

chargistas contatados, quatro (4) deles desenvolvem atuações no universo artístico (pintura e 

desenho artístico mais precisamente), todos eles (8) desempenham outras atividades 

remuneradas para além do chargismo e apenas cinco (5) deles desenham atualmente para 

jornais, sendo que um (1) desenha para dois impressos simultaneamente. Destes, dois (2) são 

contratados por empresas jornalísticas somente para confeccionar charges, dois (2) têm 

participação como sócio da empresa para a qual desenha e, por isso, não é remunerado por sua 

atuação chargística, e um (1) desempenha outra função no impresso além da de chargista, 

sendo a primeira a principal. Outra informação importante com relação às atividades 

profissionais dos chargistas considerados é que apenas um (1) deles tem/teve o chargismo 

como atividade principal (para ser mais claro, este produtor de charges ao qual relacionamos o 

fato de o chargismo de jornais representar sua atividade principal compõe o conjunto dos três 

chargistas hoje inativos e o fato ocorreu entre 2001 e 2011). Com relação aos rendimentos, 

seis (6) chargistas são ou já foram remunerados por seu trabalho com charges, destes três (3) 

têm/tiveram esses rendimentos representando entorno de 40% do seu orçamento, dois (2) os 

têm/tiveram como complemento de renda e um (1) tem/teve esses rendimentos como fonte de 

renda principal. Com relação aos rendimentos totais dos chargistas considerados somando 

todas as suas atividades remuneradas temos quatro (4) com renda até cinco salários mínimos 

atuais (até R$ 3390,00), dois (2) com renda de cinco a dez salários (até R$ 6780,00) e dois (2) 

com rendimentos maiores que dez salários (maior que R$ 6780,00).  

 Com relação à diversidade de gênero, caminhando junto com a realidade em nível de 

Brasil em que quase não se encontram chargistas do sexo feminino, todos os oito (8) casos 



 

são representados por indivíduos do sexo masculino. Já com relação à origem social, todos (8) 

vêm de famílias de origem social baixa ou média baixa. 

 Todos esses dados indicam, portanto, que o grupo analisado é relativamente 

heterogêneo em quase todos os indicadores lançados. Porém, eles permitem vislumbrar que os 

atuais postos de chargistas de jornais são ocupados por desenhistas de charges que comungam 

de percursos sócio-profissionais muito próximos como origem social baixa, “despertar” para o 

chargismo posterior à entrada no jornalismo e atividade chargística representando ocupação e 

fonte de renda secundárias.  

 Todo esse esforço acerca das características sócio-profissionais do grupo estudado nos 

trazem informações valiosas a respeito do “mundo dos chargistas de jornais”. Porém, para que 

esses dados tenham valor para o presente trabalho, eles precisam estar associados a outros 

indicadores, tais como espaços profissionais percorridos, contatos realizados e a relação 

mantida por todos esses indicadores nos diferentes contextos. Outro aspecto que deve ser 

lembrado e que fornece informações sobre o grupo em estudo diz respeito às condições de 

negociação e realização das entrevistas. Com relação aos chargistas, todo o processo de 

contato, interpelação e oitiva ocorreu sem maiores complicações, e isso é indicador de 

algumas características iniciais e homogêneas sobre o grupo. Entretanto, com relação aos 

diretores das empresas certa dificuldade foi encontrada, mas nada que impedisse o desenrolar 

satisfatório da pesquisa. Enfim, tais considerações e dados são necessários aqui porque, assim, 

teremos uma ideia de como os agentes tratados puderam se inserir e arrecadar os recursos para 

atuações na esfera jornalística na condição de chargistas. 

 

2.2 – Inserção dos Chargistas nos Jornais: combinações de recursos e conversões. 

 

          Historicamente, o espaço de atuação jornalístico é caracterizado por possuir fronteiras 

“frouxas” no que diz respeito às suas credenciais de entrada e atuação. Ou seja, se apresenta 

acessível a agentes das diferentes esferas sociais. No Brasil, mesmo depois da regulamentação 

da profissão jornalística que estabeleceu a posse de título acadêmico específico como critério 

objetivo para a atuação no universo da imprensa, ainda hoje é plenamente possibilitada a 

atuação neste universo aos desprovidos desta titulação. Segundo o Decreto-lei nº 83.284, de 

13 de março de 1979 (lei que regulamenta o exercício profissional jornalístico no Brasil desde 

então), as funções de ilustrador, repórter fotográfico, repórter cinematográfico, diagramador e, 



 

algumas condições especiais27, outras funções dispensam formação na área jornalística. Tais 

fatores, juntamente com o fato de em muitos estados brasileiros os primeiros cursos de 

habilitação para a área em questão somente terem sido criados nos anos 1980 e 1990, isso sem 

mencionar as contentas judiciais entorno da exigência de tal formação ao longo das últimas 

décadas, ampliaram ainda mais as oportunidades de atuação no espaço da imprensa para os 

“não jornalistas”.   

 Estudantes, pesquisadores, profissionais liberais, cinéfilos (quem tem forte interesse 

em cinema), religiosos, artistas, enfim, qualquer pessoa pode, de alguma forma, colaborar 

com um jornal ou revista. São geralmente textos sobre política, assunto de momento, religião, 

história, cinema ou mesmo algumas formas de manifestação artística como desenhos ou 

literatura. Mas o que faz de um colaborador de jornais reconhecido por esta atuação? Ou 

melhor, já que estamos tratando de chargistas, o que faz legítima e diferenciada a presença e a 

atividade desses artistas num impresso? A resposta para esta questão está nos recursos 

acumulados pelos chargistas e que podem ser convertidos para o espaço da imprensa.  

 Segundo Bourdieu (2007), a “construção” de um espaço profissional não se dá de 

forma unívoca e nem independente de outros espaços, mas através de disputas internas 

entorno dos mecanismos de legitimação e com outros campos do saber. Esse processo, ou 

melhor, essas disputas por pertencimento e reconhecimento, não se dão apenas dentro do 

âmbito profissional, mas comprometem os recursos que os agentes acumularam ao longo de 

toda a sua vida e que são resultado de sua origem social, formação escolar e inserção em 

outras esferas de atividade (BOIEGOL e DEZALAY, 1997, BOURDIEU, 2007). Diante 

disso, e reconhecendo que os recursos sociais ─ ou “capitais” no verbete bourdiesiano ─ são 

“os poderes” que balizam as probabilidades de sucesso num espaço determinado 

(BOURDIEU, 2007:134), podemos aceitar que nas lutas pela definição de critérios de entrada 

e pertencimento ao universo jornalístico os recursos adquiridos pelos chargistas nas suas 

múltiplas inserções são acionados para definir a sua posição enquanto membro desse 

universo. Seguindo esse raciocínio, os recursos que se destacam nos itinerários dos chargistas 

considerados são aqueles advindos da própria esfera jornalística, os originários do universo 

artístico e as redes de relações sociais.  

 

                                                           
27 De acordo com Art 5º deste decreto-lei, o Ministério do Trabalho concede, desde que satisfeitas as exigências 
constantes deste mesmo decreto, registro especial para o desenvolvimento de atividades dentro dos jornais a não-
graduados na área jornalística. Os casos previstos são: a - colaborador, ou seja, aquele que mesmo sem relação 
de emprego, produz trabalhos de cunho técnico, científico ou cultural veiculado com créditos para o autor; b - 
funcionário público titular de cargo cujas atribuições legais ajustam-se às dos jornalistas; c - provisionado.  



 

2.2.1 – A Passagem pelas Redações e a Aquisição de Recursos para a Atuação e a Inserção 

dos Chargistas nos Jornais. 

  

          Dentre os recursos que podem ser utilizados por parte dos chargistas para colocações 

nos jornais, aqueles advindos de inserções no próprio universo jornalístico representam uma 

das modalidades mais facilmente detectáveis. Esses recursos dizem respeito a tudo aquilo que 

se pode desenvolver através de inserções no meio jornalístico (saberes ─ no sentido mais 

amplo do termo ─, amadurecimento profissional, vínculos), enfim, tudo o que é apreendido e 

construído na prática do dia a dia num jornal, quase sempre sem ser percebido, e que serve 

para diferenciar o profissional experiente dando-lhe um “poder de barganha”. 

 Nesse tópico, entretanto, vamos nos deter na dimensão relacionada ao 

desenvolvimento de saberes e amadurecimento profissional por parte dos chargistas em 

inserções na imprensa escrita. A posse de competências para a produção de charges ─ saberes 

que, em grande medida, só podem ser apreendidos na prática jornalística conforme já 

apresentado nesta dissertação ─, reconhecimento no meio jornalístico do histórico de trabalho 

chargístico, detenção de habilidades em lidar com os limites de liberdade de expressão 

impostos aos produtores de desenhos satírico-políticos pelos gestores de jornais, esses são 

alguns dos qualificativos mais evidentes que os chargistas adquirem em inserções no espaço 

da imprensa e que podem servir para recolocações e/ou remanejamentos dentro deste mesmo 

espaço. Essa afirmação mais geral acerca do papel desempenhado pela socialização 

profissional no espaço dos média no sentido da arrecadação de recursos para atuações nesta 

mesma esfera pode ser confirmada pelas percepções dos próprios chargistas. O relato à seguir 

vai nos dar justamente uma dimensão de como isso é percebido pelos produtores de charges: 

 

Comecei [desenhando charges nos jornais] no mês de junho de 1975... e de 
lá pra cá eu nunca mais parei. Fui me acostumando, me acostumando a 
evolução dos tempos né, desenho à mão livre, depois veio a computação 
gráfica me inseri no contexto... treinei, fiz curso de computação gráfica claro 
né, fui aprendendo e aí meu trabalho hoje tem uma roupagem bonita, tem 
uma roupagem bem mais charmosa (Entrevista com “C”). 

 
Pergunta: Nessa produção sua de charges, nesse tempo todo nos jornais, 
você já sofreu algum tipo de censura ou cerceamento à sua produção? 

 
Censura eu passo sempre né, sempre (...) tem jornalista aqui em Sergipe que 
tem medo de político né, tem medo de todo mundo aí às vezes censura 
alguma charge minha mais é besteira porque depois eu... eu guardo (...) 
depois eu publico em outro jornal, mas não adiantou nada. (...) Porque o 
jornalista aqui em Sergipe ele ainda é um pouco assim dominado pelo dono 



 

do jornal (...) ‘ó porque isso aqui não pode... porque eu sou amigo de fulano, 
fulano é meu amigo’” (Entrevista com “C”).  

 

  Conforme visto neste depoimento, “C” possui competências indispensáveis ao 

chargismo de jornais e que foram desenvolvidas ao longo da sua experiência nos impressos. 

Este artista do traço ilustra jornais em Sergipe desde a década de 1970 e é o 

cartunista/chargista há mais tempo em atividade no estado, já produziu charges para quase 

todos os impressos sergipanos do seu tempo e até para a televisão. Ou seja, ele teve que se 

“inserir no contexto”, teve que se adaptar às demandas e às condições de atuação chargística 

ao longo de toda a sua carreira que já dura quase quarenta anos. Teve que se adaptar ao uso da 

informática gráfica e aos limites de atuação no espaço jornalístico, teve que adquirir 

competências caras a atividade de chargista e tudo isso lhe serviu e lhe serve como um 

recurso, um “título” balizador de sua extensa carreira chargística nos jornais.  

           Outro ponto que demonstra essa importância da experiência profissional no jornalismo 

como fonte de recursos para novas inserções no mesmo espaço pode ser observado nas 

condições históricas de desenvolvimento do setor de produção de recursos gráficos para 

impressos. Para tanto, tomaremos um exemplo local, o da imprensa em Sergipe. Com o 

desenvolvimento do setor de produção de gravuras no jornalismo sergipano a partir da década 

de 1970 surgiu a necessidade de material humano destinado a produzir iconografias na 

imprensa e, com isso, abriu-se a possibilidade de atuações para desenhistas neste espaço. 

Esses primeiros “profissionais do desenho” eram, via de regra, artistas contratados apenas 

para este fim ou agentes que já estavam nos jornais desempenhando outras funções e 

acumularam esta nova atividade. Como já demonstrado nesta pesquisa, esses desenhistas ou 

cartunistas realizavam todos os tipos de trabalhos referentes aos recursos imagéticos para as 

folhas (charges, anúncios comerciais, desenhos ilustrativos para as matérias, vinhetas, etc.), 

porém, a disseminação no universo jornalístico das tecnologias de computação gráfica entre 

finais dos anos 1980 e inícios dos 1990 alteraram essas condições de atuação dos cartunistas.   

 Para ser mais claro, a inserção dos recursos da informática gráfica no jornalismo 

restringiu atuação dos artistas em desenho nos impressos e quase toda a aparte gráfica 

(referente a desenhos) restou pautada pelo uso de tal tecnologia, ou melhor, ficou depositada 

nas mãos dos seus operadores: os infografistas. Assim sendo, muito do espaço dos artistas em 

desenho nos impressos foi retirado. Conquanto, esse contexto balizou a especialização do 

ofício dos produtores manuais de gravuras, ou seja, surgiram modalidades específicas de 

desenhistas para jornais e, dentre elas, a do chargista. O fato é que o espaço de atuação do 



 

chargista na imprensa é limitado (menos de um chargista por jornal em média em Sergipe), 

além do mais, inexistem critérios formais de seleção desses desenhistas para a entrada nos 

jornais e é aí, ou seja, como credenciais que entram os recursos sociais adquiridos pelos 

chargistas em atuações anteriores nos impressos. 

 Nesse primeiro momento de “profissionalização” do chargismo de jornais, qual seja, o 

da virada dos anos 1980 para os 1990, o trabalho de confecção de charges ficou nas mãos de 

desenhistas que já vinham atuando nos impressos como cartunistas ou ilustradores 

polivalentes. Graças aos recursos jornalísticos e/ou gráfico-jornalísticos adquiridos pela 

atuação na imprensa, muitos ex-cartunistas de jornal puderam não só ser reconhecidos 

enquanto chargistas, como também puderam continuar atuando onde já trabalhavam ou se 

inseriram em outros impressos nesta posição. Nesse ponto, mais uma vez, o percurso 

profissional de “C” vai nos servir como exemplo. Esse desenhista iniciou sua carreira no 

Jornal da Cidade em 1975, momento em que, além de charges, produzia uma série de outras 

modalidades de gravuras e ilustrações, sobretudo publicitárias. Anos depois, este artista do 

traço já desenhava para vários jornais de Sergipe. Com o advento da informatização dos 

setores de produção gráfica dos jornais e com a consequente restrição do espaço de atuação 

dos artistas em desenho nessas empresas, este hábil desenhista seguiu um perfil desenvolvido 

por outros artistas do traço e se especializou na confecção de charges. Foi aí que os recursos 

adquiridos por “C” fizeram a diferença, pois foi baseado neles que ele se diferenciou de tantos 

outros ilustradores de impressos, se especializou na confecção de charges e se transformou 

num dos chargistas mais renomados do jornalismo sergipano.  

          Pelo exposto, pode-se concluir que os recursos adquiridos por atuações na imprensa 

são, pelas características da atividade e do espaço jornalístico de produção de charges, 

fundamentais para colocações e para o sucesso de uma empreitada enquanto chargista 

profissional. Muitos saberes e habilidades chargísticas só podem ser adquiridos em inserções 

na imprensa e essas competências podem funcionar como fatores distintivos no momento da 

entrada no campo de atividade chárgico. Um passado ou experiências nas redações dos jornais 

podem ser convertidos numa espécie de “capital de reconhecimento” na “tribo jornalística”, 

num sinal de se compartilha de referenciais de pensamento para trabalhar e isso pesa na hora 

de um produtor de charges entrar e atuar num impresso. Enfim, a passagem pelo espaço da 

imprensa é fornecedora de uma gama de qualificativos, ou melhor, de recursos sociais 

valiosos para a carreira do chargista.  

 

 



 

2.2.2 – Atuações com Artes Visuais e a Arrecadação de Recursos e Competências para a 

Inserção e o Trabalho dos Chargistas nos Jornais.  

 

 Ao tratarmos de chargistas não podemos nos esquecer de que estamos tratando de 

agentes que praticam uma modalidade de arte ─ o desenho artístico. Dessa forma, não nos 

pode parecer estranho que eles também possuam outras inserções no universo artístico e assim 

o é para alguns integrantes do conjunto dos chargistas considerado. Ou seja, uma parte dele 

possui inserções artísticas para além do chargismo, atuações estas que lhes possibilitam a 

arrecadação de recursos passíveis de servirem para colocações no espaço jornalístico. Essas 

atuações artísticas funcionam, sobretudo, como instância de legitimação da capacidade e do 

trabalho de produção de charges. 

         O fato de um produtor de charges ser também um artista plástico lhe possibilita o 

reconhecimento externo e, especialmente, interno ao jornalismo da posse de 

competências/qualificativos passíveis de servirem como um recurso à entrada e ao posici-

onamento na imprensa como chargista. Possuir outras atuações artísticas, sobretudo no que 

diz respeito à pintura e ao desenho, rende aos chargistas um diferencial na sua posição e no 

seu trabalho como produtor de charges para jornais. Isso pode ser perfeitamente percebido nos 

dois trechos à seguir: o primeiro é uma fala de “E”, Diretora Geral do Jornal Povão, um 

impresso da cidade de Aracaju; o segundo é um trecho de um texto publicado pelo Portal 

Lagartense ─ versão on line do jornal Folha de Lagarto, um impresso da cidade sergipana de 

Lagarto e, portanto, expressão oficial desta empresa jornalística. 

 
Pergunta: O Jornal Povão conta com charges?  

 
Olhe, aqui em Sergipe nós só temos três chargistas que são Edidélson, 
Álvaro e Alcosa [estes três nomes integram o corpo dos oito chargistas 
considerados nesta pesquisa] que são verdadeiros artistas... ‘quem não 
gostaria de contar com artistas do porte de Edidélson, Álvaro e... e Alcosa?’, 
mas no momento não temos condições (Entrevista com “E”). 

 
Semanalmente estaremos publicando charges e desenhos do grande artista 
lagartense Rogério Bonifácio. Os desenhos publicados em sua maioria serão 
ilustrações que abordam o cotidiano da grande cidade Lagarto e região. 
Rogério também está escalado para o Jornal Impresso. Seja bem-vindo a 
equipe Rogério! (http://www.lagartense.com.br, publicado a 01 de janeiro de 
2013, acessado em 03 de março de 2013). 

 

          Como visto nestes excertos, o fato de um chargista ser reconhecido como artista é visto 

como um diferencial, como um qualificativo que importa aos gestores dos jornais no tocante à 



 

contratação deste: “quem não gostaria de contar com artistas do porte de Edidélson, Álvaro 

e... e Alcosa?” (Entrevista com “E”); “Seja bem-vindo a equipe Rogério!”, um “grande artista 

lagartense” (http://www.lagartense.com.br, acessado em 03 de março de 2013). Por suas 

atuações chargísticas, todos os chargistas considerados nesta pesquisa são tratados no meio 

jornalístico como artistas, porém os recursos que um desenhista pode tirar de suas atuações 

em jornais como produtor de charges podem se confundir, conforme abordado no tópico 

anterior, com os recursos jornalísticos que estes mesmos agentes adquirem em vivências de 

naturezas diversas no espaço da imprensa. Ou seja, não estamos tratando aqui dos recursos 

adquiridos por um desenhista em inserções no universo jornalístico como forma de 

reconhecimento, por parte do próprio jornalismo, de sua condição de artista, mas sim de como 

atuações artísticas extra-jornalísticas possibilitam a arrecadação de recursos passíveis de 

utilização para colocações no espaço da imprensa.  

          Isso não significa dizer, entretanto, que atuações em jornais que tenham seu valor 

artístico reconhecido em instâncias fora do espaço dos média não representem uma “fonte” de 

recursos artísticos para chargistas. Para ser mais claro, o reconhecimento, por parte de 

organizações não-jornalísticas, de trabalhos chárgicos publicados em jornais representa sim 

uma modalidade de recurso advindo do mundo das artes. Esse é o caso de alguns dos 

chargistas contatados para esta pesquisa, já que três deles tiveram produções premiadas em 

concursos de charges: “D” desenhou a charge premiada com o 2º lugar no 33º Salão 

Internacional de Humor de Piracicaba-SP de 2006; “B” teve seus desenhos agraciados com o 

1º lugar em três edições distintas do Prêmio Banco do Brasil de Jornalismo28; também numa 

edição do Prêmio Banco do Brasil de Jornalismo (a de 2002) “H” ficou com a 1ª colocação; e 

“A” desenhou a charge vencedora do o 1º Salão Sergipano de Humor. 

  Outra atuação que também concorre para que os chargistas adquiram o status de 

artista é a ilustração de livros. Todos os oito chargistas contatados possuem em seu histórico 

trabalhos nesse segmento. Nesse sentido, as linhas que se seguem listam alguns desses 

trabalhos e artistas: “B” Ilustrou os livros "As Peripécias do Esporte Sergipano”, do jornalista 

Joel Batalha, "Liberdade de imprensa”, do jornalista Claudio Nunes e "A lenda do Caju" do 

professor Antonio Wanderley; “A” ilustrou “Dá licença doutor” e “As aparências enganam” 

de Ailton Cardoso e também “As Peripécias do Esporte Sergipano” de Joel batalha; Já “F” 

ilustrou o livro “A Cerca de Vidro” do poeta Assuero Cardoso; e, por fim, “D” e “C” 

ilustraram “Tupinaquim: humor gráfico”, de José Augusto Araújo e Marcos Cardoso. Porém, 

                                                           
28 Concurso de produções do jornalismo sergipano realizado anualmente por iniciativa do Bando do Brasil e do 
Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (SINDIJOR-SE). 



 

nem só pela produção de charges e de ilustrações para livros é que um chargista se faz artista 

reconhecido dentro e fora do espaço da imprensa. Dentre os chargistas considerados, três 

possuem atuações significativas com artes plásticas, são eles “F”, “A” e “B”. 

