
1 

 

A INTERDISCURSIVIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO GÊNERO CHARGE 

ANIMADA 

 

 

Fabiana Dias Soares FÉLIX1 

 

Resumo: No presente artigo tem como tema principal “A Interdiscursividade na 

constituição do gênero charge animada”, que traz como temática principal o 

interdiscurso dos gêneros textuais, especialmente a charge animada vinculada a suportes 

midiáticos. Utilizamos na metodologia a analise interpretativa do gênero charge 

animada “Valeska à pensadora” (Quirino,2014), demonstrando o atravessamento de 

vozes que corroboram para composição das charges animadas. Na fundamentação 

teórica utilizamos a pesquisa bibliográfica apoiada nos pressupostos teóricos de Bakhtin 

(2003, 2005), Marcuschi (1989), Magalhães (2006), entre outros. 
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Palavras iniciais 

 

O presente artigo é o resultado das reflexões realizadas durante a graduação, nas 

aulas do curso Letras-Português, da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, 

mais especificamente na disciplina de Estágio Supervisionado, quando tivemos a 

oportunidade de observar que os alunos possuem dificuldades para a recepção e 

produção de textos em língua materna no momento em que estão em contato com 

gêneros discursivos.  

Ensejamos aprofundar essas reflexões e questionamentos tomando por base os 

gêneros discursivos como “forma de ação social” (MILLER, apud MARCUSHI, 1989 

p. 149), pois os gêneros se constituem e recebem contornos no âmbito social. Assim, é 

relevante o seu estudo, pois compreender a dinâmica dos gêneros discursivos é 
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apreendermos o funcionamento da vida social humana (MARCUSHI, 1989, 149). Nesse 

sentido, diante da atual conjuntura da vida contemporânea, marcada pela globalização e 

o advento da tecnologia, que torna o mundo interdependente e interconectado, o gênero 

discursivo em análise recebe uma nova configuração por meio de recursos semióticos, 

que contribuem para uma aproximação cada vez maior entre a sua constituição e as 

necessidades de leitores- interlocutores (BEZERRA, HERBELE & NASCIMENTO, 

2011, p. 529). 

Em âmbito escolar, as charges animadas podem representar um valioso recurso 

semiótico capaz de promover a aprendizagem de gêneros do discurso aliados à 

aquisição da comunicação multimodal. As charges animadas são formas inovadoras de 

gêneros geradas por meio das inúmeras possibilidades comunicativas do ambiente 

midiático (VASCONCELOS, & MAGALHÃES, 2010, p. 1). Esse gênero é oriundo dos 

gêneros charges estáticas e, HQs (Histórias em Quadrinhos) que, com a propagação da 

internet, assume novos contornos em forma de cores, sons e imagens, adquirindo 

adeptos e a possibilidade de grande disseminação entre vários leitores-interlocutores. 

 

[...] se os gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se 

tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de construir 

livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação discursiva 

seria quase impossível (Bakhtin, 2003). 

 

 

Segundo Bakthin o interdiscurso só existe se dialogar com outro discurso. Por 

conseguinte, sob o viés dialógico, o elemento do discurso torna-se um fator responsável 

pela multiplicidade e plurissignificância do gênero discursivo charges animadas, por 

exemplo, e assim o interdiscurso permite o estabelecimento da leitura de um texto por 

meio da compreensão da charge. 

 Sob este aspecto, Bakhtin, (apud Alves, 2008, p. 26), diz que o sujeito 

discursivo não é um indivíduo homogêneo, mas sim heterogêneo, e portanto carrega em 

seu discurso a polifonia, a heterogeneidade, pois no momento que constrói o seu 

discurso está dando espaço a vozes plurais como consequência do dialogismo. 

Nessa perspectiva, selecionamos para este artigo a charge animada intitulada de 

Valeska pensadora, do autor Maurício Ricardo Quirino (2014), que por meio de uma 

incursão humorística e crítica, apresenta a polêmica que surgiu com a música “Beijinho 
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no ombro”, interpretada pela funkeira Valeska Poposuda, no momento que o professor 

Antônio Kubitschek coloca em uma prova uma questão sobre a cantora e sua música. 

Neste sentido, o presente artigo enseja contribuir para a área dos estudos em 

foco, considerando que a charge animada do autor Quirino potencializa reflexões em 

relação a um tema polêmico, e, por meio de elemento interdiscursivos, promove uma 

contribuição social e une os gêneros do discurso a serviço do leitor. Considerando que 

as influências dessas vozes plurais vão auxiliar na formação sócio- ideológico do leitor 

e compreensão do discurso. 

 Procuraremos apontar que a interpretação de uma charge animada interpela o 

interlocutor para a observação sobre as diferentes vozes que atravessam o discurso, 

contribuindo para promover a compreensão do gênero. Nesse sentido, a 

interdiscursividade representa um instrumento importante para a constituição da charge, 

pois é por meio dela que o sentido se estabelece. 

Dessa forma, para compreender as charges os sujeitos leitores terão que, mesmo 

inconscientemente, perceber o interdiscurso que as subjaz, já que para haver de fato 

humor e crítica é necessário que o contexto faça parte do conhecimento de mundo do 

sujeito. Não há sentido na leitura ou na visualização de uma charge se não há processo 

de interação. 

