
 

                  Modos de ver. O feminismo sob a ótica de Ziraldo em O Pasquim. 
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Bolsista FAPEG. 

Toda imagem incorpora uma forma de ver. Nesse estudo procuramos explicitar o olhar 
lançado por Ziraldo sobre o movimento feminista de setenta e a visão de mundo traçada 
pelo chargista sobre a crescente conscientização das mulheres sobre sua condição 
histórica. As charges de Ziraldo vinculadas pelo Pasquim imprimiram representações 
que nos levam a pensar a imagem para além da idéia de testemunha ocular. Refletimos 
então o  potencial das charges de Ziraldo para a internalização e naturalização das 
relações de gênero a partir de uma concepção de visualidade masculina. 
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Ver precede as palavras. A criança olha e reconhe antes mesmo de poder 

falar. Mas existe ainda outro sentido no qual ver precede as palavras: o ato 

de ver que estabelece nosso lugar no mundo circundante. Explicamos esse 

mundo com palavras, mas as palavras nunca poderão desfazer o fato de 

estarmos por ele circundados. A relação entre o que vemos e o que sabemos 

nunca fica estabelecida.
1
 

 

Abordar imagens como fonte já não consiste numa prática rara pelos estudiosos 

da arte, pelo contrário, tem sido uma constante entre os historiadores culturais. 

Necessário se faz pensar a imagem para além da idéia de testemunha ocular, 

possibilitando o surgimento de outras análises no mínimo interessantes quando 

abordadas pelo historiador da imagem. Sendo assim, concordamos com Ulpiano quando 

este propõe pensar a imagem para além do seu aspecto visual, focando o visível como 

objeto pensante, que por sua vez “nos leva a imaginar o passado de forma mais vívida”.  

Ao se aproximar do campo visual, o historiador reteve, quase 
sempre, exclusivamente a imagem — transformada em fonte de 
informação. Conviria começar, portanto, com indagações sobre a 
percepção do potencial cognitivo da imagem para compreendermos 
como ela tem sido explorada, não só pela História, mas pelas demais 
ciências sociais e, antes disto, no próprio interior da vida social, na 
tradição do Ocidente. 

Toda imagem incorpora uma forma de ver. Nesse estudo procuramos explicitar o 

olhar lançado por Ziraldo sobre o movimento feminista de setenta e a visão de mundo 

traçada pelo chargista sobre a crescente conscientização das mulheres sobre sua condição 

histórica. As charges de Ziraldo vinculadas pelo Pasquim imprimiram representações que 

nos levam a pensar a imagem para além da idéia de testemunha ocular. Refletimos então 

o  potencial das charges de Ziraldo para a internalização e naturalização das relações de 

gênero a partir de uma concepção de visualidade masculina. 

Fundado ainda em sessenta e nove logo após a outorga do AI-5, O Pasquim foi 

publicado com uma tiragem de vinte mil exemplares e na década de setenta ultrapassava 

a tiragem de duzentos mil, tornando-se um dos maiores fenômenos do editorial brasileiro. 

Além de introjetar uma nova linguagem textual, revolucionou a maneira de se fazer 

jornalismo modificando a forma de comunicação impressa, já que, para além de ser lido 

era um jornal para ser visto. 

                                                           
1 Berguer Jhon. Modos de ver. Rio de Janeiro 1999. 



Ícone da imprensa alternativa e reconhecido pelo seu papel de protesto e oposição 

ao regime militar, o periódico, inovou, revolucionou, mas também conservou! No 

exercício de análise das charges de Ziraldo aqui selecionadas, foram suscitados alguns 

questionamentos que apontavam um olhar preconceituoso e machista, o que nos remete a 

uma reflexão sobre as representações das relações de gênero2.  

Descrita por Scott como uma categoria relacional de análise, os estudos de gênero 

superaram a concepção do determinismo biológico das relações entre os sexos, dando a 

este um novo entendimento, o de caráter social. São as construções sociais em torno do 

corpo que determinam o lugar da mulher na sociedade. É no meio social que se constrói o 

sexo. Este é delimitado através de práticas, coerções, disciplinas, hábitos. Os discursos 

que se impõe em torno do corpo é que delimitam seu sexo e consequentemente seu lugar 

social. Na descrição dessa nova abordagem nos deparamos com os estudos da 

historiadora Joan Scott, pioneira nos estudos dessa categoria. A autora publicou em 1988 

o artigo Gender: a useful category of historical analysis (Gênero: uma categoria útil para 

análise histórica), considerado por muitos estudiosos do assunto uma das mais 

importantes teóricas para aqueles que se dedicam aos estudos de gênero. Scott aborda 

ainda sobre a capacidade de significação das coisas, ou seja, as palavras, as ideias, os 

pensamentos, tudo possui uma história e uma intencionalidade de significar. 

