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RESUMO: O ana l i s ta do 
discurso depara-se com diversas 
situações da linguagem no âmbito 
midiático o que lhe propicia 
variada escolha de corpora para 
pesquisa e análise. A pesquisa com 
es ses tex tos pres supõe um 
trabalho de equilíbrio entre os 
conceitos teóricos e uma visão 
l i g ada ao que e s t á s endo 
divulgado na mídia jornalística, e, 
no caso deste artigo, nas mídias 
s o c i a i s . A s s i m , d e m a n d a 
igualmente esforço de análise e 
reflexão acerca da situação do 
contexto social no qual esses 
textos foram produzidos. Como 
aporte teórico-metodológico 
privilegiamos os estudos propostos 
por Adorno (1996; 2002), Arendt 
( 2 0 1 6 ) , B u c c i ( 2 0 1 8 ) , 
Maingueneau (2002), Propp 
(1996), entre outros. O presente 

ABSTRACT: The discourse 
analyst is faced with different 
situations of  language in the 
media, which provides him with a 
varied choice of  corpora for 
research and analysis. The 
r e s e a rc h w i t h t h e s e t e x t s 
presupposes a work of  balance 
between theoretical concepts and 
a vision linked to what is being 
disseminated in the journalistic 
media, and, in the case of  this 
article, in social media. Thus, it 
also demands an effort to analyze 
and reflect on the situation of  the 
social context in which these texts 
were produced. As a theoretical 
and methodological contribution, 
we favor the studies proposed by 
Adorno (1996; 2002), Arendt 
( 2 0 1 6 ) , B u c c i ( 2 0 1 8 ) , 
Maingueneau (2002), Propp 
(1996), among others. This article 
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artigo procura analisar como se 
dá a representação de fake news em 
textos multimodais disponíveis na 
internet, sendo o humor um 
elemento linguístico-visual.  

PALAVRAS-CHAVE: Fake news; 
t ex t o mu l t i m o d a l ; h u m o r ; 
discurso. 

seeks to analyze how fake news is 
represented in multimodal texts 
available on the internet, with 
humor being a linguistic-visual 
element. 

K E Y WO R D S : Fa k e n e w s ; 
multimodal text; humor; speech. 

"Quanto maior é a diferença entre velhas e novas possibilidades, menor é a probabilidade de que antigos comportamentos 
permaneçam inalterados." 

FERRARI (2018: 81) 

"[...] ela (notícia) está na fronteira da falsificação. [...] Que a metamorfose de conteúdos em notícias o mais palpáveis 
possível não se possa dar sem estilização, redução e distorção é um velho problema das mídias."  

TÜRCKE (2010: 16)  

INTRODUÇÃO 
Novos tempos carregam em seu escopo a ressignificação do já instituído a 

uma suposta e aparente nova condição caracterizada pelo arejamento e pela 
transformação, sem que, no entanto, esta seja de fato original. Citando Clay 
Shirky, Ferrari (2018: 81) aponta para a necessidade de encararmos os 
espelhos entre velhas e novas possibilidades em relação a maior ou menor 
probabilidade da permanência de antigos comportamentos. As mudanças 
dos ditos novos tempos – pós-modernos, assim intitulados –, para alçarem a 
condição de conhecimento, necessitam passar pelo âmbito do simbólico. 
Desse modo, podem ser partilhados e negociados via interação comunicativa 
até atingirem status de importância, principalmente, quando tais discussões 
percorrem o universo acadêmico.  

Diante do exposto, discorrer sobre fake news não é discorrer sobre algo 
desconhecido, mágico, que surge no hic et nunc da humanidade mediante o 
surgimento das novas tecnologias. A falsidade, o engano, o logro no repasse 
das informações, a inverdade (ou mais declaradamente a mentira) como 
espaço da detração, da maledicência, da injúria, dentre outras qualificações 
que sempre existiu em todos os domínios do círculo humano e em todos os 
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tempos de sua existência. A título de exemplificação, Karnal (2016) cita os 
babados históricos, os imbróglios religiosos, os podres reais, os indícios e as confusões 
judiciais, entre vizinhos, familiares e demais espaços circundantes do 
humano. Para a autor que tais questões, geralmente, se inserem, primeiro, na 
indústria cultural como modelo de indução ao engodo que satisfaz os 
interesses dos detentores dos veículos de comunicação de massa. Depois, 
como modelo de reificação na relação sujeito-objeto abordado na concepção 
de Adorno, (1996: 18) ou, historicamente, como projeto social capitalista, 
conforme Türcke: 