 Em se tratando de “F”, além de charges ele realiza trabalhos pictóricos. Trata-se de um 

amplo acervo de telas em papel produzidas com grafite que lhe rendem grande prestígio 

artístico em sua terra natal ─ cidade de Lagarto, interior de Sergipe ─, conforme podemos ver 

no trecho à seguir:  

 
Neste sábado, 09, a partir das 20h30, acontece, na Praça da Igreja, a Mostra 
Plástica (...). Nela estarão expostas publicamente obras do artista lagartense 
[trata-se de “F”], além de música brasileira e uma atmosfera artística 
contagiante. As obras do também chargista inspiram um mundo imaginário 
extremamente interessante: a realidade material se mistura com um 
surrealismo impressionista elaborado com técnicas de grafite que 
surpreendem aos olhos. Ele certamente é um dos mais talentosos artistas de 
Sergipe. E o melhor: teremos uma oportunidade única de prestigiar e 
valorizar o melhor da arte e da cultura lagartense. 
(http://www.lagartense.com.br, publicado a 08 de abril de 2011, acessado em 
22 de março de 2013). 

 
 

 
 

Figura 10: Grafite Sobre Papel 
Autor: “F” 

Fonte: < http://www.lagartense.com.br >, acessado em 23 de março de 2013 
 

 O excerto acima transcrito ajuda-nos a entender o prestígio gozado por “F” quando da 

sua apresentação enquanto chargista do jornal Folha de Lagarto publicada no Portal 

Lagartense na data de 01 de janeiro de 2013, conforme transcrição apresentada no início deste 

tópico. Já com relação à “A”, seu nome aparece no site do projeto Dois Séculos de Artes 

Visuais em Sergipe29 e no portal EDUCAR-SE30 como artista plástico (pintor e escultor):  

                                                           
29

 Projeto realizado pelo Governo do Estado de Sergipe em parceria com a Fundação Nacional de Artes 
(FUNARTE) e o Ministério da Cultura. 



 

(...) [“A”] Nasceu em Rio de Janeiro-RJ em 31 de outubro de 1953. Trabalha 
com charges e caricaturas desde os dezoito anos. (...) [“A”] ganhou o 1º 
Salão Sergipano de Humor e recebeu diversos prêmios de decoração no Rio 
de Janeiro. Trabalhou como chargista do Jornal da Cidade e atualmente 
trabalha como designer gráfico e ilustrador de livros. Ilustrou Peripécias do 
esporte sergipano, de Joel Batalha; Dá licença doutor  e As aparências 
enganam, ambos de Ailton Cardoso. Além de chargista e caricaturista é 
também pintor e escultor, realizando diversas exposições coletivas e 
individuais. (http://itabi.infonet.com.br/artesvisuais/index.php, acessado em 
23 de março de 2013). 

 
(...) [“A”] "Sergipano" nascido no Rio de Janeiro, veio para Aracaju ainda 
menino. Designer Gráfico, desenhista, pintor, caricaturista e escultor. (...) 
Trabalhou em agências de publicidades, jornais, gráficas em colégios como 
instrutor de desenho. Pintor liberal, pinta o que lhe vem à imaginação, não 
ficando limitado a estilos ou escolas. Seus temas são de grande variedade, 
mas têm um forte tendência aos motivos nordestinos. Além das artes 
plásticas, confecciona também bonecos gigantes. Seu hoby atual é fazer 
esculturas em areia pelas praias de Sergipe. (http://www.educar-
se.com/v3/index.php/personalidades/506-belem, acessado em 23 de março 
de 2013). 

 

 
 

Figura 11 – Escultura de Areia de Tartaruga 
Autor: “A” 

Fonte: <http://www.infonet.com.br/verao/2011>, acessado em 23 de março de 2013. 
 

 Como visto, “A” possui um ampla carreira no mundo artístico, pinta, ilustra, faz 

decoração artística, confecciona máscaras e bonecos gigantes (nos moldes daqueles bonecos 

que vão às ruas no carnaval e que são conhecidos como “bonecos de Olinda”) em seu ateliê 

situado na cidade de Aracaju e realiza esculturas em areia. De alguma forma, tudo isso coloca 

o nome deste artista do traço num patamar elevado quando se trata de uma de suas atuações ─ 

o chargismo ─, pois seu nome é um dos mais citados entre os chargistas e jornalistas 

sergipanos que atuam desde a década de 1970. Ou seja, nada menos que um chargista (“I”), 

um escritor (Marcos Cardoso) e um Diretor Geral de Jornal (Amaral Cavalcante, do Folha da 

                                                                                                                                                                                     
30 Trata-se de um sítio na Internet criado, alimentado e mantido pelo governo do estado de Sergipe e que traz um 
apanhado histórico das personalidades artísticas, políticas e intelectuais sergipanas.  



 

Praia), isso além dos dois suportes digitais especializados em arte já mencionados, citaram 

“A” como um grande chargista mesmo tendo ele deixado de publicar charges em jornais 

desde os anos 1980. 

 Outro bom exemplo desse acúmulo de recursos do universo artístico convertidos para 

inserções no chargismo de jornais pode ser encontrado na trajetória de “B”. Artista plástico 

renomado no estado de Sergipe, “B” expõe suas telas desde os 16 anos de idade e já 

participou e foi premiado em mostras artísticas em cidades brasileiras como Salvador (1992), 

Brasília (?) e Santos (1991) e até no exterior (Rhoad Island, Prividence, Estados Unidos, 

1992). Em terras sergipanas, além de várias exposições ganhou por quatro vezes ao longo da 

década de 1990 o prêmio Horácio Hora de Artes Plásticas31 e venceu o Salão A Cara da 

Cidade32 em 1995. Seus suportes são variados e, também ao longo dos anos 1990, produziu 

painéis-murais para o Balneário do SESC (Serviço Social do Comércio) situado à Orla de 

Atalaia em Aracaju, para a DESO (Companhia de Saneamento Básico de Sergipe), para o 

DETRAN/SE (Departamento Nacional de Transito, seção Sergipe), entre outros. Isso sem 

falar nos projetos desenvolvidos com o apoio da prefeitura de Aracaju em viadutos da cidade 

em 1996 e do projeto Caju na Rua33 de 2011. Por fim, à exemplo de “A”, seu nome também 

aparece como artista plástico (pintor artístico) no site do projeto Dois Séculos de Artes Visuais 

em Sergipe e no portal EDUCAR-SE. 

 
 

Figura 12 – Pintura em Escultura de Caju 
Autor: “B” 

Fonte: <http://www.aracaju.se.gov.br>, acessado em 22 de março de 2013. 
                                                           
31  Concurso realizado pela galeria sergipana de arte Horácio Hora. 
32  Concurso e mostra artística realizada pela prefeitura de Aracaju por ocasião do aniversário de 140 anos da 
capital sergipana em 1995. 
33 O projeto que se dá pela implantação de estátuas de cajus enormes pintadas por artistas locais em diferentes 
pontos da cidade, a ideia da prefeitura (organizadora do projeto) é transformar Aracaju num museu a céu aberto. 
 



 

 Como chargista, “B” entrou no jornalismo em finais da década de 1980 e, ao 

tomarmos seu trajeto chargístico, podemos ter uma boa noção de como sua carreira de 

chargista cresceu e ganhou em importância junto com o desenvolvimento de sua carreira 

artística. O agente em questão começou a atuar no jornal Gazeta de Sergipe como mais um 

colaborador, mas no decorrer dos anos sua forma de atuação e, principalmente, a sua posição 

neste impresso se transformaria. O relato à seguir é representativo dessa transformação 

posicional. 

 
(...) na gazeta [no jornal Gazeta de Sergipe] eu comecei fazer muito tempo... 
até nem sem receber, depois comecei receber como tituleiro e muito tempo, 
muitos anos depois é que teve uma brecha aqui..., lá no sindicato e 
regularizou, eu tava pronto, fazendo charge, mas ganhando como tituleiro, 
salário mínimo né. Aí eles... depois de muitos anos viu, foi que chegou uma 
senhora chamada Valéria (...) no jornal aí se sensibilizou com, com minha 
situação, gostou de mim também aí acabou que ela mandou regularizar 
minha profissão. Aí eu passei a ganhar como jornalista ilustrador (Entrevista 
com “B”). 

 
 Tendo iniciado suas atividades no Gazeta de Sergipe por volta de 1988, este artista 

estendeu suas colaborações neste impresso até 2004, ano da falência e do fechamento desta 

folha. Conforme o relato, em seus primeiros tempos neste jornal “B” desenhava sem ser 

recompensado financeiramente. Alguns anos depois, e mesmo sem fazer títulos, foi 

contratado como tituleiro34 e passou a receber os honorários referentes a esta atividade (um 

salário mínimo). Essa foi a forma encontrada pelo jornal para que este desenhista passasse a 

ser remunerado pelo seu trabalho com charges. “Depois de muitos anos”, mais precisamente 

em finais da década de 1990, a atuação de “B” enquanto chargista do Gazeta de Sergipe 

passou a ser melhor recompensada, ou melhor, ele foi elevado ao cargo de jornalista-

ilustrador deste impresso e passou a receber os devidos rendimentos referentes à categoria de 

jornalista. Paralelamente a isso, ou seja, no período de finais da década de 1980 até inícios dos 

anos 2000, e conforme dados apresentados neste tópico, o agente em questão investiu na sua 

carreira artística e se tornou um artista plástico prestigiado e premiado. O que chama a 

atenção é que o reconhecimento externo do artista plástico “B” que se deu ao longo desse 

período foi seguido de um acentuado reconhecimento do seu trabalho com charges por parte 

do Gazeta de Sergipe na forma de um progressivo aumento de remuneração. Não estamos 

com isso querendo dizer que o salário é a única forma de reconhecimento que um chargista 

                                                           
34

  Ocupação relacionada à impressão dos títulos nos jornais. Esta atividade tinha lugar no Brasil até os anos 
1990 quando as tecnologias usuais de impressão exigiam o trabalho manual de reprodução dos títulos das 
matérias jornalísticas, letra por letra, nos suportes de papel em que os jornais eram montados para a posterior 
reprodução. 



 

pode obter dentro de um jornal, mas ele é um bom indicador do prestígio gozado por um 

artista numa empresa jornalística. O fato é que à medida que o trabalho artístico de “B” foi se 

tornando cada vez mais conhecido e admirado a sua posição enquanto chargista no Gazeta de 

Sergipe foi mudando. Pouco a pouco foi deixando de ser um colaborador (entenda-se aquele 

que não é remunerado por serviços prestados), passou a ser um funcionário com remuneração 

baixa e depois um chargista bem pago.  

 Além dessa análise mais factual, outros dados também nos levam a perceber a 

existência de uma ligação entre o prestígio artístico gozado por “B” e o reconhecimento do 

seu trabalho jornalístico com charges por parte do Gazeta de Sergipe. Quando este diz que 

Valéria (gestora do Gazeta de Sergipe em determinado momento) “se sensibilizou, gostou de 

mim”, isso sugere que a mesma percebeu que um artista da expressão deste sergipano 

precisava ser melhor recompensado financeiramente em sua atuação no impresso em questão. 

Ou seja, se a direção do jornal melhorou os rendimentos de um chargista porque ele se tornou, 

por suas atuações extra-jornalísticas, um artista prestigiado é porque tal reconhecimento 

(qualificativo, recurso) importa para os gestores de um impresso no que se refere à 

contratação/atuação de um chargista.  

 Enfim, todos os dados mobilizados neste tópico serviram para nos levar a entender 

como uma atuação artística por parte de um produtor de charges pode interferir no seu 

reconhecimento, por parte de empresas jornalísticas e do próprio espaço jornalístico, enquanto 

chargista de jornais. Foi demonstrado, portanto, que em se tratando de chargistas atuações 

artísticas podem render recursos reconvertíveis para inserções no espaço da imprensa. Recur-

sos estes que geralmente são da ordem da consagração, por parte de instituições de imprensa, 

do reconhecimento artístico gozado pelos chargistas em suas inserções extra-jornalísticas.  

 

2.2.3 – O Papel das Redes de Relações para a Atuação e a Inserção dos Chargistas nos 

Jornais. 

 

          Outro recurso que pode ser lançado à mão pelos chargistas para o desenvolvimento do 

seu trabalho e, principalmente, para colocações nos jornais é aquele derivado das redes de 

relações sociais. Conforme já demonstrado para a atividade jornalística (RIEFFEL, 1984:59-

91; PETRARCA, 2007:209-265), as redes ou o “capital de relações” são fundamentais para o 

acesso privilegiado a determinados espaços, para o reconhecimento intra-jornalístico e para 

maiores possibilidades de ascensão profissional. Além disso, quanto mais extensa é a rede e 

quanto maior é a capacidade de mobilização da mesma por parte de um jornalista, mais 



 

chances ele terá de migrar de empresa em empresa ou mesmo de alçar melhores posições 

dentro de uma mesma instituição jornalística. Nesse sentido, sendo o chargismo de jornais 

uma “profissão jornalística” ele também é pautado, em alguma medida, pelo poder das redes 

de relações e é justamente neste ponto, o da função das redes como um recurso para os 

chargistas, que nos deteremos neste tópico. 

 Conforme apresentado por Pierre Mercklé (2004, p. 4), uma “rede social” é constituída 

por um conjunto de unidades sociais de tamanhos variáveis e de relações que, direta ou 

indiretamente, estas unidades mantêm umas com as outras. Tais unidades podem ser 

indivíduos ou mesmo grupos informais ou até formais (associações, entidades de classe,) de 

indivíduos interagindo em modalidades de relações as mais diversas: de relações mais 

impessoais (transações bancárias, por exemplo) até interações mais próximas (interações 

verbais, participação conjunta em um mesmo evento, etc.). Muitas poderiam ser as 

possibilidades de mobilização das redes por parte de chargistas no espaço jornalístico, porém, 

a análise do grupo estudado demonstra que elas atuam principalmente no sentido da entrada 

destes desenhistas nos jornais. Nesse sentido, para a exploração do tema aqui em xeque, o que 

deve ficar claro é que as redes de relações sociais são um “espaço” de interação entre 

indivíduos e de estabelecimento de novas interações com outros indivíduos ou grupos. 

 Possuir e manter muitas interações ou vínculos é muito importante para quem atua no 

espaço jornalístico. Como nos demonstra Rieffel (1984:51), o jornalista competente não é, a 

priori, o mais graduado, mas aquele que melhor souber investir em seus relacionamentos, 

crescer e se beneficiar por meio deles e frente a eles. Para os chargistas, manter “boas 

relações” funciona muito bem como parte de seus qualificativos, como um recurso que serve 

para diferenciar os bons chargistas (e que devem desenhar para jornais) dos produtores de 

charges “menos qualificados” e que não conseguem espaço na imprensa. Porém, 

diferentemente dos jornalistas que têm que se esforçar em constituir um caderno de endereços 

que, pela ampliação das fontes de informação, se converte em uma competência fundamental 

para estes profissionais o caso dos chargistas é um pouco diferente. A principal função do 

chargista no jornal não é buscar informações ou “produzir notícias”, mas opinar sobre elas. 

Sendo assim, para os produtores de charges o importante não é estabelecer contatos em 

esferas diversas (fontes de informação privilegiada), mas sim no sentido da constituição de 

vínculos com integrantes do círculo da imprensa. Pois, para os chargistas a preocupação é se 

utilizar das redes como um recurso para a entrada no espaço jornalístico e não como uma 

habilidade profissional.    



 

 Como já mencionado nesta dissertação, a quantidade de postos para produtores de 

charges em impressos é reduzida (um ou dois chargistas no máximo por jornal, sendo que um 

mesmo desenhista de charges pode atuar em mais de um impresso ao mesmo tempo e que 

alguns jornais não publicam essas gravuras), nesse sentido somente os chargistas mais 

“qualificados” é que são contratados. Nesse sentido, além de competências jornalísticas e em 

desenho e recursos advindos de inserções no próprio espaço da imprensa e no universo 

artístico, os chargistas precisam construir “pontes” que os levem para dentro dos jornais. E 

que contatos melhores os produtores de charges poderiam cultivar do que os mantidos com 

agentes que estão inseridos no espaço da imprensa? Manter relações com jornalistas em 

atividade significa para os chargistas maiores possibilidades de ter “abertas as portas” dos 

jornais para sua atuação. Isso pode ser percebido nos relatos à seguir. 

   

No Correio do Povo eu comecei quando teve a intervenção [intervenção 
estadual que destituiu o prefeito de Aracaju Jackson Barreto em 1988]. 
Quando teve a, a... a intervenção aí rompeu, teve um, um grupo com 
Almeida Lima, Bosco Mendonça que eu trabalhava com ele, que eu 
trabalhava na SMTT na época que ele era diretor-superintendente... é... Luis 
Adelmo, Jakson Barreto. Então essa turma fez um, um, um jornalzinho né [o 
Correio do Povo], pra combater (...) pra defender a, a... ideologia deles, o 
grupo né. Então, Bosco Mendonça viu que eu fazia uns desenhos (...) uns 
desenhos verdes lá do, do mural “catraca felina” (...) um jornal mesmo 
caseiro nosso [dos funcionários da SMTT á época], um mural mesmo. Aí 
Bosco viu e mandou eu ir lá pra conversar com Luis Adelmo [um dos 
responsáveis pelo Correio do Povo] (...) Fiz algumas charges, mas nunca tive 
problema (...) eles me deram uma contribuição, um dinheirinho e tal, como 
colaborador (...) Aí dona Conceição que trabalhava comigo conversou com 
Naílson [um jornalista do Gazeta de Sergipe] ‘leve [“B”] pra gazeta que não 
tem chargista lá’ (...) aí quando cheguei lá falei com Braynner [Editor do 
jornal à época] aí eu comecei (Entrevista com “B”). 

 

Tinha um panfleto que a gente fazia aqui [bairro Getúlio Vargas, Aracaju] 
para denunciar a corrupção que envolvia a (...) eu desenhava as situações, 
quadrinhos... e distribuía. Na hora de distribuir agente levava a partido 
político que naquela época todos eram, todos tinham uma pontinha dentro de 
um sindicato (...) mas fui chamado pro sindicato por conta disso. O cara veio 
com... com o panfletinho [um dos responsáveis pelo Sindicato dos Bancários 
de Sergipe] (...) agente quer fazer um convite à você pra você ilustrar o 
nosso jornal, foi um convite que eu recebi e eu agradeço e foi o que me 
lançou né (...) já no Correio de Sergipe acho que é José Araújo o nome dele 
(...) ele era do movimento sindical [na verdade ele foi presidente do 
Sindicato dos Jornalistas de Sergipe e Editor Chefe do jornal Correio de 
Sergipe] (...) ele me fez o convite pra trabalhar no Correio de Sergipe 
(Entrevista com “H”).  

 



 

O primeiro jornal que eu trabalhei foi o Jornal da Cidade (...) cheguei através 
de indicação dos amigos... o pessoal é, é... indicação de amigos, jornalistas 
que já trabalhavam lá. (Entrevista com “A”) 

 

 Conforme esses relatos é muito comum e eficaz, na verdade quase uma regra, o fato de 

chargistas se inserirem em jornais por meio de “indicações” e “convites”. Da mesma forma 

como acontece com outras profissões jornalísticas, os produtores de charges não só se inserem 

em determinadas “lugares” no universo da imprensa como também migram em busca de 

melhores posições neste universo com a ajuda das redes tecidas com integrantes do círculo 

dos média. Isso fica ainda mais claro quando nos aprofundamos sobre os trajetos jornalísticos 

de alguns dos chargistas contatados. “B”, por exemplo, além de ter se inserido (conforme 

relato) nos jornais Correio do Povo e Gazeta de Sergipe por meio de vínculos mantidos com 

agentes pertencentes ao espaço da imprensa, foi através da mobilização de contatos 

estabelecidos nessas inserções que ele passou a desenhar charges para outros três suportes 

noticiosos. 

 “B” atuou como chargista no Gazeta de Sergipe de finais dos anos 1980 até a falência 

deste impresso em 2004. Nessa passagem, este artista do traço pôde não só estreitar laços com 

aqueles que o “apadrinharam” (refiro-me aos jornalistas do Gazeta de Sergipe Naílson 

Socorro e Diógenes Brayner) no momento da entrada neste jornal, como também ampliou sua 

rede de contatos dentro do jornalismo sergipano. Tais fatores foram fundamentais em suas 

novas inserções jornalísticas pós-gazeta: Jornal do Dia e Gazeta New. Foi em sua atuação no 

Gazeta de Sergipe que este chargista estabeleceu amizades, vínculos com jornalistas como 

Antônio Menezes Moura, Gilson dos Santos, Sandra Cavalcante, Diógenes Brayner, Gilvan 

Manoel, entre tantos outros e foi através deles que o mesmo passou a desenhar para outros 

impressos com o fim da “gazeta”. No Gazeta New, “B” não teve maiores dificuldades em se 

inserir como seu chargista, pois todos os sócio-fundadores do mesmo são ex-colegas seus dos 

tempos da Gazeta de Sergipe que não hesitaram em contatá-lo para iniciar uma nova parceria. 

Com relação ao Jornal do Dia , este chargista passou a desenhar para o mesmo em 2006, ano 

de sua fundação. Tudo se deu através de Gilvan Manoel, um jornalista que trabalhava na 

gazeta junto com o artista citado e que, ao assumir a editoria-geral deste impresso recém-

fundado o convidou para integrar a equipe na posição de chargista: “Gilvan Manoel foi quem 

me levou pro Jornal do Dia” (Entrevista com “B”). 