 

1. Fundamentação Teórica 

 

Diante das reflexões iniciais apresentadas, teceremos considerações a respeito, 

das noções conceituais de gênero, gênero charge e gênero charge animada, discurso e 

condições de produção e interdiscurso. 

 

1.1 As Condições de Produção e o Interdiscurso 

 

Falarmos de condições de produção é considerarmos os sujeitos, a situação e a 

memória. Esse tríplice teórico será responsável pela construção da produção do 

discurso, pois de acordo com Orlandi: 

 

Podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e temos as 

circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E se as consideramos 
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em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio 

histórico, ideológico. [...] A memória, por sua vez, tem suas características, 

quando pensada em relação ao discurso. E nessa perspectiva, ela é tratada 

como interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em outro 

lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória discursiva 

[...] (ORLANDI, 2007, p. 30-31). 

 

 

Assim, em um primeiro momento as condições de produção do discurso estão 

ligadas ao contexto imediato, e, seguindo-se a este, temos as condições de produção do 

discurso vinculado à um contexto sócio histórico e ideológico. Já a memória imbricada 

no discurso representa o interdiscurso, ou seja, a possibilidade de considerarmos os 

falares em outros lugares ideológicos, que acaba estando presente na produção do 

discurso de agora. A memória pode ser denominada de memória discursiva. Como 

podemos conferir na charge animada “Valeska Pensadora” (2014): 

 

Valeska: O funk enquanto como fenômeno urbano marcadamente associado 

a comunidades de baixa renda de expressar o consciente coletivo através do 

subgênero conhecido como funk ostentação que tece honras ao bem de 

consumo de forma provocativa é clara mas também aumentando a auto-

estima de jovens de periferia e mandado um recado claro às classes mais 

abastadas ao dizer que as pessoas de origem humilde e sem educação formal 

podem obter sucesso financeiro ainda maior do que aquelas que se 

consideram a elite econômica e intelectual do país. É instigante. 

 

Podemos perceber a recuperação da memória discursiva, ou a pertinência de 

outros lugares ideológicos no discurso da funkeira, por meio dos elementos presentes 

nessa passagem. Assim, a posição ideológica e socialmente bem construída no discurso 

de Valeska representa uma defesa à sua realidade e uma aproximação de seus lócus de 

vivência e experiência. Ambiente este vinculado a classes de baixa renda, que estando 

presente no discurso da cantora contrabalanceia e antagoniza esferas sociais contrárias a 

condição da funkeira. 

As condições de produção do discurso do sujeito “Valeska” estão ligadas ao 

pertencimento ideológico e à situação em que foi produzido. Assim, de acordo com o 

contexto do discurso de Valeska, temos a defesa do lugar ideológico ao qual pertence a 

funkeira e o meio que foi produzido este discurso - a mídia digital, responsável pela 

rápida disseminação do discurso na mídia. Assim, ambos, o pertencimento ao lugar 

ideológico e a situação midiática que gerou o discurso formam as condições de 

produção discursiva. 
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Como consequência desses, há a memória discursiva ou o interdiscurso como a 

permissão de vozes diversas, oriundas de discursos anteriores a este que está sendo 

construído. 

 Valeska defende sua posição ideológica ao falar a respeito da ascensão do funk 

e estabelecer os contrapontos entre as classes média alta e baixa. No entanto, a produção 

desse discurso não é independente, tampouco a funkeira possui controle sobre o que diz, 

pois, há a presença de outras vozes plurais em seu discurso, construindo assim a 

interdiscursividade no discurso de Valeska. 

Dessa forma, o interdiscurso possui uma relação exterior com a produção 

discursiva: 

 

Começa a haver uma valorização da exterioridade na constituição dos 

discursos, nos quais há sempre a presença de um “já dito”, de um pré-

construído, de um Outro. São essas presenças que fazem com que o discurso 

assuma uma característica heterogênea e esteja em uma constante relação 

com o Outro fazendo com que o interdiscurso tenha uma postura de primazia 

sobre o discurso (DIAS, 2009, p. 118). 

 

 

Nesse sentido, há uma presença marcante da exterioridade na construção do 

discurso que não podemos dissociar. O que já foi dito por outros aparecem no discurso e 

representa uma grande importância para o discurso, pois se apresenta a heterogeneidade 

e a interdependência de vozes plurais na constituição de seu discurso. Como na charge 

em estudo, em que a personagem principal não constrói o seu discurso de forma 

autônoma, mas por meio da exterioridade e da apropriação dos discursos de outras 

pessoas. 

 

1.2 Os Gêneros 

Estudar os gêneros textuais é considerarmos o seu grande legado propagado 

desde Platão até os nossos dias, como nos assevera Marcushi: 

 

O estudo dos gêneros textuais não é novo e, no Ocidente, já tem pelo menos 

vinte e cinco séculos, se considerarmos que sua observação sistemática 

iniciou-se em Platão. O que hoje se tem é uma nova visão do mesmo tema 

(MARCUSHI, 1989, p. 147). 
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Assim, o estudo de gêneros não é matéria nova, mas recebe uma nova 

configuração nos dias atuais. Se antes, desde a antiguidade clássica até o século XX, o 

estudo de gênero representava a sinonímia do campo literário, atualmente temos o 

gênero intrinsecamente relacionado com o discurso, como pontua Swales citado por 

Marcushi (1989, p. 147), “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria 

distintiva de discurso de qualquer tipo, falado, ou escrito, com ou sem aspirações 

literárias”. 