[...] nem o mais distinto intelectual que torce o nariz consegue fechar-se 
diante dos estímulos, de tal modo que o sentido de sua atenção, escolha 
dos temas e das palavras, o tempo e o ritmo de seus pensamentos não 
conseguem permanecer sem ser por eles molestados de alguma forma. 
Em curtas palavras, é chegado o momento de se falar de uma sociedade 
da sensação.  

Türcke (2010: 10) 
  
Dessa forma, determinar enquadres do que seja pós-moderno, pós-verdade 

nessa sociedade da sensação soa como algo irreal, nebuloso, pois nada é mais 
falso do que encapuzar uma palavra com prefixos para lhe trazer novos 
modos. Há no prefixo pós, em pós-verdade, de acordo com o Dicionário 
Oxford, dois sentidos específicos: o primeiro relaciona-se com o que vem 
depois, no caso, o depois da verdade; o segundo, o esvaziamento, a 
irrelevância da verdade, substantivo a que o prefixo se refere. Dito isso, 
Santaella, (2018: 49), aponta que este seria um tempo em que o conceito (de 
verdade) se tornou irrelevante ou sem importância. Dessa forma, mentiras e 
inverdades teriam em si, o intuito não só de convencer, mas também, de criar 
uma visão enganosa do mundo e, sobretudo, de reforçar preconceitos e 
costumes arcaicos que possam subsistir numa sociedade. 

As materializações desse fenômeno, hoje chamadas fake news, não surgiram 
com as novíssimas tecnologias, elas já permeavam as instituições com outras 
denominações pelas vias das bocas malfadadas a falsos testemunhos.  No 
âmbito jornalístico, e, sobremaneira, por conta da globalização e da tirania 
da informação apontada por Santos (2015), o jugo que se considera verdade, 
falsidade, realidade, factualidade e verossimilhança ganhou tanta relevância 
que houve a necessidade de um trabalho rigoroso com o objetivo de 
enquadrar e determinar termos, a fim de discriminar, tirar proveitos 
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financeiros, além de extinguir as fake news – atividades que, no mercado 
midiático, têm se tornado a busca pelo ouro.  

A charge é um gênero textual muito utilizado pelos produtores de fake news, 
isso ocorre porque é um texto curto e que apresenta especificidades que 
facilitam o acesso ao público leitor. Entre elas, encontra-se como desenho 
humorístico veiculado pela imprensa que comporta uma crítica de maneira 
satírica, em geral, sobre um acontecimento político. Entretanto, podemos 
dizer que a charge não comporta apenas fatos políticos, mas, também, 
diversos aspectos do comportamento humano, inclusive, do cotidiano que são 
satirizados, gerando polêmica e riso.  

Dito isso, destacamos que o humor crítico é uma das principais 
características do gênero charge, abordando diversas questões de âmbito 
social. As charges orientam o leitor em um discurso em que os 
acontecimentos diários e diversos do comportamento humano são 
destacados. No entanto, costumam abordar informações que são ou foram 
muito discutidas pela mídia, são efêmeras e dependentes do contexto social 
em que são produzidas para que sejam compreendidas, logo, serem capazes 
de provocar o humor e o riso. Assim, a retomada do contexto ao qual a 
charge se refere possibilita que o humor seja reconstruído.   

A charge tem a capacidade de promover um grau de risibilidade sutil, um 
riso mental, ao promover reflexão crítica de fatos políticos que estão 
representados pelos discursos linguísticos e imagéticos. Dessa forma, a 
imagem tem papel fundamental para a construção da representação crítica e 
do contexto histórico-social.  O cômico está em oposição à tragédia. A 
comicidade é construída a partir de algo verossímil e que se diferencia da 
tragédia, porque não há punição aos homens maus em seus desfechos e 
porque representa os não nobres. Partindo desses pressupostos, constituiu-se, 
como corpus de análise, uma sequência com três charges veiculadas na 
internet e de fácil acesso.  