 Outro itinerário profissional que nos ajuda a entender o papel das redes de relações 

para a entrada e a migração de chargistas no espaço da imprensa é o de “C”. Apresentando 

alguns de seus desenhos à direção do Jornal da Cidade em 1975, este desenhista foi aceito 



 

como membro do setor de ilustrações deste impresso e foi contratado para produzir charges e 

outros desenhos, especialmente publicitários. Ainda na década de 1970, este jornal é 

adquirido por Augusto do Prado Franco, patriarca de uma tradicional família sergipana com 

intensa atuação na política, na indústria e no ramo das comunicações em Sergipe (além do 

Jornal da Cidade, a esta família pertencem a Rádio Atalaia  e as emissoras de televisão TV 

Sergipe e TV Atalaia). Atuando no Jornal da Cidade, “C” pôde estabelecer vínculos, diretos e 

indiretos, com o grupo da família Franco e com isso expandiu seu raio de atuação para outros 

empreendimentos jornalísticos da mesma: entre finais da década de 1980 e meados da de 

1990 fez charges animadas para as emissoras de TV Atalaia e Sergipe, ambas dos Franco. 

 
Eu comecei a fazer charges animadas na televisão por intermédio de... de 
Carlos Mota (...) e ele era um dos editores aqui do Jornal da Cidade e disse 
‘vamo fazer uma charge animada pra a TV Atalaia... vamo mexer com esse 
povo. Você tem como fazer isso?’ e eu disse ‘vou fazer’ (...) e aí pronto, aí 
eu fiz um tempo na TV Atalaia e a TV Sergipe aí me chamou. Na época eu 
acho que o editor era... Luis Antônio Barreto, só sei que eles me chamaram e 
eu fui pra a TV Sergipe (Entrevista com “C”). 

 

 Conforme podemos ver no relato, utilizando-se dos seus vínculos com agentes 

jornalisticamente bem situados no espaço da imprensa sergipana, esse desenhista levou seus 

trabalhos com charges para outros suportes midiáticos além do Jornal da Cidade. Porém, a 

força das suas redes de relações não parou por aí. Sendo um dos precursores do chargismo em 

Sergipe (produz charges para jornais ininterruptamente desde a década de 1970), “C” é o 

chargista e ilustrador de jornais há mais tempo em atividade no estado e, apesar de 

“concorrer” com muitos outros desenhistas de charges em sua carreira, suas ligações com 

integrantes do universo jornalístico local lhe proporcionaram atuações chargísticas em quase 

todos os jornais sergipanos de seu tempo. A lista inclui jornais alternativos (a maioria das 

décadas de 1980 e 1990) e impressos como Jornal da Manhã (atual Correio de Sergipe), 

Cinform, Jornal de Sergipe, Gazeta de Sergipe, entre outros.  

 Mas não é somente no sentido da inserção em jornais que as redes de relações sociais 

agem na vida de um chargista, elas também podem, por questão de oportunidades, “produzir” 

um chargista. Ou melhor, os vínculos mantidos por um produtor de desenhos ou artista visual 

podem, por lhe possibilitar o desenvolvimento de um a carreira como chargista, direcionar sua 

atuação no sentido da produção de charges. O caso de “B” serve bem para exemplificar isso. 

Tendo se iniciado na vida artística ainda na adolescência, este desenhista e pintor autodidata 

de origem humilde queria viver de sua arte e foi o chargismo de jornais que lhe deu essa 

possibilidade. 



 

 
(...) na pintura ia ser difícil porque eu pinto o que eu gosto, não pinto... não 
faço um trabalho comercial (...) aí eu conheci a questão da charge e disse... 
‘pô, eu preciso viver de desenho, eu preciso... ganhar a vida desenhando’, 
mas antes de desenhar eu já fui vendedor de picolé, vendedor de pezinho de 
bujão, fogão, geladeira (http://www.youtube.com/watch?v=R_R1yTJiRrU, 
entrevista com “B” publicada a 27 de março de 2013, acessado em 28 de 
abril de 2013). 

 
 Essa inquietude de “B”, esse seu desejo de viver de arte poderia tê-lo guiado em várias 

direções dentro das artes plásticas. Porém, ao lhe proporcionarem inserções no espaço da 

imprensa como desenhista de charges, sua rede de contatos, seus vínculos com agentes do 

universo jornalístico acabaram por direcionar parte de suas atenções para o chargismo de 

jornais. É bem verdade que essas oportunidades, esse direcionamento e esses contatos não 

“aconteceram” de forma aleatória ou ao acaso, mas, sobretudo, como resultado de 

preferências e de esforços continuados realizados pelo próprio chargista em questão em tal 

sentido, inclusive no sentido do cultivo desses contatos. Isso pode ser percebido no trecho à 

seguir: 

 
(...) a charge veio depois como necessidade de... de... de retorno financeiro 
imediato. Quê como a pintura era difícil de você sobreviver de suas pinturas 
principalmente naquela época ... pra um artista que tava começando agora, aí 
eu comecei a ver as charges de Álvaro, as charges de Chico Caruso, Paulo 
Caruso, Lan, Ique que eram uns caras que eu gostava de ver e comecei a 
fazer uns desenhos. Nessa época eu tava trabalhando como fiscal na SMTT 
[Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Aracaju] (...) Aí comecei a 
fazer, colocar umas... umas charges, uns desenhos muito verdes ainda do 
pessoal de lá mesmo... meus amigos de lá e botava no jornalzinho mural que 
tinha lá na SMTT e foi onde tudo começou. Naquela época teve um... um... a 
intervenção de Aracaju, saiu Jakson [Jakson Barreto, então prefeito da 
cidade] no governo Valadares e entrou Antônio Militão. Aí teve um 
rompimento entre, entre Jackson e o governador na época Valadares e eu fui 
convidado pra fazer uma charge para um jornal do... do partido de Jackson 
na época PDT (...) e aí foi que foi a minha primeira charge, saiu no primeiro 
jornal chamado Correio do Povo (...) desse jornal me chamaram pra Gazeta 
de Sergipe (...) onde eu comecei a fazer e não parei mais (Entrevista com 
“B”). 

 

 Conforme podemos ver neste trecho, já trabalhando com artes visuais “B” precisou 

buscar outra atuação no universo artístico para obter retorno financeiro perene e, com isso, 

“viver de arte” em Sergipe. Nesse sentido, foram suas vinculações ─ diretas ou indiretas ─ 

com integrantes do círculo jornalístico sergipano que, ao lhe “convidarem” para desenhar 

charges para jornais, lhe deram a primeira possibilidade de viver dos rendimentos de sua 

atuação artística na condição de chargista. Igual a este, outros desenhistas do grupo analisado 



 

também direcionaram parte de seus esforços no sentido do chargismo por meio de 

oportunidades encontradas através de seus vínculos com jornalistas. Esse foi o caso de “H” e 

de “F”, ambos já desenvolviam trabalhos com artes visuais ou desenho artístico antes de se 

tornarem chargistas, porém esses trabalhos não possuíam grande divulgação e 

reconhecimento. Nesse sentido, foram as possibilidades encontradas por estes artistas através 

de vínculos com agentes internos ao espaço da imprensa que os proporcionaram direcionar 

parte do talento artístico possuído e do desejo de expressar esse talento para o chargismo, e 

isso se deu na condição de chargistas de jornais. 

 Como vimos, as redes de relações sociais dos chargistas influenciam nas suas carreiras 

dentro do jornalismo. Elas se apresentam, especialmente, na condição de um trunfo ou um 

recurso que pode ser utilizado por parte dos desenhistas de charges para inserções em jornais. 

Essas utilizações se dão no sentido de que determinados vínculos podem ser acionados como 

um diferencial, um qualificativo atuante no memento em que um chargista pleiteia uma vaga 

num impresso. Porém, essa rede de contatos também pode atuar num sentido menos visível, 

“fabricando” um chargista, ou melhor, direcionando parte do potencial de um artista visual 

para o chargismo. Enfim, servindo em alguma medida para todas as outras atividades e/ou 

profissões, os vínculos ou as redes sociais se convertem em uma modalidade de recurso social 

dos mais importantes para os chargistas de jornais, sobretudo no que diz respeito ao processo 

de diferenciação e inserção destes nos impressos. 

 

2.3 – Recursos Diversos e Credenciais no Chargismo Jornalístico. 

 

 A linha mestra deste segundo capítulo foi entender a inserção dos produtores de 

charges nos jornais, mais especificamente buscou-se abordar os fatores balizadores destas 

inserções com foco nos recursos sociais detidos pelos chargistas. Nesse sentido, foi percebido 

que passagens anteriores pelas redações e atuações no espaço das artes visuais 

desempenharam forte papel no sentido da arrecadação por parte dos chargistas dos recursos 

para a entrada e atuação num jornal. O objetivo principal aqui foi demonstrar a importância da 

posse de um conjunto variado de qualificativos, diferenciais e competências para o sucesso de 

uma empreitada como produtor de charges para jornais e como os chargistas jogam com estes 

recursos para se fazerem  presentes na imprensa. 

 Procedemos desta forma porque tratar do chargismo de jornais é tratar de uma 

atividade com critérios de entrada e exercício diferentes dos de profissões juridicamente 



 

formalizadas. Ou seja, os critérios de entrada e de ascensão no espaço de produção de charges 

para impressos não possuem uma definição formal e, por isso, abrem a possibilidade para que 

determinados qualificativos sociais funcionem como credenciais e como “trunfos” para os 

chargistas. Não estamos com isso querendo dizer que para as profissões legalmente 

amparadas os recursos sociais para além do conhecimento técnico e da posse de um título 

desempenhem papel nulo quanto à constituição de uma carreira, mas somente que para o caso 

do chargismo de jornais eles representam os principais balizadores. Dessa forma, tratar dos 

recursos/qualificativos detidos pelos chargistas que atuam em jornais foi a forma encontrada 

para dar conta de compreender como estes profissionais do desenho se inserem e conseguem 

desenvolver uma carreira na imprensa escrita. 

  Ganhando corpo dentro da mídia impressa e tendo o desenho artístico como forma de 

expressão, o chargismo jornalístico é garantido a desenhistas de charges que, em suas 

inserções em espaços variados, adquirem recursos convertíveis para a entrada e a atuação na 

imprensa na posição de chargistas. Enfatizar e tratar isso se fez importante por causa de 

algumas especificidades da “profissão” chargística. Trata-se de uma forma de atividade 

jornalística para a qual o fornecimento de credenciais não possui instâncias formalmente 

direcionadas para tal (instituições de formação de quadros; espaços em que, mesmo sem um 

direcionamento ao ensino do ofício chárgico, a passagem represente o reconhecimento da 

arrecadação de competências chargísticas), ou melhor, aos chargistas que anseiam desenhar 

na imprensa é necessária a arrecadação de recursos sociais que os qualifiquem e que possam 

ser acionados/convertidos no sentido da inserção no universo da imprensa. Nesse sentido, 

podemos perceber como o desenvolvimento de atividades no âmbito das artes visuais 

(desenho e pintura artísticos especificamente) e do próprio jornalismo, juntamente com as 

redes de relações ou os vínculos tecidos nessas inserções, representam importantes instâncias 

fornecedoras desses recursos para os chargistas de jornais. É importante enfatizar, mais uma 

vez, que o chargismo jornalístico é uma atividade dedicada ao desenho, mas que se realiza 

com o auxílio de competências caras aos jornalistas. Ou seja, isso justifica o fato de certos 

recursos oriundos dos espaços da mídia e das artes visuais, tais como saberes jornalísticos e 

competências e/ou reconhecimento social relacionados à confecção de desenhos artísticos, 

serem valiosos tanto para a entrada quanto para o desenvolvimento de uma carreira 

chargística em jornais.  

 Sendo o chargismo uma atividade relacionada ao desenho artístico, recursos ligados ao 

talento com desenhos e ao espaço das artes gráficas podem agir no sentido da inserção dos 

seus praticantes na imprensa. Como vimos, competências em produzir gravuras e o 



 

reconhecimento social de atuações com trabalhos iconográficos (telas e ilustrações de livros 

especialmente) se apresentam como qualificativos que credenciam os chargistas para a 

entrada nos jornais. A análise dos itinerários “profissionais” dos produtores de charges 

contatados foi direcionada à demonstração de como esses atributos agem nas colocações e nos 

posicionamentos no espaço jornalístico. Assim sendo, foi demonstrado que a posse desses 

recursos/competências por parte dos chargistas é consagrada pelo jornalismo, ou seja, 

representa um fator de diferenciação no leque dos qualificativos que importam aos gestores 

das empresas de mídia impressa. 

 Com relação aos recursos jornalísticos, eles podem se apresentar não somente sob a 

forma de alguns saberes fundamentais à atuação na imprensa, como também sob a forma de 

reconhecimento interno ao universo jornalístico do pertencimento ao grupo. Para ser mais 

claro, esses recursos que só podem ser adquiridos pelos chargistas em inserções no próprio 

universo jornalístico têm papel destacado no tocante à entrada de produtores de charges em 

jornais. Eles têm a característica de funcionar como efeitos distinguidores para os chargistas, 

sobretudo na hora em que ele se candidata a desenhar para um impresso. Como vimos, o 

espaço de produção de charges para jornais comporta poucos agentes, sendo assim, possuir 

competências jornalísticas, conhecer regras gerais de funcionamento do jornalismo e ser um 

“rosto” conhecido no círculo da imprensa à qual se deseja fazer parte são qualificativos que se 

apresentam como recursos valiosos para os chargistas. Isso fica claro quando nos detemos 

sobre os dados que apontam para o fato de, predominantemente, os produtores de charges 

para jornais serem agentes com histórico de inserções no espaço da mídia anteriores ao ser 

chargista. 

 Seguindo nesta linha dos recursos, se estamos tratando de uma forma de atuação que 

se realiza no universo jornalístico não é de causar surpresa que também para os produtores de 

charges as redes de relações se apresentem como um recurso relevante no tocante à sua 

inserção no campo de atuação. Conforme demonstrado por autores como Rieffel (1984) e 

Petrarca (2007) acerca dos espaços jornalísticos francês e brasileiro, respectivamente, o 

conjunto dos vínculos e/ou redes sociais detidos pelos jornalistas servem, entre outros fins, 

para o reconhecimento e para o posicionamento destes profissionais no espaço da imprensa. 

Tal fato não representa uma peculiaridade da profissão jornalística na França e no Brasil, mas 

uma característica que, embora em intensidades e formas diferentes, se estende ao jornalismo 

mundo afora. Sem pretender ser exaustivo sobre essa questão o que queremos enfatizar com 

isso é que, atuando dentro do espaço dos jornais, os chargistas também são regidos por regras 

que dizem respeito aos demais trabalhadores da imprensa e isso se estende até ao papel das 



 

redes de relações. Para ser mais específico, os vínculos tecidos pelos chargistas com 

integrantes do círculo dos jornais se apresentam como elos de ligação muito importantes com 

gestores de empresas jornalísticas diversas. Acionados, esses vínculos podem criar 

oportunidades de trabalho para os produtores de charges que de outro modo seriam quase 

improváveis. 

 Em suma, foi no sentido da importância dos recursos advindos das instâncias 

jornalística, artística e pessoal (leia-se redes de relações e/ou vínculos sociais) para os 

chargistas de jornais que nos centramos aqui. O que ficou demonstrado é que esses recursos 

se apresentam como os principais balizadores do desenvolvimento de carreiras chargísticas na 

imprensa. Muitos desenhistas produzem charges e as veicula em panfletos e sítios da Internet, 

mas alguns outros fazem dos impressos jornalísticos seu suporte principal e é a posse desses 

recursos que representa o diferencial desses produtores de charges. Enfim, o que se perseguiu 

aqui foi a demonstração de como os princípios de entrada e legitimação no chargismo de 

jornais têm nos recursos sociais apontados seus principais balizadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO III: 
Caracterização do Chargismo: especificidades da atuação como 

produtor de charges para jornais em Sergipe. 
 

No capítulo um vimos como o chargismo tem, há mais de duzentos anos, uma íntima 

ligação com o jornalismo. Na verdade, em muitos aspectos a prática chargística se confunde 

com a jornalística, e isso pode ser notado no que se refere ao processo de “construção” de 

charges para jornais. O desenvolvimento da imprensa fez do jornal o principal espaço de 

atuação para os chargistas, assim como contribuiu para a “profissionalização” da atividade de 

produção de charges para jornais. Neste capítulo, iremos demonstrar quais competências um 

chargista de jornais precisa possuir para se apresentar como tal, como essas habilidades são 

desenvolvidas e qual o papel de uma experiência interna ao mundo do jornalismo para o 

desenvolvimento de tais habilidades. 

         Para dar conta disso, o capítulo começa trazendo as contribuições dos estudos 

sociológicos sobre profissões para a análise de uma atividade, principalmente no que diz 

respeito aos processos de delimitação de suas fronteiras e de seus conhecimentos/habilidades 

“próprios”. Num segundo momento, trata da ligação da história e da prática chargística com o 

jornalismo, pensando o chargismo como mais um gênero, uma forma de fazer jornalística. Por 

fim, através daquilo que é exteriorizado pelos próprios chargistas, são analisadas as 

competências necessárias ao chargista de jornais, como estas são desenvolvidas e qual o papel 

de inserções no espaço da imprensa para o desenvolvimento das mesmas.  

 

3.1 – Sociologia das Profissões: profissão e processo de profissionalização. 

  

           Temática fundadora da sociologia clássica, os estudos sobre grupos profissionais têm 

suscitado, desde Durkheim, a atenção de muitos pesquisadores nas ciências sociais. Mesmo 

assim, a chamada “sociologia das profissões” só atinge seu auge na década de 1960 e nos 

países de língua inglesa. Dentre os focos de atenção deste ramo da sociologia, podemos 

destacar a influência política das profissões e a relação entre estas e o estado e o mercado. 

Com respeito a este último foco ─ a relação entre profissões e o mercado ─, foi dada atenção 

especial aos sistemas de credenciamento das atividades profissionais, ou melhor, à análise dos 

critérios de entrada numa profissão. 



 

         Um dos principais marcos para o surgimento dessa abordagem sobre os grupos 

profissionais foi, sem dúvida, o trabalho intitulado The Professions de Carr-Saunders e 

Wilson de 1933. Nele, os autores destacam a importância que assume a posse de um 

conhecimento formal/intelectual (e um certificado de competência técnica) para o trabalho 

profissional, competências estas que só podem ser adquiridas por meio do treinamento em 

instituições apropriadas. Depois desse trabalho que se tornaria um clássico nas ciências 

sociais, a temática ligada à “profissionalização” e ao “credenciamento” foi levada ao centro 

das atenções dos estudos sociológicos sobre profissões. Nesse sentido, a constituição de uma 

estrutura de treinamento e ensino formais, a afirmação de uma deontologia (conjunto de 

deveres e direitos) e a imposição de instrumentos de controle e recrutamento balizado por um 

conjunto de saberes específicos passaram a ser aceitos naturalmente como definidores de uma 

profissão. Para os funcionalistas, essas estruturas têm a função de garantir a qualidade dos 

serviços prestados, já que o cliente não possui conhecimentos suficientes para apreciá-los, 

para os interacionistas, tais estruturas servem essencialmente como um instrumento de poder, 

pois requerem o monopólio na prestação dos serviços. 

         A primeira abordagem mais elaborada sobre a vida profissional foi dada justamente pelo 

funcionalismo, isso através de autores como Talcott Parsons, Robert K. Merton e seus 

discípulos. Baseando-se sobretudo na especialização das tarefas que decorre da alta divisão do 

trabalho, os funcionalistas entendem a profissão como o princípio fundador e hierarquizador 

de todas as diferenças nas sociedades modernas (BARBOSA, 1993:6). Para esta escola, as 

estruturas particulares e a política de formação de uma profissão são orientadas para gerar um 

padrão associativo diferente daquele burocrático ou o orientado ao mercado e, especialmente, 

para garantir um “ideal de serviço”. Já para os interacionistas, de forma geral, o espaço do 

trabalho atua diretamente na construção da personalidade individual e da identidade social do 

sujeito. Isso significa dizer que, nesta escola, a socialização profissional iniciada na academia 

e continuada no espaço do trabalho ganha destaque na construção de carreiras. Nesse sentido, 

as análises dos processos de conversão profissional, ou melhor, de iniciação na cultura de uma 

profissão tornaram-se fundamentais a partir de então. 

           Um conjunto de autores tomados como representando uma segunda geração 

interacionista ─ Howard Becker (1999), Eliot Freidson (1996, 1998) e Anselm Stauss (1992) 

─ trouxe novas questões para o estudo das profissões. Questionando a ideia da 

homogeneidade no interior de uma profissão, eles chamam a atenção para o fato de as 

identidades e os valores serem múltiplos e, de forma geral, concorrentes entre si. Dentre os 

focos desse segmento podemos destacar, justamente, estudos sobre a constituição de 



 

segmentos no interior de uma profissão. Contrapondo-se ao modelo funcionalista, essa 

segunda corrente do interacionismo, sobretudo através dos estudos de Freidson (1986, 1996, 

1998), levantou a necessidade de se entender a profissão como um tipo ideal de organização 

social para o trabalho. Ou seja, nem as abordagens funcionalistas e nem as interacionistas 

contestam os processos de profissionalização, ao invés de questiona-los e vê-los como 

resultantes de conjuntos de ações individuais e coletivas que respondem a outras estratégias 

concorrentes ou complementares, eles os naturalizam (BOIEGOL e DEZALAY, 1997:49).  

         Ao tomar a profissão como uma ocupação que compartilha de especificidades, essas 

propostas acabam por desconsiderar uma série de pontos que devem ser aprofundados em tais 

estudos: os processos de recrutamento; os conflitos para a imposição de fronteiras e critérios 

de pertencimento; os processos de constituição e delimitação de um conjunto de saberes 

próprios a uma profissão; dentre outros. Nesse sentido, a constituição histórica das profissões 

tradicionais (medicina e direito, especialmente) nos países anglo-saxões foi, durante muito 

tempo, tomada como parâmetro de avaliação do nível de profissionalização das demais 

atividades. Esse modelo de profissão produzido pelo funcionalismo se constituiu como uma 

“arma poderosa” à disposição dos grupos no sentido de se situarem no universo profissional, 

ele serviu para uma série de atividades ocupacionais se organizarem e reivindicarem o status 

de profissão (BARBOSA, 1993).  