 Podemos perceber que o estudo de gênero evoluiu e se tornou muito mais 

produtivo, pois atende uma gama maior de necessidades do ser humano, como por 

exemplo, a interação comunicativa. O gênero estabelecendo sua função em torno da 

linguagem empreende o pleno acesso do leitor interlocutor a todos os tipos de discurso, 

sejam eles, falados, ou escritos. Assim, podemos perceber que de acordo com 

Marcuschi (1989, p. 154) “Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma 

forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em 

situações sociais particulares”. De forma que o corpus selecionado, a charge animada 

“Valeska Pensadora”, do autor Maurício Ricardo Quirino (2014), cumpre com essa 

função primordial da linguagem, como podemos observar: 

 

Repórter: Valeska o que você achou dessa polêmica em torno do professor 

que te chamou de pensadora? 

Valeska: Preconceito de quem ao contrário dele não entendeu a minha 

música. (QUIRINO, 2014). 

 

A partir deste fragmento, retirado da charge em estudo, percebemos como o 

gênero cumpre com a função de comunicar por meio da interação e da interlocução, 

pois temos na charge animada “Valeska Pensadora”, uma personagem virtual que 

subverte a real.  

Esta é uma estratégia utilizada pelo autor para garantir o humor, a crítica e, ao 

mesmo tempo, atingir a interação comunicativa. O leitor da charge fará comparações e 

promoverá sentidos no momento em que assistir, observar e analisar a charge, 

realizando assim a interação comunicativa, em que se capacitará por meio do gênero 

para se expressar e se comunicar, garantindo a realização do seu papel enquanto ser 

social (MARCUSHI, 1989, p. 149). 
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1.3. O gênero charge e o gênero charge animada 

 

Diante do que foi exposto a respeito de gênero, depreendemos que ao se estudar 

os gêneros do discurso não devemos considerar apenas a linguagem verbal escrita ou 

falada, mas todos os recursos semióticos disponíveis que contribuem na realidade para o 

aprendizado e aquisição da competência múltipla dos gêneros. Portanto, um dos gêneros 

digitais mais interessantes são as charges animadas que serão parte integrante de nosso 

corpus selecionado para o presente estudo. 

Assim, as charges animadas veiculadas na web são oriundas das charges 

estáticas (impressas) que classificam-se como um “elemento gráfico” que reflete 

criticamente e com uma dose de humor a vida cotidiana (VASCONCELOS, 

MAGALHÃES, 2010, p. 2). Já as HQs (Histórias em Quadrinhos) se constituem como 

um sistema narrativo utilizando a linguagem verbal e visual de forma interacional, 

garantindo assim, a transmissão da mensagem ao seu leitor (RAMA, VERGUEIRO, 

2010, p. 31). 

Com o avanço tecnológico e a presença cada vez maior do mundo digital nas 

nossas vidas, surgem as charges animadas, que: 

 
Renovam os traços tradicionais e apresentam novos elementos na sua 

composição, como cores, animação e sons, capazes de acrescentar e trazer 

ângulos diferentes de exposição dos fatos e interpretação por meio das 

expressões faciais, da voz [...] Como o contexto das charges não é mais o 

mesmo, percebe-se um aumento de audiência do público de audiência do 

público jovem, nem sempre leitor de charges impressas, que passa a ser visto 

como leitor-espectador (VASCONCELOS, MAGALHÃES, 2010, p. 2). 

 
 

 

Como o contexto é novo para os leitores, as charges mesmo possuindo traços de 

sua origem ao se converterem para a era digital e midiática tornam-se um tipo de gênero 

muito instigante, pois, por meio da união das semioses verbal e visual, com elementos 

composicionais da computação gráfica, tais como, cores, som, formato digital etc.... 

provocam o interesse do público jovem. E, diante disso, as charges animadas tornam-se 

um relevante recurso semiótico para a aprendizagem de gêneros do discurso.  

 As charges animadas constituídas em âmbito de gênero digital, por meio do 

veículo internet, segundo Magalhães (2006, p. 59), ‘‘[...] manifestam um 
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posicionamento sócio ideológico do sujeito chargista a respeito de um fato político, 

cumprindo, assim, função semelhante à da charge jornalística”.  Como podemos 

constatar no trecho seguinte da charge “Valeska Pensadora”: 

 

É bem óbvio que minha música faz uma reflexão em linguagem popular 

sobre este momento histórico em que estamos vivenciando a reconstrução da 

auto imagem das classes que formam a pirâmide social. Com o crescente 

acesso dessa camada da sociedade aos bens de consumo e lazer aumenta em 

seu seio o sentimento de orgulho e de reconhecimento da própria identidade 

não mais como uma casta inferior mas como cidadãos conscientes das 

desigualdades orgulhosos de suas conquistas e merecedores de 

reconhecimento quando atingem uma ascensão social expressiva. 

(QUIRINO, 2014). 

