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     RESUMO 

 

A ditadura militar desponta no cenário brasileiro, em 1964, afeita a redesenhar parâmetros 

políticos, econômicos e morais. Desta forma, o regime que ficou marcado por sua rigidez 

autoritária, não visava apenas alterar a estrutura política mas, também, moldar os aspectos 
culturais e morais do País, à seus próprios parâmetros, alinhados com a esfera mais 

conservadora da sociedade brasileira. Neste sentido, uma política sexual reacionária atingiu a 
esfera pública brasileira mas não deixou, contudo, de consentir a ocorrência de determinado 

discurso sexual que esteve presente em algumas produções de entretenimento cultural, tanto 

durante quanto depois do marco estabelecido como final ao período. Esta pesquisa, todavia, se 
insere nos anos imediatamente subsequentes ao final da ditadura. Seu intuito foi de identificar 

e analisar que tipo de discurso sexual esteve presente no espaço público do jornal O Estado, e 
quais sujeitos apareciam como alvo deste, durante os anos de 1986 até 1990. Para tanto, são 

utilizadas como fontes as tirinhas Waldirene A AM, de autoria do cartunista Sérgio Bonson e 

parte do conteúdo presente no 2° Caderno do periódico. O material foi selecionado em 
decorrência da associação entre humor e sexo, e de estereótipos relacionados ao gênero, 

acionados pelo próprio discurso sexual. A categoria, sacanagem é desenvolvida neste trabalho 
com o intuito de responder a peculiaridade que aponto ter encontrado nesta relação entre 

humor e sexo ao longo do período em análise. A resposta para insurgência do discurso sexual 

nas tirinhas Waldirene A AM e no jornal, parece muito mais relacionada ao conservadorismo 
da sociedade na qual estavam inseridas, do que a pretensa trangressão que a presença da 

sacanagem pode vir a pressupor. 

Palavras-chave: Waldirene A AM. Discurso Sexual. Humor. Sacanagem. 

  



 

 

     ABSTRACT 

 

The military dictatorship emerged in the Brazilian scenario in 1964, erring towards 

redesigning political, economic, and moral parameters. Therefore, the regime that was marked 

by its authoritarian rigidity was not only intended to change the political structure, but it was 
also intended to shape the cultural and moral aspects of the country, according to its own 

parameters, being aligned with the more conservative sphere of Brazilian society. In this 
regard, a reactionary sexual policy reached the Brazilian public sphere. However, it never 

ceased to comply with the occurrence of a certain sexual discourse that was present in some 

cultural entertainment productions, both during and after the period established as the end of 
the period. This research, however, was inserted in the years immediately after the end of the 

dictatorship. Its purpose was to identify and analyze what type of sexual discourse was 
present in the public space of the newspaper O Estado; and which subjects appeared as its 

target during the years 1986 to 1990. For this purpose, the sources used are the comic strips 

Waldirene A AM, authored by cartoonist Sérgio Bonson and part of the content present in the 
2 Caderno of the periodical. The material was selected due to the association between humor 

and sex and stereotypes related to gender, triggered by the sexual discourse itself. The 
category sacanagem is developed in this work to answer the peculiarity that I point out to 

have found in this relationship between humor and sex throughout the period under analysis. 

The answer to sexual discourse insurgency in the Waldirene A AM comic strips and the 
newspaper seems much more related to the conservatism of the society, in which they were 

inserted, than to the alleged transgression that the presence of the sacanagem may come to 

presuppose. 

Keywords: Waldirene A AM. Sexual discourse. Humor.      Sacanagem. 

 

  

  

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1:Waldirene ouvindo Wando .......................................................................... 12 

Figura 2: D. Heloísa e Osmar (pt. 1) .......................................................................... 40 

Figura 3: D. Heloísa e Osmar (pt. 2) .......................................................................... 40 

Figura 4: O convite de Sandoval. ............................................................................... 42 

Figura 5: O LP do Soiza. ............................................................................................ 43 

Figura 6: Então Waldirene... e o Conan?.................................................................... 58 

Figura 7: Oh! Calcutá. ................................................................................................ 65 

Figura 8: Toda Nudez. ................................................................................................ 66 

Figura 9: Todo mundo nu. .......................................................................................... 67 

Figura 10: Uma cama entre nós. ................................................................................. 68 

Figura 11: Strip-tease. ................................................................................................ 68 

Figura 12: O cinema Ritz. .......................................................................................... 69 

Figura 13: O pornô no Ritz......................................................................................... 70 

Figura 14: Cine Scala ................................................................................................. 70 

Figura 15: com os pés: você. ...................................................................................... 73 

Figura 16: O Relógio Technos. .................................................................................. 73 

Figura 17: Saúde e beleza. .......................................................................................... 75 

Figura 18: Cuidados e preparos na gravidez. ............................................................. 76 

Figura 19: Hang Loose ............................................................................................... 77 

Figura 20: O negão da madame. ................................................................................. 78 

Figura 21: Cascata erótica. ......................................................................................... 80 

Figura 22: Sabes teus ofícios? .................................................................................... 82 

Figura 23: Rogéria. ..................................................................................................... 83 

Figura 24: Cartão Postal nos EUA. ............................................................................ 84 

Figura 25: Bonito ângulo ............................................................................................ 85 

Figura 26: Ninfeta....................................................................................................... 86 

Figura 27: Uma gatinha de 13 anos. ........................................................................... 87 

Figura 28: Momentos de beleza. ................................................................................ 89 

Figura 29: Roupas leves e ousadas. ............................................................................ 90 

Figura 30: Pernas, um espetáculo à parte. .................................................................. 91 

Figura 31: Chega verão! ............................................................................................. 92 



 

 

Figura 32: Clichê. ....................................................................................................... 92 

Figura 33: Tirar é fácil................................................................................................ 93 

Figura 34: Detralhes. .................................................................................................. 94 

Figura 35: Sacanagem com Soiza............................................................................. 100 

Figura 36: O ovo galado de D. Heloísa. ................................................................... 102 

Figura 37:O chuchu grelado de Waldirene............................................................... 104 

Figura 38:Alô, Soizinha tesourão?! .......................................................................... 106 

Figura 39: Um Wando no cio. .................................................................................. 108 

Figura 40: Waldirene violentada. ............................................................................. 109 

Figura 41: Sonoplastia pra estupro... ........................................................................ 111 

Figura 42: Um homem liquidado. ............................................................................ 114 

Figura 43: Cotada em Dimple. ................................................................................. 116 

Figura 44: A promessa de campanha (pt. 1). ............................................................ 119 

Figura 45: A promessa de campanha (pt. 2). ............................................................ 120 

Figura 46: Os poderes curativos de  Nelson Ned. .................................................... 121 

Figura 47: Compressa de água fria, às vezes, resolve. ............................................. 123 

Figura 48: 16 ou 60! ................................................................................................. 124 

Figura 49: Vacina contra AIDS. ............................................................................... 126 

Figura 50: Baita perobão. ......................................................................................... 127 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

 

PRELIMINARES ................................................................................................................... 12 

1 INTRODUZINDO HUMOR E SEXO ............................................................... 22 

1.1 A RELAÇÃO COM O REGIME: A SEXUALIDADE EM UM 

LEVANTAMENTO HISTORIOGRÁFICO ACERCA DO PERÍODO.................................. 22 

1.1.1 As pornochanchadas e o “humor bem brasileiro”............................................ 27 

1.2 SEXO SEM-VERGONHA: A SACANAGEM..................................................... 32 

1.3 RIR PRA NÃO CHORAR: A QUESTÃO DO HUMOR ..................................... 47 

1.3.1 O humor de Sérgio Bonson ................................................................................. 52 

1.4 SEXO NA PONTA LÍNGUA: O SEXO COMO DISCURSO ............................. 57 

2 O JORNAL E O CONTEÚDO ADJACENTE ÀS TIRINHAS....................... 61 

2.1 Um passeio pelo jornal .......................................................................................... 62 

2.1.1 No Teatro... ........................................................................................................... 64 

2.1.2 No Cinema... ......................................................................................................... 69 

2.1.3 Na publicidade...................................................................................................... 72 

2.1.4 Nas notícias... ........................................................................................................ 74 

2.1.5 Nas praias... .......................................................................................................... 91 

3 TIRA, TIRA, TIRA... .......................................................................................... 97 

3.1 AS PERSONAGENS............................................................................................. 98 

3.2 WALDIRENE, A AM ........................................................................................... 99 

Considerações Finais ............................................................................................................ 130 

Referências ............................................................................................................................ 134 

 

 

 

 

 



12 

 

PRELIMINARES 

Eu poderia começar este trabalho justificando com um “brincadeiras à parte”, mas este 

não é um espaço onde elas estarão à parte. Humor e sexo me acompanharam durante toda esta 

pesquisa e nada mais justo que se fizessem presentes também na minha escrita. 

 

Figura 1:Waldirene ouvindo Wando 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 26/03/1987. 

 

Em tirinha veiculada pelo jornal O Estado, de autoria do cartunista Sérgio Bonson, a 

empregada doméstica Waldirene surge ambientada na cozinha da casa onde trabalha. 

Acompanhada por um fogão, um botijão de gás e um rádio, ela cantarola: “Viver é pôr o 

nosso amor em movimento”. A frase é parte da letra da música Viver é rolar o sentimento1, 

interpretada pelo cantor Wando2. Henricão, o filho da patroa, a surpreende ouvindo a música 

e, correspondendo ao constante atrito em que viviam, repreende a empregada, enraivecido: 

“Esse negócio de amor em movimento é pornografia! Tira dessa rádio!”. Logo na sequência, o 

surfista justifica sua atitude explicando que sua “mamãe não pode ouvir essas sacanagens do 

Wando!”. O desfecho da tirinha é concretizado com a aparição de Dona Heloísa, mãe de 

Henricão e patroa de Waldirene, que diz: “Tem razão, filho. Mamãe tá cheia de ouvi-lo... 

mamãe queria era vê-lo!”. Com esta fala, Dona Heloísa demonstra que não só ouvia toda a 

conversa, como também estava por dentro do tema ao deixar bem claro que estava cansada de 

 
1 A letra desta canção diz: “Tem dias que eu visto fantasia, e finjo que acredito no que vejo/ Eu saio procurando 

companhia, pra dividir comigo meu desejo/ Então me realizo nesse sonho, já não disponho de outra realidade/ 

Eu sempre acredito nas mentiras, no fundo as mentiras são verdades/ Viver é deixar rolar o sentimento, a gente 

tá perdendo tanto tempo/ Preciso resolver meu coração/ Viver é pôr o nosso amor em movimento, a gente tá 

perdendo tanto tempo/ Eu quero me perder numa paixão”. Wando, álbum O mundo romântico de Wando, 1988. 
2 Vanderley Alves dos Reis, artística e popularmente conhecido como Wando, foi um cantor brasileiro de música 

brega. Popular entre o público feminino, cantava músicas sobre amor, mulheres e sexo. Ficou amplamente 

conhecido por sua coleção de calcinhas advindas das fãs, pela qual recebeu o epíteto de “obsceno”. 
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apenas ouvir as músicas de Wando, enquanto o que a satisfaria mesmo, seria ver o cantor. 

Inicio este trabalho com esta tirinha, porque a frase de Dona Heloísa, que diz que não basta 

ouvir a sacanagem, mas sim, é preciso vê-la, parece elucidar acerca do problema sexo, humor 

e espaço público, que norteia esta investigação. 

Ainda que a série de tirinhas, Waldirene a AM, leve o nome da empregada doméstica, 

outras personagens também protagonizaram os enredos das histórias criadas por Bonson. 

Além de figuras fictícias, as tirinhas contavam também com referências a celebridades locais 

e nacionais, conhecidas de seus leitores e leitoras, como cantores do chamado universo brega, 

ou personalidades e políticos locais. Embora uma apresentação mais detalhada das 

personagens coadjuvantes de Waldirene a AM conste no terceiro capítulo desta dissertação, a 

fim de garantir uma melhor compreensão deste material e de familiarizar os leitores e leitoras 

com seu conteúdo, introduzirei brevemente algumas das personagens que são centrais à obra. 

A empregada doméstica Waldirene dos Santos, que dá nome às tirinhas, é, creio eu, 

não por coincidência, a mais querida personagem de Bonson, permanecendo até hoje junto à 

memória dos leitores e leitoras que consumiram O Estado no final da década de 1980. Ao 

nomear a série como Waldirene a AM, Bonson, faz uma brincadeira com as diferentes 

modulações de rádio: AM e FM. A partir da década de 1970 a modulação FM começou a ser 

difundida entre as rádios brasileiras, surgindo como alternativa à modulação AM, até então, 

mais utilizada. A modulação FM, por sua vez, embora tivesse menor alcance, possuía uma 

qualidade de som melhor do que a AM. Ao adjetivar a empregada como a AM, Bonson, faz 

uma referência às rádios de pior qualidade, que eram destinadas a um público cujo gosto pode 

ser considerado inferior no consenso das classes dominantes. 

Waldirene é uma empregada doméstica que vive em constante conflito com sua 

patroa, Dona Heloísa, uma mulher que despende seu tempo cuidando dos afazeres da 

empregada e tentando lidar com a ausência do marido, que é político e está constantemente 

distante, em viagens à trabalho. Além da patroa, a empregada presta serviços também ao filho 

desta, o jovem Henricão Duarte, que tem 18 anos, e é um surfista e rockeiro mal sucedido – 

neste caso o adjetivo se refere tanto no surfe quanto na banda que tem com os amigos. O 

jovem vive prestes a prestar vestibular, mas a última coisa que faz é estudar, do contrário, 

passa a maior parte do tempo na praia, usando drogas e “azarando a mulherada”. 

A empregada é majoritariamente representada na cozinha preparando seu mais famoso 

prato de fácil execução: arroz com ovo. Enquanto trabalha, Waldirene mantém sempre o rádio 

ligado, de modo que é ele o canal que nos permite acessar o terceiro protagonista das 
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narrativas criada por Bonson, o radialista Soiza. Além de atuar como apresentador de rádio, 

Soiza é por vezes candidato, por vezes vereador e seu nome faz referência a um político local 

do período de sobrenome Souza, daí o trocadilho com seu nome. Corrupto e mulherengo, seus 

enredos geralmente giram em torno de artimanhas para conseguir votos e mulheres. Feitas as 

devidas apresentações, voltemos ao problema do sexo, humor e espaço público... 

Como nos lembra Michel Foucault, as sociedades ocidentais, a partir do século XVII, 

ficaram marcadas por um regime que tratou de encerrar a sexualidade dentro da esfera privada 

(1988, p. 09). As práticas e palavras relacionadas ao sexo, que antes vigoravam com certa 

franqueza foram paulatinamente sendo tranferidas para dentro da casa da família conjulgal – 

com fins unicamente reprodutivos –, que passaria a surgir como detentora das normas, da 

verdade e do modelo sobre a sexualidade. Aquilo que restou da sexualidade fora da família 

conjugal, foi coberto pelo decoro, a esterilidade e a decência. Os discursos e palavras sobre o 

sexo foram, portanto, “limpados”. O sexo fora do quarto do casal matrimonial, além de ser 

inconcebível, não deveria existir. O discurso sexual foi tomado pelo puritanismo, moralismo 

e, consequentemente, pela hipocrisia das sociedades burguesas, pois discurso e práticas 

passaram a adquirir contornos diferentes ( FOUCAULT, 1988, p. 10-11). 

Durante a década de 1950, com a publicação dos Relatórios Kinsey3 e as pesquisas 

sobre fisiologia sexual de William Masters e Virginia Johnson, dentre outros estudos, foram 

inaugurados novos contornos sobre o tema, passando a perceber o sexo não mais apenas 

vinculado à reprodução, mas também ao prazer. A divulgação destes estudos culminou numa 

nova ciência sexual e fez com que os caminhos para a revolução sexual, vivida a partir da 

década de 1960, fossem pavimentados (NUNES; WOLFF, 2019, p. 234). No Brasil, a ampla 

divulgação publicitária da pílula anticoncepcional, desde os primeiros anos da década de 

1960, como saída para o controle de natalidade nos países do sul global, contribuiu para que, 

aos seus moldes, o País fosse também experienciando o tema da liberação sexual (PEDRO, 

2003, p. 241). 

É neste contexto que, em 1964, a ditadura militar se instaura e, dentre tantas outras 

articulações, o faz também como redentora da família matrimonial cristã, se alinhando aos 

setores mais conservadores da sociedade brasileira do período. Assim, o período que antecede 

a publicação das tirinhas Waldirene A AM, é marcado pela instauração de um regime ditatorial 

que não visava apenas regulamentar contornos políticos e econômicos, mas também morais, 

 
3 Estudos sobre o comportamento sexual humano realizado nos EUA durante os anos de 1940 e 1950, idealizado 

pelo pesquisador Alfred Kinsey. 
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da sociedade brasileira. O regime militar, neste sentido, oficializou e institucionalizou uma 

política sexual que, em nome da segurança nacional, visava controlar manifestações encaradas 

como desviantes: erotismo, pornografia, homossexualidades e transgeneridades, são alguns 

exemplos. O período foi marcado ainda, por uma série de decretos e regimentos, que se 

empenharam em excluir manifestações sexuais do espaço público (QUINALHA, 2017, p. 

314). Todavia, a insurgência das pornochanchadas e demais produções de entretenimento – 

como programas humorísticos na TV, peças teatrais, músicas, tirinhas – durante todo o 

período em que vigorou o regime militar, mas sobretudo nos anos de 1980, acabaram por 

trazer ao espaço público um discurso sexual, cuja presença me pareceu intrigante. 

Tendo isso em vista, o objetivo geral desta dissertação consiste em identificar, que tipo 

de discurso sexual foi aceito e veiculado pelo jornal O Estado, entre os anos de 1986 e 1990, 

compreendendo quais sujeitos e subjetividades figuraram como alvo deste discurso. Para 

tanto, analisei a série de tirinhas Waldirene A AM, produzidas para o jornal pelo cartunista 

Sérgio Bonson, e parte do conteúdo veiculado na seção de cultura e entretenimento do jornal, 

intitulada como 2° Caderno. Embora o recorte temporal desta análise se situe em um período 

imediato ao fim de tal regime político ditatorial, ou seja, já durante os primeiros anos daquilo 

que se convencionou chamar de período da redemocratização, a ditadura militar percebida 

neste trabalho como importante elemento, não só a investigação, mas também, à compreensão 

do contexto através do qual se deu a formação cultural dos anos de 1980. 

Meu primeiro contato com as tirinhas Waldirene A AM, se deu ainda na graduação em 

História, quando participei, como pesquisadora de iniciação científica, do projeto de pesquisa 

Narrativas sobre o cotidiano da cidade de Florianópolis- SC através da obra de Sérgio 

Bonson. Neste projeto me foi apresentada boa parte da obra de Bonson, tais como diversas 

aquarelas retratando a cidade de Florianópolis e algumas compilações de charges políticas e 

tirinhas, originalmente publicadas no jornal O Estado. Naquele momento, no entanto, 

nenhuma atenção foi direcionada ao teor sexual existente nas tirinhas, o que fez com que meu 

interesse sobre o tema e o material apenas aumentasse. Desta pesquisa resultou minha 

monografia, intitulada Isso sim é sacanagem: obscenidade nas histórias em quadrinhos de 

Sérgio Bonson. Um trabalho no qual analisei a função do discurso sexual – à época intitulado 

por mim de obscenidade – presente em algumas tirinhas do cartunista, oriundas das 

compilações publicadas, em livros, pelo artista. 

Quando iniciei a pesquisa para esta dissertação estava disposta a analisar os 

estereótipos acionados pelo discurso sexual presente nas tirinhas Waldirene A AM, algo que 
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não havia conseguido realizar na etapa anterior. O primeiro passo que me permitiu reformular 

a questão que buscava responder por meio da análise daquelas tirinhas, consistiu em 

historicizar o material que tinha em mãos, localizando-o em seu local original de publicação. 

Foi quando iniciei a pesquisa nos jornais, e descobri que as tirinhas Waldirene A AM 

começaram a ser publicadas a partir do ano de 1986. Uma vez pesquisando-as n’O Estado, 

não pude deixar de notar que determinado apelo sexual não se encontrava apenas nas tirinhas 

humorísticas, mas também, numa ampla gama de entretenimento cultural, editorial, 

publicitário etc. Foi quando me dei conta de que a frase que dizia que não bastava ouvir a 

sacanagem, mas que também era preciso vê-la, proferida por Dona Heloísa na tirinha que abre 

este trabalho, reafirmava aquilo que podia ser visualizado e percebido diariamente pelos 

leitores e leitoras do jornal em questão. Foi quando, para além das tirinhas Waldirene A AM , 

passei também a considerar o conteúdo do 2° Caderno como fonte potencial à esta pesquisa. 

Para a construção do corpus documental aqui analisado, pesquisei cerca de quatro 

anos d’O Estado: de maio de 1986, quando foi publicada a primeira tirinha Waldirene A AM, 

até fevereiro de 1990, quando foi publicada a segunda compilação do artista. Ao todo, 

encontrei cerca de 1.150 tirinhas, sendo que, em média, foram publicadas 25 delas por mês. 

Vale lembrar, no entanto, que meu primeiro contato com tais produções havia sido através das 

compilações Waldirene A AM (1987) e Tudo pelo Soizial (1990), publicadas pelo artista com 

apoio do jornal O Estado, e que, aos meus olhos, dava indícios da popularidade da obra de 

Sérgio Bonson no contexto catarinense. 