Foi o que Soihet demonstrou em seu estudo “Preconceitos nas charges de O 

Pasquim: mulheres e a luta pelo controle do corpo”.  A historiadora aponta os 

preconceituosos traços de Ziraldo sobre as reivindicações das feministas no início de 

oitenta. Soihet lembra que O Pasquim era uma oposição, de esquerda, e também às 

“mulheres que haviam se decidido pela luta por seus direitos, ou àquelas que assumiam 

atitudes consideradas inadequadas à feminilidade e às relações estabelecidas entre os 

gêneros”. A fim de sustentar esse argumento, apresenta uma análise sobre uma charge 

que marcou um episódio interessante entre as feministas e o desenhista Ziraldo.  

                                                           
2 As discussões sobre as relações de gênero, que conforme Scott pode ser brevemente entendida como 
“um elemento essencial das relações sociais baseado nas diferenças sociais percebidas entre os sexos (...) 
o gênero é uma forma primária de dar significado as relações de poder” (SCOTT: 1995 p. 86). 



Publicada no ano de 1980, a charge intitulada “O piche” se remete ao lema 

carregado nos cartazes pelo movimento feminista: “Que as mulheres decidam. Nosso 

corpo nos pertence”. De acordo com Soihet, Ziraldo “modificara o significado da frase, 

valendo-se de um dos recursos corriqueiros em relação à representação das mulheres 

quando se buscava sua desqualificação”.                      

Com traços que reforçavam estereótipos do feminino e do “feminista”, o 

chargista ridicularizou e debochou da crescente onda de conscientização das mulheres 

sob o domínio histórico de seu corpo e de seu lugar social que tomava conta do país 

naquele momento.  

Na representação intitulada O Piche, percebemos uma tensão entre o discurso 

feminista articulado na década de setenta e o discurso conservador em torno dos corpos 

femininos representado nas charges de Ziraldo. Na figura do lado esquerdo é nítida a 

rigidez das mãos da mulher que representa a feminista em contrapartida das mãos da 

mulher ao lado. O punho esquerdo rigidamente fechado propõe ao leitor a relação com 

as feministas de setenta que em sua maioria atuavam na esquerda política do período. 

Os traços quadrados e alargados reforçam a intenção da imagem de masculinizar a 



feminista, que com seus cabelos curtos, evoca uma poderosa representação simbólica. 

Para a historiadora Michelle Perrot o comprimento, o corte, a cor dos cabelos 

são objetos de códigos, de modas e de representações. De Eva a Maria Madalena, 

passando pelas pinturas renascentistas encontramos as espessas cabeleiras femininas 

remetendo a sensualidade, ao sexo e ao pecado. Ícone maior da feminilidade, os cabelos 

femininos são cruciais em suas representações.  

A representação dos cabelos das mulheres é um tema maior de sua 
figuração, principalmente quando se quer sugerir a proximidade da 
natureza, da animalidade, do sexo e do pecado (...). Os cabelos são a 
mulher, a carne, a feminilidade, a tentação, a sedução, o pecado (PERROT. 
2007 Pág. 54 e 55). 

 

Na figura da direita percebemos como os traços reforçam os estereótipos 

referenciados de feminilidade e sedução. Junto ao exuberante “corpo violão”, traçado de 

forma circular pelo chargista, os cabelos lançados ao vento intensificam o aspecto de 

sensualidade e beleza em contraponto com o curto cabelo da figura da esquerda. 

E de onde vem tamanho poder simbólico que transforma um emaranhado de fios 

numa questão de sexualidade? Para Perrot “os cabelos antes de mais nada são uma 

questão de pilosidade. O pêlo está duplamente colado ao íntimo: por sua penetração 

interna, por sua proximidade com o sexo” (PERROT. 2007 Pág. 51).  

Os cabelos femininos possuem emblemático poder de representação e desfazer-

se da cabeleira é quase abdicar de sua condição de mulher. De acordo com essa 

historiadora a prática de encurtar os fios intensifica-se a partir do pós segunda guerra, 

primeiramente adotado pela comodidade no “mundo do trabalho”, posteriormente por 

um sentimento de emancipação.  