1. FAKE NEWS: CONCEITUAÇÃO E DELIMITAÇÃO 
A dificuldade em conceituar fake news consiste em uma tarefa penosa para 

o pesquisador, já que o objeto de estudo em questão envolve a apreensão de 
conceitos volúveis: verdade, fato e realidade, que com o uso dinâmico, constrói os 
significados e os sentidos das palavras de uma língua. Além disso, é válido 
dizer que o fenômeno apresenta diversas características, entre elas, a nova 
forma de disseminação de informações com características de notícia com 
intentos escusos de desfocar a visão dos interlocutores menos atentos ou 
ingênuos, ao inserir-se como objeto da mídia, com   nova aparência. É válido 

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, mar.-jun. 2021. !170



dizer que, vários pesquisadores da Análise do Discurso e da Semiótica vem 
estudando esse fenômeno linguístico e suas especificidades. Em uma 
perspectiva histórica, vivemos em um tempo no qual a humanidade tem 
acesso a milhares de informações antigas, atuais e, espantosamente, em 
tempo real, sem, no entanto, haver maiores preocupações com a ética e com 
a veracidade dos fatos.  Arendt, (2016) discorre sobre as noções de verdade, 
sinceridade e política, além de noções pertinentes à atualidade, tais como 
verdade racional e as diferenças entre verdade factual, a última por uma 
ótica atual da seguinte forma: 

[...] as possibilidades de que a verdade fatual sobreviva ao assédio do 
poder são de fato por demais escassas; aquela está sempre sob o perigo 
de ser ardilosamente eliminada do mundo, não por um período apenas, 
mas potencialmente para sempre. Fatos e eventos são entidades 
infinitamente mais frágeis que axiomas, descobertas e teorias – ainda 
que os mais desvairadamente especulativos – produzidos pelo cérebro 
humano; ocorrem no campo das ocupações dos homens, em sempiterna 
mudança, em cujo fluxo não há nada mais permanente do que a 
permanência, reconhecidamente relativa, da estrutura da mente 
humana.  

Arendt (2016: 203). 

A autora enfatiza a fragilidade da sobrevivência da verdade factual perante 
a dinamicidade das relações de poder e de controle da mente humana.  Para 
ela, a dinamicidade prefigurada em sempiterna mudança está a serviço da 
especulação e dos interesses dos detentores de poder que ardilosa e 
perigosamente podem eliminar determinados fatos e eventos potencialmente 
para sempre (op. cit) do mundo. Sendo assim, Arendt (2016) relata que a 
dinamicidade das mudanças funciona, atualmente, de modo notável no 
modelo social globalizado, aliada a contextos econômicos, sócio-histórico-
culturais. Com isso, pode-se dizer que, essa dinamicidade eclode em duas 
dimensões antagônicas: a primeira amplificando as relações humanas com 
outras possibilidades de entendimento, e organização do mundo. A segunda, 
microcontigenciando os universos de forma concêntrica no anseio de 
preservação de suas respectivas naturezas. 

Essas dimensões atuam nos processos de apreensão do mundo sob aspectos 
diferenciados, seja na diluição dos aspectos culturais, seja na preservação 
deles. Então, é importante destacar que conhecer o outro pressupõe 
disposição de compreensão e, nisso, a mídia, ideologicamente, anseia a 
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obtenção de seus respectivos interesses: coloca-se como instrumento a serviço 
da humanidade. No processo de exploração do sensório, do ilusório, do 
verossímil, a mídia se põe a serviço, sobretudo, das massas como necessidade 
ideológica, afinal, o novo tem também que ser compreensível (TÜRCKE, 2010: 16), 
tem que trazer a sensação do estar por dentro do saber embutido como 
necessário. Eis a noção de primazia do objeto de Adorno – a submissão dos 
homens às formas vigentes da reprodução da vida. (ADORNO, 2002: 53). Assim, o 
autor aponta que: 

[...] a indústria cultural administra o mundo social. Criando 
“necessidades” ao consumidor (que deve contentar-se com o que lhe é 
oferecido), ela – indústria cultural – organiza-se para que ele 
compreenda sua condição de mero consumidor, ou seja, ele é apenas e 
tão-somente um objeto daquela indústria. Desse modo, instaura-se a 
dominação natural e ideológica.  