 

 

A personagem virtual da charge nos dá uma justificativa original e peculiar em 

relação à polêmica que se estendeu pelo fato do professor Antônio Kusbichek2 utilizar a 

letra da música “Beijinho no ombro” como questão na avaliação de Filosofia aplicada a 

estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio uma pergunta em que classifica a cantora 

como grande pensadora contemporânea. Assim, o autor da charge utiliza-se dos 

recursos semióticos da charge animada, como a linguagem visual e verbal, sons e 

imagens para construir “o posicionamento sócio ideológico do sujeito chargista a 

respeito de um fato político” (MAGALHÃES, 2006, p. 59), bem como do leitor- 

interlocutor. 

Neste sentido, a charge animada é um gênero discursivo que possibilita o 

exercício do posicionamento ideológico tanto do chargista quanto do leitor interlocutor 

por meio da linguagem verbal e visual, promovendo a aprendizagem do gênero em um 

contexto contemporâneo e midiático. 

 

1.4 O discurso 

 

O discurso pode ser compreendido como a possibilidade de garantir a 

comunicação, e além disso, permite estabelecer a condição de produção e efeitos de 

sentidos promovidos pelos sujeitos enunciadores desse discurso. Segundo Orlandi 

(2007, p. 21), os discursos: 

                                                           
2 Antônio Kusbichek- Professor de filosofia, leciona no Centro de Ensino Médio 3, em Taguatinga, 

cidade-satélite de Brasília. 
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são processos de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, 

de construção da realidade etc. [...] A linguagem serve para comunicar e para 

não comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos e de 

sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados. Daí a definição de discurso: 

o discurso é efeito de sentidos entre locutores. 

 

 

Dessa forma, o discurso vai além da função primeira de comunicar, mas 

estabelece as relações da linguagem e concomitantemente as relações dos sujeitos, que 

consequentemente estabelecem as diretrizes dos sentidos e efeitos nas condições de 

produção desse discurso. Portanto, o discurso se define como “o efeito de sentidos entre 

locutores” (ORLANDI, 2007, p. 21).  

 

2. Metodologia 

 

Selecionamos como corpus a charge “Valeska Pensadora” do jornalista Maurício 

Ricardo Quirino, publicado em nove de abril de 2014, que conta com 1 minuto e 57 

segundos de duração. O autor da charge é chargista, cartunista, animador, criador do 

site: (www.charges.com.br), e desenvolve vários trabalhos na televisão, incluindo as 

charges exibidas nos paredões do reality show Big Brother Brasil, que além de criar e 

desenhar as charges é responsável por dar vida a elas animando-as, dando vozes e 

também desenvolve as músicas de fundo. 

A charge por meio de uma incursão humorística e crítica analisa a polêmica que 

surgiu com a música “Beijinho no ombro”, interpretada pela (funkeira Valeska 

Poposuda), no momento que o professor Antônio Kubischek coloca em uma prova uma 

questão sobre a cantora e sua música. 

A charge analisa esse incidente, e por meio de um diálogo representado por 

Valeska e um repórter tem uma crítica ácida a respeito dessa polêmica, como podemos 

conferir na sua imagem e a respectiva transcrição de seu diálogo: 

 

 

 

 

http://www.charges.com.br/
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Imagem 1- Retirada de YOUTUBE (YOUTUBE, 2014) 

 

Repórter: Valeska o que você achou dessa polêmica em torno do professor 

que te chamou de pensadora? 

Valeska: Preconceito de quem ao contrário dele não entendeu a minha 

música. 

Repórter: Como assim? 

Valeska: É bem óbvio que minha música faz uma reflexão em linguagem 

popular sobre este momento histórico em que estamos vivenciando a 

reconstrução da auto imagem das classes que formam a pirâmide social. Com 

o crescente acesso dessa camada da sociedade aos bens de consumo e lazer 

aumenta em seu seio o sentimento de orgulho e de reconhecimento da própria 

identidade não mais como uma casta inferior mas como cidadãos conscientes 

das desigualdades orgulhosos de suas conquistas e merecedores de 

reconhecimento quando atingem uma ascensão social expressiva. 

 Repórter: Mas... Mas sobre o funk? 

Valeska: O funk enquanto como fenômeno urbano marcadamente associado 

a comunidades de baixa renda de expressar o consciente coletivo através do 

subgênero conhecido como funk ostentação que tece honras ao bem de 

consumo de forma provocativa é clara mas também aumentando a autoestima 

de jovens de periferia e mandado um recado claro às classes mais abastadas 

ao dizer que as pessoas de origem humilde e sem educação formal podem 

obter sucesso financeiro ainda maior do que aquelas que se consideram a elite 

econômica e intelectual do país. É instigante. 

Repórter: Mas... Mas... a sua música? 

Valeska: Minha música flerta com o funk ostentação ao falar do meu acesso 

ao camarote que é um símbolo da divisão social, mas vai muito além, propõe 

um embate, um enfrentamento daquelas pessoas que ao invés de procurar sua 

vitória pessoal acomodam-se numa posição inferior de inveja e de tentativa 

de apropriação daquelas que podem ser consideradas vitórias pessoais 

alheias, inclusive no âmbito nas relações afetivas. 
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Repórter: Eu não sei se... 

Valeska: Mas a letra transcede a mera discussão de classes, sobre a 

religiosidade ao dizer que faço de Deus um escudo e no refrão explicito a 

mensagem final de que o mais importante é estar bem consigo mesmo uma 

vez que o gesto de beijar o próprio ombro é obviamente um sinal de auto 

aprovação, amor próprio e porque não de autoadmiração. 