Acerca d’O Estado, vale destacar que o jornal se manteve ativo por 94 anos, 

configurando-se como o periódico mais duradouro de Santa Catarina. Seus anos áureos, no 

entanto, transcorreram entre o início da década de 1970, até por volta de 1989, quando 

começou a demonstrar seus primeiros sinais de decadência (BUDDE, 2017). Foi levando em 

consideração a data da última compilação das tirinhas e o período de maior prosperidade 

experienciado pelo periódico, que optei por restringir o recorte cronológico da pesquisa entre 

o início de 1986 e o início dos anos de 1990. 

O autor da série Waldirene A AM, Sérgio Luiz de Castro Bonson, florianopolitano de 

nascença e coração, como declarava a si mesmo, nasceu em 1949, na mesma cidade onde 

faleceu no ano de 2005. Bonson, como assinava suas obras, graduou-se em História, pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, mas, como autodidata, desenvolveu habilidades 

como chargista, cartunista, pintor e artista plástico, sempre retratando Florianópolis através de 

aquarelas, xilogravuras, desenhos e expressões gráficas de humor. Bonson passou a fazer 



17 

 

parte do jornal O Estado, na década de 1970, como chargista e, após um hiato, voltou a 

compor a equipe do diário em 1986, momento em que, além de chargista, atuou também 

como quadrinista e ilustrador. O ano de seu retorno à equipe d’O Estado é também o ano em 

que deu início às tirinhas diárias Waldirene A AM, as quais, aliadas ao conteúdo cultural e de 

entretenimento presente na sessão do 2° Caderno do jornal, constituem a principal fonte dessa 

pesquisa. 

Considerando que toda obra humorística, para se fazer entender, necessita mobilizar 

signos e mensagens compartilhadas com uma comunidade, sem contudo precisar explicar-se, 

este trabalho visa mobilizar ferramentas que ajudem na compreensão da sociedade na qual 

foram produzidas e significadas as tirinhas Waldirene A AM, ainda tão pouco estudadas. 

O trabalho mais expressivo publicado a respeito da obra de Sérgio Bonson, foi a 

dissertação de mestrado de Michele Bete Petry (2011), intitulada Entre desenhos, aquarelas e 

expressões gráficas de humor: a cidade e o cotidiano de Florianópolis (SC) na obra de 

Sérgio Bonson, nela, a autora visa construir uma narrativa sobre a cidade de Florianópolis, 

selecionando parte da vasta obra do artista. Diferente da pesquisa que aqui segue, para além 

das tirinhas, Petry analisou também aquarelas, charges e desenhos do autor. Além disso, ainda 

que esta dissertação se valha das tirinhas de Sérgio Bonson como fonte, é importante salientar 

que aqui, diferentemente do que fez Petry, o que se pretende não é uma análise sobre o artista 

ou sua obra, mas sim, encontrar traços do cenário cultural existente nos anos de 1980 na 

sociedade florianopolitana que consumia as tirinhas Waldirene A AM. Neste trabalho, a 

produção humorística de Bonson, aliada à parte do conteúdo presente no 2° Caderno d’O 

Estado, surge como uma ferramenta de acesso aos paradigmas socioculturais, uma vez que a 

obra fora veiculada pelo jornal de maior circulação do período.4 A escolha pela obra de 

Bonson se deu, sobretudo, devido ao fato do artista ter se destacado como um dos cartunistas 

mais importantes dentro do contexto das expressões gráficas de humor em Santa Catarina, 

atingindo, inclusive, prestígio em outros estados. Bonson como cartunista vive na memória 

dos catarinenses até hoje, lembrado sempre por sua mais expressiva personagem, a empregada 

doméstica Waldirene. 

Cabe ressaltar que as tirinhas, bem como os excertos do 2° Caderno expostos ao longo 

deste trabalho são apenas uma amostragem de um conjunto maior de elementos que 

identifiquei nas páginas d’O Estado e que analisei ao longo desta investigação. 

 
4 Cabe ressaltar que, além d’O Estado, a partir do ano de 1986, passou a circular em Santa Catarina o periódico 

Diário Catarinense, que logo se consolidou como principal concorrente do daquele. 
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Metodologicamente, a primeira etapa para seleção do material analisado consistiu na seleção 

de quais das tirinhas que compunham a série Waldirene a AM seriam empregadas. Tendo em 

vista as questões que buscava responder, optei por trabalhar com aquelas nas quais a 

articulação entre humor e sexo estivesse explícita. Como a presença do discurso sexual, tanto 

no 2° Caderno, quanto nas tiras cômicas, ocorreu com elevada frequência, o segundo critério, 

procedeu a partir do conteúdo que a própria sexualidade trazia à tona. Em decorrência desta 

triagem, pude perceber que sempre que o discurso sexual era acionado pelo humor, este tinha 

por alvo, o manejo de estereótipos de gênero referentes, sobretudo, ao papel das mulheres e de 

homossexuais.  

Como nos lembra Joan Scott, em seu clássico ensaio sobre a utilidade da categoria 

gênero na análise histórica, “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas 

nas diferenças percebidas entre os sexos [...] e uma forma primária de dar significado às 

relações de poder” (1995, p. 86). Em se tratando de uma sociedade sexista, marcada por 

relações de poder e desigualdade perante à construção do gênero, a criação de estereótipos, 

precisa ser encarada como um perigo, pois estes atuariam como legitimadores de discursos e 

categorias opressoras. 

Por sua vez, para compreender como funciona o gênero, é preciso lidar com o sujeito 

individual e a organização social em suas interrelações, tudo isto levando em consideração 

que a noção de poder social não é unificado, coerente e centralizado, mas constelações 

dispersas de poder desiguais. Neste sentido, é importante destacar que no interior destes 

processos, há espaço para o conceito de agência humana, que seria a tentativa de construir 

uma identidade, uma vida, uma sociedade estabelecida dentro de certos limites e dotada de 

uma linguagem que estabeleça fronteiras e contenha a possibilidade de resistência, da 

reinterpretação e que permita o jogo da invenção metafórica e da imaginação (SCOTT, 1995, 

p.86). 

Ademais, a partir de um panorama sobre o uso da categoria gênero no debate histórico, 

Pedro (2005) evidencia a importância das linguagens e dos discursos presentes em diversos 

tipos de produção simbólica, desde a literatura e os jornais, até filmes e outras produções 

artísticas, como ferramentas de construção social e política das relações de gênero. O olhar 

lançado sobre este trabalho, portanto, pensa a linguagem e a imagem como construtoras 

sociais do gênero, sem desconsiderar a agência humana que está constantemente em disputa 

com as estruturas de poder sexistas. 
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Assim como argumentou Barry Brummet (2010), parto do princípio que ler é sempre 

uma tentativa de entender os significados sociais compartilhados através de palavras, 

imagens, objetos, ações e mensagens. Neste sentido, as imagens e textos veiculados no jornal 

partilham de uma teia de significados comuns que pretendo descrever e analisar através de 

uma leitura atenta e minuciosa como sugerida pela metodologia close reading (2010, p. 07). 

Segundo a definição de Brummet, a técnica de close reading consiste em uma leitura atenta e 

disciplinada sobre um objeto com a intenção de um entendimento aprofundado de seu 

significado (2010, p. 09). Neste sentido, foram selecionadas tirinhas e imagens que 

permitiram pensar a construção do gênero, como alvo do humor. 

O humor neste trabalho é acionado através do seu sentido histórico e social, para além 

das principais teorias sobre o riso que procuraram encontrar uma única razão pela qual se ri de 

uma piada, a saber: a teoria da superioridade (HOBBES apud SKINNER, 2002), do alívio ou 

liberação (FREUD, 1977) e da incongruência (RASKIN, 1985). Segundo Bremmer e 

Roodenburg, a falha mais comum a todas as tentativas de encontrar uma teoria abrangente 

para o humor e o riso é o desenvolvimento de um pressuposto no qual humor e riso seriam 

transculturais e a-históricos (2000, p.16). Neste sentido, conforme pontuou Elias Thomé 

Saliba, os desafios de se encarar o humor através da história contariam com a intenção de 

fugir de uma única fórmula e vê-lo como um processo de resolução de conflitos (2017, p. 09). 

Sendo assim, na busca pela compreensão do humor através da história, buscaria-se 

levar em consideração os fatores de uma época que articulam saberes, percepções, 

preconceitos, estereótipos etc. Por isso, o humor, neste trabalho, é tomado como algo datado, 

que responde a paradigmas sócio-culturais, e que aciona relações de poder no tempo e no 

espaço em que se encontra circunscrito. Enquanto analisava as tirinhas Waldirene A AM e o 

conteúdo presente no 2° Caderno do jornal O Estado, entendi que o humor contido naquelas 

produções respondia à paradigmas de uma sociedade que dava sentido àquelas piadas5 sem, 

contudo, necessitar que elas fossem explicadas. O que me fez crer que investigar o humor 

através destas fontes poderia constituir uma forma de acessar a sociedade que as consumia e, 

neste sentido, um exercício útil à análise histórica. 

 
5 Diferente do humor, a piada, segundo Giselinde Kuipers, não evoca associações grandiloquentes e é, 

normalmente, evocada sem grandes pretensões ou objetivos profundos. As piadas são destinadas a fazer as 

pessoas rirem e mais nada (2015, p.02). Neste sentido, quando utilizo a palavra piada neste trabalho estou me 

referindo ao elemento utilizado para ocasionar o chiste, o qual é manejado por uma estrutura social que compõe 

o humor de determinado contexto. 
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A busca por uma categoria acerca da sexualidade, que me auxiliasse a analisar o 

discurso sexual presente nas fontes, colocou-me em contato com variados debates sobre 

erotismo, pornografia e obscenidade. Todavia, por não ter encontrado uma discussão que 

contemplasse de modo satisfatório a justaposição entre humor e sexo – a meu ver tão presente 

no período – impeli-me a pensar numa categoria que pudesse responder a um fenômeno 

aparentemente brasileiro, haja vista, a peculiaridade que o período constituiu com humor e 

sexo, desde a implementação da ditadura. Foi então, que o termo sacanagem surgiu nesta 

investigação como uma alternativa às categorias, recentemente mencionadas, de erotismo, 

pornografia e obscenidade. Neste sentido, ao longo desta dissertação, busquei também propor 

o emprego da sacanagem como uma categoria analítica ainda pouco explorada em outras 

pesquisas acadêmicas. O único trabalho que encontrei até então debatendo o termo 

sacanagem, foi o ensaio: Para uma teoria da sacanagem: uma reflexão sobre a obra de 

Carlos Zéfiro, de autoria do antropólogo Roberto Da Matta (1983), no qual o autor se propõe 

a traçar subsídios para desenvolver a sacanagem como um conceito brasileiro. Além disso, o 

termo sexualidade, utilizado algumas vezes ao longo deste trabalho para descrever a presença 

do discurso sexual nos espaços midiáticos e/ou artísticos, pode remeter a uma noção de 

sexualidade relacionada à orientação sexual, como debatido por Michel Foucault (1988) – 

uma categoria construída sobre um discurso sexual que definiu subjetividades como o desejo 

e o prazer –, o que não corresponderia ao significado acionado nesta análise. O termo 

sacanagem, portanto, surge também como uma estratégia para evitar essa possível confusão. 

Realizadas as devidas considerações, resta apresentar aos leitores e leitoras a estrutura 

pela qual se organizou esta dissertação, que foi dividida em três partes. No primeiro capítulo, 

busquei assinalar minhas intenções bem como realizar um levantamento dos trabalhos que 

auxiliaram a traçar o panorama sobre os contornos morais e institucionais relacionados ao 

sexo, sobretudo, durante a ditadura, mas contemplando de alguma forma o tema da censura 

que se estende para além do ano de 1985, marco final daquele período no Brasil. Destaca-se 

ali o tema das pornochanchadas, que figuram presentes também no 2° Caderno do jornal, 

como veremos no capítulo 2. Buscando justificar a escolha da categoria sacanagem, durante o 

primeiro capítulo estruturo também um debate teórico acerca das definições de erotismo, 

pornografia, obscenidade e, posteriormente, da própria sacanagem. Ainda discutindo as 

categorias que me acompanharam durante as análises, debato o tema do sexo como discurso e 

do próprio humor, dando destaque àquele produzido pelo cartunista Sérgio Bonson. 
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No segundo capítulo, apresento o meio no qual as tirinhas Waldirene A AM foram 

publicadas, ou seja, o jornal O Estado. Para tanto, realizo uma breve contextualização do 

jornal desde um ponto de vista histórico e institucional. Neste capítulo também trago à análise 

parte do conteúdo veiculado pelo 2° Caderno do periódico. As notícias, fotos, anedotas, 

propagandas e divulgações culturais que circularam nesta sessão do jornal, aparecem com o 

intuito de demonstrar a constante presença da sacanagem, não só no jornal, mas no dia-a-dia 

da sociedade catarinense. 

     Já no terceiro e último capítulo, busquei elucidar o lugar que as tirinhas Waldirene 

A AM ocupavam no jornal, problematizando brevemente o mercado editorial dos quadrinhos 

no Brasil. É também neste capítulo que as personagens de Bonson são apresentadas e onde 

desenvolvi o exame de um conjunto de 17 tirinhas da série. A análise das tirinhas buscou 

explorar os estereótipos acionados pela sacanagem e características ligadas ao contexto 

sociocultural onde se encontravam inseridas dos quais destacam-se temas como: assédio, 

capacitismo, homofobia, DST’s, relações de gênero, questões relevantes à classe, etc. 
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1 INTRODUZINDO HUMOR E SEXO 

 

1.1  A RELAÇÃO COM O REGIME: A SEXUALIDADE EM UM LEVANTAMENTO 

HISTORIOGRÁFICO ACERCA DO PERÍODO 

Ainda que as primeiras tirinhas Waldirene A AM, datem de maio de 1986, acredito que 

o contexto da ditadura militar mantém-se extremamente relevante para esta pesquisa, uma vez 

que a política moral observável no período da redemocratização foi amplamente influenciada 

pela censura operada durante ao longo período anterior. Dito de outra forma, o contexto 

cultural da ditadura militar teria estabelecido relações diretas com os paradigmas de 

moralidade que se desenharam ao longo dos anos subsequentes a ela. Além disso, sabemos 

que marcos temporais são historicamente estabelecidos e, portanto, estão sempre sujeitos a 

críticas e revisões. 

Segundo Daniel Aarão Reis (2014), quando se trata de ditadura militar no Brasil, o 

marco inicial não suscita dúvidas, todavia o fim do período requer mais atenção e menos 

rigidez na demarcação. O historiador questiona se, de fato, seria 1985, com a eleição indireta 

de Tancredo Neves e a posse de Sarney – um homem da ditadura – o fim do regime. Quando 

orientados por uma lógica de marcos históricos, pautada na noção de ruptura e continuidade, 

poderíamos pensar o ano de 1979 também como um marco final, uma vez que a revogação 

dos atos institucionais trouxe mudanças até mais significativas à sociedade e às instituições do 

período do que o ano de 1985, em si. Ou ainda, em 1988, quando é aprovada a nova 

Constituição brasileira, conhecida à época, como Constituição Cidadã. Para Reis, a memória é 

assim: substitui evidências pelo interesse, no caso da ditadura, o interesse foi responsabilizar 

unicamente os militares pelo regime (2014, p. 12-13). Desta forma, se até mesmo o marco 

político do fim do regime militar é passível de questionamento, do ponto de vista cultural – 

até onde é possível separar política e cultura em campos distintos – parece-me ainda mais 

difícil mapear quando começam ou terminam determinados paradigmas. 

Por estar tratando de uma produção humorística e de entretenimento, creio que a 

censura moral operada durante a ditadura pode ajudar a inferir a respeito das nuances daquilo 

que vigorou e se consumiu sobre sexo no período que se estende para além de 1985, o marco 

final da ditadura militar no Brasil. 

Vale destacar, que a intervenção militar adentrou o cenário brasileiro como redentora 

de um encampado discurso anticorrupção e contrária às Reformas de Base propostas por João 

Goulart. Além da transformação política proposta, a intervenção militar nos anos 1960 viria 
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como uma resposta conservadora às transformações culturais iniciadas desde os anos 1930, 

fomentadas pelo processo de urbanização e modernização que passava o Brasil. O golpe de 

1964, que se alinhava aos setores mais conservadores da sociedade, também ia de encontro a 

um ideal de afrouxamento dos costumes e hábitos, principalmente no que tangia à 

sexualidade. Vale destacar que a democracia não versava apenas sobre princípios ocidentais e 

capitalistas, ela era, enquanto discurso durante a ditadura, também cristã (QUINALHA, 2017, 

p. 31). No topo da pirâmide regulatória se encontravam as palavras “ordem”, como oposição a 

"subversão''. Desta forma, passavam a estar delineados de um lado, aqueles e aquilo que era 

integrante e favorável ao regime, e do outro lado, aqueles desajustados que deveriam ser 

neutralizados ou mesmo eliminados. A ordem deveria ser unitária, coerente e homogênea, a 

ditadura ficou marcada pela supressão das diferenças em nome de uma ordem coesa (2017, p. 

26). 

Para esta pesquisa, mas também para outras que investigam expressões culturais no 

período ditatorial, é importante lembrar que as políticas de repressão não se concretizavam 

apenas fisicamente sob aparatos institucionais e estratégias de tortura, mas também atingiam 

níveis simbólicos de coerção e violência que, certamente, não se restringiam apenas à 

simbologias, mas, por sua vez, legitimavam paradigmas culturais que atingiam a violência 

física, ou seja, quando trata-se de violência vê-se que materialidade e simbologia se 

retroalimentam mutuamente. Por isso, vejo de extrema importância o exercício de analisar o 

humor e o sexo em produções culturais de entretenimento como as tirinhas Waldirene A AM. 

Aliado a isso, é importante considerar que o período da produção das tirinhas é subsequente a 

um dos períodos de maior censura moral e violência institucional da história brasileira. 

Para o pesquisador Renan Quinalha, a ideologia e o aparato repressivo concretizam a 

ditadura militar como um regime marcado pela preocupação com a pornografia, o erotismo, as 

homossexualidades, as transgeneridades, pautas que ameaçavam não apenas a estabilidade 

política, mas também a ordem sexual, a família tradicional e os valores que deveriam integrar 

a sociedade brasileira (QUINALHA, 2017, p. 31). Uma das teses levantadas e sustentadas 

pelo pesquisador é a de que houve uma política sexual oficializada e institucionalizada, em 

nome da segurança nacional, para controlar manifestações tidas como perversas ou desviantes 

(2017, p. 314). Não que estas manifestações passassem a ser recriminadas pelos contornos 

morais brasileiros apenas depois do golpe de 1964, mas, a partir dele, concretizou-se todo um 

aparato repressivo e institucional para levar a cabo uma política de aniquilação das 

sexualidades. Como exemplo, o autor elenca uma série de proibições sofridas por diferentes 
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suportes midiáticos (músicas, televisão, teatro, cinema etc.) quando estes abordavam os temas 

anteriormente mencionados. Neste sentido, o que Quinalha busca demonstrar através de 

documentos oficiais da censura é o quanto manifestações – por ele denominadas eróticas, 

pornográficas ou homossexuais – foram invisibilizadas na esfera pública. 

Ao passo que as reflexões de Quinalha chamam atenção para a aniquilação de 

discursos sexuais do espaço público no período da ditadura, minha investigação, quer 

ressaltar, do contrário, a presença destes discursos no espaço público. A importância do 

trabalho de Quinalha para esta pesquisa consiste em perceber como o tema do discurso sexual 

(erotismo, pornografia etc.) foi tratado institucionalmente durante o período ditatorial, e desta 

forma encontrar pistas sobre como o tema circulou no espaço público do período e 

posteriormente ao marco final. O que gostaria de ressaltar com isso, é que não acredito que a 

sociedade brasileira tenha se tornado um público consumidor de um entretenimento, 

inegavelmente sexualizado, de um dia para o outro com o fim oficial da censura, mas que, de 

alguma forma, esta estrutura veio sendo lapidada durante toda a década de 1980 e, até mesmo, 

anteriormente. 

Além das fontes utilizadas por Quinalha em sua pesquisa estarem separadas das 

tirinhas Waldirene a AM pelo marco historicamente estabelecido do fim da ditadura, destaco o 

humor como outro fator de diferenciação destes dois corpus documentais, embora ambos 

tangenciem direta ou indiretamente produções de entretenimento. Como alguns trabalhos vêm 

notando, o humor aparenta ter um caráter de permissividade maior dentro da estrutura artística 

e cultural das sociedades. O deboche e o riso parecem abrandar e autorizar o aparecimento de 

temas e práticas proibidas de serem veiculadas através de outras formas de manifestações 

culturais e/ou de entretenimento. Levanto isto, em função da aparente contradição entre as 

proibições demonstradas por Quinalha e o sucesso alcançado pelas pornochanchadas, 

produzidas e disseminadas durante todo o período ditatorial. Homossexualidades, 

transgeneridades, erotismo, pornografia e afins, aparentemente, eram proibidos apenas quando 

tratados com seriedade, ao passo que o humor parecia legitimar e permitir a insurgência 

desses temas em diferentes suportes midiáticos da esfera pública como jornais, a televisão e o 

cinema. Nesse sentido, o projeto de intolerância contra sexualidades dissidentes descrito por 

Quinalha, talvez não tenha se pautado apenas na invisibilização de tais sujeitos, mas contou 

também, com o seu confinamento em esferas risíveis ou ridicularizadas do espaço público, 

como no caso das pornochanchadas, as quais discutirei adiante. 
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Outra pesquisadora que abordou o tema da censura foi Adrianna Setemy (2008). Em 

sua dissertação, ela buscou apreender a presença da censura moral em revistas periódicas 

publicadas na década de 1960. A pesquisa de Setemy apresenta um Brasil marcado por 

transformações advindas de uma emergente indústria cultural, pautada no consumo das 

massas e nos ideais do Tropicalismo (2008, p. 10). Para ela, as mudanças culturais, em curso 

desde o início da década de 1960, propunham uma ruptura com padrões tradicionais de 

comportamento e também de organização da sociedade. Tal ruptura comportamental se 

concretizava por meio de uma maior subversão do corpo, uma menor severidade política e a 

agregação de elementos culturais, principalmente norte-americanos, com a cultura popular 

brasileira (2008, p.14). 