          Desse modo, é muito frutífera a crítica realizada por Abbott (1988) e outros autores a 

esta visão da profissionalização como um processo linear e, em grande medida, válido para 

todos os casos e contextos. Até pelo menos os anos 1980 ─ quando começaram a ganhar força 

novas abordagens sobre a temática profissão ─ esta representação, em certa medida, 

idealizada do processo de profissionalização das ocupações não era contestada. Contudo, uma 

maior atenção às definições e redefinições internas dos grupos profissionais conduziria o 

olhar das ciências sociais sobre as profissões, ainda em finais dos anos 1980, a um novo foco. 

Para Boiegol e Dezalay (1997), “as instituições”, “o campo de atividade” e até mesmo “o 

saber” de uma profissão são, ao mesmo tempo, meios e efeitos de lutas incessantes que 

redefinem constantemente o espaço profissional e os saberes que o compõem (BOIEGOL e 

DEZALAY, 1997:50). Assim sendo, o foco de atenção das análises saiu das categorias e das 

práticas produzidas e elevadas pelos próprios grupos profissionais para uma objetivação do 

processo contínuo, embora inconstante, de construção, delimitação e imposição de 

“profissões” e suas competências/saberes específicos. 

         Ou seja, essas novas abordagens no terreno das profissões deixam um pouco de lado 

aquelas questões ligadas aos critérios formais de constituição, delimitação e entrada numa 



 

profissão, e passam a buscar entender como se dão essas definições. Assim sendo, as 

investigações passam a ter margem para analisar as atividades profissionais de dentro e não 

mais através de categorias externas ou externalizadas pelos próprios “grupos de ofício”: como 

determinados conhecimentos/competências são definidos como “próprios” ou indispensáveis 

ao exercício de determinada atividade? Como se dá e quais agentes atuam na legitimação de 

uma profissão? Existe mesmo um modelo de profissionalização? Que características e 

processos históricos contribuíram para que determinadas atividades se profissionalizassem e 

outras não? Seguindo esse viés, a sociologia das profissões se apresenta como uma ferramenta 

muito eficaz para tratarmos da atuação, ou melhor, do “ofício” dos chargistas de jornais. 

Através dela, poderemos dar conta de entender quais competências/atributos um chargista 

precisa possuir para se apresentar como tal, como esses qualificativos atuam na prática desta 

atividade e como essas particularidades foram erigidas ao patamar de definidoras do ser 

chargista de jornais. 

          Não se pode compreender o nascimento e o desenvolvimento do espaço de atuação 

chargístico pensando-o de forma isolada, é preciso inscrevê-lo nas histórias da constituição do 

jornalismo opinativo, do trabalho de produção gráfica para jornais e do mercado de desenho 

artístico e/ou para publicação. Com relação ao seu desenvolvimento, ele se deu orientado por 

produtores de charges que seguiram itinerários profissionais no espaço da mídia impressa e 

guiado pelas características do jornalismo nos diferentes contextos. Ou seja, o chargismo 

surgiu e se desenvolveu justamente ligado ao universo jornalístico, às suas práticas e as suas 

formas de “ser” e de se apresentar em cada época, enfim, inserido em sua história. Portanto, 

um estudo acerca da atividade chárgica não pode deixar de levar em conta essas 

características de sua constituição. 

          Nesse sentido, a sociologia das profissões vai nos fornecer subsídios para uma análise 

do chargismo que dê conta de entender as suas instâncias de aprendizagem do ofício, os seus 

dispositivos de entrada na profissão (credenciais) e o seu mercado de atuação. Vale salientar, 

contudo, que o chargismo não pertence ao grupo daquelas atividades chanceladas pelo estado 

e que tem seus critérios de existência e delimitação formalmente compostos. Não estamos 

com isso dizendo que o trabalho com charges não possui um “lugar” de formação, critérios de 

entrada e um espaço próprio de atuação, porém, para analisa-los precisamos nos livrar das 

“amarras” dos conceitos prontos. Ou melhor, devemos relativizar o dado e “alargar” as 

ferramentas teóricas de modo que o que seja levado em conta sejam as características 

essenciais e os aspectos estruturantes e não as aparências e formalidades. 



 

  A prática e o espaço do chargismo de jornais não podem ser entendidos como tendo 

seguido uma trajetória de constituição e desenvolvimento linear, aliás, nenhuma profissão 

trilha caminhos retilíneos. E isso fica bem claro quando nos detemos a analisar o período 

compreendido entre as décadas de 1960 e 1990, pois nesse momento o espaço de atuação 

chargístico vive uma reordenação destacável. Nesse período conturbado da história política do 

Brasil, o desenho chárgico adquire, mais do que nunca, a conotação de arma de contestação 

política e invade as páginas dos grandes e pequenos jornais por todo o país. No entanto, se até 

inícios dos anos 1980 a produção de charges era apenas mais uma das tarefas dos ilustradores 

de jornais, a partir de finais desta década, com a revolução causada pela introdução de 

recursos informacionais no setor de produção gráfica dos impressos, o trabalho de confecção 

de charges se “profissionalizaria”. Ou seja, algumas estratégias foram lançadas à mão pelos 

produtores de charges para se diferenciar dos seus colegas especialistas em artes gráficas 

informatizadas, orientação esta que fez dos chargistas um grupo específico de profissionais do 

desenho e do jornal seu lugar de atuação primeiro. 

          Enfim, este objeto de estudo que trata do processo de especificação do trabalho 

chárgico e das características do seu espaço de atuação está, em muitos aspectos, inserido nos 

debates que dão vida à sociologia das profissões atualmente e que se ocupam, justamente, das 

tomadas de posição e dos processos históricos que cooperam na “produção” das profissões e 

de todos os seus traços característicos. 

 

3.2 – Chargismo como Gênero Jornalístico. 

 

           A atividade chargística ou a do produtor de charges é, em muitos aspectos, ligada ao 

espaço e à prática jornalísticos, dessa forma, antes de tratarmos da mesma precisamos pensar 

no lugar que este tipo de constructo imagético ocupa num jornal e na imprensa como um todo. 

Nesse sentido, os apontamentos do capítulo um acerca da história social da constituição do 

ofício e do espaço de produção de charges no Brasil nos são bastante úteis, pois tratam da 

história e do desenvolvimento de um espaço próprio para o desenho chárgico na imprensa.  

          Com relação a isso, o primeiro ponto a ser destacado é que a afirmação de um 

jornalismo ilustrado na segunda metade do século XIX fez do produtor de gravuras, o 

ilustrador ou cartunista, personagem fundamental na confecção dos impressos. Assim como 

muitos outros “profissionais” ─ poetas, escritores, comentaristas (esportivos, literários, 

artísticos, etc.), fotógrafos, entre outros ─, o cartunista se inseriria no espaço jornalístico 

muito antes da delimitação de um conjunto de práticas e saberes próprios à atuação na 



 

imprensa (se é que estas definições já ocorreram na prática), ou seja, antes de uma definição 

do jornalista profissional. Desde o início, sua principal função nos impressos era a de 

confeccionar toda a parte referente aos recursos gráficos para as folhas: vinhetas, gravuras 

ilustrativas para as matérias, anúncios ilustrados, desenhos humorísticos, etc. Situação esta 

que só se modificaria na década de 1980, quando os avanços da informática gráfica são 

assimilados pela mídia impressa. 

         Porém, desde que “entrou” nos jornais, além de atuar como desenhista o cartunista tem 

desempenhado outras funções entendidas como próprias ao jornalista. Para exemplificar isso, 

podemos tomar a sua atuação enquanto produtor de desenhos crítico-humorísticos, 

especialmente charges. Em primeiro lugar, o trabalho de confecção de charges possui um 

diferencial fundamental em relação ao dos demais recursos imagéticos, tal constructo 

iconográfico atende a um processo de construção muito próximo ao da notícia. Para ser 

notícia, um fato ou informação deve atender a determinados critérios como frequência, 

proximidade, proeminência (da pessoa envolvida), significância, entre outros (GALTUNG E 

RUGE, 1993; WOLF, 1987) e, às vezes mesmo sem perceber, os produtores de charges se 

utilizam de critérios como estes em seu trabalho. Em segundo lugar, uma charge realiza-se 

pela emissão de uma opinião acerca de um fato, ato, conjuntura ou personagem político, ou 

seja, ela representa uma crítica política em forma de desenho. Nesse sentido, no processo de 

criação chárgico o cartunista-chargista pratica, de forma consciente, um trabalho dentro de 

uma das tradicionais categorias jornalísticas: o jornalismo opinativo. 

          Ainda com relação a esse segundo ponto, dentro de um jornal ou revista alguns 

formatos de texto ou gêneros jornalísticos são realizados com a finalidade de expressar 

opiniões ou juízos de valor. Dentre eles podemos destacar os editoriais, os comentários, as 

colunas ou crônicas, as resenhas, os artigos e, também, os desenhos humorísticos. Segundo 

Melo (2003), nem todas as modalidades de gravuras humorísticas “pertencem” ao espaço 

jornalístico, à exemplo do cartum e das tiras cômicas. Porém, para ele, o mesmo não se pode 

dizer da charge e da caricatura ─ esta última uma forma de gravura que quase sempre integra 

as charges ─, pois elas “só adquirem sentido no espaço jornalístico, porque se nutrem dos 

símbolos e valores que fluem permanentemente e estão sintonizados com o comportamento 

coletivo.” (MELO, 2003:168). Atualmente, as charges costumam ser veiculadas junto aos 

editoriais dos veículos noticiosos, ou melhor, do formato de texto jornalístico destinado à 

expressão da opinião oficial da empresa diante de fatos de grande repercussão. Nesse sentido, 

e sabendo do caráter valorativo do desenho em questão, uma charge pode ser perfeitamente 

entendida como um editorial gráfico, uma forma de texto opinativo que não se utiliza de 



 

palavras, mas sim de imagens35. Enfim, pelos dados já elencados e discutidos pode-se 

perceber que o trabalho de produção chárgico é balizado por um conjunto de práticas e 

saberes próprios aos jornalistas profissionais. Assim sendo, a atuação do produtor de charges 

deve ser tomada como uma prática que habita uma interface entre a atividade jornalística e a 

de produção de desenhos.  

         Esta constatação nos traz boas vantagens analíticas, pois a partir dela é possível avançar 

no estudo do chargismo como uma modalidade de “carreira”, de trajeto profissional possível 

dentro do jornalismo. A carreira pode ser entendida como a trajetória que se desenvolve 

dentro de um grupo e se realiza tanto pelas posições objetivas ocupadas por um indivíduo nas 

organizações ocupacionais deste, quanto pelas percepções e sentidos que este mesmo 

indivíduo dá à sua tarefa nos diferentes momentos de sua vida (BECKER, 2008). Assim 

sendo, ao tomarmos o trabalho de produção de charges para jornais como um tipo de 

atividade jornalística torna-se possível pensar o chargismo como uma atuação de “mão-

dupla”, ou seja, como uma inserção profissional que age sobre o espaço em que atua e é 

influenciada por ele. Isso se faz importante porque assim podemos tratar a socialização no 

universo da imprensa como uma instância de aprendizagem de um ofício. 

        Com relação ao fato de pensarmos o trabalho de confecção de charges para jornais como 

uma atividade profissional diferente daquela da do cartunista (da do produtor polivalente de 

ilustrações), vale frisar que isto se deve não somente à íntima ligação do desenho chárgico 

com historia e com a prática jornalística, como também à constituição de um espaço 

específico para o chargismo dentro dos jornais. A virada do século XIX para o XX assiste ao 

crescimento da importância da atividade do cartunista no espaço jornalístico brasileiro, tanto 

que o cartunismo foi uma das primeiras atividades ligadas ao jornalismo a se profissionalizar. 

Desse período até os anos 1950, a produção e veiculação de gravuras se tornaria prática 

corrente nos impressos por todo o Brasil. Porém, na segunda metade do século XX o setor de 

produção de gravuras para jornais se reordenaria, e dentre os efeitos dessa reordenação 

tivemos justamente a constituição do espaço da prática chargística no jornalismo. Como já 

visto nesta dissertação, a mudança de cenário se deu em dois contextos sócio-político-

tecnológicos que se sucederam entre as décadas de 1960 e 1990 e que incidiram sobre todo o 

espaço jornalístico brasileiro. 

                                                           
35

 Vale ressaltar que é muito comum a utilização de textos breves em charges, são frases curtas que geralmente 
aparecem em “balões”. O que se quer aqui, entretanto, é enfatizar a dicotomia existente entre modo de 
comunicação verbal e o imagético ou não-verbal.  



 

        O primeiro contexto ganhou ares entre os anos 60 e 80 e foi caracterizado pelo regime 

militar de exceção (1964-1985), pelos efeitos da contracultura36 no jornalismo ─ o new 

journalism e a imprensa underground, especialmente ─ e pela disseminação do modo de 

impressão a frio ou off-set na imprensa brasileira. Dentre os efeitos desse contexto sobre o 

jornalismo do período podemos destacar o desenvolvimento da chamada imprensa alternativa 

ou nanica37. Segundo Bernardo Kucinski (2003:16), a imprensa alternativa surgiu em 

oposição ao regime militar e em um ambiente de limitação à produção intelectual-jornalística. 

Mais especificamente, emergiu da articulação entre o desejo das esquerdas em protagonizar as 

transformações que propunham com a busca, por parte de jornalistas e intelectuais, de outros 

espaços de atuação para além da grande imprensa e da universidade (KUCINSKI, 2003:16). 

Influenciados por essa onda contracultural no jornalismo e em contraposição à ditadura, 

muitos grupos se articularam para produzir mídias que expusessem e disseminassem seus 

ideais. Para tanto, muito contribuiu a disseminação do método simplificado off-set, pois, 

pensando em diminuir os custos pela disponibilização do tempo ocioso dos equipamentos, as 

gráficas dos grandes jornais do período ofereciam a impressão de pequenas tiragens à baixo 

custo o que acabou viabilizando e até estimulando a empreitada de “pequenos jornais”.  

          Mas não foi somente no sentido da proliferação dos “nanicos” que a disseminação do 

off-set contribuiu, pois ao trazer novas possibilidades de uso de imagens desenhadas essa 

inovação técnica fez do jornal um amplo espaço de veiculação de gravuras e, 

consequentemente, de atuação dos ilustradores38. É bem verdade que mesmo antes da 

assimilação dessa nova tecnologia a imprensa do sudeste brasileiro (do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, especificamente) já se utilizava muito bem do potencial das ilustrações, porém, foi 

somente com a introdução desse novo agente que um jornalismo ilustrado se desenvolveu nos 

quatro cantos do país. Conquanto, o ambiente de repressão da ditadura militar e a projeção 

alcançada pelos jornais alternativos de humor elevaram em importância a veiculação de 

charges e de outros desenhos crítico-humorísticos. Se antes as charges representavam apenas 
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 Revolução nos costumes, nas formas de pensar e agir por que passou a civilização ocidental e/ou capitalista 
entre as décadas de 60 e 70 do século XX. Podem ser tomados como indicadores dessa reordenação “o 
movimento estudantil”, o rock’n’roll, “o feminismo”, “o pacifismo”, o uso das drogas, a livre discussão sobre o 
homossexualismo, “os marxismos”, “o anarquismo”, “o movimento hippie”, as comunidades alternativas, o 
vegetarianismo, dentre tantas outras posturas ideologizadas comuns à juventude da época. 
37

 Modalidade de impresso caracterizado pelo formato tabloide, aproximadamente 33 x 28 cm, ou seja, 
dimensões menores que a dos jornais tradicionais. Tais jornais propagavam um formato de jornalismo alternativo 
para a época em que surgiram (período da ditadura militar no Brasil). Eram porta-vozes das insatisfações em 
relação ao regime militar, cobravam veementemente a restauração democrática, o respeito aos direitos humanos 
e mudanças nos rumos da economia. 
38  Vale ressaltar que o jornalismo no Rio de Janeiro é uma exceção a essa regra. Pois, apesar das limitações 
técnicas, os jornais cariocas já eram um espaço de grande veiculação de gravuras e, consequentemente, de 
atuação de ilustradores desde finais do século XIX. 



 

uma das modalidades de desenho produzidas pelo setor de ilustrações das folhas, nesse novo 

ambiente elas se transformaram num dos focos de atenção dos ilustradores de jornais. 

           A expressão que as charges e as gravuras de humor político alcançou nesse período foi 

muito contundente. Começou na grande imprensa com os suplementos de humor de meados 

dos anos 1960 (“Cartum” no Jornal dos Sports, “O Centavo” no O Cruzeiro, “Manequinho” 

no Correio da Manhã , dentre outros) e  ganhou corpo nos “nanicos” entre finais dessa década 

e os anos 1970 (Pif-Paf, O Pasquim, Movimento, Opinião, Grilo, Balão, Fradim, dentre 

tantos outros). Segundo Kucinski (2003:44), driblando a censura e fugindo da “má vontade” 

da grande imprensa, os chargistas desempenharam papel central na resistência à ditadura.  

Desde o começo, os humoristas evitaram a caricatura; recorreram muito mais 
à charge para a qual não faltavam os ingredientes essenciais: os tipos e as 
situações genéricas que o público podia identificar facilmente, generais 
sobrecarregados de medalhas, agentes truculentos da polícia, os coronéis 
neurotizados pelo anticomunismo dirigindo Inquéritos Policiais Militares, 
que inspiravam mais riso do que temor (...) Com a arma poderosa da ironia o 
humorista penetrava nas contradições entre palavra e ato enfatizando o 
grotesco das situações. 
            Com seu apego à hierarquia, o sistema militar avaliava como 
perigoso o uso da caricatura. Ao deformar fisionomias, dissecando e 
expondo os traços críticos da personalidade, a caricatura individualizava o 
ataque, abrindo o flanco a retaliações diretas. Em alguns jornais interioranos, 
nem mesmo a charge política genérica era permitida. Além de raras, as 
caricaturas eram quase sempre dos civis, que apoiaram o golpe, como os 
governadores Carlos Lacerda e Ademar de Barros (KUCINSKI, 2003:45). 

 
          Enfim, os produtores de charges criaram nos alternativos um modo próprio de fazer 

jornal, um jornalismo crítico, humorístico e caricato que, em certa medida, seria assimilado 

por pequenos e grandes jornais por todo país a partir do período da redemocratização. Dentre 

os traços desse jornalismo incorporados pelo restante da imprensa, a publicação de charges se 

apresenta como o mais sensível. Com a abertura política e com as facilidades de reprodução 

de gravuras garantidas pela disseminação do método de impressão à frio, a veiculação do 

desenho chárgico se transformou numa constante, ou melhor, numa necessidade para a mídia 

impressa brasileira. Ou seja, foi nesse período e nesse contexto que a prática chargística com a 

qual estamos familiarizados conquistou o espaço que tem até os dias de hoje dentro dos 

jornais. 

            O segundo contexto a interferir diretamente no trabalho de produção de recursos 

imagéticos e a permitir a “profissionalização” (especialização) do chargismo de jornais se deu 

na virada da década de 1980 para a de 1990. Nesse período, novas tecnologias de produção de 

recursos gráficos (desenhos, gravuras, etc.) foram desenvolvidas e se disseminaram no 

universo da imprensa brasileira. Essas tecnologias giraram entorno dos avanços da 



 

computação gráfica que, ao “facilitarem” e “modernizarem” a confecção de recursos 

iconográficos, retiraram boa parte da função dos produtores manuais de ilustrações. Nesse 

momento, contrariamente ao que uma análise preliminar e superficial possa levar a concluir, o 

espaço de produção de charges para jornais é reafirmado. Suas estruturas de inserção ou 

credenciamento se rearticularam, e isso acabou por fazer do chargismo de jornais uma 

“atuação profissional” com estruturas e critérios de existência e de atuação próprios. 

          Ao dominarem o setor de produção de recursos imagéticos para as folhas, as 

tecnologias informacionais de produção gráfica balizaram a especialização do ofício dos 

ilustradores de jornais no sentido da produção de desenhos humorísticos, especialmente 

charges. Para ser mais claro, essa nova realidade fez com que o trabalho de confecção dos 

recursos gráficos para a imprensa passasse a ser dominado pelos técnicos em informática 

gráfica, mas a produção das gravuras humorísticos ─ desenhos que continuaram a ter espaço 

nos impressos mesmo após a informatização ─ permaneceu nas mãos dos artistas do traço. Ou 

seja, se antes do advento da informática gráfica todos os trabalhos ilustrativos para os 

impressos eram realizados pelos produtores manuais de gravuras, depois dela os infografistas 

passaram a disputar espaço com os desenhistas, fato que acabou por provocar a reestruturação 

do espaço de produção de ilustrações para jornais e a especialização do trabalho nele 

realizado. A partir de então, quase toda a parte referente às iconografias (logotipos, desenhos-

propaganda, infográficos, entre outros) ficaria reservada aos especialistas em computação 

gráfica, já o trabalho de produção de desenhos humorísticos restaria a cargo dos artistas do 

traço: chargistas (produtores de charges) e cartunistas (produtores de gravuras de humor em 

geral ─ cartuns, tiras humorísticas e histórias em quadrinhos).  

        Vale ressaltar, entretanto, que aos praticantes do desenho artístico não é vedado o recurso 

à informática gráfica, tanto que muitos deles se caracterizam justamente pelo uso de tal 

recurso. Conquanto, a produção de desenhos humorísticos é uma atuação artística que exige 

dos seus praticantes uma marca distinguidora que só pode ser imprimida pela demonstração 

de habilidades próprias. Não estamos com isso querendo dizer que a utilização de recursos 

iconográficos nos jornais é pautada somente pela capacidade técnica de fazê-lo, e nem que as 

definições das diferentes posições de produtor de desenhos para impressos tiveram essa 

capacidade como único balizador. Porém, não podemos negar que as possibilidades 

tecnológicas de impressão de gravuras junto ao texto jornalístico desempenharam papel 

significativo nos diversos contextos. 