A “masculinização” das mulheres provocada pelo encurtamento dos cabelos não 

é bem recebida por alguns grupos, principalmente representantes da moda que apontam 

a tosquia dos fios como o fim da feminilidade. Por outro lado, a prática é bem aceita 

entre algumas mulheres que relatam experimentar um prazeroso sentimento de 

liberação. O sentimento de liberdade e a visão de que a tosquia dos cabelos 

masculinizava as mulheres cortaram épocas e continuaram a produzir sentido no tempo. 

É o que observamos na charge reverenciada por Soihet, que traz a esquerda uma mulher 



graficamente masculinizada pelos traços de Ziraldo e seus cabelos aparados reforçam o 

significado. O cabelo da feminista conduz a leitura de uma total ausência de 

feminilidade. É como se juntos aos fios fosse aparada sua sexualidade. 

Por todo o significado político e simbólico a charge intitulada O Piche provocou 

a indignação das feministas "envolvidas na causa, que logo decidiram se vingar 

pichando o muro da casa do autor com a frase: Ziraldo, o Doca Street do humor”. 

Ziraldo chegou a comentar o episódio numa nota do Pasquim, que dizia: 

Apesar de profundamente neuróticas, agressivas e carentes, bastante 
inteligentes e até mesmo brilhantes. São em geral, muito bem informadas, 
cheias de cursos e diplomas. Como, porém, a maioria das pessoas que se 
informam de formadamente, não conseguem transar bem a chamada 
decodificação da mensagem humorística. (ZIRALDO. 2010 Pág. 322)  

 

O texto confidenciado pelo chargista reforça o significado de seus traços que 

tende a representar as mulheres envolvidas na causa feminista como intelectuais 

masculinizadas, dessexualizadas e frígidas.  

Mesmo atuando num cenário hostil às suas reivindicações as feministas de 

setenta politizaram o privado e o corpo alertando as mulheres sobre sua opressão 

historicamente imposta. 

O movimento feminista denuncia a manipulação do corpo da mulher e a 
violência a que é submetido, tanto aquela que se atualiza na agressão física – 
espancamentos, estupros, assassinatos – quanto a que o coisifica enquanto 
objeto de consumo. Denuncia da mesma forma a violência simbólica que faz 
de seu sexo um objeto desvalorizado. Reivindica a autodeterminação quanto 
ao exercício da sexualidade, da procriação, da contracepção. Reivindica, 
também, o direito à informação e ao acesso a métodos contraceptivos 
seguros, masculinos e femininos. (ALVES, PITANGUY 2003, p.60/61). 

 

 Articulado com outras categorias, as feministas atuam fortemente contra a 

repressão promovida pelo Estado, marcando sua importância enquanto movimento 

social de resistência à ditadura militar. A conjuntura repressiva efetuada pela política da 

época proporcionou um momento de grande relevância ao movimento, que, devido à 

luta contra a ditadura acabou por dar visibilidade e uma crescente politização de seus 

integrantes. 



Mas a consciência da luta contra a opressão ultrapassava a base economicista e 

política ganhando um contorno crítico da manifestação das relações de poder entre 

homens e mulheres. As relações de gêneros se davam em várias instâncias, 

principalmente no privado. As relações interpessoais, os micropoderes tomados por 

Focault, revelavam uma trama de significados que iam além das insuficientes 

explicações classistas. Como expressa Soihet: 

As feministas passaram, a valorizar a importância de entender a sua própria 
experiência e as questões propriamente feministas, [...] a questão da 
sexualidade, a questão da violência contra a mulher e o problema das 
relações cotidianas com os homens. (SOIHET,2007. Pág.33) 

 

Das organizações políticas articuladas pelas mulheres, vale destacar a atuação 

do movimento feminista pela Anistia, criado no final do ano de 1975. Esse movimento 

tinha como proposta denunciar as repressões que o governo militar havia imposto aos 

cidadãos brasileiros. Grande parte do grupo da militância era composta por mulheres 

que viram seus maridos e filhos serem torturados, exilados e assassinados pelo regime 

militar. Articulado fora dos partidos políticos e de  outras ideologias, o movimento foi 

muito apreciado pela sociedade, dando espaço à simpatia de vários grupos políticos.  A 

grande relevância da presença das mulheres na luta pela anistia pode ser ainda 

constatado na manchete do jornal O Movimento 
3em uma matéria referente a sessão  do 

realizada no Congresso Nacional que debatia e reivindicava à volta dos exilados ao 

país. Constava como manchete  que “Importante ainda lembrar que a luta só começou 

de forma organizada, em 1975 com o Movimento Feminino pela Anistia”(O 

MOVIMENTO,1978, Pág.06) 