Adorno (1996: 10) 

Nessa esteira, Türcke (2010: 17, 18), propõe que a “lei de base da lógica da 
notícia conduz a sua própria inversão: a ser comunicada, porque importante 
superpõe-se a importante, porque comunicado”, a notícia passa por etapas 
jornalísticas antes de ser apresentada ao público, entre elas: inflar o banal, 
simplificar o complicado, chamar a atenção pública para determinados 
conteúdos e desviar de outros. Diante disso, Santos (2015: 38) alerta-nos para 
“a tirania da informação e do dinheiro e o atual sistema ideológico”, 
geralmente, oferecidos como motor da vida econômica e social. Essa tirania 
é, na visão do autor, um dos fatores constitutivos da globalização em seu 
caráter mais perverso, pois os discursos atrelam-se a visões fragmentadas no 
intento da construção de um discurso único do mundo. 

Nessa perspectiva, convém dizer que as fake news não estão desagregadas 
dessa violência da informação, pois, está a serviço da ampliação do que 
ocorre como fato, embora, com conceitos oscilantes, ao visar os modos de 
apreensão do sensorial supracitado no planeta em relação aos objetos, das 
sociedades e dos homens em suas respectivas realidades. Estas podem ser 
fluidas e líquidas, por isso, impalpáveis. Além da apropriação de técnicas por 
parte de alguns setores empresariais que se valem de seus usos para a 
obtenção de seus respectivos interesses. Sendo assim, segundo Santos (2015: 
39), “o discurso antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das 
ações humanas”. Diante disso, a informação anseia angariar a opinião 
pública, anseia, como confirma Charaudeau (2016), o âmbito do político: 
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[...] Essas indagações estão no cerne da participação cidadã da qual 
ninguém pode escapar, mesmo quando se pretende ser apolítico. E, é 
talvez, ao aprofundar essas questões, ao se interrogar por um lado, 
sobre o que define um cidadão e, por outro, sobre quais são os modos de 
funcionamento do poder, que se descobrirá o que está verdadeiramente 
em jogo na vida política. Tudo acontece, pois, na relação que se 
constrói entre os políticos e a opinião dos cidadãos por meio do 
discurso, visto que é a palavra que persuade, que se seduz e que, no fim 
das contas, se regula a vida política.  

Charaudeau (2016: 09) 

Em consonância com Charaudeau (2016), destacamos que a mídia 
disseminadora de fake news constrói uma identidade coletiva que não, 
especificamente, tenha em si conclusões pautadas na razoabilidade do pensar 
crítico, mas em emoções aguçadas pelo discurso visando determinado 
público. Podemos dizer, ainda, que o homem pós-moderno, apesar de todo o 
tipo de acesso a informação, continua sendo o velho homem que estranha 
novidade, segundo Costa (2018: 09), “é que esse não seria um movimento 
novo, e sim um retorno às culturas orais de séculos atrás”. É válido dizer, 
ainda, que o contato com fake news produz sensações no interlocutor que se 
submete a uma ilusão de esclarecimento, distanciando-se do dialético, sendo 
levado de forma ingênua ou erroneamente pelas determinações 
preestabelecidas das fake news em questão.   

Nessa esteira de pensamento, Türcke (2010) ressalta que vivemos a era do 
espetáculo, a era da supraexcitação dos sentidos como instrumento de 
sensibilidade reificada e fugaz da realidade que não mais causa espanto, não 
mais choca por não ter em si a permeabilidade da racionalidade e da 
razoabilidade, estando presente como condição de objeto. O estado 
constante de supraexcitação sensorial provoca encantamento, pois o sujeito se 
sente encantado, fascinado e, por isso, suscetível à condição de instrumento 
de controle mental. Assim, reiteramos que a fake news nada mais é do que 
parte desses processos de controle mental.  