         Esse momento pode ser tomado como o da grande virada do chargismo de jornais, ou 

melhor, como o da sua “profissionalização”. Essa nova realidade trazida para o jornalismo 



 

pela assimilação da computação gráfica trouxe resultados para além do direcionamento de 

funções, ela tornou possível aos produtores de charges desenvolverem uma atuação dentro dos 

jornais apenas como chargistas. Ou seja, o chargismo se transformou em uma nova posição, 

um novo ramo de atividade jornalística que emergiu do processo de desenvolvimento do setor 

de produção de recursos gráficos para jornais. A partir de então, à exemplo da reportagem, da 

fotografia e do colunismo, o chargismo se transformou em mais uma atuação a compor o 

leque de atividades do universo jornalístico. 

         Enfim, sendo expressamente o desenho humorístico mais veiculado atualmente na 

imprensa e graças às suas especificidades, a charge é mesmo um gênero jornalístico. Porém, a 

atuação do seu produtor levou ao menos dois séculos para se especializar e ser reconhecida 

como própria à imprensa. Foram necessários o desenvolvimento de novas formas de fazer 

jornal e reordenações no setor de produção de recursos imagéticos para a imprensa para que o 

chargismo de jornais pudesse ser percebido como uma atividade jornalística e diferente da dos 

demais produtores de desenhos. Isso só foi possível, entretanto, pela constituição de um 

espaço próprio para a atuação de chargista dentro dos jornais, pela especialização do trabalho 

de produção de charges para a imprensa e pela delimitação de um corpo de 

conhecimentos/habilidades específicos para o exercício de tal atividade. 

 

3.3 – “Fazendo-se” Chargista de Jornais: inserção no espaço jornalístico e 

desenvolvimento de habilidades chargísticas. 

 

            Como já apresentado, esta pesquisa comunga do viés da “sociologia das profissões” 

que entende as profissões como fruto de processos de construção, delimitação e imposição de 

saberes específicos e de áreas de atuação próprias ao desempenho de determinada atividade. 

Assim sendo, a análise aqui realizada acerca do chargismo jornalístico busca entender quais 

competências um chargista de jornal precisa possuir para se apresentar como tal. Como visto 

no tópico anterior, a charge possui especificidades (jornalísticas e artísticas) que fazem do seu 

trabalho de produção diferente do das demais formas de desenhos humorísticos. Dessa forma, 

pode-se afirmar que nem todo desenhista é dotado das competências necessárias para atuar 

enquanto chargista de jornais. Mas, quais competências/qualificativos são esses e como eles 

são adquiridos? A partir de agora, este capítulo tratará dessa questão e de seus 

desdobramentos. Para tanto, são tomados o espaço de produção de charges para jornais em 

Sergipe e os itinerários profissionais de alguns chargistas deste estado. 



 

           Com relação a Sergipe, somente pode-se falar sobre um espaço de produção de charges 

para jornais a partir da década de 1970, justamente em meio àquele contexto que fez o 

desenho chárgico ganhar destaque na grande e na pequena imprensa de todo o Brasil. 

Coincidentemente, esse espaço se constituiu juntamente com o desenvolvimento de 

departamentos de produção de ilustrações por parte dos impressos locais. Com o 

desenvolvimento de setores de produção de ilustrações vieram os ilustradores, desenhistas que 

nesse período eram responsáveis por todos os tipos de trabalhos ilustrativos para os jornais, 

inclusive a confecção de charges. Nossos primeiros ilustradores eram pessoas que gostavam 

de desenhar, de reproduzir gravuras que elas viam em revistas e jornais de fora do estado. Ou 

seja, eram agentes que possuíam como habilidades para a produção de desenhos para a 

imprensa apenas aquelas adquiridas por conta própria nos seus esforços autodidáticos. Isso 

refletia nos primeiros trabalhos gráficos publicados, pois essas gravuras ainda não possuíam o 

vigor do traço amadurecido. Com o passar do tempo, é inegável que tais produções ganharam 

em qualidade e isso se credita à prática, à aprendizagem do ofício que se realizou no exercício 

dessa atividade no jornalismo.  

          Com relação ao chargismo, o processo de aprendizagem na prática e no espaço 

jornalístico é ainda mais contundente e necessário. Pois, não dispondo de uma estrutura 

formal de capacitação e graças às suas especificidades enquanto gênero jornalístico, o 

chargismo é ainda mais devedor dessa experiência com o dia a dia, com a prática profissional 

jornalística. Em contrapartida, um estudo desta atividade não pode se restringir apenas às suas 

especificidades enquanto prática componente do universo da imprensa. Quando um chargista 

realiza seu trabalho ele se utiliza de saberes “propriamente” jornalísticos, mas ele o faz sob 

uma base diferente: o desenho artístico. Ou seja, a atuação do chargista no jornal é realizada 

através da articulação entre competências advindas das esferas do jornalismo e das artes. 

 

3.3.1 – O Desenho Artístico e a Atividade do Chargista. 

 

         Dentre os recursos iconográficos que compõem um impresso noticioso, as gravuras de 

humor diferenciam-se pelo fato de serem manifestações artísticas. Ou seja, não são desenhos 

meramente ilustrativos, mas sim representações dos sentimentos e das formas de pensar do 

seu produtor que, pela especificidade do seu traço, dá uma identidade às suas produções 

tornando-as irreproduzíveis por outrem. Sendo uma gravura artístico-humorística, a charge 

partilha também dessas especificidades, porém ela diferencia-se por sua característica singular 

de expressão própria de um artista que se realiza pela forma única de encadeamento de ideias 



 

e posicionamentos em forma de desenho. Assim sendo, a um chargista é necessário o 

desenvolvimento de competências na arte de desenhar, pois somente assim ele poderá 

exprimir-se graficamente.  

          As técnicas em desenho artístico são realmente indispensáveis aos produtores de 

charges e isso pode ser dimensionado, inclusive, através importância dada pelos próprios 

chargistas ao desenvolvimento de uma competência cara aos artistas visuais, “o traço”: “O 

mais importante no cartunista, no artista é criar o seu traço próprio” (Entrevista com “C”); 

“(...) comecei... uns traços verdes... aí fui ficando, fui ficando, o traço foi amadurecendo” 

(Entrevista com “B”). Porém, o processo de aprendizagem destas técnicas é diverso, ou seja, 

não existe um padrão de “capacitação” para o desenhista de charges. O processo de 

arrecadação dessas habilidades pode passar por atuações no universo das artes, pelo exercício 

do desenho em outras esferas como as da publicidade e da arquitetura ou mesmo pela prática 

autodidática. A análise das trajetórias a seguir será, portanto, direcionada a nos dar uma 

dimensão de como se dá esse aprendizado nesses espaços de atuação.  

           De origem humilde, “B” começou a desenhar e a pintar ainda no período de escola. 

Graças a ajuda (doação de materiais ─ telas, tintas, pincéis), as dicas e a observação do 

trabalho de dois artistas plásticos39 (Elias Santos e Pedro da Silva) que eram também 

professores da escola em que estudava (Colégio Estadual Francisco Rosa), este aracajuano 

pôde se ambientalizar e iniciar-se no universo do desenho e da pintura artísticos. Segundo este 

próprio artista, sua técnica se desenvolveu pelo aperfeiçoamento do seu traço, o que se deu 

através da observação dos trabalhos de outros artistas, pela participação em encontros de 

pintores sergipanos, enfim, adveio da inserção/atuação no mundo artístico.  

 
(...) geralmente quem desenha, a grande maioria dos artistas plásticos (...) 
começa quando é criança né? (...). Como é um dom é uma coisa que ele já 
vem desenvolvendo de pequeno o que ocorre é que ele vai tendo mais 
informações, vendo outras charges vendo outros desenhos e começa a ter 
mais interesse ainda, né? Então, foi o meu caso ... igual a maioria começa já 
com o alfabeto, os primeiros números ... começa também os primeiros traços 
e aí no caso do desenhista isso evolui, no caso da pessoa que não tem dom 
para ali. (...) Eu encontrei uma vez o artista plástico Elias Santos, foi na 
época que eu conheci ele, na década de oitenta [de 1980] e aí eu fui visitar o 
ateliê dele que era na escola que eu estudava (...) e ali trabalhava Elias e 
Pedro da Silva (...) então, comecei a ficar ali no intervalo sempre pra lá ver 
eles pintando e me encantei com aquilo, peguei amizade com Elias comprei 
minha primeira telinha e comecei a pintar. (...) minha primeira exposição foi 

                                                           
39

 Artes plásticas ou belas-artes dizem respeito à criação de obras (desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e 
colagens) representando o mundo real ou imaginário mediante a utilização de elementos visuais e/ou táteis 
(papel, tinta, gesso, argila, madeira, pedra, metais, programas de computador, entre outros).  



 

em oitenta e três, no Primeiro Salão dos Novos, no Primeiro Salão dos 
Novos Artistas da Galeria Álvaro Santos (Entrevista com “B”). 

 

 Como visto, “B” começou a enveredar pela atuação no mundo das artes ainda muito 

cedo, sua primeira exposição foi aos 16 anos de idade e seus trabalhos com telas já 

ultrapassaram as fronteiras de Sergipe e do Brasil. Em paralelo à pintura, este artista possui 

um histórico de atuações no sentido da ilustração de livros, como auxiliar de desenho no 

departamento de arquitetura da SMTT de Aracaju e como ilustrador das campanhas 

publicitárias e educativas do órgão público em que trabalha atualmente ─ DETRAN/SE.  

 

(...) a minha primeira exposição justamente foi na... na Álvaro Santos, na 
Galeria de Arte Álvaro Santos e... os primeiros quadros foram, tinham a ver 
com ... a Ponte do Imperador, o Mercado [Mercado Thales Ferrás, que fica 
no centro da cidade de Aracaju], inclusive eu vendi esses quadros que foi o 
me estimulou né, a continuar a desenhar e pintar (...). Nessa época eu tava 
trabalhando como fiscal na SMTT [Secretaria Municipal de Transporte e 
Transito de Aracaju], só que trabalhava dentro né, interno, não trabalhava na 
rua. Lá também fazendo uns desenhos só que desenhos mais técnicos né, 
cobrindo plantas, cobrindo projetos... só cobrindo não fazendo porque eu não 
era arquiteto nem engenheiro só cobria as plantas e fazia cartazes de avisos, 
essas coisas (Entrevista com “B”). 

 

        Essa experiência com desenhos, ou melhor, com reprodução de gravuras foi muito 

importante para a “formação” de “B”. Conforme relatado por ele em entrevista (ver trechos de 

entrevista com “B” transcritos nas páginas 80 e 83 deste trabalho), sua atuação com charges 

só começou depois de algumas experiências com desenhos na SMTT. Vendo os trabalhos de 

alguns chargistas da década de 1980, o chargista em questão começou a confeccionar “uns 

desenhos muito verdes ainda” dos seus colegas de trabalho e publicá-los num panfleto 

humorístico da referida instituição: o “catraca felina”. Ciente disso, Bosco Mendonça, um dos 

diretores da SMTT à época, intermedeia a ida deste desenhista para o recém-criado Correio 

do Povo, impresso em que “B” inicia sua carreira. Enfim, pelo exposto acima podemos 

perceber como a experiência com desenhos artísticos foi importante para a “formação” deste 

chargista que começou com uns traços “muito verdes” e que, com o passar do tempo e a 

experiência, amadureceram até atingirem o patamar atual. Outro exemplo de aprendizagem da 

arte da gravura artística na atuação, no universo das artes plásticas e da ilustração pode ser 

visto no itinerário de “F”. 

Na verdade... charge pra mim, charge pra mim é uma coisa nova né, há mais 
ou menos um ano atrás eu comecei na área de charge, mas eu fazia 
ilustrações com grafite no caso, né... desde os dez anos de idade que eu faço. 



 

(...) Quando o cara, o cara... começa a rabiscar ele... começa por curiosidade 
né, porque vê (...) um desenho, acha interessante ai quer reproduzir (...) Eu 
lembro quando eu comecei a... a... a ver que... ia dar pra a coisa né, ai 
comecei a pegar algumas encomendas em casa também, pra fazer algumas 
coisas, ilustrei livros lá de um poeta lá de Lagarto [cidade do interior do 
estado de Sergipe]. (...) Antes de... de entrar nessa, nessa área, nessa linha da 
charge eu fazia mais as ilustrações no grafite. Era... começou basicamente 
por ai mesmo, com o grafite mesmo (...) aproveitava as ilustrações, o pessoal 
gostava... das ilustrações e procurava viu, tem uns dois ou três livros lá [de 
Lagarto] que eu ajudei... com minhas obras na ilustração do livro (Entrevista 
com “F”).. 

 

Porém, nem todos os chargistas têm no universo das artes plásticas sua referência para 

o desenvolvimento de habilidades no sentido do desenho artístico. Na verdade, a maioria 

deles adquiriram essas competências através de esforços autônomos, geralmente ainda na 

juventude, no sentido de copiar, de reproduzir trabalhos de outros artistas, desenhos animados 

e gravuras em geral. Essas competências por sua vez se desenvolveram no dia a dia, na prática 

dentro de agências de publicidade ou mesmo do chargismo dentro dos jornais. Esse é o caso 

de “A”, “C”, “D”, “G”, “H”, “I” e, em grande medida, também de “B” e “F”, pois a maior 

parcela do processo de aprendizagem de um artista não pode vir do espaço em que ele atua, 

mas sim do esforço individual no sentido do aprimoramento da técnica. Os dois relatos a 

seguir são demonstrativos desse esforço autodidático como instância de aperfeiçoamento da 

arte de desenhar. 

Eu não fiz nenhum curso, eu tive “curso” de prática, praticando... (...) fazia 
cenário, sempre trabalhei em jornal estudando, nas horas de folga sempre 
gostei de escrever também, sempre gostei de fazer poesia e sempre gostei de 
desenhar eu era desenhista né, nunca sei que tivemos assim um curso 
específico não porque não existia curso específico pra... fazer... os cursos 
específicos era o próprio jornal, era o próprio cartaz, era a própria ilustração 
como nenhum artista antigamente não fizeram curso nenhum (...) Não, não 
fiz nenhum curso não (...) sempre trabalhei com agência [de publicidade], 
sempre por esses caminhos... práticas de vida, sempre trabalhei nas 
vanguardas de agência e de jornal... sempre fui publicitário, sou publicitário 
por requisição do direito de lei quê eu estava na primeira agência de 
publicidade daqui [do estado de Sergipe] quando entrou o primeiro curso 
[Quando foi criado o primeiro curso superior de publicidade em Sergipe] 
tivemos que nos cadastrar todinho, quê equivalia a um curso superior de 
publicidade, né (Entrevista com “D”). 
Na escolas... os trabalhos que eram feitos nas escolas, eu fazia e todo mundo 
se admirava né, fazia com caneta “bic” (...) aí eu fui... fui... fui... quando eu 
pensei que não eu tava desenhando de forma até profissional (...) aí cheguei 
fui nas agências [de publicidade], feito maluco, dizendo ‘eu sou desenhista, 
eu faço e aconteço’ (...) aí me deram oportunidade, aí eu comecei como 
assistente de arte, não, assistente de desenhista (...) na RM Assessoria de 
Comunicação e Negócios [uma empresa de publicidade da cidade de 
Salvador, capital do estado da Bahia] (...) aí fui crescendo profissionalmente, 
depois fui ser arte-finalista (...) aí já fui pro departamento de criação, ai fui 



 

crescendo, fui me desenvolvendo e... no geral, eu sou publicitário autodidata, 
não tenho formação... acadêmica, mas pelas agências em que eu passei eu 
tenho uma... uma noção do que é a linha que eu quero (Entrevista com “G”). 

  

          Todos esses excertos são demonstrativos não só da grande importância da posse de 

habilidades em desenho artístico para o chargista, como também do quão desempenhou papel 

indispensável a prática e a inserção/atuação em espaços de produção de gravuras artísticas 

para o desenvolvimento de tais competências. Assim sendo, inexistindo uma estrutura formal 

de capacitação dos chargistas para o desenho artístico, a análise dos dados apresentados acima 

nos leva a identificar a existência de dois padrões principais de aprendizagem da habilidade 

de desenhista. 

           O primeiro desses padrões pode ser entendido como o de inserção no universo das artes 

plásticas, especialmente da pintura e da gravação, e é representado entre os chargistas 

considerados por “B” e “F”. Por suas falas e por outras fontes (sites e blogs pessoais da 

Internet, livros ilustrados, telas expostas, materiais jornalísticos e científicos retratando a 

amplitude de seus trabalhos, entre outros) é possível perceber como a atuação artística 

desempenhou papel de destaque no aprendizado das técnicas de desenho nesses dois casos. 

Pois, antes de entrarem no universo da produção de charges esses dois chargistas já possuíam 

não só um histórico como também um reconhecimento enquanto artistas plásticos, 

reconhecimento este que divide espaço atualmente com o prestígio possuído no tocante a 

confecção de charges para jornais. Tal fato é tão contundente porque foi graças a uma 

intersecção entre essa atuação artística com o espaço do jornalismo que estes agentes se 

tornaram chargistas. 

         O segundo padrão pode ser apreendido como aquele da inserção em agências de 

publicidade e que, entre o corpo de chargistas considerados, é representado por “A”, “D” e 

“G”. Tudo o que estes artistas do traço relataram, juntamente com os dados acerca de suas 

atuações anteriores ao chargismo no universo da propaganda visual, nos faz perceber como o 

trabalho de produção de gravuras publicitárias forneceu a estes chargistas as habilidades em 

desenho necessárias para o trabalho de confecção de charges. Isso fica claro porque até os 

anos 1980 toda a parte de gravuras, de imagens gravadas para as agências publicitárias era 

realizada à mão. Então, experiências no setor de produção gráfica dessas empresas até o 

período em questão ─ e esse é o caso dos chargistas citados acima ─ são importantes 

fornecedores de competências para a atividade de desenhista de desenhos humorísticos. Ainda 

mais porque as trajetórias desses agentes apontam para o fato de terem sido essas vivências 



 

profissionais na publicidade visual, especialmente aquelas vinculadas ao espaço da imprensa, 

o fator preponderante para suas atuações posteriores enquanto chargistas de jornais. 

         Mesmo assim, é bom que fique claro que para o desenvolvimento de habilidades de 

produção de gravuras artísticas é necessário uma dose de curiosidade, de esforço individual. 

Não se aprende a ser artista do traço apenas pintando ou produzindo gravuras publicitárias, 

muitos dos produtores de charges em atividade hoje se fizeram chargistas sem terem passado 

por estes espaços. Esse e o caso de três dos agentes considerados “C”, “H” e “I”, estes já 

entraram nos jornais como produtores de desenhos humorísticos e sem uma experiência 

anterior em ambientes especializados que lhes garantissem uma competência técnica para tal. 

Isso pode ser visto através de frases do tipo “na adolescência eu desenhava tudo, agente ia pro 

cinema (...) chegava em casa eu ia desenhar todas as cenas do filme” (Entrevista com “C”), 

“Sou autodidata, comecei por mim” (Entrevista com “H”) e “desde guri (...) desenhava super-

heróis, revistas em quadrinhos” (Entrevista com “I”). Vale salientar, entretanto, que mesmo 

para aqueles que tiveram experiências anteriores em espaços voltados para a arte de desenhar, 

muito de suas habilidades dependem da persistência e do desenvolvimento de aptidões 

próprias. Enfim, a aquisição das competências em desenho indispensáveis ao chargista podem 

ser obtidas em espaços destinados ao trabalho gráfico, como também pelo desenvolvimento 

das aptidões individuais de cada um. 

 

3.3.2 – O Jornal como Espaço de Aprendizagem Primordial do Ofício do Chargista. 

 

           É bem verdade que as habilidades em desenho artístico são indispensáveis ao 

chargismo de jornais, porém é no espaço da imprensa, na prática no interior do jornalismo que 

um chargista se faz. Como já salientado, a atuação do chargista no impresso vai além da 

simples produção de gravuras humorísticas. O processo de construção de uma charge se 

assemelha ao da notícia, então, para desenvolver seu trabalho o chargista precisa se utilizar de 

competências próprias ao jornalista. Mas, como o produtor de charges para jornais desenvolve 

essas competências? É justamente a respeito dessa questão que este tópico vai discorrer. 

         A existência de instituições destinadas à capacitação são um dos pontos mais 

apresentados quando se trata de atividades profissionais, porém somente a passagem por essas 

estruturas de formação não são suficientes para a aprendizagem de um ofício. Para que tal 

processo se concretize é necessária uma experiência junto do grupo que domina as 

especificidades de determinada modalidade de trabalho. Para o caso das profissões 

jornalísticas, isso não poderia ser diferente. Segundo Pena (2005:71), alguns conhecimentos 



 

jornalísticos, como “decidir o que é ou não é notícia”, só podem ser assimilados pela vivência 

nesse grupo, pois “os jornalistas se valem de uma cultura própria”. Nesse sentido, ao pensar a 

atividade desenvolvida dentro dos jornais como um conjunto de práticas e formas de pensar 

compartilhadas alguns autores confirmam essa ideia. Para Bourdieu (1997:47), a prática 

jornalística baseia-se em uma “série de assunções e crenças partilhadas”. Para Zelizer (2000), 

o grupo profissional dos jornalistas se constituiu numa “comunidade interpretativa”, ou seja, 

os jornalistas partilham de um enquadramento de referência para trabalhar. Seguindo nessa 

mesma linha, Traquina (2005) entende a “tribo jornalística” como um grupo do qual só se 

pode fazer parte mediante a assimilação de determinadas referências, assimilação esta que só 

pode ser efetuada pela vivência interna a essa “tribo”. Dessa forma, sendo o trabalho de 

produção de charges para jornais uma “profissão” jornalística, é no espaço da imprensa que o 

desenhista pode se fazer chargista. 

         Qualquer desenhista pode ser levado a produzir uma gravura crítica, uma charge com 

relação a um tema que lhe instigue. Pode ser uma atitude de determinado personagem 

político, um contexto vivido no ambiente de trabalho ou mesmo uma forma de expressar 

opiniões ideologicamente marcadas num folheto de partido político, sindicato, organização da 

sociedade civil ou ainda em sítios da Internet. Porém, o chargista de imprensa, aquele que 

produz charges rotineiramente para jornais, precisa bem mais do que estímulos para desenhar. 