Repórter: Quem... quem te vê não imagina que... 

Valeska: Uma mulher que se sente à vontade com o próprio corpo e canta 

funk pode ter um discurso articulado. É puro machismo. Justamente por isso 

canto uma outra música que prega a total liberdade sexual da mulher. 

Repórter: Que música? 

Valeska: A porra da buceta é minha! 

Valeska: Que foi? O público alvo não são os imortais da Academia de letras. 
 

3.  Análise de dados 

 

Como visto anteriormente, os gêneros têm uma relação íntima com a vida do 

homem, isso confirma a necessidade de um esmero maior em seu uso. Desse modo, 

podemos perceber que já não é funcional uma reflexão de maneira unilateral ou sob uma 

única perspectiva, pois, diante da interação que os gêneros propiciam com o social, é 

preciso sistematizar um conhecimento plural, já que por natureza os gêneros são 

categorias que acarretam uma inter-relação com outros gêneros. 

Podemos perceber explicitamente essa característica do gênero na nossa atual 

sociedade, pois em um contexto atual de tecnologia e interconectividade os gêneros 

alcançam uma importância muito maior. Por meio do suporte internet eles possuem uma 

fluidez muito veloz, confirmando a necessidade de se estudar os gêneros do discurso. 

Consequentemente, surge uma nova perspectiva de estudo para atender às necessidades 

da atualidade: o multiletramento, que se define como uma forma e possibilidades de 

inter-relações de vários meios semióticos da linguagem verbal e não-verbal. 

Nesse sentido, destaca-se a relevância dos estudos da área, ressaltada por 

Bezerra, Herbele e Nascimento (2011): 

 

A pesquisa na área de (multi) letramentos tem demonstrado a importância de 

se considerar o modo como outros recursos semióticos, além da linguagem 

verbal, se inter-relacionam em textos[...] Nesse contexto, devemos considerar 

os fatores sociais, econômicos e culturais presentes no processo de 

desenvolvimento da escrita e da leitura. 

 

Então, ao estudar os gêneros do discurso, não devemos considerar apenas a 

linguagem verbal escrita ou falada, mas todos os recursos semióticos disponíveis que 
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contribuem na realidade para o aprendizado e aquisição da competência múltipla dos 

gêneros. Portanto, um dos gêneros digitais mais interessantes são as charges animadas, 

objeto do presente estudo.  

 

Como a principal função do estudo de gêneros em voga na atualidade é referir-se 

às possibilidades de produção do discurso falado ou escrito, os variados recursos 

semióticos são responsáveis pela realização do aprendizado por meio do 

multiletramento. 

Para a compreensão do gênero discursivo, a charge animada em estudo nos 

apresenta grandes possibilidades para a aquisição de conhecimento, uma vez que, 

possibilita uma relação intrínseca entre o gênero discursivo e a apreensão, por parte dos 

interlocutores do posicionamento ideológico e político do conteúdo da charge. 

Nesse sentido, Bakhtin (apud Alves, 2008, p. 26) pontua que diante da 

constituição de um sujeito heterogêneo, o seu discurso receberá influências 

interdiscursivas das vozes sociais presentes no espaço que vive. Dessa forma, o jogo 

interdiscursivo na vida do homem surge na produção das charges animadas, 

demonstrando o seu caráter intrínseco ao nosso cotidiano. 

A charge animada “Valeska Pensadora” estabelece uma relação interdiscursiva 

entre a situação retratada e elementos discursivos do nosso cotidiano. A esse respeito, 

faremos algumas considerações sobre a charge em questão. 

A charge constitui-se como um gênero discursivo multissemiótico, pois conta, 

além da linguagem verbal a visual, com o recurso da interdiscursividade. Para a total 

compreensão do conteúdo da charge, é necessário que o interlocutor tenha um 

conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo refletido, já que, se tratando desse 

gênero, sempre há vinculado um interdiscurso. 

 A charge traz uma reflexão humorística e crítica sobre a polêmica que se 

estabeleceu com o professor de filosofia Antônio Kubitschek, que incluiu em suas 

provas, aplicadas em turmas de segundo e terceiro anos do Ensino Médio, uma questão 

sobre a cantora de funk Valeska Poposuda. O professor, se referia a ela como 

“Pensadora Contemporânea” e pedia aos alunos que completassem o sentido veiculado 

pelo trecho da música “Se bater de frente”, em que a opção correta seria “É só tiro, 

porrada e bomba”. 
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A charge é construída a partir dessa polêmica real, que é trazida para a 

virtualidade com o objetivo de provocar crítica e humor. Assim, a charge se desenvolve 

por meio de uma entrevista entre Valeska e um repórter. Esse, totalmente surpreendido 

por se deparar com uma Valeska que argumenta e que defende o seu papel social, torna-

se ao longo da entrevista um personagem inexpressivo diante da presença marcante da 

funkeira, como podemos observar na fala da repórter “eu não sei se...”, em que podemos 

perceber a confusão em que se encontra o repórter ao se deparar com uma situação não 

esperada. Nesse sentido, a charge analisa esse incidente, e por meio de um diálogo 

representado por Valeska e pelo repórter instaurado após a divulgação na mídia da 

questão incluída na prova pelo professor de filosofia. 