2. A COMICIDADE E O RISO 
as palavras de Propp (1992), o domínio da comicidade abrange tudo aquilo 

que provoca o riso ou o sorriso. Em Comicidade e Riso, Propp (1992), retratou o 
cômico a partir da análise da literatura e do folclore, preocupando-se com os 
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aspectos linguísticos da comicidade e do próprio riso com suas formas de 
exteriorização de significados, evidenciando o riso em diferentes situações. 
Para o autor, o cômico deve ser estudado não em contraposição ao trágico ou 
ao sublime, mas em sua especificidade, como resultado da reação humana – 
o riso – diante de um objeto ridículo. Segundo Propp (1992), o objeto 
ridículo é geralmente o próprio homem, ou coisas de sua criação que 
refletem algum defeito da natureza humana, cuja vida física, moral e 
intelectual pode tornar-se objeto de riso, que provoca o riso de imediato, ou 
seja ocorre uma quebra de expectativa. 

O riso surge quando de repente descobrimos que os objetos reais do 
mundo à nossa volta não correspondem aos conceitos e às 
representações que deles fazemos, ou seja, quando se dá conta do erro 
em que incorrera, a descoberta desse equívoco.  

Propp (1992: 30) 

Além disso, Propp (1992) conceitua o riso como uma arma capaz de 
destruir a falsa grandeza das personalidades, lideranças políticas, submetidas 
ao escárnio. Para tal, apresenta categorias para o riso: a) sátira de zombaria – 
derrisão – que apresenta os defeitos, falhas e incoerências para denegrir a 
imagem; b) caricatura – torna-se um pormenor ou um detalhe exagerado, a 
fim de atrair atenção exclusiva, ou seja, o desenho é apresentado com uma 
deformidade. O autor estabelece duas categorias para o riso: riso de 
zombaria e riso sem zombaria. De acordo com Propp (1992), na categoria do 
riso com ausência de zombaria tem-se o riso bom, riso alegre, riso maldoso e 
cínico e o riso imoderado, com a premissa básica da classificação o “rir 
com”. Já o riso de zombaria – ou derrisão, cuja premissa básica refere-se a 
“rir de”, surge, de acordo com esse autor, do desnudamento repentino do 
defeito. O termo defeito, utilizado neste caso, refere-se a toda e qualquer 
deformidade humana frente à vida.  

Nesse sentido, a determinação dos procedimentos que nos levam a 
compreender o que é engraçado, e reafirma o pensamento de Bergson 
(1983), de que o homem é a espinha dorsal das situações cômicas, geradas 
por alguns signos ligados ao homem e reveladoras de suas deformidades 
físicas, espirituais ou morais. Com isso, Propp (1992), designa riso de derrisão 
o que comporta desvios, como aspecto físico e espiritual, o homem com 
aparência de animal, o homem com aparência de objeto, a ridicularização 
das profissões, o fazer alguém de bobo e a mentira. Ainda nesta categoria, 
enquadram-se a ironia, o trocadilho e o paradoxo, como instrumentos 
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formalizadores linguísticos de comicidade, todavia, estes não dependem 
somente dos meios propriamente linguísticos, mas daquilo que é expresso por 
eles.  

Nessa acepção, ele propõe o calembur, que remete a um jogo das palavras, 
em que o riso é despertado quando em nossa consciência o significado geral 
da palavra passa a ser substituído pelo sentido literal e significado exterior, 
como o paradoxo causa o riso por causa de uma contração inesperada, ou 
ironia que se expressa com palavras um conceito, mas subentende-se outro, 
ou ainda erros na língua e nomes cômicos que estão na microestrutura do 
léxico, que provocam o riso pela modificação ou pela criatividade na seleção 
das palavras.  

Quanto à caricaturização, Propp (1992), afirma ser uma comicidade 
produzida por uma correlação entre a natureza física e espiritual, pois põe à 
mostra os defeitos, o corpo torna-se o ridículo, o objeto do risível em 
decorrência do destaque dado aquele defeito. Para isso, são necessários dois 
movimentos: a captação e a subversão, a partir da perspectiva da Análise de 
Discurso, baseado nos estudos de Maingueneau (2002).  