Assim como os demais jornalistas, o chargista deve dominar saberes profissionais próprios ao 

ambiente da mídia, ele precisa possuir um conjunto de competências que Ericson, Baranek e 

Chan (1987:113) chamam de “vocabulário de precedentes”. Este compõe-se de três saberes 

básicos, “o saber de reconhecimento”, “o saber de procedimento” e “o saber de narração”. 

Através do “saber de reconhecimento” o chargista vai poder reconhecer quais acontecimentos 

possuem valor enquanto notícia e, para isso, ele se utiliza dos critérios de noticiabilidade. O 

“saber de procedimento” refere-se aos processos de recolha dos dados para a elaboração da 

notícia, ou melhor, para a confecção da charge e, por fim, o “saber de narração” consiste na 

habilidade em expor todas as informações selecionadas de forma interessante, agradável ao 

público a que se destina. Todas essas competências eminentemente jornalísticas são também 

indispensáveis ao chargista de jornal porque o trabalho deste último não pode ser algo 

desvinculado, independente do que se produz no espaço da imprensa e, especialmente, no 

veículo noticioso para o qual as charges são produzidas. Enfim, o chargista de jornais precisa 

estar alinhado à prática jornalística, ao como atuar no universo midiático para que suas 

críticas desenhadas não se tornem ilustrações descontextualizadas, mal formuladas e, por isso, 

incompreensíveis ao público leitor. 



 

       Segundo Traquina (2005), “a aprendizagem deste ‘vocabulário’ constitui um processo 

sutil, de acumulação, baseado na experiência e nas transações diárias com colegas, fontes, 

superiores hierárquicos e textos jornalísticos” (TRAQUINA, 2005:41). Ou seja, é somente se 

inserindo, vivenciando o espaço do jornalismo que se pode aprender as competências 

específicas e necessárias ao desenvolvimento de atividades dentro do próprio universo 

jornalístico. Para os chargistas, assim como para os demais profissionais de imprensa, essa 

concepção de jornal enquanto “escola” é muito válida e se justifica quando nos debruçamos 

sobre os itinerários profissionais dos agentes considerados: dos oito (8) chargistas contatados, 

sete (7) passaram a atuar enquanto produtores de charges somente depois de inserções no 

meio jornalístico. Sem pretender fazer uma análise de teor quantitativista, esses dados 

corroboram com a tese aqui defendida, porém, através de um exame mais qualitativo isso se 

torna ainda mais claro. Por meio da análise dos trajetos profissionais e das expressões dos 

próprios chargistas acerca do desenvolvimento de suas habilidades em produzir charges essa 

ideia de aprendizagem na prática, no dia a dia do jornal fica explícita. As análises a seguir de 

relatos de chargistas serão direcionadas, portanto, a um melhor entendimento da importância 

da experiência dentro do meio jornalístico para tal aprendizado.  

          O trecho a seguir é de um depoimento feito por “B” acerca de seus primeiros tempos no 

extinto jornal Gazeta de Sergipe. Tendo sido contratado por esta empresa em 1988, este 

desenhista começou desempenhando as funções de colador e de ilustrador. Com o passar do 

tempo ele foi “amadurecendo”, seu traço evoluiu, assim como também evoluiu o seu lado 

jornalístico.   

(...) eu entrei como colador (...) só que eu fazia as colas tudo direitinho, mas 
tinha que... já as pauta pra eu fazer os desenhos, geralmente eu fazia um... 
uma ilustração de um editorial escrito por José Antônio Barreto e eu fazia os 
desenhos de acordo com ele. (...) comecei... uns traços verdes... aí fui 
ficando, fui ficando, o traço foi amadurecendo, o trabalho foi, foi 
amadurecendo comecei a desenvolver também uma certa (...) visão 
humorística da política e comecei a ler mais, comecei a me informar mais, 
usar informações, ver como é que podia fazer charges geralmente da política 
daqui e aí com o tempo fui amadurecendo, mas a “gazeta” [o jornal Gazeta 
de Sergipe] serviu também como um laboratório, uma... uma casa que eu 
aprendi. (Entrevista com “B”). 

 

         Mais especificamente, foi durante sua passagem pelo Gazeta de Sergipe que este artista 

do traço desenvolveu as habilidades jornalísticas que o fizeram um dos chargistas mais 

citados do círculo da imprensa sergipana, competências estas que lhe renderam o 



 

reconhecimento enquanto jornalista profissional40 por parte do sindicato dos Jornalistas de 

Sergipe. Foi nesse impresso que ele “desenvolveu uma visão humorística da política”, foi 

nesse “casa” que ele “aprendeu” a ser chargista-jornalista. Outro relato que expressa esse 

papel do espaço da imprensa como ambiente de aprendizagem de saberes jornalísticos pode 

ser observado à seguir, nos relatos de “D” e “I”. 

 
Em 1987 eu estava atrelado à agência Bonfim Publicidade, Bonfim 
Publicidade comprou este jornal, o Cinform... comecei a ajudar, aqui era da 
gente agente começou a botar o Cinform pra frente, mas antes disso nos 
meus tempos de estudante tinha um Diários Associados [na verdade um 
jornal integrante da rede Diários associados e que se chamava Diário de 
Aracaju] aqui do Assis Chateaubriand... tal, de Cláudio Cruz. Na época de 
setenta, setenta e um [década de 1970] agente já trabalhava nas redações, 
saía da escola ia pra as redações. Então... como o Diários Associados... 
Aracaju era uma cidade pequena, o Cláudio Cruz e Carlos Alberto que eram 
diretores da época de lá aproveitavam os estudantes com vocação pra... 
publicar, então eu publicava, fazia charges para o Diários Associados, pra A 
Tribuna de Heráclito Rollemberg isso tudo na época de setenta [década de 
1970] estudando mesmo, independente de entrar em jornal mais firme, né. 
Agora em jornal mais firme eu entrei através do Cinform mesmo, tive a 
obrigação de colocar o jornal pra frente, tive que aprender, tive que me 
aperfeiçoar (...) então, é um somatório de pontos pra a gente. Aqui [o espaço 
do jornal] todo dia mudando (...) é o trabalho, é o jornal, é a concorrência 
que faz com nós nos aprofundemos. (Entrevista com “D”). 

 
Comecei no Folha da Praia [jornal Folha da Praia] (...) tinha dezesseis anos... 
como ilustrador (...) pra produzir a charge eu gostava muito de Laerte [um 
chargista de jornais muito conhecido da época] eu lia assim... eu gostava d’O 
Pasquim, toda semana eu pegava O Pasquim (...) aqui em Aracaju você tem 
Alcosa que era um traço que eu copiava muito, tinha Betinho que era 
Betinho Silkscreen... ele fazia uns desenho maluco lá, tinha Beto que era 
outro cara, Pai Cesinha, tudo da Folha da Praia, a Folha da Praia foi um 
celeiro de muita gente, saiu muita gente de lá. (Entrevista com “I”). 

 

          Nesses excertos, fica claro como a experiência, a inserção nas redações dos jornais 

desempenhou papel importante no desenvolvimento das habilidades jornalísticas destes dois 

desenhistas: “é o trabalho, é o jornal, é a concorrência que faz com nós nos aprofundemos” 

(Entrevista com “D”); “a Folha da Praia foi um celeiro de muita gente” (Entrevista com “I”). 

Como visto no tópico anterior, “D” tem dedicado sua vida profissional à publicidade e foi 

justamente através dos desenhos-propaganda que ele se inseriu, ainda na juventude, em 

                                                           
40 Jornalista profissional é aquele que, mesmo sem diploma de conclusão de curso superior para a área 
jornalística, obtém o registro de jornalista (registro conhecido como DRT ou, mais recentemente como MTB) 
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Apesar de a lei que regulamenta esta profissão (Decreto-lei nº 
83.284, de 13 de março de 1979) fixar a exigência de formação superior específica para os jornalistas, muitas 
“brechas” na própria lei e constantes disputas judiciais tornaram possível a expedição de muitos registros 
profissionais a jornalistas não diplomados dos anos 1970 até os dias atuais.  



 

jornais como Diário de Aracaju e A Tribuna , passagens que lhe renderam as competências 

jornalísticas responsáveis não só por torna-lo um dos chargistas mais atuantes na imprensa 

sergipana, como também pelo seu reconhecimento enquanto jornalista profissional. O caso de 

“I” é bem parecido, ele entrou no Folha da Praia  como ilustrador fazendo um desenho por 

semana sobre temas variados, mas contagiado pelo humorismo d’O Pasquim (impresso 

alternativo e humorístico que, segundo Amaral Cavalcanti41, serviu de modelo para a criação 

do também humorístico e alternativo Folha da Praia) e pelo direcionamento do jornalismo 

vivenciado no impresso aracajuano, logo se enveredou pelo chargismo. 

  À exemplo desses três artistas do traço tratados acima (“B”, “D” e “I”), os chargistas 

“A”, “C”, “F” e “G” também tiveram em inserções no universo da mídia impressa um 

momento de aquisição de saberes jornalísticos indispensáveis à produção de charges para 

jornais. Já o caso de “H” é um pouco diferente. Possuindo um histórico de engajamento no 

Quilombo da Caixa D’água, um “grupo afro” do bairro Getúlio Vargas em Aracaju engajado 

na redução da violência e do uso de drogas na região, este artista do traço pôde desenvolver, 

através do panfleto dessa agremiação, seu talento em criticar graficamente a situação de 

excessos policiais e de abandono por parte do público a que sua comunidade estava 

submetida. Por meio desta atuação ilustrativa no referido panfleto e de sua aproximação com 

o universo sindical sergipano, este desenhista crítico se inseriu em jornais sindicais como 

produtor de desenhos cômico-críticos e charges. 

     

(...) tenho meu curso de Formação Sindical de nível técnico, né (...) de 
noventa e um [1991] fiz para a entrada no... no campo do jornalismo 
sindical, base para que eu pudesse ter material pra trabalhar meus desenhos 
(...) Foi na época em que eu desenvolvia meu trabalho aqui na ‘caixa 
d’dágua’ [Bairro Getúlio Vargas, cidade de Aracaju] como músico e criei o 
primeiro grupo afro de Sergipe o Quilombo da Caixa D’água e... por aqui ser 
um bairro negro era um bairro descriminado, era um bairro no centro da 
cidade e por ser no centro era campeão dos tráficos de droga da época dos 
anos oitenta isso aqui [década de 1980]. Com esse trabalho eu quis modificar 
a situação e consegui, foram nove anos terríveis (...) comecei [como 
chargista] com vinte anos no sindicato dos bancários (...) só ia no dia do 
jornal... agora ‘como é que me descobriram?’, um panfleto que a gente fazia 
aqui para denunciar a corrupção que envolvia a polícia, a polícia vinha 
aqui... a polícia chegava: ‘mão na cabeça!’, aqui a repressão policial era 
demais (...) agente tocava aqui, na rua (...) mas tudo começou por conta 
disso, a gente tinha um panfleto pra reivindicar, isso deu uma dor de cabeça 
‘a polícia sentava o caçete na gente’ e a gente ‘tome’ eu desenhava as 
situações, quadrinhos... e distribuía. Na hora de distribuir levava a partido 
político (...) mas fui chamado pro sindicato por conta disso (Entrevista com 
“H”). 

                                                           
41 Fundador e editor-chefe do jornal alternativo aracajuano Folha da Praia  (1981- ). 



 

 

         Dentre os jornais sindicais que “H” fez ou ainda faz parte podemos citar Água Quente 

(vínculo atual) ─ informe do sindicato dos trabalhadores da Companhia de Saneamento de 

Sergipe/DESO ─, Resistência (1993-2005) ─ impresso do Sindicato dos Bancários de 

Sergipe/SEEB-SE ─ e os informativos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 

Estado de Sergipe/SINTESE, do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de 

Aracaju/SINDIPEMA e da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal/APCEF, 

esses três últimos durante a década de 1990. Diferentemente dos demais chargistas aqui 

considerados, este desenhista começou a produzir “charges” antes mesmo de uma inserção no 

meio jornalístico. Porém, foi somente depois de sua vasta experiência como produtor de 

desenhos crítico-humorísticos no jornalismo sindical que este artista do traço pôde se inserir 

na grande imprensa. Seu primeiro jornal oficial foi o Primeira Página , impresso em que 

entrou em finais da década de 1990 e já ocupando a posição de chargista. Ou seja, este 

desenhista se fez chargista de jornais pelas competências em charge desenvolvidas na 

imprensa sindical. Em que pese as diferenças e similitudes existentes entre o jornalismo 

sindical e o de mercado não explicitadas aqui, o caso de “H” representa um padrão diferente 

de aprendizagem do saber chárgico porque a agenda42, a definição da pauta de temas e 

informações a serem trabalhadas nessas duas modalidades de imprensa obedecem critérios 

diferentes. Mesmo assim, esse caso reafirma a necessidade da arrecadação de competências 

próprias aos jornalistas para o desempenho da atividade de chargista de jornais. 

          Mas como é que um chargista se utiliza das habilidades jornalísticas para realizar o seu 

trabalho? Como se dá o processo de construção de charges para jornais? Assim como outros 

profissionais da imprensa diretamente dedicados à confecção daquilo que será veiculado, o 

chargista se utiliza de um conjunto de práticas e procedimentos muito específicos para a 

definição daquilo que deve ser noticiado e de como deve ser tratado/apresentado. Os relatos à 

seguir vão nos dar uma noção desse processo. 

 
Às vezes eu tô escutando rádio de manhã... porque o rádio, o rádio é quem 
pauta todo o trabalho jornalístico do dia seguinte de toda a classe 
jornalística. Porque o jornal agente pega, né? (...) eu leio o Jornal da Cidade 
todo dia, cinco e meia da manhã. Eu abro ele na mão e o rádio ligado, por 
quê? Porque eu sou um profissional e eu tenho que saber o que meu jornal 
publicou, né, de inédito, de matérias, né, e concomitantemente escutando 

                                                           
42 De acordo com os defensores da Teoria do Agendamento (teoria formulada na década de 1970 nos Estados 
Unidos por Maxwell McCombs e Donald Shaw) ao selecionar determinados temas a serem veiculados, em 
detrimento de outros, a mídia determina a pauta (agenda , em inglês) de informações para a opinião pública. 
Muitos fatores presidem a definição dessa pauta e os trabalhadores do universo da imprensa apreendem os 
conhecimentos necessários ao entendimento e domínio de tal definição atuando no próprio espaço jornalístico. 



 

rádio porque aí eu pauto a charge do dia. Eu tenho que estar sempre 
atualizado pra poder fazer um trabalho (...) sempre atual e dentro daquela... 
daquele ambiente convergente, né, que reúne todo o assunto do dia, 
polêmicas, o que passou, aquele negócio todo (Entrevista com “C”). 

 
O Jornal é semanal, né [o jornal Gazeta Hoje] aí na segunda feira agente faz 
a elaboração de pauta e... eu gosto de fazer sempre uma charge sobre uma 
coisa que esteja em evidência, principalmente assim... local. Ou, assim, tipo 
uma coisa de repercussão (...) aí agente tem uma semana pra elaborar isso aí, 
ver como é que tá, ver como é que vai ser (Entrevista com “G”). 

 

Durmo ouvindo rádio e acordo ouvindo rádio. Vejo muito blog, Cláudio 
Nunes [blog do Cláudio Nunes], Infonet, Fax-Aju de Braynner, vejo 
televisão e lendo... cruzo as informações e, a partir daí, crio as charges. 
(Entrevista com “B”) 

 

         Através dessas falas, podemos perceber como a inserção no universo jornalístico e, 

principalmente, as habilidades advindas dessa inserção são utilizadas na prática chargística 

para jornais. Esses saberes referem-se ao acompanhamento do que é produzido e/ou noticiado 

pela imprensa para a definição do que deve ser apresentado e como deve ser tratado numa 

charge. Ou seja, essas competências voltam-se ao processo de arrecadação de informações 

para a constituição de um posicionamento e para a delimitação do conteúdo do desenho 

chárgico. E isso fica claro em passagens do tipo “Eu tenho que estar sempre atualizado pra 

poder fazer um trabalho” (Entrevista com “C”), “eu gosto de fazer sempre uma charge sobre 

uma coisa que esteja em evidência” (Entrevista com “G”) e “Durmo ouvindo rádio e acordo 

ouvindo rádio (...) cruzo as informações e, a partir daí, crio as charges” (Entrevista com “B”), 

pois estar sempre atualizado e saber o que está em evidência ou o que é veiculado na imprensa 

são competências eminentemente jornalísticas. Segundo Sousa (2005:28-29) “Ser-se um bom 

jornalista é um desafio (...) exige atenção à actualidade, domínio dos assuntos e discernimento 

para distinguir o essencial do acessório (...) Exige capacidade de obtenção de informação 

credível”. Nesse sentido, da mesma forma que o fazem os demais jornalistas, o chargista-

jornalista precisa estar não só bem informado como também à par daquilo que é posto como 

notícia para o público ao qual se destina a sua produção, pois, do contrário, seus desenhos 

parecerão deslocados e descontextualizados.  

          Pelo exposto, podemos perceber que a inserção no universo jornalístico desempenhou, 

para os casos citados, papel de fundamental importância na arrecadação do conjunto de 

saberes balizadores do ser chargista de jornais. Esses dados só vieram a confirmar a premissa 

inicial defendida por um conjunto de autores (TRAQUINA, 2005; PENA, 2005; BOURDIEU, 

1997; ZELIZER, 2000) que afirmam ser o conhecimento, o “vocabulário” jornalístico um 



 

enquadramento de referência partilhado que só pode ser apreendido num processo 

imperceptível de acumulação baseado na experiência interna ao espaço da imprensa. Dessa 

forma, fica claro que para o universo dos chargistas de jornais, profissionais de imprensa tais 

como os repórteres, os fotógrafos e os redatores, é indispensável o desenvolvimento de 

habilidades jornalísticas, habilidades estas que, em alguma medida, são devedoras de 

vivências internas ao jornalismo. 

 

3.4 – Chargismo de Jornais: profissão e gênero jornalísticos. 

 

          Ao longo deste capítulo o chargismo foi tomado como um gênero jornalístico e o seu 

exercício dentro dos jornais como mais uma modalidade de atividade na imprensa. Apesar das 

suas várias implicações, tal posicionamento teve o mérito de possibilitar uma análise das 

especificidades e dos saberes necessárias ao trabalho de produção de charges para jornais. 

Isso só foi possível, entretanto, porque o conjunto dos chargistas de imprensa foi aceito como 

compondo um “grupo profissional”, ou seja, como regido por um corpo minimamente 

estruturado de competências e credenciais necessárias ao desempenho desta atividade. Muitos 

indicadores bibliográficos, históricos e também biográficos (apreendidos em entrevistas com 

chargistas) nos levaram a pensar o chargismo desta forma e isso merece ser melhor 

evidenciado. 

  Conforme já apresentado em alguns momentos nesta pesquisa, o trabalho de confecção 

de desenhos chárgicos é muito ligado ao fazer jornalístico e à história da imprensa. Autores 

como Columba (1959), Gombrich (1999), Lima (1963), Melo (2003), Minois (2003), entre 

outros são enfáticos quanto à relação e às ligações históricas e discursivas entre chargismo e 

jornalismo. Porém, mesmo sendo uma prática corrente na imprensa brasileira desde meados 

do século XIX, a produção de charges só ganharia um teor de atuação especializada ou 

“profissional” no último quartel do século XX, quando da constituição de um espaço próprio 

para o chargismo e da emergência da posição do chargista dentro dos jornais.  

 Esta posição do chargista de jornais se constituiu em um contexto que possibilitou aos 

desenhistas de charges se diferenciarem dos demais produtores de recursos imagéticos para 

impressos. Esse contexto se refere ao já mencionado momento de reordenação do setor 

jornalístico de produção de gravuras que se deu, em grande medida, pela assimilação das 

tecnologias da informática gráfica pelos jornais entre os anos 1980 e 1990 e que proporcionou 

a especialização do trabalho de confecção de representações iconográficas para os mesmos: os 

desenhos humorísticos ficaram à cargo dos artistas do traço (cartunistas e chargistas) e todas 



 

as outras modalidades de gravuras restaram sob os cuidados dos especialistas em informática 

gráfica (infografistas ou infográficos). Esta distinção entre chargistas e infografistas e, 

especialmente, entre chargistas e outros produtores de desenhos humorísticos para jornais se 

deu pela consagração de determinadas habilidades como indispensáveis ao desempenho do 

ofício chárgico-jornalístico. 

 Conforme visto, o corpo desses “profissionais da charge” é formado por artistas do 

traço que dominam um conjunto variado de saberes indispensável à atuação nos impressos. 

Pode-se perceber, através dos trajetos profissionais analisadas, que os saberes definidores de 

um chargista de jornais giram, sobretudo, entorno de habilidades na arte de desenhar e de 

competências jornalísticas. Quando falamos em habilidades no sentido da confecção de 

desenhos não estamos tratando apenas de capacidades em copiar gravuras, mas de “talento” 

para reproduzir em forma de imagens seu olhar acerca de conjunturas, atos ou fatos políticos 

de momento. Porém, essas capacidades são comuns também aos demais artistas do traço 

(cartunistas, pintores artísticos e gravadores em geral), ou seja, os chargistas de jornais 

dominam outros saberes que tornam sua atividade diferenciada e é aí que entram os 

conhecimentos jornalísticos. No trabalho de confecção de uma charge não são apenas 

necessárias a definição de um traço e a expressão gráfica inteligível de determinadas cenas ou 

acontecimentos. O que é imprescindível é que todo esse esforço seja direcionado à elaboração 

de gravuras crítico-humorísticas retratando temáticas conhecidas do público e, em alguma 

medida, sintonizadas com o que é veiculado na imprensa.  

 Algumas vezes ao longo desse texto as charges já foram definidas como editoriais ou 

comentários jornalísticos em forma de desenho, então, se um trabalho chárgico é de ordem 

gráfica nada mais aceitável que ele se diferencie dos demais justamente pelas habilidades 

jornalísticas empregadas em sua construção. O excerto transcrito a seguir de Grudzinski 

(2009) coaduna com essa afirmação.  