Interessada em compreender como teria se articulado a censura moral durante o 

período da ditadura militar, a autora conclui que a censura política se diferenciava da moral. 

Pois, enquanto a primeira atuava de forma mais sigilosa, a segunda obtinha respaldo de 

setores da população que clamavam pela moral e os bons costumes. De modo que, para os 

militares, era positivo cumprir o papel de “zeladores” da moral, ao mesmo tempo em que 

articulavam um discurso falacioso de garantia de liberdades individuais e asseguravam a 

democracia sob os ditames da Doutrina da Segurança Nacional. Setemy reconhece ainda, que 

a censura moral seria uma prática anterior ao golpe que colocou os militares no poder, mas 

que, todavia, após 1864, ela teria sido reestruturada, apropriada enquanto discurso e 

institucionalizada pelo aparelho repressivo do novo regime. Com reflexões em certa medida 

similares ao trabalho de Setemy, a dissertação de Douglas Marcelino também argumenta que 

a censura moral se diferenciava da política, pois a primeira era motivada por boa parcela da 

população que enviava cartas aos censores e exigia que houvesse cuidadoso zelo por parte 

destes em proteger a família e os tão mencionados bons costumes (2006, p. 10). 

Tendo em vista as questões caras à esta dissertação, vale a pena resgatar quais temas 

Setemy reconheceu como ofensivos à moral e aos bons costumes. Segundo a autora, assuntos 

relacionados à emancipação feminina, ao uso da pílula anticoncepcional, à busca pela 

satisfação sexual, ao divórcio, à propagação do uso de drogas e à insatisfação dos jovens 

mediante as velhas estruturas sociais, foram temas reconhecidamente ofensivos à moral e aos 

bons costumes. Exercício semelhante de identificação também realizou Thiago Silva (2016) 

em sua dissertação, ao analisar a censura sofrida pelas telenovelas brasileiras durante a década 

de 1970. Segundo Silva, a atuação do Departamento de Censura e Diversões Públicas (DCDP) 

esteve atenta à temas considerados perigosos para exibição na TV, dentre os quais estavam o 
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erotismo, a sexualidade, o desequilíbrio da estrutura familiar, o trabalho feminino fora do lar, 

o divórcio, o adultério, o aborto, a homossexualidade, bem como todos temas relacionadas à 

imoralidade, fortemente combatida pela sociedade e pelo regime cristão da época (2016, p. 

87). 

Em uma pesquisa como esta, que busca reconhecer a permissividade adquirida pelo 

discurso sexual na esfera pública durante a década de 1980, os temas acima mencionados são 

valiosos indícios de qual tipo de moral estava sendo disputada pelos militares em conjunto 

com alguns setores da sociedade brasileira. Conforme já demostraram análises prévias de 

alguns suportes midiáticos do período, pode-se afirmar que o sexo era tema recorrente nos 

enredos humorísticos e, portanto, habitava a esfera pública da sociedade brasileira, mesmo 

durante a ditadura. Neste sentido, ao que parece, o problema não era necessariamente a 

veiculação de conteúdos embuídos de teor sexual, ou seja, perpassados por aquilo que irei 

chamar de sacanagem, mas sim, tipos específicos de temas relacionados ao sexo que eram 

censurados. Mapear quais eram estes temas consentidos, configura parte dos objetivos desta 

investigação que, também, pretende articular uma definição mais adequada ao discurso sexual 

permitido à época. Afinal, as décadas de 1970 e 1980 contaram com momentos emblemáticos 

no que se refere à mudanças em relação à sexualidade. Segundo os trabalhos de Marcelino 

(2006, p. 167) e Ribeiro (2016, p. 286-307), essas décadas foram marcadas pelo boom da 

publicação de revistas e livros com temas eróticos, sendo também alvos de censura moral 

institucional e social, o que, no entanto, não as impediu de se fazer presente na esfera pública. 

É comum em trabalhos que analisaram o período, que o humor seja percebido como 

ferramenta de denúncia e resistência à censura durante a ditadura militar. É o caso, por 

exemplo, do trabalho de Cinara Dagneze (2010), que buscou identificar como o humor se 

configurava como instrumento de denúncia, quando analisado sob viés da política tradicional. 

Para tanto, Dagneze atentou aos discursos verbais e não verbais divulgados no jornal O 

Pasquim, de 1969 até 1971. Segundo a pesquisadora, O Pasquim, disseminava um discurso de 

desordem e imoralidade, contrário ao padrão dos bons costumes e ao discurso disseminado 

pelos líderes do regime militar (DAGNEZE, 2010, p.145-146). A priori, o raciocínio que 

guiou Dagneze parece bastante lógico: encontrar coerência no discurso hegemônico – liderado 

pelas autoridades –, e resistência num discurso que se colocava contrário ao primeiro. 

Contudo, no que se refere aos aspectos culturais, as coisas me parecem mais complexas, 

escapando, em diversos momentos, à essa lógica dicotômica e antagônica. Segundo Dagneze, 

o riso é uma ferramenta de resistência contra os bons costumes e o tradicionalismo dos 
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hábitos disseminado pela ditadura, todavia, se voltamos nosso olhar ao tom homofóbico e 

misógino presentes neste humor de resistência que circulava nas mídias do período – inclusive 

n’O Pasquim –, encontramos um discurso também bastante conservador dos costumes, que 

parte de uma sociedade notoriamente heteronormativa e machista. Outro fator que parece 

reembaralhar o fluxo lógico dos discursos de hegemonia e resistência em uma teia mais 

complexa de interpretação, é o fato de que o mesmo regime hegemônico que pregava uma 

moralização dos costumes, sobretudo relacionado ao discurso sexual, mostrava-se permissivo 

e conivente com o fenômeno da pornochanchada e toda uma série de programas de TV e 

tirinhas que tiravam o sexo do espaço privado e o expunham publicamente. O tema da 

percepção e apreensão do que era moral e imoral com relação ao discurso sexual e o humor, 

parece formar, neste sentido, relações com significados muito mais complexos. 

 

1.1.1  As pornochanchadas e o “humor bem brasileiro” 

Outro fenômeno que possibilita pensar a complexa relação que a sociedade brasileira 

construiu com o discurso sexual durante a ditadura militar é a pornochanchada. Herdeiras das 

chanchadas dos anos 1940 e 1950, a pornochanchada alinhava o humor ao erotismo, 

constituindo-se como um gênero cinematográfico de amplo alcance e rentabilidade durante o 

período em que vigorou. Se pensarmos que a pornochanchada iniciou e teve seu auge durante 

a ditadura, podemos considerá-la como um fenômeno específico desse contexto. Nesse 

sentido, é intrigante pensar que, justamente no período mais rigoroso da censura política à 

imprensa e à produção artística, viveram seu auge as produções cinematográficas que tinham 

como temática principal a sexualidade, a nudez, o escárnio: conteúdos que simbolizavam um 

ataque à moral familiar cristã, tão fortemente defendida pelos apoiadores do regime. 

Segundo Caio Lamas (2013), em dissertação sobre a censura operada sobre o cinema 

paulistano, conhecido como Boca do Lixo, a indústria cinematográfica brasileira só viria 

atingir índices consideráveis de produção nacional com os filmes de comédia erótica6 que 

tiveram seu auge na década de 1970 e, posteriormente, ficariam conhecidos como 

pornochanchadas7. Além da escassez da produção cinematográfica nacional, que fora desde 

 
6 Estudiosos do tema argumentam que o termo pornochanchada é generalizante, pois limita como estritamente 

sexual uma série de filmes que abordaram os mais variados temas, além de pressupor um tom pejorativo, 

levantado pela mídia da época. 
7 Este termo passou a ganhar evidência na imprensa nacional apenas a partir de 1973. Inicialmente, os filmes 

ficaram conhecidos como comédias eróticas, depois chanchadas eróticas e, só então, pornochanchadas 

(ABREU, 2013, p. 47-48). 
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seu início dominada por produções estadunidenses, o sucesso de bilheteria destes filmes 

também foi também fator relevante na história do cinema nacional (2013, p. 35). 

É interessante pontuar que Lamas chama atenção ao caráter moralista das comédias 

eróticas disseminadas durante as décadas de 1960, 70 e 80. A virgindade era correntemente 

um tema idealizado, ao mesmo passo que o adultério era recriminado. Por mais que os 

homens buscassem sexo durante toda trama, os desfechos eram marcados pelo encontro de 

relacionamentos estáveis e a presença de homossexuais nos filmes era unicamente 

representada por meio de papéis cômicos, servindo para afirmar ainda mais a masculinidade 

dos “mocinhos” (2013, p. 44). Para o pesquisador as comédias eróticas eram fruto de um 

contexto histórico específico que mesclava uma sociedade que adere e ao mesmo tempo se 

afasta de uma sexualidade mais livre; um sexo que é ao mesmo tempo contra o decoro e 

submisso à mesma moralidade que tenta transgredir. Mais especificamente, Lamas afirma que 

a sexualidade é moralista e restritiva para o público feminino e homossexual (2013, p. 47).  

Da mesma forma, a dissertação de Lívia Cruz, que analisa os estereótipos presentes na 

produção cinematográfica da Boca do Lixo, corrobora com a tese de que o cinema conhecido 

por pornochanchada atendia as camadas mais conservadoras da sociedade e, nesse sentido, 

desenvolvia uma “liberação conservadora”, na qual o amor idealizado pairava sempre como 

objetivo final e os preconceitos de classe, raça e gênero se mantinham presentes (2016, p. 13). 

Na perspectiva de Lamas, a resposta para a pergunta do por quê a censura foi tão 

tolerante com as produções da Boca do Lixo reside na existência de uma auto-censura operada 

pelos cineastas e que fez com que os filmes veiculassem apenas aquilo que os censores 

deixariam passar. Para o pesquisador, os cineastas sabiam o que seria ou não aceito, e até que 

ponto o sexo podia ser explorado; assim como sabiam a forma como determinados temas 

poderiam ser tratados (2013, p. 252). 

Nuno César Abreu, em sua tese, descreve que em ocasião do lançamento de uma 

comédia erótica, Lua de mel e amendoim, o anúncio do filme na mídia referia “à malícia das 

comédias italianas, à classe das comédias americanas e ao humor bem brasileiro” (2002, p. 

52). O anúncio, portanto, fazia uma referência ao cinema estrangeiro, numa espécie de aval de 

qualidade. Foi aí que passei a atentar para tudo aquilo que no contexto poderia sinalizar como 

características próprias do cenário brasileiro no que se refere ao discurso sexual que circulava 

no período. 

Luciana Klanovicz (2008), ao analisar o erotismo presente em programas de TV e 

filmes da década de 1980, buscou compreender a forma como a imprensa escrita, 
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materializada pela revista Veja, lidou com as produções artísticas que estampavam temas 

eróticos durante o período de abertura democrática. Em seu trabalho, Klanovicz caracterizou 

as produções televisivas que foram apresentadas pela revista Veja como produtoras de um 

“erotismo à brasileira”, buscando pontuar como a televisão nacional construiu maneiras de 

ser, que perpassavam também pelo erotismo. Na pesquisa da autora, o gênero aparece como 

importante categoria analítica, uma vez que é por meio dos corpos, sobretudo dos femininos, 

que se materializa aquilo que a autora chamou de erotismo (2008, p. 144-218). 

A Boca do Lixo foi também tema da dissertação de Wesley Castro (2014). Por meio 

dela, o autor se propôs a perceber o caráter autoral da produção de diretores vinculados àquele 

setor da indústria cinematográfica brasileira, durante a primeira metade da década de 1980. 

Castro defende que as comédias eróticas disseminadas durante a ditadura foram determinantes 

para a história do cinema brasileiro, tanto pelo viés econômico quanto estético. Isso porque, 

nesse período o Brasil teria conseguido obter consideráveis bilheterias com as 

pornochanchadas, o que seria surpreendente, uma vez que esta é uma categoria genuinamente 

brasileira do cinema nacional, que nunca teve apoio financeiro governamental e que 

comumente fora estigmatizada pela mídia (2014, p. 12-13). O autor destaca ainda, que o 

declínio das produções de comédia erótica brasileira esteve relacionado com a 

impossibilidade das produções nacionais de competir com o incentivo governamental cedido 

ao cinema estrangeiro de sexo explícito que passou a ganhar espaço, sobretudo, com o fim do 

regime militar. 

Além disso, os trabalhos anteriormente mencionados que buscavam mapear o contexto 

cultural das três décadas relevantes à essa pesquisa, demonstraram que os movimentos de 

libertação sexual, artística e feminista atingiram o Brasil e foram ressignificados aqui, muitas 

vezes mesclando conservadorismo moral e religioso à efervescência dos ideais progressistas 

que advinham do exterior. Prova disso seriam os casos citados por Douglas Marcelino em que 

o pesquisador relata situações nas quais os censores proibiram a publicação de livros 

estrangeiros defendendo que cada povo possuía seus próprios padrões morais e estes não 

deveriam ser maculados pela infiltração de valores advindos de países mais “avançados” no 

processo de liberalização sexual (2006, p. 170-171). O pesquisador ressalta que o Brasil é tido 

como um país onde a moral e os bons costumes seguiam valores mais recatados do que os 

Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, países onde havia menos rigidez perante os 

padrões morais. 
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Ao buscar mapear um breve retrato do Brasil no que se refere às nuances sobre o 

discurso sexual que circulou no espaço público nas décadas que circundam o período da 

ditadura militar, percebo a constante evocação de uma década de 1960 marcada pelo tema da 

liberdade sexual, o uso de drogas, as lutas feministas, o surgimento da pílula 

anticoncepcional, dentre outros que chegam ao Brasil, oriundos de efervescências iniciadas no 

exterior, principalmente nos Estados Unidos e alguns países europeus. Tais temas, todavia, 

parecem atingir a esfera pública brasileira apenas em partes. Ainda que o sexo estivesse sendo 

veiculado à maneira que lhe foi possível, o tema do feminismo foi indesejado e censurado em 

nome de um ideal de moral e de bons costumes que regia os hábitos e também a política do 

Estado. Segundo Thiago Silva, flexibilizar modelos rígidos de sexualidade como a atribuição 

de papéis de feminilidade e masculinidade, por exemplo, colocava em risco a própria 

vitalidade do corpo social da nação pautado pela moral cristã e pelo Estado autoritário (2016, 

p. 14). Além disso, através da análise do conteúdo cultural do jornal O Estado (relacionados à 

peças teatrais, apresentações musicais e filmes), das tirinhas Waldirene a AM e das 

pornochanchadas, o sexo parecia permitido apenas quando aliado ao humor. De modo que o 

sexo como temática séria, não parecia ter muito espaço na esfera pública. Como ressaltou 

Quinalha, a moralidade sexual imposta pela ditadura, a partir de agências de controle e 

comunicação, disseminou uma profusão de discursos que normatizam a sexualidade dentro do 

campo da tradição da moral e dos bons costumes (2017, p. 319). 

Normatização esta, que parece não ter cessado com o fim do regime militar. Afinal, 

como argumentam Antônio de Andrade e Sandra Reimão, embora durante os dez anos de 

vigoração do Ato Institucional nº 5, instaurado em 1968, uma política mais hostil tenha sido 

levada à cabo pelos militares, entre 1978, o início da abertura política, e os 10 anos seguintes, 

até a promulgação da Constituição de 1988, o que se viu foi um “longo e tortuoso período de 

entressafra” (2009, s/p). Isso porque, a extinção do AI-5, não teria representado o total 

desmantelamento do amplo arsenal de leis, decretos e órgãos voltados à repressão e coerção 

de liberdades individuais. Embora "afrouxadas" as ações da censura, permaneceu em vigor o 

Decreto de 1946, que dera origem ao Serviço de Censura de Diversões Públicas, e cujo 

regulamento previa a proibição de qualquer ofensa ao decoro público, divulgação e indução 

aos maus costumes, dentre outros (2009, s/p). Ou seja, em situações convenientes, o governo 

continuou podendo lançar mão deste arsenal de leis que se manteve intacto. A revogação do 

AI-5, extinguiu a censura à imprensa na sua forma mais truculenta e arbitrária, o que não 

significa que TVs e rádios não tenham continuado a registrar diversos casos de censura dentro 
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de suas programações. De modo a argumentar acerca da permanência da censura sobre 

discursos sexuais nos meios de comunicação, os autores citam a existência de um depoimento 

do escritor e roteirista Sílvio de Abreu ao Centro Cultural de São Paulo. Nele, Abreu relata 

que havia censura no início dos anos 1980 e cita que a telenovela Guerra dos Sexos (1983) foi 

muito polêmica, não no sentido político, mas social. O roteirista conta ainda que teve de ir a 

Brasília frequentemente para se explicar e discutir, pois a trama trazia a ideia de uma mulher 

que podia transar sem preocupar-se com a obrigação do matrimônio. 

Andrade e Reimão assinalam também que foi o instável, mas significativo, 

abrandamento da censura federal que deu lugar à autocensura e, principalmente, abriu espaço 

para que as pornochanchadas chegassem à televisão. A exibição sem cortes dessas produções 

corrobora com o clima de liberdade que pretensamente chegava à televisão brasileira. A 

transmissão das pornochanchadas na televisão tornou possível a liderança de audiência dos 

canais que a reproduziam, a despeito da desaprovação da crítica especializada que, em quase 

sua totalidade, reproduzia as impressões das classes altas, que consideravam os filmes 

sexualmente apelativos. Concomitante ao sucesso da chegada das pornochanchadas na TV, 

começaram a surgir os protestos. Ainda em 1981, um movimento articulado por donas de casa 

reuniu 100 mil assinaturas contra o excesso de sexo e a baixa qualidade dos programas de 

televisivos, das revistas e dos cartazes. A iniciativa ganhou ainda mais repercussão quando o 

presidente João Figueiredo autorizou uma portaria que permitia a venda de revistas eróticas e 

pornográficas. Cerca de um ano depois deste episódio, em janeiro de 1982, o jornal Folha de 

São Paulo noticiou que a censura havia emitido uma ordem às emissoras de televisão 

“proibindo a apresentação de biquínis, anúncios de absorventes e de peças íntimas femininas e 

masculinas, cenas de adultério e 'notícias chocantes’”. Ainda de acordo com o jornal, a ordem 

surpreendeu os meios culturais, pois não havia qualquer respaldo em norma legal, tendo sido 

apenas ditada pelo chefe da Divisão de Censura da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A 

situação foi identificada como um recrudescimento da Censura. O ano seguinte, 1982, é 

igualmente caracterizado por Andrade e Reimão como uma verdadeira “montanha russa” no 

que diz respeito à ação da censura, que liberou títulos até então não permitidos e, sem muitas 

explicações, segurou outros (2009, s/p). Como é possível perceber, o fim do AI-5 pode ter 

rompido um ciclo de truculência, mas também abriu espaço para uma maior imprevisibilidade 

na censura. 

Os autores afirmam ainda, que ao longo de 1985, a atenção da censura concentrou-se 

em controlar os excessos das emissoras de televisão, com foco nas telenovelas, programas de 
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auditório e shows humorísticos. Para exemplificar essa afirmação, eles descrevem o caso de 

uma telenovela da rede Globo, que acabou obtendo um grande sucesso de audiência por 

retratar um trio de travestis. O enredo inusitado, acabou por ter de remover as três 

personagens devido às demandas advindas da censura. Já em 1987, é trazido à tona a questão 

da telenovela Mandala, exibida pela Globo e que foi segurada até que a emissora se 

submetesse às exigências feitas pela censura. A obra que tratava de temas como incesto, uso 

de drogas e bissexualidade, só foi liberada mediante à modificações de conteúdo. Este caso da 

censura sobre a novela Mandala, foi divulgado, inclusive, no jornal O Estado, em ocasião de 

uma retrospectiva do ano de 1987. A matéria dá destaque à represália sofrida pela telenovela, 

afirmando que a censura vetou a sinopse da obra de Dias Gomes, mas que a Globo estaria 

disposta a recorrer da decisão. 

Como é possível perceber, ao menos neste período, pode-se identificar ainda a atuação 

da censura em algum nível, sobretudo, conforme as demandas da sociedade civil. Andrade e 

Reimão afirmam ainda, que o próprio fim oficial da censura, com a promulgação da 

Constituição de 1988, deve ser encarado com cautela, uma vez que este deu lugar à 

autocensura e, a partir de então, quem passou a controlar as produções de entretenimento, 

foram as emissoras, que passaram a atribuir seus próprios valores sobre as programações de 

TV. Além disso, com o fim oficial da censura, foi criado um Departamento de Classificação 

Indicativa de Diversões Públicas e de Programas de Rádio e Televisão. Como lembram os 

autores, quando o tema foi pautado no Congresso da Constituinte, em 1988, uma pesquisa 

revelou que 76% dos paulistanos era favorável à censura sobre o sexo na televisão 

(ANDRADE; REIMÃO, 2009, s/p). 