Podemos perceber a hesitação do repórter ao se deparar com uma Valeska que 

reflete e filosofa sobre a condição social, pois ele se surpreende com o discurso 

empregado por ela. No trecho “- Mas... Mas sobre o funk?” (QUIRINO, 2014), 

podemos perceber que há surpresa do repórter diante do inesperado. O discurso dele 

demonstra uma imagem que ele fazia da Valeska funkeira, que não se concretiza como 

sendo politizada consciente de seus direitos e deveres na sociedade da entrevistada. 

Então, ao dizer “Mas sobre o funk?”, ele tenta recuperar a cantora de funk que todos 

conhecem, uma vez que, a Valeska está ocupando uma extensão ideológica que, 

conforme parece ao repórter, não lhe pertence. 

Destarte, esse diálogo entre a cantora e o repórter representa um embate de 

forças sociais, pois o antagonismo entre ambos estabelece uma configuração discursiva 

natural e artificial. Ou seja, natural seria um discurso condizente com uma Valeska 

funkeira. Em contrapartida, é artificial, pois a Valeska que ele entrevista desempenha o 

papel de uma mulher consciente de sua condição social e feminina. Por isso mesmo, o 

repórter não aceita essa defesa discursiva por parte da cantora. 

Por conseguinte, no trecho “Mas... Mas... a sua música?” o repórter mais uma 

vez tenta resgatar a funkeira nacionalmente conhecida. No entanto, não tem êxito, pois, 

a ausência de pausa de Valeska ao discorrer o seu discurso é um convite à provocação, 

já que essa falta de pausa na argumentação leva o leitor/ouvinte a não ter um tempo 

adequado para produzir os sentidos sobre os seus discursos proferidos de poderio social 

dirigido à mídia. 

No trecho seguinte, temos: 
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Valeska: Mas a letra transcede a mera discussão de classes, sobre a 

religiosidade ao dizer que faço de Deus um escudo e no refrão explicito a 

mensagem final de que o mais importante é estar bem consigo mesmo uma 

vez que o gesto de beijar o próprio ombro é obviamente um sinal de auto 

aprovação, amor próprio e porque não de autoadmiração. 

 

Assim, Valeska subverte o papel que ela representaria socialmente e a 

compreensão diante da sua arte musical, pois, coloca o repórter supostamente em um 

lugar de entendimento equivocado da música. Ou seja, o repórter é que não faz a leitura 

adequada de sua música, na medida em que ela atribui uma forma de interpretação 

inesperada sobre a letra” Beijinho no ombro”. Já no trecho seguinte: 

 

Repórter: Quem... quem te vê não imagina que... 

Valeska: Uma mulher que se sente à vontade com o próprio corpo e 

canta funk pode ter um discurso articulado. É puro machismo. 

Justamente por isso canto uma outra música que prega a total 

liberdade sexual da mulher. 

 

 

Novamente, podemos notar a hesitação do repórter em ‘‘Quem... quem te vê não 

imagina que...”, representada pela presença do pronome relativo, que indica um evento 

não esperado. Além disso, na sequência de seus dizeres, no momento em que a funkeira 

vai construindo o seu discurso em defesa de seu posicionamento e condição feminina 

“uma mulher que sente à vontade com o próprio corpo[...]” (QUIRINO, 2014), 

percebemos o seu discurso representativo da luta em busca da liberdade e reafirmação 

da condição social feminina. O enquadramento da cena da direita para a esquerda 

possibilita a aceitação de si mesma por parte da funkeira, além de simbolizar a 

conquista do papel identitário da mesma diante de uma adversidade. 

Portanto, a funkeira Valeska é constituída na charge como um sujeito 

discursivamente politizado e ideológico, que apresenta por meio da linguagem verbal 

um discurso marcadamente ideológico e aliado à linguagem verbal na modalidade 

padrão culta. Na efetivação da cena que constitui a charge, podemos observar cores 

fortes como o rosa, representativo da condição feminina e roupas sensuais travestidas 

pela funkeira como a defesa de seu ponto de vista. Além disso, o enquadramento da 

cena garante que a protagonista tenha uma condição vantajosa em detrimento do 

repórter.  



15 

 

Discurso esse socialmente circulante por meio aqueles que lutam pela ascensão 

social da mulher. A interdiscursividade atravessando os dizeres proferidos são 

constitutivos e identificáveis na materialidade linguística que se apresenta, ou seja, a 

charge animada em análise. 

Nesse sentido, há um rompimento, uma segmentação, entre a Valeska funkeira 

do mundo real, e a Valeska personagem do mundo virtual. 

 O discurso circulante nos dizeres da Valeska do mundo virtual sintetiza um 

sujeito heterogêneo, em que há vozes plurais em sua construção (Bakhtin apud ALVES, 

2008, p. 26). Assim, a charge em estudo nos apresenta a personagem politizada e bem 

informada, que remetem a um discurso bem elaborado e linguisticamente bem 

estruturado.  Por exemplo, na passagem “com o crescente acesso dessa camada da 

sociedade aos bens de consumo e lazer, aumenta em seu seio o sentimento de orgulho e 

de reconhecimento da própria identidade não mais como uma casta inferior[...]” 

