
 RIR SOB A DITADURA, RIR DA DITADURA
O humor gráfico, um instrumento de resistência 
política durante o regime militar brasileiro (1964-1985) 

- O TEMA -- O TEMA -
Esta pesquisa de doutorado em História é dedicada ao 
estudo das diversas formas de humor gráfico 
desenvolvidas, principalmente nas páginas da chamada 
imprensa “alternativa”, durante o regime militar iniciado 
no Brasil em 1964: caricaturas, tirinhas, charges, histórias 
em quadrinhos, corte colagens, gravuras, …

HIPÓTESE
Sob o regime  autoritário brasileiro, o humor gráfico se 
tornou um verdadeiro instrumento de luta  contra a 
censura e as várias limitações impostas às liberdades 
individuais e coletivas. Ele permitiu a seus autores 
comunicar mensagens  a priori  inaceitáveis assim como 
informações proibidas, usando estratégias e efeitos ao 
serviço de uma resistência política, cultural e simbólica. 

UMA COTUTELA INTERNACIONAL
Os orientadores desse doutorado são os professores Olivier 
Compagnon  (Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) e 
Marcos Napolitano  (Universidade de São Paulo). Esse projeto 
duplo incentiva a criação de pontes e intercâmbios dinâmicos 
entre metodologias, pontos de vista e historiografias, e é 
alimentado por problemáticas enriquecidas pela 
parceria intelectual e institucional. 

Unidade e Ação, N°13, 

março de 1985 : edição 

especial sobre « O papel 

da imprensa na 

transição democrática » 

(p.18)
- Arquivo Público do 

Estado do Rio de 

Janeiro (APERJ) - 

METODOLOGIA E FONTES 

Fontes iconográficas  : Esta pesquisa é baseada num trabalho de colheita 
de desenhos (charges, caricaturas, quadrinhos, tirinhas...) e outros 
procedimentos visuais (corte colagem, transformação de fotografias), em 
várias publicações consideradas como alternativos. Entre outros, 
podemos citar : Pif-Paf, Pasquim, Ovelha Negra, Balão, Lampião da 
Esquina, Coojornal, Ex, Brasil Mulher, Nós Mulheres, Versus, Opinião, 
Movimento, Bagaço, Raízes, Varadouro, Unidade e Ação, Aldeia, 
Almanaque do Humordaz,  Mutirão... Utilizamos principalmente os 
acervos de Imprensa Alternativa consultáveis no Arquivo Público do 
Estado do Rio de Janeiro e no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 
na Biblioteca Nacional assim como no Programa de Estudos do Tempo 
Presente da UFRJ. Aliás, o Centro Nacional de Humor Gráfico de Piracicaba 
nos cedeu o direito de usar os desenhos do arquivo  de um dos nossos 
outros objetos de estudo, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, a 
partir da sua criação em 1974.

Fontes textuais : Considerando indispensável a análise das ligações criadas entre 
imagem e texto ao longo das páginas das publicações estudadas, pensamos como 
parte integrante da pesquisa a leitura analítica dos conteúdos textuais (artigos, 
editoriais...). Ademais, os arquivos dos órgãos de segurança e censura, relativos 
às publicações “subversivas” ou aos jornalistas e cartunistas de forma individual, 
constituem igualmente fontes de maior importância e permitem perceber as 
representações da próprias forças do Estado autoritário (ex : fichários do DOPS). 

Fontes orais : Realizamos entrevistas com cartunistas (Nani), jornalistas (Bernardo 
Kucinski, Ricky Goodwin, Sérgio Cabral...) e artistas (Rubem Grilo) que 
trabalharam na imprensa alternativa. Esses depoimentos se  tornaram 
indispensáveis para entender as motivações, as representações e os imaginários 
políticos atuantes na ações e no percurso dessas pessoas, assim como para 
entender o papel do humor político no regime militar e a conceição deste como 
arma de resistência numa perspectiva de história do tempo presente.

Fontes audiovisuais  : Vários filmes documentários dedicados ao humor político 
brasileiro assim como entrevistas dos seus atores estão disponíveis livremente na 
internet.
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« Só  doi quando eu 
desenho » faz parte da pasta 
de desenhos censurados 
que o cartunista Nani 
recebeu de volta de Brasilia.
- Acervo privado – 
Reprodução autorizada 
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            OBJETIVOS :OBJETIVOS :
- Pretendemos fornecer uma análise conjunta do “rir da 
ditadura” e do “rir sob a ditadura”: queremos estudar o humor 
gráfico enquanto arma de crítica e dessacralização pelo riso, 
alimentando  questionamentos, debates e resistências ;
- Desejamos entender a criação de possibilidades de 
abordagem, nas brechas da censura e da repressão, de temas 
sociais, económicos ou societais críticos e novadores que nos 
permitem retratar hoje alguns olhares originais sobre a 
sociedade brasileira dos anos do regime militar ;
- Queremos sempre vincular nossas reflexões com 
apontamentos conceituais, tentando definir o conceito de 
resistência assim como refletindo sobre as especificidades 
comunicacionais e semiológicas do humor gráfico. 

Mélanie Toulhoat                     Video :       https://vimeo.com/96917973  
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