Os casos relatados, ajudam a lançar luz sobre as nuances da questão moral que 

circundava o contexto da segunda metade da década de 1980, sobretudo no que se refere às 

produções de entretenimento que envolviam a temática sexual. Sabemos que a censura oficial 

findou com a promulgação da Constituição de 1988, no entanto, no que se refere à moral é, da 

mesma forma importante, que possamos conjecturar como a sociedade brasileira no período 

lidava com o tema das produções culturais que permeavam o discurso sexual. Sobretudo 

porque vimos que boa parte da censura moral era compreendida como certa demanda social. 

 

1.2  SEXO SEM-VERGONHA: A SACANAGEM 

É importante destacar que dois problemas perpassam esta pesquisa no que tange ao 

discurso sexual: um deles diz respeito à maneira como a sociedade lidava com a sexualidade, 
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o que pretendo investigar através da produção midiática (partindo da noção de que existe uma 

relação entre as sociedade e as produções culturais que elas consomem); o outro se refere à 

maneira como a História e demais áreas afins têm lidado com o tema da sexualidade, sob uma 

perspectiva conceitual. Sobre este segundo ponto, refiro-me aos estudos sobre obscenidade, 

erotismo, pornografia e a maneira como estes fenômenos ganham nome na sociedade, 

conforme ocupam os espaços públicos. 

Foi pensando numa forma de categorizar a sexualidade contida nas fontes aqui 

analisadas que o termo sacanagem surgiu e, desde então, venho lapidando-o. A busca por uma 

categoria que melhor definisse a sexualidade observável nessas produções culturais colocou-

me em contato com diversos autores e autoras, dentre as quais destacam-se Lynn Hunt (1999), 

Michel Foucault (1980), Dominique Maingueneau (2010), Lucienne Frappier-Mazur (1999), 

Paula Findlen (1999), Bernard Arcand (1991), John H. Gagnon (2006), G. S. Rousseau e Roy 

Porter (1999). Intelectuais, oriundos do hemisfério norte, que passaram de alguma forma pela 

temática da sexualidade, e nos disponibilizam ferramentas que orientam para o debate teórico 

acerca da definição de categorias como a obscenidade, o erotismo e a pornografia. 

Em seu livro O discurso pornográfico, o linguista Dominique Maingueneau, discute a 

colocação do discurso pornográfico como um gênero literário, para isso, no entanto, passa 

pelas categorias de erótico e obsceno. Segundo o linguista, a pornografia, tanto no século XIX 

como nos dias atuais, é “uma categoria que permite classificar algumas produções semióticas 

(livros, filmes, imagens...) ao mesmo tempo em que é um ‘julgamento de valor’” (2010, p. 

14). Este julgamento, como coloca Maingueneau, tende a desqualificar quem, e o que aparece 

vinculado a ela. Sendo assim, o texto pornográfico tem um objetivo específico. Independente 

da intenção do criador deste discurso, o objetivo implica, sobretudo, excitar sexualmente, 

despertar a libido do usuário: neste sentido, a pornografia tende a ser direta. Segundo o 

linguista, a pornografia pode ser classificada como um discurso atópico, aquele que de alguma 

maneira, não tem lugar para existir; encontra-se deslocado; se esgueira pelos interstícios do 

espaço social (2010, p. 22-23). 

Para definir o erotismo torna-se imprescindível a comparação com a pornografia, pois 

é assim que a sociedade tem debatido os temas há muito. A pornografia é o que não é o 

erotismo, com verdadeira recíproca. Para Maingueneau, a valorização do erotismo permite a 

condenação da pornografia (2010, p. 30). Como dito anteriormente, cada uma dessas noções 

se legitima pela rejeição da outra. Durante muito, e ainda nos dias atuais, costuma-se encarar 

o erotismo com superioridade perante a pornografia. Enquanto a pornografia escancara, o 
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erotismo insinua, é o nu e o vestido. Torna-se, portanto, subjetivo e problemático definir um 

conceito a partir do que o outro não é. 

Segundo Jorge Leite Jr. (2006) o estabelecimento de uma definição legitimadora entre 

erotismo e pornografia se deu através de uma luta simbólica manifestada por determinados 

discursos e relações de poder que procuravam estabelecer distinção social. “A luta por 

classificar e separar o erótico do pornográfico é a batalha por legitimar um poder estabelecido 

através da distinção social” (2006, p. 35). Por isso, a intenção aqui é desviar de discussões 

rasas ou até mesmo explicações simplistas que definam o erotismo como o sexo mais velado, 

artístico e sentimental, restando à pornografia o que haveria de mais explícito, grotesco ou 

imoral. 

Disposta a não corroborar com definições de erotismo e pornografia que limitem o que 

uma é em detrimento da outra, e desviando de definições atreladas a jogos de poder e 

julgamentos de valor, optei por desconsiderar ambas as delimitações propostas ao que poderia 

ser definido como pornografia e erotismo. Até porque, definir como pornográfica uma 

produção semiótica cujo objetivo é excitar sexualmente, passa a ser uma tarefa tendenciosa, 

altamente fundamentada numa percepção pessoal e subjetiva e, logo, facilmente contestável. 

As tirinhas Waldirene a AM, não se pretendem nem eróticas e nem pornográficas, o que não 

significa dizer que o sexo não constitua como um elemento característico à elas. 

Já a definição de obscenidade, como proposta por Maingueneau, durante algum tempo 

pareceu-me servir à classificação das tirinhas. Para o linguista, a obscenidade constitui uma 

realidade comunicacional, fundamentalmente alicerçada numa noção de prazer partilhada por 

um grupo de pares (2010, p. 25). Segundo este autor, o relato obsceno se diferencia do 

pornográfico e/ou erótico, pois, ao contrário do primeiro, os últimos situam o autor ou autora 

como criadores soberanos, impondo certa inacessibilidade entre quem cria e quem consome. 

Já os relatos obscenos, colocam em cena três elementos, a saber: personagens, narradores e 

espectadores; todos considerados membros de uma mesma comunidade, os quais agem em 

cumplicidade nas narrativas ditas obscenas. 

Ainda no que se refere à distinção em relação ao discurso pornográfico e/ou erótico, 

Maingueneau aponta que a obscenidade é dirigida aos interlocutores, ao passo que a 

pornografia caminha em outra direção, uma vez que suprime os interlocutores e modifica as 

relações com o alocutário (2010, p. 30). Ao contrário da obscenidade, a pornografia busca 

desencadear diretamente uma excitação sexual, o que tende a torná-la radicalmente séria. 

Assim, 
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a obscenidade é uma maneira imemorial e universal de dizer a sexualidade. Sua 

finalidade não é, em primeiro lugar, a representação precisa de atividades sexuais, 

mas sua evocação transgressiva em situações bem particulares. Ela se baseia em um 

patrimônio partilhado pelos membros de uma mesma comunidade cultural 

(MAINGUENEAU, 2010, p.25). 

Ao falar de obscenidade é importante destacar que, etimologicamente, a palavra 

refere-se àquilo que “vem da sujeira” ou que se encontra “fora da cena”, ou seja, obscenidade 

tem a ver com aquilo que não deveria ser visto ou falado a respeito. Seu significado remete 

àquilo que quebra a norma ou é moralmente proibido. Consequentemente, o que é obsceno 

varia de lugar para lugar de acordo com as referências de moralidade e proibição e, por esta 

razão, a sexualidade é tema central para a obscenidade (LLOYD, 2014, p. 547). A 

sexualidade, como tabu, é tão presente em diversas culturas que figura como a fonte mais 

comum de obscenidade, sendo, muitas vezes inclusive, tomada como um sinônimo. 

Tendo exposto brevemente as definições acerca destas três categorias, que dão nome à 

inserção do sexo no espaço público, percebi que, embora elas forneçam excelentes 

ferramentas para um debate teórico a respeito do tema, as mesmas têm se mostrado 

insuficientes para expressar as peculiaridades que o discurso sexual teria assumido nas 

produções culturais midiáticas brasileiras do período supracitado. O que estou debatendo é se, 

de fato, o momento analisado estabeleceu uma relação peculiar com a sociedade no que se 

refere à sexualidade e ao humor. Deste modo, surgiu a necessidade de pensar em outro 

conceito capaz de abarcar essa relação, a meu ver, tão sui generis. Após longa reflexão, o 

termo sacanagem pareceu pertinente. Isso porque, o vocábulo, comum na linguagem 

coloquial brasileira, aparece frequentemente nas produções culturais do período, e até 

posteriormente, comportando uma conotação de sexualidade difundida no imaginário popular 

nacional. No português brasileiro, os significados dessa palavra oscilam entre lascívia e 

libertinagem, mas também denotam um tom de malícia e perversidade, ou seja, suas 

significações perpassam por uma noção de imoralidade8. 

Posto isto, minha ideia é explorar a sacanagem como uma categoria de análise capaz 

de abarcar mais precisamente o tipo de relação que sexualidade e humor constituíram no 

espaço público no Brasil ao longo do período em questão. A definição de obscenidade se 

aproximaria da sacanagem, na medida em que destaca a relação que a mesma firma com o 

público consumidor pela necessidade de um código compartilhado, pois a mesma necessidade 

 
8 http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sacanagem/ Acesso em: 05/12/2017. 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sacanagem/
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é requerida de uma obra humorística. Para que uma obra humorística se consolide com êxito, 

é necessário que o público apreenda a piada, sem que a mesma precise ser explicada, 

exigindo, desta forma, que público e autor compartilhem de um mesmo código cultural. 

Contudo, destaco a década de 1980, como um momento peculiar para a sociedade brasileira, 

no que se refere aos discursos sobre o sexo, como busquei demonstrar no item anterior. A 

Revolução Sexual, encampada por alguns países do norte global, viria atingir o Brasil num 

período de Ditadura Militar, regido moralmente pela lógica cristã. A década de 1980, é 

portanto, marcada pelo desmantelamento deste regime político, como consequência, tem-se 

uma sociedade oficialmente livre dos ditames institucionais vigente até então, mas forjada 

socioculturalmente pelos paradigmas morais, rigorosamente levados a cabo, ao longo do 

período que ali se encerrava. Esta conjuntura, aliada ao conteúdo que aprendi no jornal, 

instigou-me a pensar em termos de uma relação peculiar constituída, sobretudo, com o humor. 

Ainda que não se trate de mapear como se consolidou a relação entre sexo e esfera 

pública em outros países, penso ser plausível, a possibilidade de se investigar subjetividades 

construídas aqui, pautando-se nos percursos da história nacional, uma vez que a sacanagem 

busca responder a um fenômeno brasileiro e não universal. Não obstante, é importante 

ressaltar que é possível pensar a sacanagem como uma resposta brasileira a um fenômeno de 

amplitude internacional como a Revolução Sexual. Concomitante ao momento em que o 

Brasil vivia a Ditadura Militar, nos anos 1960, o cenário internacional vivia uma onda 

contestadora, na qual despontava o tema do feminismo, da pílula anticoncepcional e tudo que 

envolvia uma nova organização em torno dos valores e práticas sexuais, sobretudo a partir de 

maio de 1968, com o movimento das barricadas, em Paris. Em um artigo sobre o feminismo 

brasileiro em tempos de ditadura, Ana Alcântara Costa menciona como os grupos de reflexão 

e estudos feministas, realizados por brasileiras no exílio, se articulavam diferentemente 

daqueles que aconteciam no Brasil, mesmo que em contato um com o outro. A repressão e o 

medo acuavam as participantes brasileiras, diferente daquelas que viviam fora do país, a 

autora argumenta, inclusive, que a ação destes grupos no exílio não era facilmente aceita entre 

os grupos no Brasil (COSTA, 2010, p.180). Este exemplo é acionado para pensar como esta 

onda contestadora internacional atingiu o País, de acordo com as peculiaridades do momento 

histórico e, consequentemente, seguiu contornos próprios. 

É evidente que este trabalho não pretende rejeitar as categorias antes mencionadas, 

desenvolvidas para pensar a sexualidade; tampouco ambiciona transcorrer sobre uma 

disposição de pensamento isenta dos paradigmas europeus e colonialistas, uma vez que a 
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própria estrutura da História e das Ciências Sociais, como áreas de conhecimento estão 

embebidas de conceitos e categorias pensadas e disseminadas, sobretudo, a partir de um 

fenômeno, designado por Dipesh Chakrabarty (2000), como “modernidade política”. Em 

Provincializing Europe, Chakrabarty se propôs a mostrar que modelos prontos e previamente 

estabelecidos de teorias e conceitos são, na maioria das vezes, indispensáveis, mas também 

insuficientes para pensar visões de mundo que passaram por processos diferentes de 

desenvolvimento político, econômico e cultural. 

É possível dizer que toda sociedade possui alguma relação com o sexo e esta pode se 

dar das mais diversas formas. A proposta aqui, inspirada nos estudos pós e decoloniais, 

consiste em utilizar cada vez menos categorias generalizantes como as únicas possibilidades 

de se refletir sobre determinado tema. Afinal, como nos lembra Chakrabarty, é preciso 

reconhecer a necessidade política de perturbar pensamentos totalizantes adicionando ao jogo 

categorias não-totalizantes. Tomando de empréstimo um de seus exemplos, uma história da 

modernidade política na Índia, não poderia ser escrita com a simples aplicação de análises do 

capital e do nacionalismo disponíveis no ocidente marxista. Se nos recusamos a aplicar 

modelos prontos e nos propomos a, pelo menos, pensar conceitos e categorias orientados por 

nossas próprias trajetórias e subjetividades, estamos, de alguma forma, fomentando lógicas 

autônomas e condizentes com o contexto de onde partimos. O projeto de marginalizar a 

Europa, se tornou a tarefa de explorar como esse pensamento – que é uma herança de todos e 

todas nós e consequentemente nos afeta – pode ser renovado da e para as margens (2000, p. 

15-22). 

 Mais uma vez, intento propor e pensar uma outra categoria de análise, mas firmo-me 

ciente das limitações que a História e demais áreas constituíram em nossa formação, 

amparada sobre uma forma de pensar, grosso modo, ocidentalizada. Trata-se de renovar as 

formas de se pensar, pluralizar tanto quanto possível as maneiras de se abordar um tema. 

Durante muito tempo, para pesquisadores e pesquisadoras e teóricos e teóricas que se 

encontravam fora do eixo imperialista, a única opção foi aceitar as inadequações impostas por 

uma fórmula universalizante de pensar, todavia temos adquirido ferramentas para refutá-las, 

transformá-las ou atualizá-las. A argumentação se coloca em torno não de rejeitar as 

categorias de ciências sociais existentes, mas liberar, dentro do espaço ocupado por histórias 

europeias, outros pensamentos normativos e teóricos consagrados em outras práticas de vida 

existentes, bem como os seus arquivos.Afinal, esta seria a única forma de criarmos horizontes 
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normativos plurais, específicos para nossa existência e relevantes para a análise de nossas 

vidas e suas possibilidades (CHAKRABARTY, 2000, p. 20). 

É difícil negar o caráter de indispensabilidade dado pelo autor, quando se trata de 

utilizar as categorias previamente pensadas como conceitos mais generalizantes. Erotismo, 

pornografia e obscenidade servem como ignição para esta pesquisa, contudo, ainda que a 

definição de obscenidade proposta por Maingueneau se aproxime consideravelmente do 

conteúdo e do papel das tirinhas Waldirene a AM (sobretudo, pela relação de cumplicidade 

que a mesma constitui com o público consumidor), acredito que uma definição de categoria 

sexual que se fundamente no humor e que, consequentemente, ressalte o objeto deste humor, 

tende a responder mais acuradamente ao fenômeno que venho investigando. Além disso, a 

“evocação transgressiva” (MAINGUENEAU, 2010, p. 25), suscitada na definição do 

linguista, pode ser repensada para o caso da sacanagem, uma vez que as produções 

humorísticas do período, que se utilizavam da ignição sexual para construir o humor, parecem 

cada vez mais comuns, o que as torna possível e, consequentemente, menos transgressoras. 

É, no mínimo, relevante para a argumentação de uma possível peculiaridade do Brasil 

em relação ao sexo, que no ano de 1983, o antropólogo Roberto Da Matta, tenha destinado um 

ensaio exclusivamente para tratar da sacanagem como um conceito brasileiro. O ensaio 

intitulado Para uma teoria da sacanagem: uma reflexão sobre a obra de Carlos Zéfiro, 

encontra-se em um livro organizado por Joaquim Marinho, A arte sacana de Carlos Zéfiro. 

Este livro é composto por outros seis pequenos ensaios, reservando a maior parte para a 

reprodução das histórias presentes nos catecismos de Zéfiro. 

Como é sugerido pelo próprio título, o ensaio assinado por Da Matta, trata de pensar a 

sacanagem como um conceito, algo alinhado com o que levantei nesta dissertação e, por isso, 

faço uma análise mais demorada deste trabalho, destacando os principais pontos que 

ponderam a sacanagem; as características que demarcam relações de gênero; e aquilo que o 

autor ressalta como peculiaridades de uma sexualidade à brasileira. 

O antropólogo inicia seu texto dizendo que analisará a pornografia/sacanagem de 

Carlos Zéfiro como um juiz que atua num jogo, pois em sociedade estamos submetidos a uma 

série de regras, tal qual uma partida de futebol e, no que tange o sexo, mais do que qualquer 

outra coisa, aceitamos códigos e regras. A sacanagem, portanto, se situa entre as técnicas e 

regras de um jogo preestabelecido entre sociedade e espontaneidade, esta segunda entendida 

como o desejo, a paixão e a atração. Para o autor, é curioso que no Brasil designemos tudo 

que tenha prazer sexual como sacanagem, algo que também marca ações ambíguas e 
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maldosas contra alguém” (DA MATTA, 1983, p. 25). Para ele, a sacanagem fala de uma 

sexualidade necessariamente prazerosa, indicando engajamento erótico mais do que uma 

relação sexual acabada em si. Assim, nós brasileiros e brasileiras preferiríamos a ambiguidade 

de uma relação erotizada à uma relação sexual acabada, mesmo que a primeira não chegue às 

vias de fato. 

É importante destacar que, diferente de Da Matta, não tenho a intenção de tipologizar 

o comportamento sexual. Nesta pesquisa, destaco possíveis peculiaridades que o discurso 

sexual teria constituído com o espaço público no Brasil, durante a década de 1980, mas sem 

pretender traçar um perfil de como os brasileiros e brasileiras lidam com o sexo. Afinal, não 

acredito que haja uma forma padronizada, pela qual seja possível identificar os desejos 

sexuais e a influência destes sobre nossos padrões comportamentais. 

A historiografia das décadas de 1920 e 1930, conforme destacou Margareth Rago 

(1997), esteve empenhada na tarefa de desenvolver uma identidade nacional, essencialista, ao 

povo brasileiro. Desta empreitada, resultaram algumas obras clássicas, das quais a autora 

destaca: Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira, de Paulo Prado; e Casa-grande 

e senzala, de Gilberto Freyre. Segundo Rago, nestas obras, o povo brasileiro foi explicado, 

sobretudo, por meio da dimensão sexual. Tanto sua vocação quanto índole, são nelas 

percebidas como perpassadas por uma sexualidade inerente à sua constituição como povo. O 

que, por sua vez, teria ajudado a construir um imaginário problemático sobre os brasileiros e 

brasileiras, cujo caráter teria sido forjado através de sua essência sensual e sexualizável 

(RAGO, 1997, p.61). A perspectiva encampada por Da Matta, de certa forma, ajuda a 

fomentar este essencialismo da índole sexual brasileira, já obsoleta para a historiografia, ao 

empenhar esforços em generalizar como os brasileiros e brasileiras se sentiam com relação às 

suas vontades sexuais. 

Como vimos, Da Matta aponta que, para a sacanagem, muitas vezes o engajamento 

erótico se constitui mais importante do que a relação sexual, em si. Vale ressaltar que algumas 

das tirinhas Waldirene A AM, também recorriam à piadas nas quais determinadas personagens 

se mostravam excitadas com a possibilidade ou oportunidade de acessarem o sexo, mesmo 

que apenas através do discurso, sem que necessariamente houvesse ato sexual, indo ao 

encontro do que argumentou Da Matta a respeito do engajamento erótico. Tal situação pode 

ser percebida por meio da tirinha a seguir, na qual a personagem de Dona Heloísa 

contracenou com Osmar, o namorado de Waldirene: 
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Figura 2: D. Heloísa e Osmar (pt. 1) 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis 24/12/1987. 

 

A tirinha faz parte de uma sequência, na qual Dona Heloísa, repetidamente, escuta 

escondida as conversas de Waldirene com Osmar. Foram várias as vezes em que Bonson 

retratou a patroa se deleitando com as conversas, sexualmente engajadas, do casal de 

namorados. Nesta, Osmar fala à patroa de sua namorada, propondo que eles se encontrem às 

escondidas, uma vez que o marido dela, Adroaldo, estava fora de casa, em uma viagem à 

trabalho. Dona Heloísa reage à proposta de Adroaldo com apreensão, indicando que primeiro 

ela gostaria que eles namorassem apenas por telefone, ou seja, sem qualquer contato físico, a 

priori. A tirinha continua na edição do dia seguinte com Osmar questionando a proposta ao 

mesmo tempo em que Dona Heloísa a justifica. 