Liderado por Terezinha Zerbini, mulher de um general cassado ainda em 1968, 

o movimento das mulheres pelo processo de anistia espalhou-se pelo Brasil, dando 

legitimidade ao Movimento Feminista enquanto organização política, angariando com 

sucesso  um grande número de novos adeptos. Iniciado logo após as primeiras 

cassações políticas 1964, juntamente com outras mulheres, Terezinha Zerbini 

conseguiu espaço em um colégio religioso de São Paulo para receber alimentos e 

roupas a serem doados aos jovens que estavam na clandestinidade ou presos. A função 

principal, porém, era conseguir notícias. Foi quando também surgiram as Mães de São 

                                                           
3 O jornal O Movimento circulou pela primeira vez em julho de 1975 e junto com o Opinião e O Pasquim 
tornou-se  um dos mais  importantes órgãos de imprensa alternativa do regime militar. 



Paulo contra a Violência. Esse grupo é considerado por ela o embrião do movimento 

pela anistia no Brasil. 

A anistia de 1979 permitiu ainda a volta de centenas de mulheres que haviam 

sido  exiladas durante o regime militar e sua volta possibilitou um rico reencontro , já 

que junto à experiência de vida das exilidas, estas trouxeram também as influências dos 

ideais feministas difundidos no exterior, principalmente na Europa, o que contribuiu 

para fotalecer a corrente feminista no movimento das mulheres brasileiras nos anos 

seguintes. O crescente engajamento e participação da mulher no cenário político e 

econômico junto as mudanças na condição de vida das mulheres; resultado de um 

crescente desenvolvimento desde a década de sessenta, somada a sua atuação  no 

cenário repressivo, efetuada pela política da época, proporcionou um momento de 

grande relevância ao movimento, que devido à luta de resistência à ditadura, acabou por 

ganhar maior visibilidade abrindo caminho para uma crescente discussão sobre a 

exclusão política das mulheres. Bastante “receptivo”, Ziraldo, imprime o seguinte 

sentido ao movimento: 

   

 

         

 



 

 

Na imagem publicada em setenta e nove, Ziraldo cria um “trocadilho gráfico” 

para ridicularizar a participação das mulheres na conquista da Anistia. Enfatiza que 

mesmo após a participação e conquista a luta “delas” ainda não havia terminado... 

“deviam continuar na briga” a procura de um marido, pois estavam ficando para “titias”.  

 Os traços quadrados para representar as feministas continuam como tática de 

Ziraldo para “masculinizá-las”. A “placa” tomada pelo braço esquerdo enfatiza a 

referência ao movimento feminista, com fortes componentes da esquerda política. As 

pernas de traços retos reproduzem uma rigidez no caminhar, como se as feministas 

tivessem a marchar, outra tática de masculinizar as personagens representadas de forma 

rígida e disciplinada. Os cabelos, sempre curtos ou amarrados retiram-lhe “a 

feminilidade” reforçando o estereótipo das machas feias, carentes e mal amadas.  

O sorriso traz um ar contido em contraponto com as quatro pessoas ao fundo, que 

com um sorriso aberto e traços circulares se diferenciam graficamente das feministas. O 

arredondamento dos traços nos personagens ao fundo não é exíguo de intencionalidade. 

Um dos objetivos do chargista é tornar os traços leves, delicados, transferindo um aspecto 

de feminino aos dois homens que se abraçam ternamente, dando a entender que o 

movimento era também de homossexuais.  

A década de oitenta inicia politicamente agitada e a Lei de Anistia contribuiu 

significativamente para esse momento, já que possibilitou a volta de vários intelectuais 

para o país. Apenas três meses depois da aprovação dessa, uma nova lei punha fim ao 

bipartidarismo e permitia a formação de novos agrupamentos políticos. A Arena e o 

MDB foram extintos e formaram-se novos partidos. Os integrantes da ex- Arena 

formaram o PDS (Partido Democrático Social); o extinto MDB deu origem a quatro 

novos partidos: O PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), liderado por 

Ulisses Guimarães; o PP (Partido Popular), liderado por Tancredo Neves; O PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro), liderado por Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio Vargas; e o 

PDT (partido Democrático Trabalhista), liderado por Leonel Brizola. Em oitenta o PT 

(Partido dos Trabalhadores) completa essa lista. 