(QUIRINO, 2014), Valeska metaforiza a voz de uma sociedade economicamente 

desfavorecida, que ela deseja resgatar e tornar-se porta-voz, em detrimento a um 

discurso socialmente marginalizado. Podemos observar, também, a superposição de 

uma voz midiática, consumista, exercitada em seu espaço social. Essas vozes de outros 

discursos, efetivados em lugares ideológicos diversos, são resgatadas no discurso de 

Valeska por meio do atravessamento de vozes, outras, representativas de um imaginário 

coletivo ao qual a própria Valeska gostaria de ascender. Desse modo, como a cantora 

possui um discurso bem articulado, inferimos que esse parece retratar uma condição 

social e intelectual que não coaduna com a imagem que produzimos da Valeska real, 

fato que contribui para que a charge produza sentidos, pelos seus leitores- espectadores, 

de estranheza, surpresa e mesmo de ironia e humor.  

Outro fato que merece destaque, diz respeito à ausência de pausas ou hesitações 

nas falas da cantora, o que acaba por confirmar a supremacia de Valeska sobre o 

repórter e a sua relação de poder. Da forma como são produzidos os dizeres da funkeira, 

ela não dá oportunidades de interpelação por parte do repórter, configurando-se em um 

discurso bem construído, articulado, com ótimas argumentações, e prevalecendo a 

soberania de sua suposta posição político-social-ideológica. 

Além disso, nas falas de Valeska, o discurso empregado parece se tratar de uma 

espécie de empréstimo social, uma artificialidade utilizada por ela com o efeito de 
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impressionar.  Por isso mesmo, a charge causa tanta repercussão, pois trabalha com um 

estranhamento no momento em que os leitores e espectadores, ao assistirem a charge, 

percebem a diferença entre a Valeska real e a Valeska virtual.  Esse fato contribui ainda 

mais para a presença marcante do recurso do interdiscurso, fundindo realidade, ficção e 

meio social. Assim, podemos compreender a interdiscursividade como um instrumento 

de receptividade, e legibilidade estruturado em relação a outros textos: 

 

[...] todo olhar sobre um texto é um olhar estruturado, informado, sem o qual 

a obra seria imperceptível, não receptível. Como observa com muita precisão 

Claude Duchet (1971): “Não existem textos ‘puros”. Eles só existem em 

relação a outros textos anteriormente produzidos, seja em conformidade ou 

em oposição a um esquema textual preexistente, mas sempre em relação a 

eles. Só é legível o já lido, o que pode inscrever-se numa estrutura de 

entendimento o que pode inscrever-se numa estrutura de entendimento 

elaborada a partir de uma prática e de um reconhecimento de funcionamentos 

textuais adquiridos pelo contato com longas séries de textos (DUCHET, 

citado por VIGNER, 2002, p. 32). 

 

Um texto só ganha sentido e existência concreta quando estabelece relações com 

outros textos produzidos anteriormente. Um texto sem inter-relação com outros é um 

enunciado oco desprovido de sentido. Então, para que um texto seja minimamente 

legível e receptível é preciso que ele estabeleça uma relação intrínseca com outros, 

possibilitando novas e inovadoras formas de interpretação, como podemos conferir na 

charge em estudo: 

 

 Repórter: Valeska o que você achou dessa polêmica em torno do professor 

que te chamou de pensadora? 

Valeska: Preconceito de quem ao contrário dele não entendeu a minha 

música. 

Repórter: Como assim? 

Valeska: É bem óbvio que minha música faz uma reflexão em linguagem 

popular sobre este momento histórico em que estamos vivenciando a 

reconstrução da auto imagem das classes que formam a pirâmide social. Com 

o crescente acesso dessa camada da sociedade aos bens de consumo e lazer 

aumenta em seu seio o sentimento de orgulho e de reconhecimento da própria 

identidade não mais como uma casta inferior mas como cidadãos conscientes 

das desigualdades orgulhosos de suas conquistas e merecedores de 

reconhecimento quando atingem uma ascensão social expressiva. 

 

Fica claro quando ela diz: “é bem óbvio que minha música faz uma reflexão em 

linguagem popular sobre este momento histórico em que estamos vivenciando a 

reconstrução da autoimagem das classes[...]” (QUIRINO, 2014), que a charge só ganha 

sentido se a relacionarmos ao contexto da protagonista real Valeska e à polêmica 
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provocada pela música da funkeira no momento em que o professor Antônio 

Kubitschek coloca uma questão na prova de filosofia sobre a música “Beijinho no 

ombro”. Dessa forma, se analisássemos a charge desconhecendo a informação de como 

é a Valeska real, ou desconhecendo a polêmica que ocorreu, ela não alcançaria 

legibilidade e receptividade. Assim, um texto para ser nomeado como um enunciado de 

sentidos e de produção discursiva é condicionado pelas relações que estabelece com 

outros textos, configurando-se na total interpretação do que está sendo lido. 

Dessa forma, uma das inúmeras possibilidades que a interdiscursividade acarreta 

é o tom irônico e humorístico, pois, o humor representa outro elemento de suma 

importância, unindo a compreensão do gênero, e o jogo interdiscursivo para a 

composição da charge: 

 

Para que seja entendida e produza o humor desejado, a charge precisa ter um 

contexto que seja um código comum de conhecimento dos leitores, que 

geralmente é a notícia. Ela também tem que estabelecer uma relação com o 

leitor, uma cumplicidade.  Muitas vezes essa ligação é feita por meio dos 

personagens que podem ser reais, tipos socialmente reconhecíveis 

(VASCONCELOS, MAGALHÃES, 2010, p. 5). 