 

Figura 3: D. Heloísa e Osmar (pt. 2) 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis 25 e 26/12/1987.  
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“Ora, Heloisinha, sacanagem por telefone não tem graça...”, responde o homem à 

proposta que acabara de receber. “Ah, Osmar eu não tô mais acostumada com essas coisas... o 

Adroaldo tá há tanto tempo em Brasília... primeiro a gente namora por telefone... depois a 

gente faz um monte de sacanagens, tá, Osmarzinho querido?!”. Ao mesmo tempo em que 

Osmar questiona a proposta de manter a relação/traição por telefone, Dona Heloísa, em 

contrapartida, demonstra que por um momento o sexo baseado no discurso de Osmar, já seria 

satisfatório e suficiente. Há muitas outras tirinhas nas quais Heloísa se demonstra satisfeita e 

até excitada, apenas por ouvir as conversas do casal, sem que ninguém saiba. Além disso, a 

palavra escolhida pelo cartunista para descrever o sexo que se coloca entre o discurso e a 

prática é justamente sacanagem, situando a palavra numa significação que paira entre a 

malícia e o sexo. Há muitos outros elementos possíveis de serem analisados nesta tirinha, 

todavia, aciono-as neste momento, exclusivamente, para refletir sobre a argumentação de Da 

Matta, na constituição da sacanagem como um conceito. 

Ainda buscando justificar a peculiaridade brasileira da sacanagem, o autor levanta que 

comumente se associa uma linguagem metafórica culinária, que se serve de gostos e cheiros, 

para falar de sexo. Chamo atenção para este fator da linguagem que, para Da Matta, pode ser 

vista como uma singularidade cultural brasileira. Para o antropólogo, se comparamos com os 

Estados Unidos e o inglês, por exemplo, nós aqui, no que se refere ao sexo, comemos, 

cheiramos, chupamos, lambemos, além de darmos características de comidas aos corpos: 

vaginas suculentas, perfumadas, frescas, carnudas etc. Além disso, no Brasil, as pessoas 

seriam gostosas, deliciosas, ao passo que no inglês, um homem só come uma mulher quando 

pratica sexo oral, ou seja, quando de fato coloca a boca em uma mulher (DA MATTA, 1983, 

p. 25). 
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Figura 4: O convite de Sandoval. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 29/06/1988. 

 

Na tirinha acima, Waldirene exclama: “Não enche o saco!”. Irritada, Waldirene 

responde ao radialista: “Escuta, Sandoval Silva, por que você não convida a tua mãe pra ir 

nesse motelzinho, hein?”. Na sequência, surge Dona Heloísa, como sempre ouvindo as 

conversas da empregada: “Ora, Waldirene, o Sandoval é tão gostosinho... por que você não dá 

pra ele...? Vai sua boba! Motelzinho, espelho no teto, a vozona do Sandoval, o...” (grifo meu). 

Com ar de displicência, Waldirene dá as costas à patroa e responde: “Ô, D. Heloísa, tá 

querendo comer com a minha boca?!”. Novamente a tirinha de Bonson é acionada aqui para 

contribuir com o debate suscitado por Da Matta, além de já ir aproximando a leitora ao 

conteúdo produzido por Bonson, que mais adiante será aprofundado. 

Como vimos, para o antropólogo, há uma peculiaridade brasileira em associar 

metáforas culinárias ao sexo. Na tirinha acima, D. Heloísa se refere a Sandoval como 

“gostosinho”, uma palavra bastante comum no vocabulário brasileiro para designar alguém 

cujo corpo é atraente. Na sequência, a patroa acrescenta ainda que o radialista teria uma 

“vozona”, conotando um tom bastante sexual à voz do radialista, além de lançar uma 

provocação, deixando no ar que, além da vozona, Sandoval teria ainda outra coisa que valeria 

a pena: “o...”. Como é possível perceber, o radialista conta ainda com mais uma qualidade, 

não revelada pela mulher, que profere sua descrição com ares apaixonados. Waldirene se 

mostra aborrecida com a animação da patroa, que se imagina em seu lugar. Para finalizar, a 

empregada pergunta ainda se D. Heloísa não gostaria também de comer com a boca dela. 

Podemos interpretar a fala de Waldirene, como uma metáfora, em alguma medida culinária, 

uma vez que uma das funções da boca seria comer (como a empregada mesma coloca), ao 

mesmo tempo em que é também utilizada para se referir ao coito. 
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Ainda no mesmo ensaio em que Da Matta intenta definir a sacanagem como um 

conceito, o autor afirma que, do mesmo modo que a sociedade se expressa pela arte, pela 

política, pela economia, pelo esporte, ela também se expressa pelas formas padronizadas de 

sua sexualidade, salvo, é claro, a diferença com que os membros da sociedade escalonam 

esses domínios entre si. A sexualidade, designada por sacanagem, seria, portanto, uma 

expressão legítima da sociedade com suas esperanças, moralidades e ideologias. Entretanto, a 

sexualidade sempre foi uma área complicada, consequentemente, o discurso produzido sobre 

ela nunca foi livre e desinibido. Ou a narrativa sexual era banida como tabu, ou era situada 

como prática, pois, entre homens e mulheres, falar de sexo já era fazer sexo. Para Da Matta, a 

“cantada”, que pode ser identificada como a irmã gêmea da sacanagem, implica num idioma 

sugestivo sobre sexo, ou seja, uma sexualidade verbal. Isso tudo, acoplado à ideia de que os 

brasileiros situariam o sexo num lugar entre o super-sério (o que os antropólogos denominam 

sagrado) e o super-divertido (o que identificamos como sacanagem, putaria, anedota, piada) 

(DA MATTA, 1983, p. 26). As cantadas são, na maioria das vezes, também uma forma de 

piada. Mais uma vez, através do exemplo da cantada, o discurso do sexo se lança ao espaço 

público através do humor. O super-divertido, como coloca Da Matta, se associa à ideia de 

sacanagem que venho defendendo aqui: ou o sexo é falado por vozes autorizadas, em 

discursos de saúde ou se lança aos espaços populares como uma forma de piada. O 

antropólogo, contudo, não menciona que além de piadas, as cantadas são, sobretudo, uma 

forma de assédio, normalmente partindo dos homens contra as mulheres, constituindo, 

portanto, uma forma de violência verbal, vinculada ao conceito de sacanagem. 

 

Figura 5: O LP do Soiza. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 21/06/1989. 
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“Absolutamente certo, minha querida Lucinete!”, exclama Soiza, frente à resposta 

correta da ouvinte Lucinete, ao quiz proposto pelo radialista. Como recompensa, o radialista 

informa que ela acaba de ganhar um “LP com as melhores de Soiza”. A ouvinte, contudo, 

responde surpresa: “Um LP seu!? Ué, não sabia que você era cantor...”, ao que Soiza a 

interrompe: “E que voz, minha filha!”, complementando: “É um belo LP, com as doze 

melhores cantadas do Soiza!”. Ainda que a tirinha não apresente uma cantada, em si, 

demonstra como esse hábito compunha, de fato, o universo sexual dos anos de 1980, com um 

tom bastante descontraído e nem um pouco problematizado, como poderia, pelo seu viés 

invasivo e assedioso. 

Para Da Matta, em virtude da dicotomia sério vrs. divertido, o sexo não poderia ser 

visto como igual entre variadas esferas, como pelo juiz, o casamento ou a moralidade cristã, 

por exemplo. Para ele, o sexo, ou está totalmente livre, ou está preso dentro da família, e entre 

estes dois espaços, há um abismo. Segundo o autor, há época em que escreveu seu ensaio, o 

sexo era visto somente como à serviço da sociedade, e não do indivíduo. Ainda que ele aponte 

que essas questões estivessem sendo discutidas, principalmente nos meios intelectuais, a 

ideologia dominante da sociedade ainda era dividida entre a casa e a rua, o homem e a mulher 

(DA MATTA, 1983, p. 27). 

Na busca por entender o gênero ao qual fazem partes as historinhas de Carlos Zéfiro, 

Da Matta coloca que a sacanagem 

é o modo que inventamos para ligar ou relacionar essa sexualidade da casa com a da 

rua. Minha tese, então, é que a sacanagem é a categoria social que faz uma síntese 

entre sexo como dever e sexo como perdição. Realmente, é como se tivéssemos uma 

sexualidade domesticada que funciona dentro de casa, sexualidade inteiramente 

controlada pelo pai-marido e que está a serviço da família ou para uso de papai e 

mamãe; junto com uma sexualidade concebida como avassaladora e arruaceira: um 

sexo praticado na rua e na vida, coisa de putas, malandros e finórios. Entre essas 

visões, entretanto, escolhemos uma solução intermediária e singularmente nacional: 

a sacanagem, e, com ela, pudemos exprimir uma junção talvez utópica, mas 

certamente importante, do prazer com o dever, da casa com a rua, da dona de casa 

com a puta. Neste sentido profundo, sugiro que a sacanagem é, dentro do idioma da 

sexualidade nacional, o mesmo que é a malandragem e o jeitinho quando também 

permitem relacionar o mundo público das leis impessoais com o universo privado da 

casa, da família e das peculiaridades de cada caso (1983, pp. 27-28). 

Neste sentido, a sacanagem permite fazer uma “ponte entre o sexo liquidado pelas 

rotinas e moralidades domésticas e o sexo avassalador que destrói, estigmatizando seus 

praticantes” (p. 28). O ponto que julgo relevante destacar é o caráter de singularidade que a 

sociedade brasileira firma com o sexo, conceituado por Da Matta como sacanagem. O autor 

admite que todas as sociedades têm formas de sexualidade que exprimem sexualidade com 
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alguma semelhança ao que seria a sacanagem, mas em nenhuma delas estas formas foram 

levadas tão a sério para classificar um tipo de atividade sexual que identifica toda uma 

sociedade. Para fomentar seu argumento, Da Matta coloca que, baseado em suas experiências 

de campo nos Estados Unidos e na Europa, duvida que, em outros países, se possa identificar 

uma lógica pela qual a sacanagem seria melhor do que o coito em si. 

Embora o ensaio de Da Matta seja uma fonte importante para minha empreitada em 

definir a sacanagem, é relevante ressaltar que a análise que venho propondo neste trabalho se 

distancia em alguns pontos de sua argumentação, ao mesmo tempo em que se aproxima em 

outros. Concordo que o Brasil possui uma relação singular com o sexo (não essencialista), 

está certo, todas as sociedades devem possuir, pois as expressões de sexualidade dizem 

também dos nossos padrões morais, culturais, éticos etc. Todavia, para Da Matta, a 

sacanagem seria aquilo que une o sexo tabu, que se restringe às quatro paredes, ao sexo da 

rua, entendido como a sexualidade que é encarada como impura, suja. Acrescento ainda à 

teoria da sacanagem de Da Matta, uma sexualidade que sai de dentro de casa e consegue 

atingir os espaços públicos sem, ao mesmo tempo, ser encarada como impura ou sórdida e, 

nesse ponto, a sacanagem encontra convergência nos dois trabalhos. Contudo, a sacanagem 

encontrada nos jornais, nas músicas, nos programas de TV da década de 1980, não esbarram 

em certa clandestinidade como os catecismos de Carlos Zéfiro que, aos olhos do antropólogo, 

seriam a expressão máxima da sacanagem. Ainda que os livrinhos de Zéfiro atingissem a um 

grande público de variadas classes, eram obras que circulavam sorrateiros e escondidos sob 

pseudônimos. A sacanagem que eu chamo atenção aqui tem autorias explícitas e horários 

nobres na TV, tudo isso por ter o sexo sido “abrandado” pelo humor, esta linguagem que, 

ironicamente, nada tem de branda. Para mim, a sacanagem não se esconde, ela anda nas ruas, 

nos jornais, na TV, no teatro e nas bocas das pessoas, a exemplo da própria expressão “isso 

sim, é sacanagem”, que é bastante popular e largamente utilizada. 

Argumentando que os livrinhos de Zéfiro seriam a materialização da sacanagem, Da 

Matta coloca que o conceito exprime o compromisso do sexo como algo a ser vivido 

individualmente e da sexualidade como uma atividade submetida às regras morais da 

sociedade. Desta forma, os livros de sacanagem apresentavam, em certa medida, essa 

possibilidade de se viver o sexo e a sexualidade individualmente, uma vez que os livretos 

poderiam ser vistos quando desejado e depois guardados na gaveta; ao contrário do sexo da 

vida real, aquele encontrado nas ruas, nos prostíbulos etc. Diferentemente de Da Matta, não 

acredito que a sacanagem possa ser vivida como uma experiência, mas que constitua um 
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fenômeno que pode ser percebido na sociedade e, que ao ser percebido como categoria, se 

mostra útil à análise de algumas manifestações sexuais presentes no espaço público. 

Outra questão levantada pelo antropólogo quando analisa as histórias no mundo da 

sacanagem, é que, curiosamente, “a violência desempenha um papel muito pequeno na 

sacanagem nacional” (DA MATTA, 1983, p. 32). Para ele, a maior parte das histórias 

nacionais são inocentes, restando apenas a “violência” decorrente da própria prática sexual à 

brasileira. Cabe destacar que as aspas em violência, foram utilizadas originalmente pelo autor. 

Imagino que, ao fazer tal argumentação, Da Matta se refere à tradição que define os papéis 

sexuais de modo que as mulheres aparecem sempre subjugadas aos homens. Ao que parece, o 

que o autor quer ressaltar são as peculiaridades dos roteiros sexuais brasileiros, contrastando-

os com enredos de outros países, destacadamente os Estados Unidos, onde são comuns os 

temas de sado-masoquismo, por exemplo. Contudo, o que o antropólogo chama de 

“violência” (com aspas), eu reconheço como violência, sem aspas, decorrente de uma 

sociedade patriarcal9 e sexista, que consolidou sua sexualidade a estes mesmos moldes. 

Para Da Matta, as historinhas de Zéfiro apresentam uma sacanagem sem 

especialização sexual – como é o caso das revistas europeias e norte-americanas (cada revista 

traria um padrão). Ele afirma que, em Zéfiro, tudo acontece ao mesmo tempo, ou seja, é um 

poliformismo sexual: o máximo de prazer entregue no mínimo de tempo. Ainda que não 

apresentem nenhuma especialização, as histórias possuem lógica e uma sequência 

padronizada. Chamo atenção a este ponto, pois Da Matta descreve que o primeiro momento 

de todas as histórias se consolida com uma cantada do homem à mulher. Nos enredos, os 

homens sempre tomam a fala ativa enquanto as mulheres muito pouco se pronunciam, ao 

mesmo tempo em que eles “sempre surgem confiantes e tranquilos, enquanto as mulheres 

aparecem confusas e traumatizadas” (DA MATTA, 1983, p. 33). Além disso, o autor afirma 

que não lembra de uma história sequer, em que as mulheres se mostram atraídas pelos 

homens, mas sempre o contrário. Em tais padrões, as mulheres têm sempre um belo corpo, e 

as histórias são construídas de forma que o foco ou a parte mais importante do desnudamento 

seja sempre as partes genitais. Baseado em tais padrões, Da Matta ressalta que o olhar é uma 

etapa essencial no engajamento erótico e isso é uma característica marcadamente brasileira 

 
9 O termo patriarcal é utilizado aqui como referência a uma sociedade cujas regras são ditadas pelos homens e, 

consequentemente, as relações de poder se apresentam desequilibradas. O termo não é empregado da mesma 

forma que Joan Scott (1995) utiliza em uma referência utilizada por mim anteriormente. Neste artigo, a autora 

coloca que as teorias do patriarcado nos anos 1980 se delimitavam a relacionar a desigualdade entre os sexos à 

diferença física e não mostravam como a desigualdade de gênero se relaciona também com outras desigualdades 

sociais. 
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(DA MATTA, 1983, p. 34). Além do olhar, a sacanagem seria facilmente revestida de paixão, 

característica esta que não seria sempre encontrada nas pornografias estadunidenses ou 

europeias, que apelam para um sexo ainda mais mecânico. Assim, existiria um “amor à 

brasileira” (DA MATTA, 1983, p. 36). Ao concluir seu ensaio, Da Matta diz que o assunto 

está longe de ser esgotado e, o que fez, foi provocar alguns pensamentos e reflexões no 

sentido de caminhar para uma interpretação da sexualidade brasileira. 

 

1.3  RIR PRA NÃO CHORAR: A QUESTÃO DO HUMOR 

Esta pesquisa é norteada pela busca do que haveria em comum nas produções 

artísticas e humorísticas que se relacionam àquilo que trato como sacanagem. Para mim, os 

indícios do que seria a sacanagem, como categoria de análise, devem ser encontrados nas 

repetições, nos padrões passíveis de mapeamento. Realizei tal exercício, por meio da análise 

das tirinhas de Waldirene a AM, mas também, por meio dos resultados de outros trabalhos que 

investigaram o discurso sexual na década de 1980. 

O que partiu das tirinhas e acabou sendo ampliado para um repertório mais diverso, 

será trazido para este trabalho com o intuito de responder que tipo de imagem e/ou discurso 

sexual foi aceito no espaço público d’O Estado, na segunda metade da década de 1980. A 

censura moral baniu determinados padrões, mas, por outro lado, abraçou outros e é em busca 

da compreensão deste processo que me empenho. Mesmo que de modo ainda localizado, creio 

que as análises aqui realizadas podem ser relacionadas à um cenário mais amplo, uma vez que 

muitas das produções culturais que circularam no cenário local advinham de outras regiões 

brasileiras e se conectavam a uma rede ampla, incluindo as próprias tirinhas Waldirene A AM, 

que chegaram a ser publicadas em São Paulo, no Diário Popular.10 

 Como já mencionei, a meu ver, o humor parece acenar como peça chave na busca de 

entender que tipo de discurso sexual foi disseminado na década de 1980, pois era componente 

constituinte das pornochanchadas e programas de TV que apelavam para a sacanagem. Nesse 

sentido, ressalto a importância de pensarmos o papel do humor na organização das 

sociedades. Afinal, de que forma o humor permitido e propagado atua na construção de 

discursos, imagens e, consequentemente, estereótipos e representações? 

Sendo um assunto que envolve orientação cultural, ética e moral, o humor é assunto 

delicado. Henri Bergson já havia alertado que o humor é seara exclusivamente humana (cf. 

 
10 O Estado. A Waldirene, do Bonson, agora também em São Paulo. 13 ago. 1986. Acervo: Obras Raras - 

Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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BERGSON, 1987). Deligne (2011), neste sentido, afirma que, o que diferenciaria os seres 

humanos dos animais, diferente do que constataram os consagrados teóricos Georges Bataille 

e Hegel, não seria apenas o trabalho, mas sim, o riso. A comicidade pode ser encontrada em 

diversos aspectos da natureza, mas é peculiaridade humana rir ou fazer rir dela (DELIGNE, 

2011, p.29). Para que achemos graça de algo é preciso que dotemos de significação certa 

situação, algo ou alguém. 

Se um dos objetivos de toda obra humorística é fazer sua audiência rir, todo autor ou 

autora de performances ou obras humorísticas necessita mobilizar signos compartilhados com 

o público para se fazer entender sem, contudo, precisar explicar-se. Ou seja, para que o humor 

tenha êxito é necessário que haja uma lógica comunicacional compartilhada por uma 

comunidade. Segundo o linguista Victor Raskin (1985) a compreensão do humor nada mais é 

do que um exercício de interpretação. Em famosa obra sobre a semântica e os mecanismos do 

humor, Raskin defende que para apreensão da piada, o receptor faz uma interpretação das 

incongruências da qual emerge apenas uma interpretação possível (Cf. RASKIN, 1985).11 

Neste sentido é necessário que o autor conte com o conhecimento prévio do público para 

concretizar a piada, conta-se, portanto, com a competência linguística da audiência e sua 

habilidade em reconhecer tais incongruências ou qualquer que seja o elemento promotor do 

riso. Giselinde Kuipers (2015), neste sentido, destaca que fazer a piada certa, na hora certa, 

requer considerável conhecimento cultural. Não rir de uma piada ou rir quando as demais 

encontram-se em silêncio apresenta-se como uma ferramenta para detecção de outsiders, 

pessoas que não pertencem a um grupo, pois revela ausência de códigos, hábitos e regras 

compartilhadas (2015, p.01). Para a autora, que estudou a sociologia da piada, nas relações 

sociais, o humor media compreensão mútua e assinala boas intenções. O humor difere de 

grupo para grupo; de momento para momento e para a autora a apreciação de uma piada é 

mais do que uma expressão pessoal de gosto ou opinião; senso de humor se conecta ao meio 

social e a experiência (2015, p.01). Ciente desta lógica comunicacional indispensável ao 

humor, este, figura nesta investigação, como uma ferramenta de acesso à paradigmas 

socioculturais sobre a sociedade na qual estes discursos se encontram inseridos. 

 
11 Há uma extensa bibliografia sobre humor que se utiliza, mas também refuta, a teoria da incongruência. 

Todavia, neste trabalho, volto minha atenção mais à hermenêutica da piada em si, do que os recursos 

semânticos utilizados para descrever os componentes que atuam na execução de uma piada. A linguística 

aparece como um recurso para acessar o humor em sua raiz mais sociológica, que é como encaro o humor nesta 

pesquisa. 
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Como um campo a ser estudado é possível reconhecer que o humor pode se manifestar 

de diferentes formas. Pela subversão, como quando surge em oposição a algum discurso 

hegemônico, nestes casos o humor pode ser analisado também como forma de resistência. Ou, 

por sua vez, o humor pode ser também conservador e opressor, ao ajustar as piadas sobre 

formas de violência socialmente aceitas e, assim, se fazer rir. É possível também, que o humor 

se apresente agrupando resistência, subversão e conservadorismo ao mesmo tempo como 

quando, citando exemplos bastante comuns, são construídas narrativas contrárias a algumas 

manifestações estatais ou governamentais, mas mulheres, afrodescendentes, homossexuais, 

etc. são utilizadas como chacota. 