Captação diz respeito à imitação de um texto, tomando sua mesma direção 
e apropriando-se de seu valor pragmático; já subversão diz respeito à 
desqualificação do texto imitado, caracterizando a paródia. O autor trata, 
assim, da possibilidade de captação ou de subversão do gênero de discurso, 
na qual haveria, no primeiro caso, o reconhecimento das propriedades 
linguísticas, como, a combinação binária; e, no segundo caso, haveria a 
contestação do próprio gênero, ou seja, da autoridade da sabedoria popular. 
Em outros termos, “cada época e cada povo possui seu próprio e específico 
sentido de humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível 
em outras épocas” (PROPP, 1992: 32), pois parte da ideia de que o cômico e 
o riso não são abstratos e não é possível o estudo da comicidade fora da 
psicologia do riso e da percepção desse cômico. Ele aponta o aspecto mais 
frequente e fundamental à comicidade: o riso de zombaria. 

Acerca da comicidade ao longo dos tempos (PROPP, 1992), o riso é 
cultural e cognitivo. Rimos do que nos parece ridículo, do que é irreverente, 
inusitado, do grotesco, do esdrúxulo. O senso de humor é uma característica 
humana construída individualmente ao longo da vida, por meio da 
percepção e conhecimento de mundo, a partir das experiências e das 
referências culturais e cognitivas. O senso de humor também se constrói 
socialmente, por uma série de códigos consensualmente aceitos em um 
grupo, povo, sociedade, nação, e que, por semelhanças e identidade cultural 
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entre estes, permitem que os indivíduos compartilhem de senso de humor 
semelhante. 

Rimos sozinhos, dos outros e de nós mesmos, ou seja, ri-se do que foge às 
normas, das debilidades do corpo, da mente e do caráter, assim como da 
queda, do tropeço, da loucura, da demência, da debilidade, da vigarice. Por 
ser o único animal capaz de sorrir, como afirma Propp (1992), é também o 
homem o único ser vivo com capacidade de provocar intencionalmente o 
riso. Segundo o filósofo, não pode haver comicidade fora do que é 
propriamente humano. Se algum outro animal ou objeto inanimado 
conseguisse provocar o riso, seria por semelhança com o homem, por 
semelhança a algo que provoca efeito cômico, por uma característica 
impressa ou pelo uso que o homem dela faz. 

Para Vladimir Propp (1992: 46), o riso é uma arma de destruição – “ele 
destrói a falsa autoridade e a falsa grandeza daqueles que são submetidos ao 
escárnio” – e a língua, um arsenal rico em instrumentos de comicidade e 
zombaria. Esse mesmo autor observa a relação de nexo entre o objeto 
cômico e quem ri como não sendo uma relação obrigatória, nem natural. 
Nem todos riem pelos mesmos motivos e a causa reside em condições de 
ordem histórica, social e pessoal.  

3. ANÁLISE 
O gênero charge circula no âmbito jornalístico, geralmente, encontra-se 

entre as definições que a caracterizam a de que é um desenho humorístico 
veiculado pela imprensa que comporta uma crítica de maneira satírica, em 
geral, sobre um acontecimento político. Ao expandirmos a definição, 
podemos dizer que a charge não comporta apenas fatos políticos, mas 
diversos aspectos do comportamento humano, inclusive, do cotidiano que são 
satirizados por meio da polêmica e do riso.  

O humor crítico é uma das principais características do gênero charge, 
abordando diversas questões de âmbito social. Embora a análise aborde 
charge de cunho crítico político, isso não é uma regra. As charges orientam o 
leitor em um discurso no qual os acontecimentos diários e diversos do 
comportamento humano são destacados. Entretanto, costumam abordar 
informações que são ou foram muito discutidas pela mídia, são efêmeras e 
dependentes do contexto social nas quais foram produzidas, têm o objetivo 
de serem compreendidas, logo, serem capazes de provocar o humor e o riso. 
Assim, a retomada do contexto ao qual a charge se refere possibilita que o 
humor seja reconstruído.  
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Dito isso, surge-nos a pergunta: Como analisar textos multimodais que 
circulam na internet? É importante frisar que o discurso nos textos 
multimodais costuma atingir grande número de pessoas, pois apresentam em 
seu conteúdo a exacerbação verbal. É válido dizer, ainda, que nos textos 
multimodais o verídico entre o ser e o parecer determinam o discurso 
verdadeiro, os controles para o verídico estão atrelados aos grupos e discursos 
postos em relação com os discursos de modificação, de fake news. O 
interlocutor ao se deparar com fake news deveria interpretar que aquilo não é, 
nem parece verdadeiro. Entretanto, a fake news utiliza-se de discurso posto 
socialmente como: valores, crenças, costumes e, que para o leitor não causa 
estranhamento, já que ele acredita, pois faz relação com o discurso que já é 
estabelecido na sociedade. 