 
Assim como o jornalista, o chargista da imprensa diária não pode ser 
simplesmente um artista que se permita viver isolado sem manter contato 
com a realidade diária. Precisa estar constantemente informado e atualizado 
sobre os principais acontecimentos do dia em seu país e no mundo. O 
acompanhamento dos fatos e de sua evolução é tão importante para ele como 
o é para qualquer repórter ou comentarista (GRUDZINSKI, 2009:5). 
 

 Os próprios chargistas entrevistados não desmentem essa premissa e, através de 

algumas falas já transcritas aqui (ver tópico 3.3 desta dissertação), não só reafirmam a 

importância dos saberes jornalísticos para seu trabalho, como também explicitam a forma 

como eles são utilizados no processo de construção chárgico. Nesse sentido, a questão restou 



 

acerca de como os chargistas adquirem essas competências, o que se resolveu da seguinte 

forma: à exemplo dos demais profissionais de imprensa os produtores de charges para jornais 

têm em inserções no próprio espaço da mídia sua principal “escola” de jornalismo. Porém, 

vale frisar mais uma vez que aos chargistas é também necessário o desenvolvimento de 

habilidades em desenho, habilidades estas que só podem ser assimiladas através de 

experiências com artes gráficas. Tudo isso pode ser observado/confirmado através dos casos 

tratados aqui, todos os oito chargistas contatados possuem histórico de atuações nos espaços 

do jornalismo e de produção de desenhos, inserções estas que lhes permitiram desenvolver 

capacidades nesses dois segmentos de competências. Ou seja, todos esses dados são 

demonstrativos de que a atuação do produtor de charges é uma prática que habita dois 

universos profissionais: o da atividade jornalística e o de produção de desenhos.  

         Esta constatação nos foi analiticamente vantajosa, pois nos permitiu, nos guiou no 

sentido de procurar entender o processo de aprendizagem da atividade chargística de jornais 

como ligado a essas duas fontes (à imprensa e ao universo de produção de desenhos 

artísticos). Isso é assim tão válido porque, num trabalho guiado pelas novas abordagens dos 

estudos sobre profissões, buscar entender como se dá a aprendizagem de um ofício e como as 

categorias deste foram forjadas é sociologicamente pertinente e desejável. Ou seja, pensar o 

chargismo dessa forma foi a maneira encontrada para fugir dos conceitos prontos, das pré-

noções e invadir o universo empírico por dentro. Foi assim que os saberes necessários aos 

chargistas e os seus processos de assimilação foram explicitados, foi também assim que se 

pôde avançar no estudo do conjunto dos produtores de charges como um grupo profissional e, 

com isso, outros aspectos seus puderam ser analisados melhor. 

 O resultado foi a percepção do chargismo na imprensa como uma modalidade de 

“carreira”, de trajeto profissional “tipicamente” jornalístico. Ou seja, as discussões levadas à 

cabo até aqui nesta pesquisa nos levaram a entender a posição do produtor de charges num 

jornal como a do jornalista que escreve suas matérias em forma de desenho. Ou melhor, o 

chargista de jornais é aquele que se utilizando de conhecimentos jornalísticos e gráficos se 

faz, pela experiência na imprensa, artista de desenhos informativos, opinativos e humorísticos 

ou editorialista/comentarista iconográfico. 

 

 

 

 



 

CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho constitui-se num esforço de compreensão e explicitação das engrenagens 

sociais sobre as quais se assenta a constituição e a formação de grupos profissionais. De 

forma mais geral, tal pesquisa permite também ampliar o raio das análises sociológicas sobre 

profissões. O universo jornalístico foi nosso ponto de partida e nosso objeto empírico se 

assentou, especificamente, sobre o chargismo de jornais. Dentre as dificuldades encontradas 

para a conclusão de tal empreitada, a carência de trabalhos relacionados ao chargismo que 

fornecessem subsídios para refletirmos as dinâmicas do trabalho de produção de charges na 

mídia impressa, ou melhor, que contribuíssem para a construção do problema de investigação 

foi a mais sensível. A maioria dos trabalhos acerca dessa temática se dedica à análise do 

desenho chárgico, do seu poder discursivo ou no sentido da sua utilização como modalidade 

de texto político-opinativo e os cerceamentos à sua livre produção e veiculação durante as 

ditaduras. 

 Esta pesquisa teve por objeto a investigação das condições e processos sociais que 

possibilitaram a constituição de um espaço para o trabalho de produção de charges junto do 

universo do jornalismo impresso. Mais especificamente, foram explicitadas as bases e os 

recursos sociais que, juntamente com outros fatores, inclusive históricos, proporcionaram a 

determinados agentes em momentos distintos realizarem esforços que culminaram com a 

constituição da atividade de produção de charges para jornais. As atenções se voltaram para o 

valor assumido pelos recursos advindos de inserções no espaço de produção de artes visuais 

(desenho artístico e pintura, especificamente) e no próprio jornalismo para a inserção dos 

chargistas nos jornais. O enfoque empregado forneceu instrumentos para uma análise dos usos 

feitos desses recursos sociais no recrutamento dos chargistas para impressos. Com isso, foi 

possível mostrar que é a conjugação de recursos advindos de inserções prévias no espaço dos 

jornais com habilidades em desenho e com vínculos sociais com agentes do círculo 

jornalístico que possibilitam a um desenhista de charges se inserir num impresso como 

chargista. A contribuição deste trabalho está, portanto, na utilização de fórmulas e 

direcionamentos analíticos produzidos para o tratamento de grupos e/ou atividades com 

características diferentes das do conjunto analisado para a demonstração de que os chargistas 

de jornais são um grupo profissional com regras próprias. 

 No sentido de demonstrar os recursos sociais que têm chance de serem usados para a 

inserção dos chargistas nos jornais, a análise dos trajetos profissionais dos produtores de 



 

charges se apresentou como um procedimento fundamental. Sem tal exame dos itinerários 

profissionais, todo o trabalho de compreensão dos recursos reconvertíveis por parte dos 

chargistas para atuação na imprensa escrita restaria insatisfatório. Através deste 

procedimento, podemos ter uma clareza acerca do recrutamento dos chargistas por parte dos 

jornais e dos recursos utilizáveis para tal. Tendo um espaço de atuação que absorve poucos 

profissionais e sendo uma atividade em que as credenciais de entrada não se baseiam em 

critérios formais, o chargismo de jornais é possibilitado apenas àqueles agentes dotados de 

recursos convertíveis para inserções no universo da imprensa. Por sua vez, esses recursos 

podem ser arrecadados em inserções em espaços relacionados à confecção de desenhos, 

atuações no universo das artes visuais e, especialmente, em experiências internas ao próprio 

jornalismo. 

 Tais considerações, juntamente com outros argumentos mais específicos, cooperaram 

para a constituição do objeto central desta dissertação. Através do exposto, é possível 

entender o chargismo de jornais como um espaço de atuação com características muito 

próximas à do jornalismo, principalmente no que diz respeito às competências necessárias ao 

exercício do ofício e à necessidade de acúmulo e de reconversão de recursos oriundos de 

outras esferas para a atuação profissional43. Para ser mais claro, o chargismo é uma forma de 

atuação muito próxima à profissão jornalística (ou, para ser ainda mais claro, é uma 

modalidade de atuação jornalística) e, por isso, muitas especificidades desta última atividade 

como o desenvolvimento de alguns saberes e a importância da posse de recursos sociais 

variados como critério de entrada e sucesso profissional também se estendem à atividade 

chargística.  

 Historicamente, a imprensa é um espaço de atuação que comporta inserções de agentes 

com “formações” diversas. Se retornarmos ao Brasil do século XIX e inícios do XX, veremos 

poetas, escritores, políticos, desenhistas artísticos, bacharéis em direito e integrantes de 

muitos outros segmentos da sociedade fazendo de jornais e revistas uma instância de atuação 

profissional. Nesse grupo se inserem, também, os produtores de gravuras satírico-políticas ou 

charges. Na verdade o chargismo possui uma íntima ligação com a prática e com a história do 

jornalismo, uma relação que começou quando imagem e texto ainda não ocupavam a mesma 

página e se estende até os dias atuais com os avanços da computação gráfica. Como visto, a 

posição desfrutada pelo chargista num jornal ou revista é derivada daquela dos ilustradores e 

sua forma de atuação, ou melhor, as especificidades da prática chargística se desenvolveram 

                                                           
43  Com relação a essa necessidade de acúmulo e reconversão de recursos diversos para a atuação profissional 
jornalística ver Petrarca (2007). 



 

entorno do fazer jornalístico. Porém, mesmo sendo uma atividade há muito praticada na 

imprensa brasileira o chargismo jornalístico só se tornaria uma atuação especializada no final 

do século XX. Ou melhor, a posição do chargista de jornais só foi delimitada entre os anos 

1980 e 1990, quando da reordenação do setor de produção de recursos imagéticos para a 

imprensa causada pela assimilação da informática gráfica pelos impressos.  

 Seguindo nessa linha, o estudo das condições histórico-sociais de constituição e 

desenvolvimento do chargismo jornalístico possibilitou demonstrar como se deu a definição 

da posição do chargista dentro dos jornais e como se constituiu, junto da mídia impressa no 

Brasil, um espaço de atuação próprio para esses desenhistas. Tal estudo, juntamente com a 

análise dos trajetos profissionais de alguns chargistas em diferentes épocas, permitiu 

evidenciar que as redes de relações se apresentam como um balizador fundamental da entrada 

no chargismo de jornais. Mais não somente isso, pois também ficou clara a importância de 

inserções internas ao próprio universo jornalístico para o desenvolvimento dessas redes e para 

a arrecadação de outros recursos sociais para a entrada e o sucesso de chargistas na imprensa. 

Além disso, tomado em conjunto esse trabalho nos traz esclarecimentos valiosos acerca da 

longa história do jornalismo iconográfico no Brasil, já que todo um conjunto de dados sobre 

chargistas e jornais veiculadores de charges foi levantado e discutido em um bom espaço de 

tempo. 

 Para além de tratar do processo histórico de constituição do chargismo de jornais que 

fez de recursos advindos de outras esferas um fator indispensável ao exercício desta atividade, 

tornou-se necessária uma análise de quais recursos sociais são passíveis de utilização para a 

entrada no chargismo e como eles são adquiridos. O conjunto dos dados elencados e 

analisados nos leva a perceber que esses recursos são, geralmente, derivados dos espaços 

jornalístico e artístico-visual e de inserções relacionadas à confecção de desenhos em esferas 

diversas. Mais especificamente, o que ficou demonstrado é que as possibilidades de ser 

chargista de jornais dependem dos recursos de origem jornalística (competências, saberes, 

“gramática de grupo”), das habilidades em desenho artístico e da constituição de redes de 

relações capazes de ser acionadas para a entrada e permanência em impressos noticiosos.  

 O exame dos trajetos profissionais dos chargistas considerados demonstrou que 

experiências anteriores no espaço da imprensa se apresentaram como indispensáveis aos 

chargistas de jornais, pois através destas vivências é possível realizar a “ambientação ao 

campo” e a aquisição do reconhecimento do pertencimento ao universo jornalístico. Ou seja, 

uma espécie de “capital jornalístico” pode ser desenvolvido em atuações pregressas em 

jornais e revistas, mesmo em funções não estritamente jornalísticas ─ ilustrador comercial, 



 

“tituleiro”, “colador”, revisor, fotógrafo, etc. Por outro lado, o desenvolvimento de 

habilidades em confeccionar gravuras e o reconhecimento social de atuações na esfera das 

artes visuais (pintura e desenhos artísticos, especialmente) também se convertem em recursos 

para os chargistas. Eles se traduzem em credenciais para estes desenhistas e agem tanto no 

sentido da entrada, quanto no posicionamento no meio jornalístico. Enfim, foi evidenciado 

que a posse destes qualificativos pelos chargistas é consagrada no jornalismo, ou melhor, eles 

são levados em conta na contratação de um produtor de charges por parte de uma empresa 

jornalística. 

 Outro recurso que também é importante para os chargistas, sobretudo, no sentido da 

entrada destes no espaço da imprensa são as redes de relações. Estas se apresentam sob a 

forma de vínculos sociais com integrantes do círculo da imprensa e são fortes preditoras de 

um investimento bem sucedido como produtor de charges para impressos. O acionamento 

dessas relações pode tanto gerar a oportunidade para que um desenhista de charges seja aceito 

num jornal como seu chargista, como também subsidiar a legitimação dessa inserção. Ou seja, 

quanto mais extensa é a rede de contatos de um produtor de charges com agentes da imprensa 

mais chances ele tem de desenhar para impressos e de se manter no espaço dos média. Estas 

redes de relações, contudo, não são necessariamente tecidas no universo jornalístico, elas são 

o resultado dos esforços realizados pelos produtores de charges em suas várias inserções. 

Dessa forma, a análise das credenciais chargísticas permitiu demonstrar que a entrada no 

chargismo de jornais está pautada na mobilização de um conjunto de recursos e que estes, 

apesar de variados, possuem três bases principais: o espaço jornalístico, o universo das artes 

gráficas e os vínculos sociais estabelecidos com integrantes do círculo da imprensa. 

 Porém, a análise da atividade chargística e de suas credenciais suscitou uma 

investigação acerca de como funciona este espaço profissional e de quais competências são 

necessárias aos chargistas de jornais. Nesse sentido, e apesar de suas implicações, o 

chargismo foi tomado como um gênero, como uma modalidade de prática jornalística. Entre 

outras coisas, tal posicionamento desempenhou papel importante no sentido de permitir a 

explicitação e a apreciação das especificidades e dos saberes/competências necessários ao 

desempenho desta atividade. Conforme demonstrado, desde o início e em muitos sentidos o 

trabalho de produção de charges se mantém ligado/imbricado com a prática jornalística. Em 

consonância com isso, o espaço de produção de charges para jornais se constituiu pela 

elevação de algumas habilidades e características profissionais jornalísticas, ou seja, entre as 

competências indispensáveis aos chargistas de jornais está um conjunto de conhecimentos e 

formas de agir jornalísticos. 



 

 A análise das carreiras dos chargistas considerados confirmou esta premissa acerca da 

importância dos saberes jornalísticos para o chargismo de jornais. Tal análise demonstrou que 

sendo uma charge um constructo opinativo-noticioso integrante dos impressos, aos seus 

produtores é necessário o domínio de habilidades caras aos jornalistas. Na verdade, pode-se 

entender a prática de confecção de charges para jornais como mais uma modalidade de 

atuação jornalística. Empiricamente, isso pode ser observado quando nos cientificamos do 

fato de que sete dos oito chargistas contatados só passaram a desenhar charges depois de 

inserções no espaço dos jornais que lhes possibilitaram o desenvolvimento de competências 

jornalísticas, além disso, todos os chargistas entrevistados relataram que essas competências 

são importantes em seu ofício.  

 Em contrapartida, sendo o chargismo uma atividade que se realiza através da 

confecção de gravuras, habilidades em desenho também lhe são indispensáveis. Não se trata, 

entretanto, de mera capacidade em reproduzir imagens, mas do domínio de técnicas de 

desenho artístico. Os itinerários profissionais analisados permitiram perceber que na atuação 

chargística é importante a definição de um traço, de uma marca distinguidora para os 

desenhos e é nesse sentido que inserções no universo das artes gráficas são capazes de 

fornecer competências para os chargistas. Esses saberes são importantes para os produtores de 

charges porque é através deles que se torna possível a retratação iconográfica da temática 

chárgica, qual seja, um olhar ou posicionamento sobre conjunturas, atos ou acontecimentos 

políticos momentâneos. Muitas outras atuações na esfera do desenho e da gravação também 

são pautadas por competências artísticas, porém o domínio de conhecimentos jornalísticos 

diferencia o chargismo jornalístico. Ou seja, com relação às competências dos chargistas o 

que este trabalho deixou claro é que elas se referem a uma combinação de habilidades 

jornalísticas e em desenho artístico.  

 Sendo uma atividade profissional em que os critérios de entrada e de atuação e as 

modalidades de aprendizagem do ofício não são formalmente definidos, e tendo um espaço de 

atuação aberto a poucos integrantes, o chargismo de jornais é pautado pela posse de um 

conjunto diverso de competências e recursos. Os trajetos profissionais analisados nos 

permitiram entender que esses saberes e qualificativos só funcionam no sentido da inserção 

e/ou permanência de um desenhista de charges na imprensa se conjugados ou dominados 

simultaneamente. Tais recursos e habilidades, por sua vez, são arrecadados preferencialmente 

em experiências internas ao próprio espaço jornalístico ou em inserções vinculadas ao 

desenvolvimento de atividades com desenhos artísticos. Ou seja, a posição do chargista num 

impresso é a do jornalista que produz suas publicações noticiosas em forma de desenho, 



 

contudo, a ocupação desta posição é balizada pela posse de qualificativos oriundos dos 

universos jornalístico e de produção de desenhos artísticos. 

 Tomada como um todo, esta dissertação trouxe à luz contribuições analíticas para o 

tratamento de grupos profissionais definidos por categorias diferentes daquelas que 

tradicionalmente presidem o reconhecimento profissional da maioria das atividades. Tratamos 

de um ofício muito ligado a uma profissão juridicamente definida, ou melhor, de uma forma 

de atuação em que a relação com outro espaço de atuação profissional (o universo 

jornalístico) é fundamental. Assim sendo, o foco de atenção se direcionou no sentido do 

alargamento da própria noção de profissão e isso se efetivou no modo como, mesmo 

frouxamente delimitados, os conjuntos de credenciais e competências chargísticos foram 

tratados. O resultado foi a explicitação de que para atividades com características semelhantes 

às do chargismo de jornais, tanto os saberes quanto os critérios de entrada são definidos 

constantemente e estão ligados aos padrões de formação e credenciamento das profissões às 

quais estão vinculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 

Bibliográficas:  

ABBOTT, Andrew. The system of professions: an essay on the division of expert labour. 
Chicago:UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1988. 
 
ADGHIRNI, Zélia leal. Quando a charge mata. Mídia&Política – Núcleo de Estudos sobre 
Mídia e Política (Nemp) da Universidade de Brasília (UnB). Disponível em: 
<http://www.midiaepolitica.unb.br/visualizar.php?. Consultado em 10 maio de 2011. 
 
BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. A Sociologia das Profissões: em torno da legitimidade 
de um objeto.  Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais (BIB), Rio de 
Janeiro, n. 35, p.3-30, 2o. semestre de 1993.  

BEAUD, Stéphane; WEBER, Florence. Guia para a pesquisa de campo. Petrópolis, Vozes, 
2007. 
 
BECKER, Howard. Outsiders: estudo de sociologia do desvio. ZAHAR, 2008 
 
BECKER, Howard. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo, Hucitec, 1999. 
 
BEZERRA, Marcos Otávio. Em nome das “bases”. Política, favor e dependência pessoal. 
Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1999. 
 
BOIGEOL, Anne e DEZALAY, Ives. De l’agent d’affaires au barreau: conseils jurudiques et 
la construction d’un espace professionnel. Genèses, n. 27, p. 49-68, juin, 1997. 
 
BOLTANSKI, Luc. Les Cadres. La Formation d’um Groupe Social. Paris, Les Éditions de 
Minuit, 1982. 
 
BOURDIEU, Pierre e BOLTANSKI, Luc. Le titre et le poste : rapports entre le système de 
production et le système de reproduction In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 
1, n°2, mars 1975. pp. 95-107. 
 
BOURDIEU, Pierre. Classement, déclassement, reclassement In: Actes de la recherche en 
sciences sociales. Vol. 24, novembre 1978. pp. 2-22. 
 
BOURDIEU, Pierre. Le capital social. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 
31, janeiro de 1980. 
 
BOURDIEU, Pierre; SAINT-MARTIN, M. Agrégation et ségrégation des grandes écoles et 
le champ du pouvoir. In: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 69, set. de 1987. 
 
BOURDIEU, Pierre. La noblesse d’État: grandes écoles et espirit de corps. Paris:Minuit, 
1989. 
 
BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Tradução de Maria Lúcia Machado. Rio de 
Janeiro:JORGE ZAHAR, 1997. 



 

 
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz (português de 
Potugal). 11 ed. Rio de Janeiro:BERTRAND BRASIL, 2007, cap. II e VI 
BOURDIEU, Pierre. O Senso Prático. Tradução de Maria Ferreira. Petrópolis - RJ:VOZES, 
2009 
 
BRUNO BRASIL. Por um mundo livre e menos “careta”: a imprensa alternativa durante o 
regime militar. In: Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, vol. 124 de 2004 
 
BUVALOVAS, Thais Helena dos Santos. O Diário da minha Viagem para Filadélfia . 
Maçonaria e jornalismo político na missão de Hipólito José da Costa aos Estados Unidos. 
Revista Eletrônica da USP Almanack Braziliense nº 09, maio de 2009. 
 
COLUMBA, Rámon. QUÉ ES LA CARICATURA. Buenos Aires:EDITORIAL COLUMBA, 
1959. 
 
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO). Disponível em: 
<http://www.mtecbo.gov.br>. Acesso em: setembro de 2011. 
 
COTRIM, Álvaro. J. Carlos: Época, Vida, Obra . Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. 
 
CORADINI, Odaci Luiz. Grandes famílias e elite ‘profissional’ na medicina no Brasil. In: 
História, Ciência e Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, novembro de 1996, p. 
425-466.  
  
CORADINI, Odaci Luiz. Em nome de quem? Recursos sociais no recrutamento de elites 
políticas. Relume Dumará, Rio de janeiro, 2001. 
 