Não há análise cultural isolada do sistema ao qual ela pertence e o mesmo vale para 

pensar a relação que as tirinhas Waldirene A AM junto com os demais conteúdos de 

entretenimento do Jornal constituíram com o cenário à sua volta. Quanto a isso me refiro à 

influência que outras produções de humor e entretenimento certamente tiveram sobre as 

tirinhas, da mesma forma que o trabalho de Bonson, por tantos anos no jornal, deve ter 

reverberado sobre outros. Isto porque, estamos lidando aqui com imagens e, portanto, com 

cultura visual e como ressaltou o teórico da imagem William Mitchell, as imagens na cultura 

visual circulam entre diferentes suportes e estes se arrastam pelo tempo. Mitchell 

(PORTUGAL & ROCHA, 2009), destaca a diferença entre o que seriam imagens materiais 

(Picture) e imagens imateriais (Image). As imagens materiais, veiculadas por suportes físicos 

como fotos, pinturas, televisão, estátuas, constituem junto com as imateriais uma relação 

indissociável. Ao mesmo tempo em que as imagens materiais se encontram em um suporte 

físico elas estão se transformando em imagens mentais quando alcançam o público. Ou seja, 

ao serem transmitidas por diferentes suportes físicos elas são significadas pela mente humana 

e logo passam a compor outros suportes físicos criados, também, pela atividade humana. 

Imagens materiais e imateriais não permanecem confinadas em categorias distintas, mas 

possuem uma relação de transmissão contínua entre estes dois suportes possíveis: os físicos e 

os mentais (PORTUGAL & ROCHA, 2009). Desta forma, estudar imagens veiculadas em 

suportes midiáticos torna-se uma ferramenta de apreensão sociocultural e potencialmente uma 

forma de ação política. Destaco esta ponderação de Mitchell para ressaltar que as imagens 

relacionadas ao sexo e a nudez se mostraram presentes não só nas tirinhas, mas em todo 

contexto do jornal, como já mencionei. Programas de humor estrelados em rede nacional na 

década de 1980 como: Faça humor, não faça guerra, Safenados & Safadinhos, Viva o Gordo, 

TV Pirata, Os trapalhões, Casino do Chacrinha, dentre outros replicavam estas mesmas 
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imagens que abusavam da nudez feminina e piadas de cunho sexual que normalmente 

giravam em torno do deboche à homossexualidade masculina e o assédio contra as mulheres. 

O homem afeminado ou inseguro de sua sexualidade e a mulher seminua, praticamente sem 

fala, constituíam caricaturas fáceis e de amplo alcance nacional. 

Estes exemplos servem para orientar a explicação do porquê as imagens devem ser 

uma preocupação de estudiosos que procuram respostas e soluções para as questões 

socioculturais. Em Teoria de la Imagen (2011), Mitchell destaca que a teoria da imagem 

ganha relevância à medida que se relaciona a ideia de representação e esta, por sua vez, 

encontra-se atrelada a demandas político-culturais. Para ele as questões culturais encontram-

se inseparáveis das questões de representação, ou a forma como textos, imagens e sons são 

disseminados a um público de massas. As formas como as mudanças na representação e na 

comunicação acabam por alterar também a experiência humana é uma asserção de Mitchell 

que corrobora em grande medida com a preocupação que tenho colocado sobre as tirinhas 

Waldirene A AM e demais conteúdos do jornal. Quais são as imagens utilizadas pela 

sacanagem que acionam humor e sexo no conteúdo do 2° Caderno do jornal? O que estas 

imagens podem revelar sobre o público leitor do jornal, mesmo sem um acesso direto ao 

mesmo? De acordo com o autor, problemas de gênero, raça e classe, bem como a produção de 

verdade, beleza e excelência, convergem em questões relativas à representação. Portanto as 

tensões entre representações visuais e verbais – constituintes da representação – não podem 

desligar-se das lutas que ganham lugar na política cultural e na cultura política (PORTUGAL 

& ROCHA, 2009, p.11). 

Para Mitchell, dar imagem a uma teoria sobre imagem não significa dar poder às 

imagens, mas sim saber o que estão fazendo as imagens em nossa cultura e, portanto, entendê-

las. Discutir a interação entre imagem e linguagem trata de chamar atenção para as questões 

referentes ao poder. Àqueles que se colocam céticos perante a importância de se desenvolver 

uma teoria da imagem, o teórico sugere que reflitam sobre a asserção, lugar comum, de que 

vivemos em uma cultura da imagem, uma sociedade de espetáculo, em um mundo de 

semelhanças e simulacros (2009, p. 13). Como as imagens são criações da sociedade onde 

estão inseridas, parece estranho pensar que elas estejam fora do nosso controle, as questões de 

agência e poder são cruciais para entender o funcionamento das imagens. Neste sentido, a 

relação que se constitui entre imagem e discurso pode ser percebida como uma relação de 

poder e por isso compreender os efeitos da mediação que se concretiza entre imagem e 
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discurso parece uma ferramenta bastante eficaz no mapeamento de agências e poderes 

vigentes em sociedade. 

Mitchell argumenta que qualquer estudo sobre representação visual não deveria se 

privar de travar relação com a linguagem, reiterando ser verdadeira a recíproca. Desta forma, 

os estudos literários têm muito a ver com os estudos de cinema, televisão e cultura de massas. 

Para o autor o próprio conceito de cultura sofre uma mudança radical quando passa da relação 

texto/leitor para a de imagem/espectador. 

O termo representação é utilizado pelo autor, não por acreditar que esta seja uma 

categoria generalizante e homogênea, mas do contrário, porque dentro dos estudos culturais o 

termo possui tradição e ativa uma série de noções políticas, semióticas/estéticas e até 

econômicas (PORTUGAL & ROCHA, 2009, p. 14). Michael Pickering (2001) neste sentido, 

ressalta que a representação também interfere na forma como determinados membros de 

grupos sociais ou categorias veem a si mesmos e experienciam o mundo social à sua volta (p. 

13). No caso das tirinhas Waldirene A AM, as representações são comumente elaboradas 

através de estereótipos que atuam em questões relativas à constituição da alteridade e até 

mesmo identidade, como ressaltou Pickering. 

Ferramenta bastante comum no humor, os estereótipos podem ser encarados como um 

recurso de análise cultural uma vez que constituem “representações coletivas estabelecidas” 

segundo a definição de Alain Deligne (2011, p. 29). O tema dos estereótipos figura bastante 

presente nos trabalhos de pesquisadores de humor, pois, conforme ressaltou Zink, constituem 

“um mapa que ajuda a ver a realidade", uma vez que é um instrumento de conhecimento para 

uma sociedade carregada de imagens, espetáculos e informações (2011, p. 48). Ao tratar de 

estereótipos é importante atentar também, não apenas quem fala e para quem fala, mas como 

levantou Pickering, relacioná-los com as concepções do que é tido como ‘natural’ ou 

‘normal’, ou como os estereótipos, em potencial, criam e sustentam um senso comum do que 

é aceito como legítimo ou certo (2001, p.xvi). A complexidade do tema se assenta não apenas 

em como um texto ou imagem é construída, mas como é compreendida socialmente. Uma 

análise crítica do humor, neste sentido, busca reconhecer a sociedade na qual os estereótipos, 

por ele acionados, estão inseridos. É por isto que Pickering levanta que em qualquer estudo 

crítico dos estereótipos, uma dimensão histórica é vital para o entendimento de como uma 

sociedade adquiriu sua carga simbólica de significados e valores e como estes se arrastam 

pelo tempo em uma complexa relação de continuidade e ruptura (2001, pp.xiv-xv). 
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1.3.1  O humor de Sérgio Bonson 

Em uma edição comemorativa dos 100 anos do surgimento do jornal O Estado, 

lançada em 2015, o jornal Notícias do Dia destinou uma página para saudar o cartunista 

Sérgio Bonson que, segundo a matéria, teria dedicado quase 25 anos de sua vida ao jornal O 

Estado. A matéria inicia apresentando o cartunista como um ativista político de esquerda 

durante a ditadura militar brasileira (1964-1985), mesmo que logo depois venha ressaltar que 

Bonson, em entrevista ao jornal, na edição de 80 anos, não se auto intitulava como “um 

homem de esquerda, mas um artista atento a qualquer movimento político, da direita à 

esquerda, do centro ao infinito. Entendia que a função da charge era ser, na essência, um 

“editorial” visual e crítico do jornal”12. Mesmo que o artista não tenha descrito a si mesmo 

como um homem de esquerda, seu nome é conhecido até hoje como uma das personalidades 

da esquerda florianopolitana. No ano de 1967, em visita do marechal Costa e Silva13 à capital 

de Santa Catarina, Bonson e outros estudantes, foram presos por pichar muros da cidade, 

repudiando a presença do militar.14 Segundo a mesma matéria, o artista, devido ao seu 

posicionamento político, teria protagonizado “inúmeras situações difíceis para o jornal” como 

quando publicou uma charge criticando o general João Figueiredo15, em plena ditadura 

militar.16 A charge em questão foi publicada no ano de 1978 e apresentava um cavalo com 

quatro estrelas de general próximas ao peito. Segundo uma matéria publicada em ocasião do 

retorno do cartunista à equipe do jornal O Estado, em 1986, Bonson teria sido afastado do 

jornal, em 1978, por motivo de represália, devido a esta charge contra o então presidente 

Figueiredo. A charge soou afrontosa às “autoridades que tinham influência no veículo”, 

segundo as palavras do próprio cartunista. Por se tratar de um momento já de abertura 

política, Bonson disse ter acreditado que teria liberdade para poder fazê-lo.17 

Após seu afastamento do jornal em 1978, Bonson, trabalhou como freelancer, vendeu 

xilogravuras e aquarelas e no ano de 1984, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou para 

 
12 Notícias do Dia. Uma vida marcada por humor e irreverência. Edição especial 100 anos O Estado, Santa 

Catarina, 13 maio 2015, p. 16. 
13 Segundo presidente militar durante o período da ditadura militar brasileira (1967-1969). 
14 Notícias do Dia. Uma vida marcada por humor e irreverência. Edição especial 100 anos O Estado, Santa 

Catarina, 13 maio 2015, p. 16. 
15 Último presidente militar durante o período da ditadura militar brasileira (1979-1985). 
16Notícias do Dia. Uma vida marcada por humor e irreverência. Edição especial 100 anos O Estado, Santa 

Catarina, 13 maio 2015, p. 16. 
17 BONSON, Sérgio. A partir de hoje, as charges de Bonson em OE. O Estado. Florianópolis, 02 jan. 1986. 

Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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periódicos bastante expressivos do jornalismo brasileiro, como a Folha de São Paulo e o 

Estado de São Paulo: 

Foi aí que tive um contato maior com outras pessoas que também lidavam com 

humor, como Angeli, Fortuna, Glauco e Luiz Gê. Peguei uma época em que o 

humor político, rancoroso, quase guerrilheiro, estava em crise. A saída foi uma 

recuperação de gratuidade do riso, usado como antídoto contra as jararacas da vida 

(BONSON, 1987).18 

Frustrado com o que chamou de conservadorismo e moralismo tanto da Folha de São 

Paulo quanto dos paulistas, Bonson, saudoso de sua terra natal, decide voltar a Florianópolis, 

onde, à ocasião, alegou ser o seu lugar.19 De volta a Florianópolis, Bonson, volta a compor a 

equipe d’O Estado, em 1986, atuando como ilustrador, chargista e posteriormente cartunista. 

Em maio do mesmo ano publica a primeira tirinha Waldirene A AM, pelas quais ficará 

conhecido não só em Florianópolis, mas também em outros estados, como São Paulo. A 

edição do dia 13 de agosto de 1986 traz uma matéria que inicia dizendo: “Chegou a vez de 

inverter a relação “metrópole” – “província”: a partir dessa semana não é mais apenas o eixo 

Rio- São Paulo que exporta tiras humorísticas para todos os jornais do país. Santa Catarina vai 

exportar a sua.” A reportagem continua informando que o autor da “façanha” é o cartunista 

Sérgio Bonson, que terá a personagem Waldirene, A AM publicada no jornal Diário Popular, 

de São Paulo.20 

Em São Paulo, Bonson teve contato com importantes cartunistas do país, os quais cita 

em sua fala destacada acima. Estes artistas citados por Bonson, eram conhecidos por seu 

humor crítico mas, sem dúvida, influenciados por suas inserções pessoais na sociedade, e, esta 

análise se quer atenta a estas características. Refiro-me ao fato deste universo ser composto 

majoritariamente por homens, brancos e oriundos de um mesmo extrato social, encarregados 

da principal crítica social que vinha em forma de humor. A fala de Bonson, demonstra que 

apesar de ter trabalhado a maior parte de sua vida em jornais de Santa Catarina, tinha contato 

com outros cartunistas brasileiros, comprovando que sua obra não era uma produção isolada, 

mas que, de alguma forma, interagia também com um circuito mais amplo de expressões 

gráficas de humor. 

 
18 BONSON, Sérgio. O riso como antídoto contra as jararacas. O Estado. Florianópolis, 17 dez. 1987. Acervo: 

Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
19 BONSON, Sérgio. A partir de hoje, as charges de Bonson em OE. O Estado. Florianópolis, 02 jan. 1986. 

Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
20 O Estado. A Waldirene, do Bonson, agora também em São Paulo. Florianópolis, 13 ago. 1986. Acervo: Obras 

Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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É importante levantar que a percepção que Bonson tinha do humor que fazia, se difere 

totalmente da forma como o humor é encarado neste trabalho. Para o artista o humor que 

produzia, era um humor leve, gratuito e mesmo “antídoto contra jararacas da vida”21. Bonson 

parece destacar um humor que para teoria do humor, poderia ser chamado humor inofensivo, 

cuja utilização requer resultados positivos; um humor sem confronto (STRAIN, 2014, p.16). 

Como veremos adiante, o humor de Bonson, definitivamente não se classificaria como 

inofensivo ou sem lançar mão de confronto. A análise cultural parece mostrar sua utilidade 

justamente nesse desencontro entre intenção e recepção, na tentativa de ampliar tanto quanto 

possível as possibilidades e as consequências sociais de uma produção artística. Talvez, a 

partir do ponto de vista e do local social de onde partia o cartunista, seu humor se constituía 

inofensivo, mas do ponto de vista de uma análise atenta ao gênero, por exemplo, é possível 

complexificar a possibilidade de se extrair apenas uma resposta e do contrário enaltecer as 

ambiguidades, os confrontos e pontos de tensão de uma obra. Ao invés de aceitar o humor 

presente nas tirinhas Waldirene A AM apenas como inofensivo, proponho-me a perceber as 

possíveis perversidades desta linguagem. Do outro lado do humor inofensivo, estaria o humor 

agressivo. Conforme Megan Strain, dados os confrontos sociais que grupos marginalizados 

continuam encarando, é importante considerar e seguir estudando o potencial de agressividade 

do humor em perpetuar atitudes negativas como um mecanismo de expressão do preconceito 

(2014, p.17). Rappoport, todavia, descreve este tipo de humor como uma “espada” devido ao 

seu potencial de dano, ao mesmo tempo em que sugere que o mesmo pode ser utilizado como 

um “escudo” com o qual se pode lidar ou até mesmo defender alguns grupos contra 

estereótipos negativos (Apud. STRAIN, 2014, p. 17). Em conclusão sobre os tipos de humor 

inofensivo e agressivo, Strain destaca: 

Tanto inofensivo quanto agressivo, o humor proporciona ilustrações do complexo 

papel que este pode jogar na interação social. Ambos podem ser utilizados como 

uma ferramenta para comunicar informações que indivíduos podem não estar hábeis 

ou desejando explicitar, e ambos têm significante influência em interações 

interpessoais tanto em relacionamentos pessoais quanto em relacionamentos 

intergrupais. Independentemente disto, investigação em ambos os tipos de humor 

nos informa que ele nunca é “apenas uma piada”. (2014, p. 18, tradução minha). 

Em entrevista concedida ao jornal O Estado, em ocasião do lançamento de seu livro 

Waldirene A AM – uma compilação de tirinhas publicadas no jornal – tanto o editorial quanto 

o cartunista demonstram ciência a respeito, neste caso, de críticas tecidas sobre o humor na 

 
21 BONSON, Sérgio. O riso como antídoto contra as jararacas. O Estado. Florianópolis, 17 dez. 1987. Acervo: 

Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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construção da personagem Waldirene: “Há quem reclame da satirização das empregadas 

domésticas através de Waldirene”22. A respeito disso o próprio cartunista coloca: “A gente 

sabe que é uma vida desgraçada, cheia de dificuldades, não quero ridicularizar as empregadas. 

De qualquer jeito o [humor] existe, e pode ser explorado de uma forma engraçada”23. O 

cartunista parece crer num humor à la “apenas uma piada” como descrito por Megan Strain, 

na passagem citada. No que se refere a sua percepção a respeito da classe média, retratada por 

ele, em contraste com a vida da empregada Waldirene, Bonson nos dá pistas ao dar sua 

opinião sobre a forma como o Brasil lida com o humor: “Não temos uma tradição nesta área 

[humor brasileiro]. O que ocorria eram modismos, ondas, e o artista se esquecia muitas vezes 

de se renovar. Nosso país é muito pobre culturalmente, temos muitos analfabetos. E a classe-

média é esse fim-de-mundo que a gente vê”24. Nesta frase, Bonson relaciona cultura à 

alfabetização e, desta forma, a falta de educação formal em muitas áreas do país, segundo ele, 

resultaria numa falta de cultura. Ao descrever a classe média brasileira, o cartunista a 

caracteriza como “esse fim-de-mundo que a gente vê” e fala de uma forma como se os leitores 

e leitoras soubessem exatamente do que ele se refere com “fim-de-mundo”, o que induz a crer 

que se refere à forma como ele próprio a representa em suas tirinhas e charges. Bonson 

também compara a produção de charges e de tirinhas e atesta sua preferência pelo que ele 

chama de “quadrinhos”, o que aqui neste trabalho tenho me referido como “tirinhas”: 

Não tem muito mistério, as charges devem ser objetivas. É só pegar o político que 

anda fazendo mais besteira no momento e acabou. Por isso os quadrinhos são mais 

interessantes. Você tem espaço para o subjetivo, pode passar mais ideias, mostrar os 

desdobramentos do que está acordando. É bem mais interessante... (BONSON, 

1987).25 

Bonson aqui parece se colocar ciente do espaço tomado pelas subjetividades na 

produção de suas tirinhas, mas sua concepção de humor parece abrandar os efeitos destas 

subjetividades, uma vez que encara o humor com certa leviandade. 

Do ponto de vista teórico, Possenti alega que existe aquele humor baseado nos 

acontecimentos de curta duração e também aquele que desenvolve sua hermenêutica na 

 
22 BONSON, Sérgio. O riso como antídoto contra as jararacas. O Estado. Florianópolis, 17 dez. 1987. Acervo: 

Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
23 BONSON, Sérgio. O riso como antídoto contra as jararacas. O Estado. Florianópolis, 17 dez. 1987. Acervo: 

Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
24 BONSON, Sérgio. O riso como antídoto contra as jararacas. O Estado. Florianópolis, 17 dez. 1987. Acervo: 

Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
25 BONSON, Sérgio. O riso como antídoto contra as jararacas. O Estado. Florianópolis, 17 dez. 1987. Acervo: 

Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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mobilização de fatores da ordem da memória, ou seja, baseado em ideias pré-concebidas 

coletivamente (POSSENTI, 2013, p. 28). Uma vez que piadas se eximem de explicações, elas 

precisam fornecer subsídios de inteligibilidade, desta forma, estamos aptos a entender uma 

piada quando acionamos o conhecimento de algum acontecimento recente ou quando 

acionamos uma memória de algo que nos é familiar. O que Bonson classifica como um humor 

mais interessante, parece ser este humor que Possenti descreve como baseado em ideias pré-

concebidas coletivamente, um humor que, acionando subjetividades e memória coletiva nos 

permite, de alguma forma, acessar crenças, tabus e referências socioculturais daqueles que o 

consumiam. 

Ao ser questionado sobre o mercado do humor no Brasil, Bonson se mostra 

incomodado com a maneira com que o humor funciona em seu país. Segundo ele, “um humor 

mais refinado que abranja outros temas” que não àqueles comprometidos com o cotidiano, 

ficando “sempre em cima da notícia”, não tem espaço no Brasil. Diferente da Europa, 

exemplifica o cartunista, 

lá, a imprensa sempre leva em conta outros temas. Mas para que houvesse uma 

mudança na exigência das pessoas e até dos desenhistas [...] seria necessário que o 

povo adquirisse mais cultura. Enquanto essa mudança não acontece, ele [Bonson] 

continua fazendo suas ilustrações descompromissadas em casa e não as publica.26 

Vale ressaltar que à ocasião desta entrevista, concedida em razão de sua readmissão no 

Jornal, Bonson ainda não havia começado a publicar as tirinhas da Waldirene A AM. Pude 

constatar que as tirinhas não necessariamente tinham relação direta com as notícias do jornal, 

logo, parece-me que as tirinhas davam mais liberdade para que o artista explorasse temas que 

não tivessem de reportar fatos ou que apenas tangenciassem os mesmos, portanto, 

provavelmente mais engajados com aquilo que ele realmente gostaria de criar. Para Bonson, 

há apenas duas coisas que não devem ser ridicularizadas pelo humor: a primeira delas é a 

natureza e a outra trata das verdades e crenças das pessoas.27 Ainda que tivesse a intenção de 

se abster das notícias cotidianas na criação de suas tirinhas, Bonson, não conseguia 

desvencilhar-se do que acontecia à sua volta, assim como sua experiência pessoal e social 

encontravam-se contempladas, de alguma forma, em seu trabalho. As tirinhas eram parte do 

 
26 BONSON, Sérgio. A partir de hoje, as charges de Bonson em OE. O Estado. Florianópolis, 02 jan. 1986. 

Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
27BONSON, Sérgio. A partir de hoje, as charges de Bonson em OE. O Estado. Florianópolis, 02 jan. 1986. 

Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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jornal onde eram veiculadas, agiam em conformidade com o restante do periódico, além de 

responderem aos paradigmas socioculturais da época e do público que consumia o jornal. 

 

1.4  SEXO NA PONTA LÍNGUA: O SEXO COMO DISCURSO 

No plano da análise dos discursos, Eni Orlandi, concebe a linguagem como mediação 

necessária entre os seres humanos e a realidade natural e social, exercendo portanto, o que a 

autora chama de trabalho simbólico do discurso constituinte dos seres humanos e de sua 

história (ORLANDI, 2000, p. 15). Consequentemente se a linguagem atua no campo 

constitutivo dos seres humanos a análise e posteriormente transformação da linguagem passa 

a ser ferramenta de transformação social de imenso potencial. 

Ao pensar a história da sexualidade, Michel Foucault levanta a hipótese de que a 

burguesia ocidental moderna, a partir do século XVII e principalmente XVIII passou a 

desenvolver uma crescente repressão para com a sexualidade alicerçada sobre “seu tríplice 

decreto de interdição, inexistência e mutismo” (FOUCAULT, 1988, p. 11) a qual ele irá 

nomear de hipótese repressiva. A hipótese de Foucault é de que todas as interdições de 

palavras, censura de vocabulários, decência de expressões poderiam operar como dispositivos 

secundários na incitação aos discursos sobre o sexo. Uma vez que se devia confessar 

detalhadamente todos os desejos, olhares impuros, palavras obscenas, pensamentos 

consentidos, cria-se e estimula-se a criação de narrativas discursivas sobre os detalhes daquilo 

que é proibido ou consentido, cria-se um discurso sobre o sexo através da proibição, pois faz 

com que a imaginação e o discurso de proibição não deixem de operar sobre a sexualidade 

(1988, p 27). Ou seja, para Foucault trazer o sexo para o discurso, nas sociedades ocidentais 

modernas, não se trata necessariamente de uma liberação dos costumes, mas antes, um dos 

dispositivos operantes de sua hipótese repressiva. Para o autor, o funcionamento e as razões 

de ser que sustentam o discurso sobre a sexualidade humana forjada, sobretudo, no período 

vitoriano, comporia o enunciado sexual que o ocidente estaria sujeito até o século XX. 

Como a hipótese repressiva se trata de uma relação de poder-saber-prazer, a repressão 

atua sobre o sexo não apenas no sentido negativo, mas como toda relação de poder em 

Foucault, esta também pode ser positiva, atuando com potencial construtivo. Com o discurso 

acerca do sexo não acontece diferente. Analisando a forma como a hipótese repressiva atua 

sobre o discurso construído a respeito do sexo, o filósofo argumenta dizendo que não é que se 

passou a falar menos de sexo, mas sim, passou a se falar de outra maneira, sob outros pontos 

de vista, por pessoas específicas e com intuitos diferenciados (FOUCAULT, 1988, p. 33). 
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Diante desta hipótese levantada por Foucault, coloquei-me a pensar sobre a relação que vai se 

constituir entre sexo e humor no período sobre o qual venho me debruçando. Seria o humor 

um local de fala legitimado para tratar de sexo e prazer de uma forma que fugisse do 

confessionário e do discurso político e científico? Se a moralidade construída sobre o sexo 

proíbe determinadas palavras, expressões, ações o humor parece retirá-las do silenciamento. 

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é preciso 

tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distribuídos os que 

podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de 

discrição é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são 

parte integrante das estratégias que apoiam e atravessam os discursos (FOUCAULT, 

1988, pp. 33-34). 

Encaro o humor aqui como um dos dispositivos do “não dizer”, dispositivo este 

operado pela hipótese repressiva e como discurso de poder também capaz de exercer 

repressões e produzir silêncios. 

A tirinha Waldirene a AM, a seguir pode ser interpretada como uma metalinguagem do 

discurso sexual, na medida em que representa um discurso sexual, a meu ver, autorizado pelo 

humor, ao mesmo tempo em que traz à cena a relevância que um discurso sobre sexo tem ao 

propiciar o prazer. 

 

Figura 6: Então Waldirene... e o Conan? 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 31/03/1989. 

 

Após Waldirene ter faltado ao trabalho para assistir ao filme “Conan, o bárbaro” 

(representado em uma tirinha anterior pela imagem de um homem robusto, musculoso e 

seminu), a patroa, que de início havia ficado chateada com a falta da empregada, logo altera 

seu humor para uma expressão de animação e se aproxima de Waldirene: “Então Waldirene... 

conta a cena que o Conan aparece peladão!”. A empregada com ares de superioridade 
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responde à patroa: “Primeiro a Sra. tem que cumprir algumas condições: um vidro de palmito 

(dos grandes), um litro de Dimple28 (não falsificado) e um kg de presunto, fresquinho...”. 

A empregada sabe que o discurso sexual que tem a fazer sobre a descrição do filme, 

serve como uma moeda de troca alta com a patroa que, provavelmente, toparia qualquer coisa 

em troca do relato de Waldirene. A situação corrobora com o que diz Foucault, a respeito dos 

discursos de proibição que, ao cabo, fazem estimular a criação de narrativas sobre os detalhes 

do que é proibido e colocam a imaginação a atuar sobre a sexualidade (Ibidem p.27). O tom 

proibitivo sobre o sexo pode ser apreendido pelo fato de Dona Heloísa, muitas vezes, não se 

permitir assumir que pode gostar de sexo e o faz sempre se esgueirando. Ao invés de se 

colocar publicamente para ir ao cinema ver o filme, ou assumir que escuta as ligações entre a 

empregada e o namorado, a patroa sempre o faz acompanhada pelo sentimento de culpa ou 

pela dissimulação. 

O fato de ser frequentemente tratado como algo altamente sério, faz do sexo um 

candidato perfeito para a incongruência reiteradamente presente no humor. Segundo Mike 

Lloyd (2014), a representação visual e de atos sexuais na pornografia parece 

comprometidamente séria em seu foco na conexão sexual e nas partes do corpo, todavia não é 

difícil que esta seriedade seja substituída por uma estranha vulgaridade e as pessoas em 

cópula passem a ser vistas como altamente cômicas. Além disso, o autor argumenta que, 

fisicamente, os espasmos sexuais e a liberação orgásmica assemelha-se ao corpo em 

gargalhadas, o que faria a conexão entre humor e sexo ainda mais fácil. Segundo ele, filósofos 

captaram esta ideia para argumentar que rupturas nas proibições morais levam ao mesmo 

tempo à emoção e repulsa. Muito do humor, neste sentido, emprega palavras obscenas pelo 

simples prazer de quebrar tabus ao dizer coisas que não deveriam ser ditas. O uso de 

obscenidades no discurso jocoso também opera como um intensificador emocional, 

encorajando o riso e auxiliando, desta forma, a superar, ao menos parcialmente, o sentimento 

de repulsa ao se quebrar um tabu. 

Ainda pensando no humor sexual, Gil Greengross (2014), explica que o mesmo não é 

acionado com o intuito de estimular a libido, nem naquele que produz, nem tampouco naquele 

que consome. Segundo Greengross, uma piada sexual não requer necessariamente explicitude, 

atendendo também por referências sexuais indiretas. O autor explica que estudos apontam que 

quando comparados, homens e mulheres, os homens tendem tanto a criar, quanto a desfrutar 

 
28 Clássico whiskey, importado. 
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mais o humor sexualizado, especialmente quando este é explícito. Muitas piadas e cartuns 

sexuais utilizam as mulheres como objeto e as representam de maneira depreciativa, logo não 

surpreende que elas apreciem menos o humor sexual. Além disso, quando em um grupo de 

mulheres, elas tendem a contar mais piadas e anedotas sexuais do que quando estão entre os 

homens e seu nível de apreciação, portanto, tende a se igualar ao dos homens 

(GREENGROSS, 2014, p. 683). Esta informação ganha relevância para esta pesquisa, pois 

como veremos adiante além de Sérgio Bonson, também os jornalistas que respondiam às 

colunas do jornal são todos homens e estarão produzindo um material relacionado ao 

conteúdo das tirinhas e vice-versa. 

As tirinhas e imagens selecionadas para este trabalho, primeiramente, foram aquelas 

que associavam humor ao sexo, i. e. sacanagem. Consequentemente, pude perceber que todas 

as tirinhas apresentam como objeto do humor, relações de gênero manejadas pela criação e 

manutenção de estereótipos direcionados, principalmente, às mulheres e homossexuais. Neste 

sentido, a sacanagem parece passar inevitavelmente por um debate acerca das relações de 

poder e subjetividades. Isto porque, como mencionei, um dos elementos comuns à maioria 

dessas produções culturais foram a referência às mulheres e aos homossexuais como os 

principais objetos e imagens do humor, notadamente e consequentemente, os sujeitos e corpos 

mais passíveis de serem sexualizados e ridicularizados. 
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2 O JORNAL E O CONTEÚDO ADJACENTE ÀS TIRINHAS 

 

Este capítulo busca apresentar aos leitores e leitoras um pouco da história d’O Estado, 

algumas de suas características institucionais e, sobretudo, um pouco de seu conteúdo, 

adjacente às tirinhas. O intuito, é de apreender noções de moralidade comunicadas pelo 

periódico. Aqui, a relevância em conhecer parte da história d’O Estado se atrela à necessidade 

de compreender mais acerca de seu público consumidor e, consequentemente, também acerca 

das tirinhas Waldirene A AM, afinal, era este o público que respondia ao humor criado por 

Bonson. 

A maneira como a sociedade lida com o sexo no espaço público fala sobre a forma 

como ela constrói e alimenta papéis sociais dentro deste espaço delimitado por regras de 

convívio e socialização, como também pontuou Da Matta. Parto da premissa de que o que 

circulava no jornal era majoritariamente aceito pela comunidade leitora, uma vez que o 

espaço público do jornal constitui um lugar de representação simbólica e, no que tange à 

pontos de vista culturais, reverbera aspectos de determinado período histórico. 

Configurando-se como o jornal que mais tempo permaneceu ativo em Santa Catarina, 

O Estado foi criado em 1915, tendo publicado seu último volume em 2009, pouco antes de 

seu centenário. Nascido como um empreendimento familiar, com objetivos político-

partidários, destacou-se como instrumento de poder dentro do contexto político da capital 

catarinense até meados dos anos 1970, quando passou por mudanças estruturais que 

permitiram expandir sua cobertura à toda Santa Catarina (BUDDE, 2017, p.17). Até aquele 

momento, era composto por profissionais de diferentes áreas, sendo seu alcance restrito a 

Florianópolis e sua região metropolitana. As principais mudanças foram a renovação do 

maquinário e a contratação de uma série de jornalistas e colunistas. Como consequência da 

inovação tecnológica e editorial, O Estado viveu seus anos áureos naquela década e na 

seguinte, os anos de 1980, quando chegou a ser o periódico mais importante do estado (2017, 

p.26). Foi este, o exato momento da contratação de Sérgio Bonson. 

Foi neste mesmo período que o jornalismo como ofício a serviço dos interesses 

públicos passou, pela primeira vez, a estar presente na modernizada versão d’O Estado. Vale 

dizer ainda que, embora tratasse de “interesses públicos”, estes, provavelmente correspondiam 

mais aos interesses da classe consumidora do periódico, representada pelas elites catarinenses. 

Conforme Leani Budde destaca, o jornal foi, paulatinamente, transitando de um diário 



62 

 

essencialmente político para um de informação geral, e não mais um simples ator de 

propaganda política, ainda que sempre atrelado aos interesses de seus proprietários (2017, 

p.39). A partir de 1983 o jornal adquiriu um maquinário que lhe permitiu aumentar o número 

de páginas, inaugurou a impressão tabloide, além da principal novidade da época: a impressão 

em cores (2017, p.40). Desde o início de seu período de modernização até 1989, O Estado 

apresentaria o que foi considerado o seu melhor jornalismo, trazendo notícias de repercussão 

nacional, além daquelas que expunham as contradições sociais de Florianópolis, ao enaltecer 

as belezas da Ilha e os problemas de infraestrutura. 

Assim como para esta pesquisa, a década de 1980 acabou por consolidar-se como uma 

das mais importantes para o periódico. As tirinhas Waldirene A AM passaram a ser publicadas 

a partir de maio de 1986. Por isso, acredito que haja uma correlação entre a parte editorial e a 

seção de entretenimento que, no período em questão, intitula-se 2° Caderno. As tirinhas de 

Bonson eram as únicas de produção local veiculadas pelo 2° Caderno. Logo, o contexto e 

posicionamento político do jornal havia de ter relevância, pois, como parte da equipe, o 

trabalho de Bonson deveria encontrar conformidade com o restante do projeto. O mês de 

lançamento das tirinhas coincide com a estreia do periódico concorrente, Diário Catarinense, 

jornal que, posteriormente, se consolidou como o maior adversário d’O Estado, vindo a ser, 

inclusive, um dos responsáveis pela sua falência. Os primeiros sinais de decadência foram 

demonstrados a partir de 1989, resultantes do profissionalismo e das estratégias de mercado 

empregadas pelo então Diário Catarinense. 

 

2.1  UM PASSEIO PELO JORNAL 

No jornal O Estado, as propagandas de construtoras vendiam mulheres de biquíni ao 

lado de apartamentos, quero dizer, vendiam, na verdade, apartamentos onde circulavam, ao 

redor, mulheres de biquíni. Nos cartazes de filmes que propagandeavam a programação do 

cinema florianopolitano, histórias de amor regadas a muito tesão, sexo e nudez. A sacanagem 

também não passava despercebida nas várias divulgações de peças teatrais no CIC29, cuja 

nudez, sobretudo feminina, era com frequência a temática principal. Ela podia ser vista 

também nas propagandas de programas de humor, cujos protagonistas eram destacadamente 

“machões”, rindo da feminilidade/fragilidade dos homossexuais. Os campeonatos de surfe, 

 
29 O CIC, sediado em Florianópolis desde 1982, é um espaço destinado às manifestações culturais e artísticas em 

Santa Catarina. 
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sediados na Praia da Joaquina30, eram divulgados não por uma prancha ou pelas ondas 

daquela praia, mas sim por um belo e perfeito par de nádegas femininas que cobria a página 

inteira. A década de 1980 transformava facilmente propagandas e anúncios de natureza 

diversas em um enredo com apelo sexual. Como a publicidade de um produto para tratar calos 

nos pés, que iniciava mostrando as várias utilidades destes membros, e terminava com a 

imagem de dois pares de pés, um sobre o outro, dando a entender duas pessoas deitadas em 

posição de coito. 

O sexo se fazia presente no jornal das mais variadas formas. Na coluna sexual... digo, 

social, assinada por Miro (Cláudio Silva),31 foram incontáveis as aparições de bundas de 

mulheres. Além das colunas sociais, elas protagonizaram capas, propagandas, classificados e 

estiveram também, de forma praticamente unânime, nas matérias sobre o calor e o verão na 

Ilha da Magia32. Os seios desnudos, o topless na Praia da Joaquina e na Mole33...  

O verão da Ilha da Magia parecia entusiasmadamente aguardado pelos leitores do 

jornal, como infere-se pelas constantes publicações de fotos de mulheres de biquíni ou mesmo 

sem, em pleno inverno, com a intenção de saudar a estação mais esperada do ano. Porque o 

verão, como dizia a legenda na foto sobre uma bunda de mulher, “é tempo de muita 

emoção!”. Comentários sobre o conteúdo da revista Playboy não eram incomuns nas colunas 

de Miro e Beto Stodieck34. Era comum que o periódico relembrasse que, pela Ilha, “nem toda 

nudez será castigada” 35, ao expor fotos de mulheres nuas ou seminuas nas praias de 

Florianópolis. Essa anedota foi, inclusive, repetida mais de uma vez durante os anos de 1986 e 

1990. 

Os temas de filmes recorrentemente divulgados pelo jornal versavam sobre beijo, 

sexo, adultério, tentação, inocência, pecado, sensualidade, taras, paixões, nudez, prazer, 

traição, desejo, gemidos, sussurros, mulher mais jovem etc... Todas palavras retiradas de 

títulos de filmes ou cartazes que pululavam nas páginas do jornal diariamente, provavelmente 

oriundos das próprias pornochanchadas. 

 
30 Famosa praia situada no lado leste da Ilha de Santa Catarina, bastante frequentada por surfistas. 
31 O espaço e a linguagem do jovem em O Estado. Descrição da coluna pelo próprio jornal em 1988. 
32 Apelido popularmente dado à Ilha de Santa Catarina. 
33 Famosa praia situada no lado leste da Ilha de Santa Catarina bastante frequentada por surfistas. 
34 Ironia, festa e bom humor em O Estado. Descrição da coluna no jornal em 1988. 
35 Referência a uma peça teatral intitulada Toda Nudez Será Castigada, escrita pelo dramaturgo Nelson 

Rodrigues, a qual estreou, também, como filme, em 1972, dirigido por Arnaldo Jabour. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Toda_Nudez_Ser%C3%A1_Castigada_(filme)>. Acesso em 30/07/18. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toda_Nudez_Ser%C3%A1_Castigada_(filme)
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Em fotos sensuais, mulheres, e muitas vezes até meninas, eram alcunhadas de: broto, 

brotaço, brotinho, ninfetinha da praia de Florianópolis, time de ninfetas, dentre outras. Foram 

diversas as fotos com a legenda: “que saudade do verão!”, empregada em matérias 

protagonizadas por uma bunda feminina de biquíni, em pleno inverno. O ano de 1988, por 

exemplo, chegou a contar com duas páginas de retrospectiva de brotos. O sexo era um mote 

presente e constante no espaço do jornal durante os anos de 1980, tanto que, reconhecer 

tamanha frequência, me causou, em princípio, certo estranhamento. Afinal, como 

consumidora de entretenimento cultural durante as décadas de 2000 e 2010, não me vi, ou 

vejo, confrontada na mesma intensidade com este tipo de conteúdo. 

Os exemplos, brevemente mencionados acima, bem como as imagens e análises que 

trago na sequência, são exemplos que demonstram a presença de um discurso ou apelo sexual 

presente frequentemente nas páginas do jornal, sobretudo no 2° Caderno, os quais são 

explorados a fim de responder quais imagens eram aceitas e veiculadas. 

 

2.1.1 No Teatro... 

Na coluna de Miro do dia 25 de agosto de 1986, o colunista Cláudio Silva, anuncia a 

peça teatral Oh! Calcutta, a ser apresentada em Florianópolis entre os dias 27 e 31 daquele 

mesmo mês. 
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Figura 7: Oh! Calcutá. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 25/08/1986. 

 

A peça anunciada tratava-se de uma obra de teatro de revista, originalmente criada 

pelo crítico britânico Kenneth Tynan. O show estreou na Broadway em 1969 e, na sequência, 

em Londres, no ano de 1970. A apresentação que lançava mão do humor, trazia ao palco 

tópicos sobre sexo, além de um elenco nu. O título era uma menção à pintura de Clovis 

Trouille e um trocadilho com a expressão em francês: O quel’cul t as!, cuja tradução seria: 

“Que bunda você tem!”.36 Em 27 de agosto, dia de estreia da peça, o musical ganhou a capa 

do 2° Caderno sob o título A Beleza do Erotismo Artístico de ‘Oh! Calcutta!’. Por meio da 

matéria, é possível saber que, devido a censura, o musical só pôde ser montado no Brasil em 

1983 e, desde então, vinha sendo um sucesso de bilheteria por onde passava. Segundo os 

próprios atores, o vocabulário do texto era picante, atraindo um público bastante diversificado 

país afora, sobretudo, em virtude da prometida nudez. A matéria ainda destaca, que o produtor 

estadunidense da peça considera a adaptação brasileira a única em todo mundo que se 

compara à da Broadway em termos de produção. 

 
36 Informações retiradas do portal online: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Oh!_Calcutta!>. Acesso em: 23/01/20. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oh!_Calcutta!
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Alguns meses depois de Oh! Calcutá!, O Estado divulgou a peça Toda Nudez, escrita 

pelo dramaturgo Nelson Rodrigues. 

 

Figura 8: Toda Nudez. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 27/10/1986. 

 

A matéria de divulgação informava que a peça já havia sido encenada mais de 160 

vezes e que, após sua passagem por Florianópolis, seguiria para São Paulo e que, no início de 

1987, faria um tour criterioso pelo Norte e Nordeste brasileiro. Toda Nudez Será Castigada, 

tratava-se de uma tragédia carioca, regada a nudez, sensacionalismo e permeada por um 

drama sexual, bem ao estilo que consagrou seu criador, o dramaturgo Nelson Rodrigues. A 

matéria informava ainda, que a peça já havia rendido prêmios ao teatro brasileiro. 

Ainda se tratando de divulgação teatral, em 1987, o 2° Caderno trouxe à tona matéria 

sobre a peça Todo Mundo Nu, de Ricardo Bandeira. 
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Figura 9: Todo mundo nu. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 03/04/1987. 

 
Como se pode deduzir pelo título, tal qual em Oh! Calcutá!, em Todo Mundo Nu os 

atores também entravam em cena completamente nus. Diferente da divulgação das outras 

duas peças, trazidas anteriormente, na peça de Ricardo Bandeira a nudez pareceu causar maior 

furor, como podemos constatar pelos dizeres estampados sobre a foto: “Há quem afirme que a 

peça é apelativa e pornográfica. O autor nega. Contudo, o espetáculo é um bom passatempo”. 
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Figura 10: Uma cama entre nós. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis 

05/09/1987. 