Natural de São Borja (RS) Ivete Vargas 

Eleita deputada por um maior número de vezes (seis), iniciou seus paços na política na 

adolescência e com apenas vinte três anos foi eleita deputada por São Paulo (1951). 

Nesse mandato destacou-se pelo projeto de lei que assegura a e

quando em estado de gravidez. Participou de várias outras eleições sendo eleita em 1954, 

1958 e 1962, até ter seu mandato cassado pelo AI

 Em 1982, numa disputa pela sigla do seu partido (PTB) envolveu

divergência com Brizola que tomou os seguintes contornos nas mãos de Ziraldo:

 

                   

                              

No diálogo acima Ziraldo deixa claro sua visão sobre os integrantes do PTB 

liderado por Ivete Vargas. Para o chargista os partidários da nova sig

opção política, eram partidários da opção sexual.

                                                          
4 Informações cedidas pela Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação.
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se pelo projeto de lei que assegura a estabilidade do emprego, 

quando em estado de gravidez. Participou de várias outras eleições sendo eleita em 1954, 

1958 e 1962, até ter seu mandato cassado pelo AI-5. 
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No diálogo acima Ziraldo deixa claro sua visão sobre os integrantes do PTB 

liderado por Ivete Vargas. Para o chargista os partidários da nova sig

opção política, eram partidários da opção sexual. 
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No diálogo acima Ziraldo deixa claro sua visão sobre os integrantes do PTB 

liderado por Ivete Vargas. Para o chargista os partidários da nova sigla mais do que a 

Informações cedidas pela Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. 



A feminista é representada sem o sutiã, forjando o estereótipo, que é ainda 

reforçado pelas calças largas, os ombros curvados e um alongado pescoço fálico. Os 

cabelos, alongados conservam certo aspecto da feminilidade delineando traços de 

bissexualidade. A associação da figura feminista ao lesbianismo continua como tática de 

ridicularização do chargista, como é dado a ver na charge analisada.   

O personagem do meio não escapa ao preconceito! Sua fala é transcrita por uma 

grafia diferenciada, um traço que se faz de certa forma delicado, (ao contrário dos outros 

personagens) como se o chargista ponderasse o traçado. Um meio de produzir leveza nos 

riscos, imprimindo à fala do personagem um ar de delicadeza e fragilidade. Numa 

pincelada só o chargista lança mão da crítica aos apoiadores do regime, evidencia e 

ridiculariza a presença de mulheres no cenário político.  

O movimento da Anistia fortaleceu o movimento feminista e visibilizou a luta das 

mulheres na política brasileira. Mas protagonizar um novo momento político não escapou 

aos discursos sexistas vinculados pelo Pasquim.  

O movimento feminista foi responsável por dar uma grande visibilidade às 

mulheres em todos os espaços da vida social, política e cultural. A crítica às velhas 

práticas femininas e o repensar das mesmas possibilitou que as mulheres politizassem o 

lar, o privado e as práticas simbólicas. Essa nova forma de ver e fazer a história das 

mulheres impulsiona inclusive as historiadoras feministas, que mais do que tentar dar 

visibilidade as mulheres nos estudos de história anunciaram uma nova prática histórica. 

Isto porque ao se debruçar nos estudos das mulheres na história, os estudiosos se viram 

sem um aporte teórico e documental que pudesse auxiliá-los. O silêncio e o 

silenciamento das mulheres na História chamam a atenção dos historiadores para o lugar 

de articulação do discurso, ou como propõe Focault “a colocação do sexo em discurso”. 

Quem fala? Para quem Fala? De onde se fala? Novas experiências, novos olhares, 

possibilitam o surgimento de uma Nova História. 

Amparada por esses estudos é que propomos a leitura dos traços das charges de 

Ziraldo que dão a ser lidos como textos, e que, a partir da sensibilidade e experiência do 

olhar, nos convida a uma interpretação mais aguçada por parte do historiador. Foi o que 

tentamos demonstrar nesse ensaio. Entre traços e textos refletimos o potencial das 

imagens para a representação de uma trama que se propõe em explicitar a tensão dos 



discursos enunciados pelas charges de Ziraldo, em contrapartida com o discurso 

feminista que se articulava durante a década de setenta. 

 Assim como os textos, os traços de Ziraldo nos convidam a leitura de uma 

trama, como se suas charges tivessem sempre algo por dizer. Sob a ótica de gênero os 

traços, riscos e rabiscos se dão como significantes, que sob o olhar crítico e 

interpretativo do historiador se revelam como poderosos significados. 
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