 

Então, para que de fato a charge animada cumpra seu papel de criticar e ironizar, 

é necessário que se considere as condições de produção subjacentes para a sua 

realização. 

 Consequentemente, essa plurissignificância - a capacidade do gênero assumir 

modos diversificados de constituir um texto, trará uma relação direta entre leitor e 

charge, e é nesse momento que surge a compreensão, ou seja, por meio da 

interdiscursividade que os gêneros discursivos desenvolvem a competência discursiva: 

 

Repórter: Mas ... Mas a sua música? 

Valeska: Minha música flerta com o funk ostentação ao falar do meu acesso 

ao camarote que é um símbolo da divisão social mas vai muito além propõe 

um embate um enfrentamento daquelas pessoas que invés de procurar sua 

vitória pessoal acomodam-se numa posição inferior de inveja e de tentativa 

de apropriação daquelas que podem ser consideradas vitória pessoais 

alheias... 

 

 

A construção da charge está alicerçada na dualidade do gênero jornalístico e da 

própria charge, o que confere uma pluralidade de sentidos, gerando a sua compreensão, 

e o humor para trazer uma reflexão sobe um assunto pertinente ao cotidiano do leitor. O 
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autor Maurício Ricardo nos apresenta uma personagem reconhecida socialmente e que 

consegue estabelecer uma cumplicidade com o leitor, que, ao assistir à animação, fará 

uma relação da notícia-que foi veiculada sobre o fato polêmico ocorrido, que se 

estabeleceu no momento em que o professor de filosofia Antônio Kubstichek colocou 

uma questão sobre a música “Beijinho no ombro” e a designou como pensadora 

contemporânea.  Dessa forma, temos uma Valeska consciente de seu papel social, o que 

difere na realidade com o posicionamento e identidade da cantora, gerando assim a 

crítica ácida e o humor. Portanto, por meio da interdiscursividade é que se constrói o 

sentido irônico e humorístico: 

 

As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O 

que é dito em outro lugar também significa nas “nossas palavras”. O sujeito 

diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo 

pelo qual os sentidos se constituem nele (ORLANDI, 2007, p. 32). 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização deste artigo justifica-se por acreditarmos que gêneros discursivos 

representam grande relevância para a vida humana, pois seu estudo reflete as práticas 

sociais dos sujeitos inseridos na sociedade contemporânea. O estudo em foco é 

pertinente, uma vez que sintetiza a necessidade de desenvolvermos técnicas capazes de 

promover uma melhoria na aquisição da aprendizagem dos alunos. 

Expusemos os principais resultados advindos da pesquisa em que objetivamos 

investigar a recepção e produção de textos em língua materna e assim demonstramos a 

relevância para a área em foco, pois, há uma grande necessidade por parte dos 

professores em utilizar recursos variados que atendam os leitores, como por exemplo, 

charge animada, refletindo em que tipo de leitor queremos formar. Aquele que apenas 

decodifica o que está lendo, ou um interlocutor eficaz que consegue, por meio da 

interdiscursividade, se constituir como um interlocutor. 

Por conseguinte, o interdiscurso auxilia na constituição do gênero charge 

animada, pois, diante de um gênero dessa natureza, a sua constituição como tal ocorre 

por meio da interdiscursividade. 
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Para tanto, fez-se necessária a exposição detalhada tanto do corpus como dos 

pressupostos teórico-metodológicos, aos quais nos referimos assim porque em um 

trabalho dessa natureza, a teoria representa um meio indispensável por trazer à luz os 

questionamentos por nós pretendidos. 

 Desse modo, alcançamos o objetivo dessa pesquisa, a qual foi o de fazer um 

estudo que apontasse a pertinência da interdiscursividade do gênero para a promoção de 

um leitor interlocutor. Além de termos a possibilidade de diagnosticarmos que a 

interdiscursividade promove a constituição do gênero charge por meio do 

atravessamento de vozes oriundas de diversos lugares ideológicos.  

Uma das características principal da charge é utilizar o humor para crítica social, 

lança mão desse potencial para potencializar sua mensagem, mostrando aos leitores 

explicitamente o que as falas nos mostram. A charge faz o uso da caricatura para fazer 

retrato crítico de personagens deixando explicito pontos marcantes de acontecimentos 

de forma cômica com humor. 

Através da internet a charge se consolidou, se adaptando do meio estático a nova 

forma animada que atendem também aos telespectadores e a todos leitores do modo 

geral. 

           Demonstramos a relevância para a área em foco, pois, há uma grande 

necessidade por parte dos professores em utilizar recursos variados que atendam à gama 

interdiscursiva, como por exemplo, charge animada, refletindo em que tipo de leitor 

queremos formar. Aquele que apenas decodifica o que está lendo, ou um interlocutor 

eficaz que consegue, por meio da interdiscursividade, se constituir como um 

interlocutor. 

Dessa forma, esperamos contribuir para a área em foco, e futuramente possamos 

contribuir com o aumento e qualidade com pesquisas dessa natureza. Mostrando aos 

leitores uma nova visão social através da charge. 
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