O dia 1º de abril, conhecido culturalmente como Dia da Mentira, é 
também conhecido como o dia dos tolos, dia da gafe, ou dia dos bobos.  É 
uma celebração anual em alguns países europeus e ocidentais, na qual se 
espalham boatos como formas de assinalar a data. Desde o começo do século 
XVI, o Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a 
chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 
1º de abril.  

Os conhecimentos de língua, o enciclopédico e o interacional, 
armazenados na memória de longo prazo constituem o “dado”; já o “novo” 
apresenta como conteúdo a história que está sendo contada. O risível será 
resultado da ativação do dado que o leitor fará para participar do evento, 
guiado pelo interlocutor para criar uma expectativa, e identificar seu engano, 
sendo obrigado a reformular sua inferência no contexto cognitivo. 
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Em outros termos, “cada época e cada povo possui seu próprio e específico 
sentido de humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível 
em outras épocas” (PROPP, 1992: 32), pois parte da ideia de que o cômico e 
o riso não são abstratos e não é possível o estudo da comicidade fora da 
psicologia do riso e da percepção desse cômico. O autor ressalta ainda que o 
aspecto mais frequente e fundamental à comicidade: o riso de zombaria. 

Na charge é possível verificar que há uma inversão em relação à 
autoridade quanto ao conhecimento sobre notícias falsas, o que causa o riso. 
Assim, pode-se dizer que o pai deveria identificar e orientar as crianças sobre 
o uso de notícias nas redes sociais. Entretanto, ele não percebe a diferença, o 
que leva as crianças a comentarem que o pai não consegue separar nas redes 
sociais as notícias verdadeiras e as notícias falsas.  

A escolha lexical sugere que ao se informar pelas redes sociais, o pai lê e se 
apropria de muitas fake news. Além disso, a criticidade enunciada pelas 
crianças pressupõe que as notícias falsas lidas pelo pai, podem trazer os 
conhecimentos estabelecidos pela cultura. Nessa esteira, é importante 
ressaltar que o senso de humor se constrói socialmente, por uma série de 
códigos, consensualmente, aceitos em um grupo, povo, sociedade, nação, e 
que, por semelhanças e identidade cultural entre estes, permitem que os 
indivíduos compartilhem de senso de humor semelhante. 

Para Vladimir Propp (1992: 46), o riso é uma arma de destruição – “ele 
destrói a falsa autoridade e a falsa grandeza daqueles que são submetidos ao 
escárnio” – e a língua, um arsenal rico em instrumentos de comicidade e 
zombaria. O autor observa a relação de nexo entre o objeto cômico e quem 
ri como não sendo uma relação obrigatória, nem natural. Nem todos riem 
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pelos mesmos motivos e a causa reside em condições de ordem histórica, 
social e pessoal.  

Nessa linha de pensamento, destacamos o discurso de pescadores que é 
apresentado como um discurso mentiroso em relação à pesca. Esses discursos 
caracterizam-se pela manipulação dos fatos, e não têm escrúpulos, por isso, 
sentem menos culpa, uma vez que não têm medo de que as pessoas 
desconfiem da veracidade do fato noticiado. Assim, não precisam fazer muito 
esforço cognitivo para transmitir a notícia falsa, acontecendo de forma 
natural e, sempre com elementos do cotidiano do pescador. 

Nesta charge, é construída uma imagem de cunho negativo, evidenciada, à 
primeira vista, por uma desvalorização intensa causada pela depreciação da 
notícia dada. Fato expresso no discurso do primeiro pescador: “O danado do 
peixe era deeeesse tamanho!!!”. A depreciação provoca o riso, o verossímil 
distorcido, ou seja, o fato ocorrido em relação ao tamanho do peixe provoca 
a dúvida nos demais pescadores. Convém destacar que a imagem não pode 
ser analisada fora do contexto retórico em que foi produzida, pois funciona 
como argumentação para convencer o leitor que houve uma pescaria e que o 
pescador exagera quanto ao tamanho estimado do peixe.  