COSTA, Carlos Roberto da. A Revista no Brasil, O Século XIX. Tese de Doutorado. São 
Paulo:USP, 2007 
 
DUBAR, Claude. Trajetórias Sociais e Formas identitárias: alguns esclarecimentos 
conceituais e metodológicos. Educ. Soc. [online]. Abr. 1998c, vol. 19, n. 62, p.13-20. 
Disponível na World Wide Web: www.scielo.br. Acesso em 10 de maio de 2011 
 
ERICSON, Richard V.; BARANECK, Patrícia M.; e CHAN, Janet B. L. Visualizing 
Deviance: A Study of News Organizations. Toronto:UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 
1987 
 
FRANCISCATO, Carlos Eduardo. A construção do campo do jornalismo em uma perspectiva 
histórica. In: Revista Intexto, Porto Alegre: UFRGS, v. 1, n. 18, p. 1-18, janeiro/junho 2008. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: NOVA FRONTEIRA, 1986. 
 
FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e letra: introdução à bibliologia brasileira: a imagem 
gravada. 2. ed. São Paulo: Edusp, 1994 
 
FREIDSON, Eliot. Knowledge and the Pratice of Sociology. Sociological Forum, volume 1, 
n.4, p. 684-700, 1986. 



 

 
FREIDSON, Eliot. Renascimento do Profissionalismo. São Paulo, Edusp, 1998. 
 
FREIDSON, Eliot. Para uma análise comparada das profissões: a institucionalização do 

discurso e do conhecimento formais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 31, ano 11, 
junho de 1996, p. 141-155. 
 
FREIDSON, Eliot. La Teoria de Las Profesiones Estado Del Arte. Perfiles Educativos. 
Universidad Nacional Autônoma de México, vol. 23, n. 093, 2001, pp. 28-43. 
 
GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. A estrutura do noticiário estrangeiro: a 
apresentação das crises do Congo, Cuba e Chipre em quatro jornais estrangeiros. In: 
TRAQUINA, Nelson (org.). Jornalismo: questões, teorias e 'estórias'. Lisboa: Vega, 1993. 
 
GOMBRICH, E. H. Meditações sobre um cavalinho de pau outros ensaios sobre a teoria da 
arte. Tradução de Geraldo Gerson de Souza, São Paulo:Eusp, 1999. 
 
GUIMARÃES, Manoel Marcos. Sociologia do Jornalismo: O Caso do Brasil. In: NEVEU, 
Érik. Sociologia do Jornalismo. Tradução de Daniela Dariano. São Paulo:EDIÇÔES 
LOYOLA, 2006 
 
GRUDZINSKI, Sílvia Cristina. Critérios Jornalísticos de Noticiabilidade Presentes na Rotina 
Produtiva Charge. BOCC. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, v. 2009, p. 01-11, 
2009. 
 
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São 
Paulo: EDUSP, 2003 
 
LIMA , Herman. História da Caricatura no Brasil. Rio de Janeiro: JOSÉ OLYMPIO 
EDITORA, 1963. 
 
LUSTOSA, Isabel Idelzuite. Insultos impressos: a guerra dos jornalistas na Independência . 
São Paulo: CIA DAS LETRAS, 2000. 
 
MALTA, Márcio. Henfil: o Humor Subversivo. São Paulo, Expressão Popular, 2008. 
 
MELO, Jose Marques de. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo 
brasileiro. 3. ed. Campos de Jordão, RJ: Editora Mantiqueira, 2003.  
 
MELO, José Marques de (Coord.). Populismo e comunicação. São 
Paulo:CORTEZ/INTERCOM, 1981.  
 
MERCKLÉ, Pierre. La Sociologie des Réseaux Sociaux. Paris:LA DÉCOUVERT & SYROS, 
2004. 
 
MINOIS, Georges. O Riso e os Ídolos no Século XIX. O escárnio nos combates políticos, 
sociais e religiosos. In: MINOIS, Georges.  História do Riso e do Escárnio. Tradução de 
Maria Elena O. Ortiz Assumpção. São Paulo:UNESP, 2003, p. 461-509. 
 



 

NEVEU, Érik. Sociologia do Jornalismo. Tradução de Daniela Dariano. São Paulo:EDIÇÔES 
LOYOLA, 2006 
 
PENA, Felipe. Teoria do jornalismo, São Paulo:CONTEXTO, 2005. 
 
PETRARCA, Fernanda Rios. “O Jornalismo como Profissão”: Recursos Sociais, Titulação 
Acadêmica e Inserção Profissional dos Jornalistas no Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado. 
Porto Alegre:UFRGS, 2007 
  
RABAÇA, Carlos A. & BARBOSA, G. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: 
CODECRI, 1978. 
 
RAMOS, E. . Origens da Imprensa Ilustrada Brasileira (1820-1850): Imagens Esquecidas, 
Imagens Desprezadas. Escritos (Fundação Casa de Rui Barbosa), v. 2, p. 139-154, 2008 
 
RIEFFEL, Rémy. L’élite des Journalistes. Paris, Presses Universitaires de France, 1984. 
 
SANTOS, Renata. A Imagem Gravada - A Gravura no Rio de Janeiro Entre 1808 e 1853. Rio 
de Janeiro:CASA DA PALAVRA, 2008. 
 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4a ed. Rio de Janeiro, Mauad, 
1999. 
 
SOUZA, Cristiane V. de. A República das Letras em Sergipe (1889-1930). Aracaju, 2001. 
Monografia (Graduação em História), Universidade Federal de Sergipe. 
 
SOUSA, Jorge Pedro. Elementos de jornalismo impresso. Florianópolis, SC:LETRAS 
CONTEMPORÂNEAS, 2005. 
 
STRAUSS, Anselm. La Dynamique des Professions. In: La Trame de la Negociation. Paris, 
L´harmattan, 1992, pp. 67-86. 
 
TÁVORA, Araken. Pedro II através da caricatura. Rio de Janeiro:BLOC/MEC, 1975. 
 
TORRES, A. Imprensa em Sergipe. Brasília: Poder Legislativo / Senado Federal / Centro 
Gráfico, 1993. 
 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. A Tribo Jornalística – uma comunidade 
interpretativa transnacional. Florianópolis:INSULAR, 2005. 
 
ZELIZER, Barbie. Os jornalistas enquanto comunidade interpretativa. In: Revista da 
Comunicação e Linguagens. Lisboa: Relógio D’água Editores Ltda, 2000, pp. 33-55.  
 
WOLF, Eric. Parentesco, amizade e relações patrono-cliente em sociedades complexas. In: 
Antropologia e Poder: Contribuições de Eric R. Wolf. São Paulo, Unicamp, 2003, p. 93-
112. 
 

WOLF, M. Teorias da Comunicação. Lisboa:PRESENÇA, 1987, p. 173-192. 

 



 

Eletrônicas: 
 
http://ilustrazart.zip.net, acessado em 08 de agosto de 2012 às 15:00 horas.  

http://andrecartum.zip.net, acessado em 08 de agosto de 2012 às 15:30 horas. 

http://www.universohq.com, acessado em 10 de agosto de 2012 às 17:00 horas. 

http://www.artsshopping.com.br, acessado em 10 de agosto de 2012 às 17:20 horas. 

http://pt.wikipedia.org, acessado em 11 de agosto de 2012 às 14:30 horas. 

http://www.lailson.com.br, acessado em 12 de agosto de 2012 às 09:30 horas. 

http://pt.wikipedia.org, acessado em 13 de agosto de 2012 às 16:00 horas. 

http://pt.wikipedia.org, acessado em 18 de agosto de 2012 às 15:00 horas. 

http://www.aracaju.se.gov.br, acessado em 22 de março de 2013 às 16:00 horas. 

http://www.infonet.com.br/verao/2011, acessado em 23 de março de 2013 às 16:30 horas.. 

http://www.lagartense.com.br, acessado em 23 de março de 2013 às 17:00 horas. 

http://www.educar-se.com/v3/index.php/personalidades, acessado em 23 de março de 2013 às 

17:30 horas. 

http://itabi.infonet.com.br/artesvisuais/index.php, acessado 24 de março de 2013 às 16:00 

horas. 

http://www.youtube.com/watch?v=R_R1yTJiRrU, acessado em 28 de abril de 2013 às 17:00 

horas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://andrecartum.zip.net/


 

APÊNDICE I 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

  
I – Características, Relacionamentos e Itinerários na Esfera Escolar. 
1) Em quais colégios estudou? 
    1º Gr. – nome [______________________________________ PÚ (   ), PRI (   )] 
    2º Gr. – nome [______________________________________ PÚ (   ), PRI (   )] 
2) Se privado, concluiu com recursos próprios ou bolsa de estudo? [______________] 
3) Se recursos próprios, especificar a origem dos mesmos; 
    A – Dos pais                                                                                     [    ] 
    B – De atividades remuneradas desenvolvidas                                    [    ] 
    C – Outros (especificar) [_________________________________]    [__]  
4) Quais os cursos de graduação que você concluiu (especificar também a instituição e o ano 
de conclusão)? 
5) Qual a influência de sua família ou amigos sobre suas escolhas em termos de formação 
escolar e/ou universitária? 
6) Deslocamentos geográficos (especificar origem, destino e ano). 
 
II – Produção de Charges 
7) Quando você começou a produzir desenhos? Era ainda na fase escolar ou você já era 
adulto? 
8) Você foi influenciado por algum parente, pessoa próxima ou personalidade no sentido da 
produção de desenhos? 
9) Quando você começou a ter retorno financeiro com a sua produção de desenhos? 
10) e quando foi que você começou a trabalhar em jornais? Como isso se deu? 
11) Qual era a sua função inicial no jornal? 
12) Quando foi que você começou a produzir especificamente charges? 
13) Você foi influenciado por algum parente, pessoa próxima ou personalidade no sentido da 
confecção de charges? Quais? 
14) Você conhece outros chargistas aqui de Sergipe? Como é seu relacionamento com eles? 
15) Você conhece políticos aqui do estado? Como é seu relacionamento com eles? 
16) Como se dá a sua produção de charges, em qual espaço?  
17) Sua produção de charges é livre ou você sofre alguma restrição do jornal? Que tipo? 
18) Você já sofreu algum tipo de censura, ameaças ou processos judiciais por causa da 
produção de charges? 
19) Que mais além de charges você produz ou já produziu na área artística ou de desenho? 
20) Que tipo de recompensas você recebe por suas atuações? 
21) Como é seu relacionamento com seus superiores? E com seus colegas de jornal? 
22) Dentre os fatores seguintes, quais os que pesaram mais na escolha da instituição onde 
trabalha? (Enumere de 0(-) a 5(+) conforme o grau de importância atribuída): 
    A - oportunidade oferecida pelo mercado na respectiva especialidade/área:   [ __] 
    B - conhecimento prévio de colegas da mesma área na instituição:               [___] 
    C - conhecimento/proximidade com os gerenciadores da empresa:                [     ] 
    D - proximidade geográfica com o local de residência prévia:                       [___] 
    E - outros (especificar)[__________________]                                            [___] 
23) Além dos jornais, em quais veículos de informação você publica suas charges e suas 
produções? 



 

24) Você considera que a formação escolar é útil para sua atuação (chargista, desenhista) 
atualmente? Em que sentido? 
 
III – Características, Relacionamentos e Itinerários na Esfera Política e Associativa. 
25) Você já participou/participa de partidos políticos (filiação)? 
    A - Sim [     ] 
    B - Não [     ] 
26) Em caso afirmativo, quais, cargos ocupados e período? 
27) Já teve ocupou/ocupa algum cargo público eletivo ou de confiança?  
    A - Sim [    ] 
    B - Não [    ] 
28) Quais? (especificar os cargos e o período): 
29) Você já participou/participa de organizações sindicais e profissionais, religiosas, culturais 
e/ou esportiva? 
    A - Não [___] 
    B - Sim [___] 
30) Em caso afirmativo, especificar em quais organizações, quais cargos ocupados e o 
período. 
31) Existência de engajamentos e militância (instituições culturais, religiosas, partidos 
políticos, associações, clubes e movimentos sociais) na família de origem e suas modalidades 
e níveis (especificar grau de parentesco, tipo de atividade, cargo ou função e período).  
 
IV - Características, Relacionamentos e Itinerários na Esfera Profissional. 
32) Além da função de produtor de charges, você tem outro emprego?   
    A - Sim [_  ] 
    B - Não [_  ] 
33) Quais empregos ou atividades profissionais você exerce atualmente (especificar também 
local de trabalho e o momento em que começou a desempenhar tal função)? 
34) Qual das atividades que desempenha atualmente constitui-se na sua principal fonte de 
renda? 
    A - Trabalho em empresa privada    [     ] 
    B - Autônomo                                 [     ] 
    C - Prestação de Serviços                [     ] 
    D - Produção de charges                 [     ] 
35) (para quem respondeu não) Você é: 
    A- Aposentado           [___] 
    B - Pensionista           [___] 
    C - Desempregado     [___] 
    D - Estudante             [___] 
    E - Outro [_________________________________________________________] 
36) Quais os empregos ou atividades profissionais que exerceu anteriormente? (Informe em 
ordem cronológica, especificando todos os empregos anteriores, as instituições às quais eram 
vinculados e o período).  
37) Qual a faixa de renda (individual) em que você se enquadra: 
    A – Até 5 SM           [    ] 
    B – De 5 a 10 SM     [    ] 
    C – De 10 a 15 SM   [    ] 
    D – Mais de 15 SM  [    ] 
 
 



 

V - Características, Relacionamentos e Itinerários na Esfera Familiar. 
38) Em que ano você nasceu? [______] 
39) Em que município você nasceu? [_______________________________________] 
40) Qual a profissão dos seguintes ascendentes? (especificar ao máximo, evitando categorias 
genéricas, como, por exemplo, “militar”, “comerciante”, “funcionário público”, “professor”): 
 Setor Instituição Cargo Período 
Pai     
Mãe     
Avô M.     
Avó M.     
Avô P.     
Avó P.     
41) Qual o grau de escolarização dos seguintes ascendentes? 
 Analf. Lê/Esc 1ºgr. 

Inc. 
1ºgr 
Com. 

2ºgr. 
Inc. 

2ºgr. 
Com. 

Sup. 
Inc. 

Sup. 
Com. 

Ñ/Ñ 
Lembra 

Pai          
Mãe          
Avô 
M. 

         

Avó 
M. 

         

Avô P.          
Avó P.          
42) Quantos irmãos você tem? [____] 
43) Caso tenha irmãos, indique quantos, a idade, o grau de escolarização e a profissão de cada 
um. 
44) Trajetória Profissional dos Irmãos (especificar setor, instituição, cargo e período). 
 
VI - Características, Relacionamentos e Itinerários na Esfera Afetiva. 
45) Situação Matrimonial Características, Relacionamentos e Itineràrios na Esfera Afetiva 
    A - Solteiro       [____]            
    B - Namorando [____]              
    C - Casado       [____], Período  [_______________] 
    D - Separado    [____], Período   [_______________] 
    E - Divorciado [____], Período   [_______________] 
    F - Outro         [____]              
46) Indique a idade, o grau de escolarização e a profissão do namorado(a), cônjuge e ex-
cônjuges. 
47) Tem filhos?  
    A - Sim [___] 
    B - Não [___] 
48) Caso tenha filhos, indique quantos, a idade, o grau de escolarização e a profissão de cada 
um. 
49) Comparativamente à situação dos pais, você avalia que houve: 
    A – Ascensão social                                  [    ] 
    B – Não houve alterações significativas      [    ] 
    C – Descenso social                                   [    ] 
50) Você poderia dar exemplos que ilustrassem isso? 
 
 



 

VII – Diário de Negociação e Realização da Entrevista/Questionário. 
1) Local da entrevista: [____________________] 
2) Data: [___/___/_______] 
3) Hora início [_______________]; término [________________] 
4) Formas de Negociação da Entrevista: 
    A - Direta                
         - Telefone           [___] 
         - Contato Prévio  [___] 
    B - Indireta  
        - Secretária                          [___] 
        - Recomendações de Outros [___] 
5) Aceitação e realização da entrevista: 
    A - Sem Reserva, logo após a demanda [___] 
    B - Com insistência do Pesquisador      [___] 
    C - Somente com Recomendação         [___] 
6) Cenário: 
    A – Casa                    [___] 
    B - Local de Trabalho [___] 
    C - Locais públicos     [___] 
    D - Outro                    [_________________] 
7) Aparência 
    A - Formal (trajes de trabalho) [___] 
    B – Esportivo                          [___] 
    C - Informal                            [___] 
8) Posição que se atribui no chargismo/jornalismo (apresentação de si): 
    A - Vocacionado [___] 
    B - Expert           [___] 
    C - Profissional   [___] 
9) Desempenho durante a situação de entrevista: 
    A - Arrogante e agressivo (ele iniciará a interação e dirigirá o curso da mesma) [___] 
    B - Reservado                                                                                                 [___] 
    C - Humilde, Escusatória (espera seguir o comando dos outros)                        [___] 
10) Indagações feitas ao pesquisador: 
    A - Não fez indagações                                                                                     [___] 
    B - Sobre o porquê de sua escolha                                                                     [___] 
    C - Sobre os objetivos do trabalho                                                                     [___] 
    D - Sobre os objetivos da entrevista                                                                   [___] 
    E - Sobre o desenvolvimento da entrevista (tempo, tipos de perguntas, respostas) [___] 
    F - Sobre o desenvolvimento da pesquisa (hipóteses, problema, sugestões)           [___] 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

APÊNDICE II 
 

LISTA DE ENTREVISTADOS 
 

 
A) Nomes dos Entrevistados por Ordem Alfabética. 
 
Aida Brandão, Álvaro Luiz de Castro, Alberto da Costa Santos, Carlos Augusto S. de 
Oliveira, Edidélson Silva, Éwerton Batista dos Santos, Naelson de Oliveira Belém, Rogério 
Bonifácio, Rubens Barroso. 
 
 
B) Visando preservar a identidade dos entrevistados, os mesmos são identificados por nomes 
fictícios. Trata-se de letras do nosso alfabeto, cuja escolha não tem nada a ver com as iniciais 
dos seus verdadeiros nomes. A esses nomes fictícios seguem indicadores acerca de sexo, 
posição ocupada no jornalismo, idade, local (diferenciando apenas casa, local de trabalho, 
espaço público e entrevista por telefone) data da realização da entrevista, nessa ordem.  
 

“A” – masculino, chargista (inativo), 60 anos, casa, 6 de fevereiro de 2012; 

“B” – masculino, chargista, 43 anos, local de trabalho, 6 de fevereiro de 2012; 

“C” – masculino, chargista, 62 anos, local de trabalho, 8 de fevereiro de 2012; 

“D” – masculino, chargista, 59 anos, local de trabalho, 14 de junho de 2012; 

“E” – feminino, Diretora Geral do Jornal Povão, 45 anos, entrevista por telefone, 12 de julho 
de 2012; 

“F” – masculino, 29 anos, chargista, espaço público, 26 de julho de 2012; 

“G” – masculino, 55 anos, chargista, local de trabalho, 24 de julho de 2012; 

“H” – masculino, 43 anos, chargista (inativo), espaço público, 21 de julho de 2012; 

“I” – masculino, 48 anos, chargista (inativo), local de trabalho, 27 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

CHARGES PRODUZIDAS PELOS ENTREVISTADOS 

 

A) Charges desenhadas por “Alcosa”: 

 

       

                          “Cortes”                                                   “Notícia Importante” 
         Fonte: Cinform, ano 30, nº 1506,                           Fonte: Cinform, ano 30, nº 1507, 
           20 a 26 de fevereiro de 2012                           27 de Fevereiro a 04 de março de 2012 

                    

 

                                                        “Eis a Questão” 
                              Fonte: Cinform, ano 29, n° 1487, 16 de outubro de 2011 
 

 

 

 

 

 



 

B) Charges desenhadas por Álvaro:  

 

    

                “Futucando a Onça”                                                    “Politicalha” 
  Fonte: Jornal da Cidade, ano 40, n° 11.877,        Fonte: Jornal da Cidade, ano 40, n° 11.774, 
              15 de fevereiro de 2012                                           14 de outubro de 2011 
              

 

    

   “Segurança da Mordaça e Imprensa Zero”                       “Saúde: Corra Que...” 
 Fonte; Jornal da Cidade, ano 40, nº 11.882,          Fonte: Jornal da Cidade, ano 40, nº 11.874, 
             23 de fevereiro de 2012                                        11 de fevereiro de 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

C) Charges desenhadas por “Cyborg”: 

 

                            

        “Guerra Conta a Dengue”                                                       “Transposição” 
        Fonte: Correio de Sergipe,                                           Fonte: Correio de Sergipe, n° 2.793 
         20 de fevereiro de 2010                                                       14 de maio de 2010 
 

                             

              “O Haiti é Aqui”                                                 “Capital da Qualidade de Vida” 
 Fonte: Correio de Sergipe, nº 2.698                                 Fonte: Correio de Sergipe, nº 2.769 
           17 de janeiro de 2010                                                     15 de abril de 2010 

 

 

 

 

 



 

D) Charges desenhadas por Edidélson: 

 

               

                       “Traitanic”                                                        “Aumento Zero” 
    Fonte: Jornal do Dia, ano 7, n° 2.141                     Fonte: Jornal do Dia, ano 7, nº 2.140, 
                 09 de março de 2012                                            08 de março de 2012 
 
 

              

                  “Bem-me-quer”                                                     “Desvio de Função” 
    Fonte: Gazeta New, ano 4, n° 177                             Fonte: Gazeta New, ano 4, n° 178, 
        10 a 16 de setembro de 2011                                     24 a 30 de setembro de 2011  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

E) Charges desenhadas por Rogério Bonifácio: 

 

             

                  Aracaju: Terra dos Pardais                                                     Água Vita i ada  

         Fonte: <http://www.lagartense.com.br>                         Fonte: <http://www.lagartense.com.br> 

 

 

             

         “Democracia em Lagarto-Se”                                 “Eleições 2012 em Lagarto-Se” 
    Fonte: <http://www.lagartense.com.br>                            Fonte: <http://www.lagartense.com.br> 

 

 
 

 

 

 

 



 

F) Charge desenhada por Rubens Barroso: 

 

 

“Pedidos de Natal” 
Fonte: Gazeta Hoje, ano 6, n° 99, 23 a 29 de outubro de 2011 

 