Para que essa ação exagerada se concretize, o chargista faz uso do ponto de 
exclamação mais de uma vez, e, ainda, o uso da assonância para destacar por 
meio do som produzido pela palavra maior argumentatividade e 
expressividade ao texto, bem como maior intencionalidade e intensificação 
em relação ao peixe. Segundo Perelman e Olretchts-Tyteca (2005: 04) os 
argumentos “são técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a 
adesão dos espíritos às teses que se apresentam ao assentimento”, a 
argumentação é responsável pela credibilidade do discurso, para uma 
efetivação do que proposto.  
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No caso da charge acima, o riso é utilizado como um artifício capaz de 
compreender, amenizar e testemunhar assuntos de cunho sério, como a 
apropriação do conhecimento, tornando-o eficaz pelo emprego do escárnio. 
Landowski (1995), afirma:  

[...] O ridículo não mata o adversário, mas faz vacilar as melhores 
reputações, isto é, ele é capaz de reconfigurar às avessas a imagem do 
político que depende de um certo nível de popularidade. Ele destrói ou 
desfaz os simulacros, desfigura às avessas as imagens de marca, das 
quais dependem hoje os níveis de popularidade.  

Landowski (1995: 66) 

Em outras palavras, o fato de denegrir a imagem de determinada pessoa, 
possibilita reconfigurar a imagem que se tinha, pela capacidade de revelação 
de “verdades” que estavam ocultas aos olhos da população, de que a fake news 
desensina, desconstrói o que verdadeiro e importante. Numa sociedade como 
a nossa em que o estudo costuma ser valorizado para se alcançar cargos altos 
ou profissões que pressupõe status, buscar conhecimento por meio desse 
recurso, constitui-se, portanto, uma forma de exclusão, sem qualquer 
vergonha ou compaixão, sobre isso Novaes (2005) enfatiza: 

[...] numa sociedade como a nossa, na qual o máximo da valorização 
social não reside na realização das ideologias/utopias, mas na 
realização dos projetos individuais – nada, então, mais antipático e 
que desperte menos solidariedade do que indivíduo incapaz de se 
empenhar no projeto pessoal da boa aparência.  

Novaes (2005: 07) 

Com certeza, uma das formas mais eficazes de exclusão se dá pelo riso, 
principalmente, quando se supõe uma inadequação em relação ao contexto 
no qual o sujeito faz parte. A aparência não consiste, apenas, na questão 
física, mas também, no que você quer passar para a sociedade, ou seja, o que 
você quer que as pessoas vejam. Assim, mostra que é inteligente, possui 
amplo conhecimento sobre determinados assuntos, existe a necessidade de 
aparentar uma busca pelo conhecimento em lugares próprios e que não 
propaguem notícias falsas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O fenômeno fake news definido basicamente pela disseminação de notícias 

falsas não é um fenômeno novo. Pode-se dizer que é tão antigo quanto à 
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existência do próprio homem.  A propagação da maledicência se adensou 
com inúmeros outros nomes ao longo do percurso histórico e em diversos 
âmbitos da comunicação humana diante da linguagem verbal.   

Além disso, o humor nas charges analisadas é formulado por meio do 
estímulo lexical e as sentenças são produzidas em situação comunicativa e 
contexto cultural específicos. O chargista usa uma situação e o discurso que 
está posto socialmente; faz a inversão desse discurso para fabricar o texto 
multimodal de forma risível, seja na maneira exacerbada de traços, na 
ridicularização visual, linguisticamente ou na interface de ambos. 

É importante dizer ainda que o humor nas charges analisadas é formulado 
por meio do estímulo daquilo que está posto socialmente, as sentenças são 
produzidas em situação comunicativa em contexto cultural. O chargista usa 
uma situação que está em destaque no cenário político brasileiro para 
fabricar o texto multimodal de forma risível, seja de modo linguístico, seja de 
modo visual para se promover a exacerbamento de traços e a ridicularização 
visual, ou na interface dos dois modos.   
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