Figura 11: Strip-tease. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. 

Florianópolis 09/04/1987.  
 

Já em 1988, O Estado anunciava que, no Álvaro de Carvalho, tradicional teatro da 

capital catarinense, estreiaria a comédia Uma Cama entre Nós, cujo roteiro era assinado pelo 

dramaturgo Walcir Carrasco. O cartaz de divulgação da peça dá destaque à atriz Matilde 

Mastrangi, que surge em trajes íntimos entre dois homens sem camisa. A atriz ficou famosa à 

época por sua participação em diversas pornochanchadas. Sua beleza, bem como sua posição 

de sex symbol no período, provavelmente constituíram a razão pela qual ela foi colocada em 

evidência. 

Em outra matéria, era anunciado que o Centro Integrado de Cultura de Florianópolis 

(CIC), receberia, em abril de 1987, a atriz Rogéria para um show no qual, “esbanjando 

sensualidade”, a travesti dublava, dançava e fazia números de strip-tease. Logo no início da 



69 

 

matéria, ao se referir a Rogéria, o editorial utiliza o pronome “ela”, para em seguida se auto 

corrigir: “ou ele”. O tom jocoso, empregado no trocadilho com o pronome da travesti, deixa 

clara a postura leviana d’O Estado em confundir, propositalmente, a identidade de gênero 

assumida por Rogéria, com seu sexo biológico. A questão da homossexualidade e da 

indentidade de gênero no período, eram temas fáceis para o humor. Destaco esta matéria, 

tanto para mostrar o apelo sexual presente no show quanto para ressaltar a piada feita pelo 

jornalista com relação a Rogéria, duas características, frequentemente presentes no periódico. 

 

2.1.2  No Cinema... 

 

Figura 12: O cinema Ritz. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 26/09/1986. 

 

A capa da edição de setembro de 1986 chama atenção por noticiar um abaixo-

assinado, conduzido por 150 “velhinhos” de Florianópolis, em favor das sessões pornô do 

cinema Ritz. O abaixo-assinado exigia o retorno da sessão de filme pornô, que ia ao ar às 
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17:00 horas no Cine Ritz, localizado no centro de Florianópolis. Conforme indicado no cartaz, 

as sessões pornô foram adiadas para o horário das 21:00 horas e os idosos alegavam que o 

horário adiantado acarretava problemas de saúde, além do fato de que temiam represálias de 

familiares. 

 

Figura 13: O pornô no Ritz. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 26/09/1986. 

 

A matéria trazia uma arte, na qual se vê um par de nádegas com um biquíni fio-dental, 

posicionada no centro de uma maçã mordida, fazendo alusão à passagem bíblica do pecado 

original, no qual Eva, convencida pela serpente, come o fruto proibido. Desta forma, mulher e 

fruto são colocados ao centro da imagem como representantes da tentação. O título, No Ritz, o 

pornô só em doses inofensivas, abria o texto jornalístico que esclarecia a respeito da 

reivindicação dos idosos, trazendo depoimentos tanto dos requerentes quanto do empresário, 

proprietário do cinema, que opta por aderir a reivindicação dos idosos, mas com restrições de 

algumas datas mensais. 

 

Figura 14: Cine Scala 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 30/09/1987. 
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Enquanto isso, no continente, o Cine Scala, localizado no bairro Estreito, parecia 

enfrentar demandas parecidas. Na matéria Cine Scala vai continuar mesmo mostrando apenas 

sexo explícito, O Estado relatou a situação daquele cinema que, em resposta a uma solicitação 

feita pelo secretário regional do continente e da secretária estadual da cultura e do esporte, 

havia excluído de sua grade a programação de sexo explícito, passando a estrelar filmes de 

“melhor nível”, como pontuado. Após o fracasso da reprodução de O Beijo da Mulher 

Aranha, uma tentativa de substituir a programação de filmes pornográficos, o proprietário do 

cinema, que se mostrou revoltado frente às promessas falsas feitas pela prefeitura que havia se 

comprometido a apoiar e incentivar a nova programação, decidiu voltar a exibir a 

programação de sempre. Segundo a matéria, aquela já era a segunda vez que o cinema tentava 

trocar os filmes de sexo explícito por “bons filmes”, mas, como destacou o secretário regional 

do continente, em nenhuma se obteve sucesso. 

É interessante ressaltar que, ainda que a sacanagem estivesse publicamente presente, é 

possível detectar certa moralidade e contenção por parte de alguns setores. Exemplo disso 

foram as duas tentativas de substituição da programação do Cine Scala, bem como a alteração 

do horário da sessão pornô no Ritz. Da mesma forma, quando o jornal e o secretário regional 

do continente utilizam expressões como “melhor nível” e “bons filmes”, subentende-se que a 

programação pornô se opunha àquilo que eram os filmes “bons”, correspondendo a um pior 

nível filmográfico. Quando a matéria sobre o Ritz fala em “doses inofensivas”, pressupõe-se 

que há uma mensuração que é ofensiva e, portanto, nociva. 

Dentre os títulos de filmes divulgados nas sessões de cinema do 2° Caderno, a palavra 

mulher ganha destaque: Duas mulheres e um pônei (1987), Por favor, matem minha mulher 

(1987), Uma mulher em fogo (1987), Mulheres taradas por animais (1989), Uma mulher 

provocante (1987), Taras de uma mulher casada (1988). Outros títulos, não traziam a palavra 

mulher de forma explícita, no entanto, ainda assim, a figura da mulher libidinosa como 

protagonista permanece constante: Viciadas em cavalos (1987), A insaciável (1987), As 

garotas da B... de ouro (1987), Uma fêmea especial (1988), As mamadeiras (1988), Aluga-se 

moças (1987) etc. Expressões como “sádicos”, “gigolôs” e “amantes” também apareciam com 

frequência nos títulos. O repertório de filmes era amplo e, constantemente, apresentava 

narrativas que envolviam zoofilia, homossexualidade e um apelo ao sexo exagerado, tal como 

em Cenas eróticas (1987), Garanhão erótico (1987), O viciado em C... (1987), Ardendo em 

sexo (1987), Minha cabrita, minha tara (1987), Banquete de sexo (1988), Atrações carnais 
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(1988), dentre outros. A julgar pela data e pelo teor de alguns títulos, a maioria provavelmente 

se tratava de títulos de pornochanchadas. 

 

2.1.3  Na publicidade... 

O apelo também se fez presente na publicidade, de um modo geral. Comprovando que 

o sexo era recurso fácil para chamar atenção, subir a audiência e acionar o humor. 

O anúncio feito por um podólogo da região central de Florianópolis, chama atenção 

por trazer a sacanagem à propaganda mesmo que, de fato, o serviço por ele ofertado não tenha 

relação alguma com sexo. O reclame é simples: “Com os pés, você:”. Como continuação para 

a asserção, seguem 12 imagens cujo objetivo é comunicar as seguintes ações: “caminha, 

pedala, anda, chuta, sobe, desce, acelera, freia, salta, corre, dança e ama!” . Seguido da 

recomendação: “Então, trate bem deles.” Para comunicar a piada, o anúncio traz a imagem de 

dois pares de pés, um sobre o outro, em posição de coito. A utilização da sacanagem aqui é, 

necessariamente, empregada com o intuito de invocar o humor e chamar atenção dos leitores, 

ainda que, na prática, a posição deitada seja aquela que faz a condição da saúde dos pés 

menos relevante. Fazer amor, faz-se o principal motivo do porquê deveria se tratar bem dos 

pés e buscar o podólogo Ernani Bahia. 
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Figura 15: com os pés: você. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis. 02/04/1987 

 

Figura 16: O Relógio Technos. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 18/10/1987. 

 

Já em outubro de 1987, na sessão de Leitura e Lazer, O Estado reproduziu em 

imagens o comercial televisionado da marca de relógios Technos. O motivo era a nudez da 
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modelo que, na propaganda, usava o relógio. Na legenda da foto, informava-se que havia 

voltado ao ar o comercial da Technos que, segundo o jornal, ousadamente mostrava uma 

modelo nua. O interessante, pontua a legenda, é o comentário “que relógio, heim?”, feito por 

um dos atores do comercial, que contracena com a mulher nua. A propaganda, como descrita 

pelo jornal, recorre ao humor ao colocar em cena uma mulher completamente nua com um 

ator que elogia o seu relógio. A piada reside no fato de o ator “propositadamente meio cego” 

não notar a nudez da mulher, mas apenas o relógio. Para além da divulgação do comercial, em 

si, o jornal fez questão de dar sua opinião ao terminar a frase com “certamente”, reforçando 

que a falta de visão do ator é incontestável, uma vez que este ignora a nudez da modelo. 

 

2.1.4  Nas notícias... 

Argumento neste capítulo que O Estado facilmente transformava qualquer notícia em 

uma imagem com apelo sexual, bem como fazia das novidades e anedotas que envolviam 

sexo uma constante, sobretudo nas sessões do 2° Caderno. Neste sentido, chamou-me atenção 

uma reportagem sobre saúde e beleza, intitulada Muito suor na busca da saúde e da beleza. O 

destaque para a reportagem é a fotografia de 3 mulheres usando biquíni fio-dental que correm 

de costas para o fotógrafo. 
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Figura 17: Saúde e beleza. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 13/12/1986. 

 

A matéria fala sobre a importância da corrida na busca pela saúde e beleza. Para tanto, 

aciona a foto das mulheres em posição de destaque, provavelmente para chamar a atenção da 

audiência àquilo que o jornal considerava referência no assunto. Neste caso, é trazida também 

a imagem de um homem, mais velho, que corre sem camisa de frente para o fotógrafo. O 

intuito, neste caso, é ilustrar as advertências sobre possíveis perigos da corrida em 

determinadas condições de idade e saúde. O contraste entre as duas fotos é interessante, pois 

no momento de ilustrar uma referência de saúde e beleza a foto das mulheres foi acionada, 

sem nem sequer mostrar seus rostos, ao passo que com o homem mais velho, que ilustra os 

possíveis perigos da corrida, nenhuma sexualização é ativada. 
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Figura 18: Cuidados e preparos na gravidez. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 17/05/1987. 

 

Na capa de uma das edições de domingo d’O Estado surge uma mulher inteiramente 

nua. Ao ler a chamada, averiguei que a reportagem visava tirar dúvidas e angústias a respeito 

dos cuidados e preparos durante a gravidez. Na reportagem principal a mulher volta ao centro 

da página, acompanhada por uma menina, ambas completamente nuas. Vale ressaltar que a 

impressão em cores, como no caso da foto, não era sempre utilizada pelo jornal, mas apenas 

em algumas situações. O que destaco nesta e em outras análises é a presença da nudez 

feminina que, mesmo quando esta não está diretamente relacionada ao tema da reportagem, é 

utilizada apenas como recurso sensacionalista. 

Este é o caso das diversas fotografias de bundas de mulheres que, como mencionei, 

tratavam de saudar o verão que estava por vir. As mulheres de biquíni parecem ter constituído 

o principal atrativo dos verões florianopolitanos e até mesmo dos campeonatos de surfe 

sediados nas praias da Ilha. 
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Incidente e nenhum biquíni, foi o título de uma reportagem sobre o primeiro dia do 

campeonato de surfe, sediado na Praia da Joaquina, em setembro de 1987. No corpo do texto, 

o jornalista chama a atenção para o dia nublado que levou as pessoas de agasalho para praia, 

decepcionando aqueles que foram para ver os biquínis. Apenas depois de trazer essa 

informação, o repórter comentou sobre o incidente de um surfista que teve a prancha quebrada 

enquanto competia dentro do mar. O torneio de surfe, em si, que deveria protagonizar a 

reportagem, compete em pé de igualdade com a presença das mulheres de biquíni nas praias, 

como podemos perceber pela matéria e também pelo cartaz de divulgação do evento. 

 

Figura 19: Hang Loose 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 02/09/1987. 

 

As colunas sociais eram espaço frequente para fofocas e anedotas sexuais. Em 

novembro de 1986, em uma das colunas sociais do 2° Caderno, o colunista comentou a 

repercussão de uma notícia compartilhada em sua coluna, cujo conteúdo fazia menção a um 

casal que foi visto transando em plena beira-mar, ao lado de um monumento. Após grande 

repercussão, e para espanto geral, como destacou o colunista, o casal disse estar disposto a 
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repetir a cena. A conclusão do jornalista foi que “das duas uma: ou eles gostam de ser notícia 

ou descobriram outra forma de excitação”. 

Na coluna de Beto Stodieck, fez-se presente a anedota intitulada O negão da madame, 

que teve até direito a ilustração. 

Figura 20: O negão da madame. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 15/10/1988. 

 

A fofoca iniciava dizendo que um exemplo de praticidade doméstica fora uma senhora 

que trocou seu marido “pamonha” por um “amante crioulo, forte e espadaúdo, daqueles bem 

ao gosto (presume-se) da menina Xuxa que já viu a ‘coisa’ preta...”. Esta anedota merece 

destaque pelo tom jocoso, racista e sexista que a acompanha do início ao fim, bastante típico 

do humor do período. Nota-se que não havia zelo ou cuidado por parte do colunista, que 

utiliza as palavras “negão” e “crioulo” para referir-se ao afrodescendente na história. Não 

havia receios ao utilizar a palavra “negão”, que no aumentativo apenas complementava o 
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estereótipo da hiper-sexualização de corpos negros. Da mesma forma a escolha da palavra 

“crioulo”, que tem significado pejorativo e remete ao tema da escravidão por cor no Brasil. 

Após descrever o amante da “madame”, o colunista complementa que a escolha da mulher em 

trocar o marido por um amante afrodescendente, está de acordo com o gosto da apresentadora 

de televisão Xuxa Meneguel, que à época namorava o jogador de futebol Pelé. Para tanto, o 

jornalista afirma que o gosto de Xuxa é tal, por já ter visto a “coisa preta”, fazendo referência 

ao órgão sexual do jogador. Dando continuidade, o jornalista assume que o gosto de Xuxa e 

da “madame”, é também o gosto, ironicamente, “inconfessável” de muitas mulheres. Stodieck 

segue listando uma série de qualidades domésticas e serviçais do amante, e destaca “um 

sublime ‘agravante’: é um canibal ao leito. Estica um lençol como ninguém”. Novamente, o 

colunista lança mão de uma expressão racista e pejorativa ao aludir ao amante como um 

“canibal” na cama, uma referência relacionada à falta de civilidade que, inclusive, corroborou 

como uma das justificativas da perpetuação da escravidão por cor. Completando a alcunha, o 

jornalista finaliza o parágrafo com a utilização de uma frase que deveria ser interpretada como 

um apelo sexual. Em resumo, escreve o colunista, o amante é “o tipo de pau pra toda obra”, 

servindo a mulher na mesa, na cama e no banho. Todavia, a particularidade da história reside 

no fato de que quando os dois estão sob o chuveiro, é ela quem sempre deixa cair o sabonete 

no piso, e finaliza, adjetivando a mulher com uma “danadinha”. Deixar cair o sabonete faz 

referência a um ambiente, normalmente ocupado exclusivamente por homens que, ao 

banharem-se juntos e abaixarem-se nus para recuperar o sabonete caído, correm o risco de 

serem estuprados por outros homens, pelo fato de estarem de costas. Ou seja, o colunista 

termina o pequeno reporte, fazendo alusão a uma piada com base homofóbica, mas, neste 

caso, para referenciar a mulher que por ser “danadinha” deixa cair o sabonete 

propositadamente. 

É importante destacar que tenho ciência de que o humor d’O Estado não diferia do 

humor presente na maioria das mídias da época37, no que se refere às ofensas racistas e 

sexistas. O humor veiculado pelo jornal, neste sentido, surge em consonância com humor 

hegemônico que, no período circulava pela mídia tradicional, definido pela pesquisadora 

 
37 Apesar da existência marginalizada pela grande mídia, a década de 1980, no Brasil, contou com uma produção 

alternativa de humor. Este é o caso do humor feminista, produzido por mulheres, e cuja abordagem se 

contrapunha àquela levada a cabo pelo humor dito “hegemônico”. Exemplo desse tipo de humor, era aquele 

veiculado pelo periódico Mulherio, que circulou de 1981 a 1989. Ou seja, existia um humor que, à época, já 

contestava este humor baseado em hierarquias (CRESCÊNCIO, 2019). É importante ressaltar também, que 

embora o humor feminista seja encarado como uma produção alternativa, a presença de homofobia e misogonia 

em outras obras consideradas alternativas não era incomum. 
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Cíntia Crescêncio (2019), como aquele humor que se fundamenta em alguma hierarquia para 

provocar o riso: “é o humor baseado na construção do ridículo do sujeito que está por baixo, 

fundamentado em privilégios dos que estão por cima. É o humor dos homens sobre as 

mulheres, dos ricos sobre os pobres, dos brancos sobre os negros, dos heterossexuais sobre 

gays e lésbicas” (s/p.). 

Entendo os perigos de se analisar o passado através das demandas do presente, e 

destaco que vivemos um momento, intitulado muitas vezes, pejorativamente, como a era do 

“politicamente correto”; cujas estratégias giram em torno de denúncias públicas no que diz 

respeito, principalmente, à ofensas racistas, misóginas e homofóbicas. Ainda que esta 

realidade seja diferente daquela vivida nos anos de 1980, vale destacar que os movimentos 

sociais do período já denunciavam estas questões, sobretudo nas pautas dos movimentos 

feministas, que passam a conquistar espaço institucionalmente, sobretudo, a partir da década 

de 1970. 

 

Figura 21: Cascata erótica. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 12/07/1989. 
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Outro pequeno reporte na coluna de Stodieck, diz respeito a uma anedota vivida pela 

modelo florianopolitana, Jeanne Vieira que, à época, morava em Milão, na Itália. O colunista 

reporta como “Cascata erótica”, a ocasião em que a modelo foi à uma piscina pública e 

destacou-se como “sensação”, devido à "palpável" curiosidade dos italianos. 

O motivo para tal curiosidade foi devido ao fato da modelo ter ido à piscina com a 

“bunda de fora”, trajando um biquíni ao estilo daqueles usados na Praia da Joaquina, enquanto 

que as italianas, ao estilo europeu, faziam topless mas vestia uma “tanga que mais parecia 

cueca ‘pingada’”. O jornalista ainda ressalta, que as italianas não tinham por hábito “raspar o 

suvaco ou demais pêlos”, ao passo que Jeanne, possuía apenas uma penugem alourada que lhe 

descia “do umbigo ao coccix...”. 

Após dizer que a calcinha das italianas pareciam cuecas, o jornalista afirma ainda que 

os únicos pelos no corpo de Jeanne são os pubianos, sexualizando ao extremo a modelo, em 

detrimento das italianas que não eram tão desejáveis quanto ela, sobretudo, por não se 

depilarem. O colunista termina, então, dizendo que, obviamente, a modelo “só não foi currada 

porque não quis – deitando-se provocantemente de derriere ao sol”. 

Na hora de tentar arrancar risadas de seus leitores, Stodieck tratava de temas delicados 

com total leviandade, como por exemplo, quando não julgou inapropriado dizer que a modelo 

só não sofreu estupro anal coletivo, porque não quis, ao deitar-se “provocantemente” de 

costas para cima. Neste, e em outros exemplos, vemos como o tema da violência contra a 

mulher era tratado com banalidade pelo humor d’O Estado. 

Vale notar ainda, que a ilustração da história traz todos os homens com olhares 

perversos sobre a modelo, enquanto que as mulheres na cena, surgem com ares de reprovação 

contra ela. Ou seja, além de a narrativa relacionar o possível estupro de Jeanne Vieira com a 

escolha do biquini, ainda fomentava a competitividade entre mulheres, retratando-as 

reprovando-se mutuamente. A estratégia de Stodieck ao reportar esta história foi exacerbar a 

beleza da modelo catarinense em detrimento das europeias, ativando, desta forma, o 

estereótipo da hiper-sexualização da mulher latina além de utilizar Jeanne Vieira como um 

símbolo de orgulho local. 
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Figura 22: Sabes teus ofícios? 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 10/04/1987. 

 

A passagem de Rogéria pela Ilha de Santa Catarina rendeu muita sacanagem ao jornal, 

comprovando que a performance de gênero extraordinária da artista constituía alvo fácil na 

hora de acionar humor e sexo. Em coluna social do 2° Caderno, o jornal fez questão de 

reportar um episódio no qual um dos repórteres, Fifo Lima, entrevista Rogéria. Conforme o 

periódico, encantada com Fifo, Rogéria sugeriu que o repórter “tirasse a limpo seus dotes de 

seios: pegou a mão do rapaz e depositou-a sobre as elevações que possui sobre o peito. 

Segundo Fifo, emocionado, a qualidade e autenticidade são inquestionáveis”. O repórter é 

construído com um tom de deboche do início ao fim, com o intuito de questionar a orientação 

sexual do próprio repórter, como percebe-se pelas adjetivações escolhidas pelo jornal em: 

“Vivaz, o repórter conversava alegremente com Rogéria” (grifo meu). A intenção parece girar 

em torno de reportar que Fifo conduzia tão animadamente a entrevista, que fez Rogéria 

convidá-lo a tocá-la. A comprovação do gênero de Rogéria era algo que deveria ser 

averiguado pelo homem, através do toque, e, percebemos a dificuldade do jornal em chamar 

os seios da artista pelo nome apropriado, referindo-se a eles como “elevações que possui 

sobre o peito”. Para completar, o periódico termina dizendo que Fifo, “emocionado”, 

comprova a qualidade e autenticidade dos seios da travesti, o adjetivo debocha do repórter ao 

dizer que tocar os seios de Rogéria, fez com que ele ficasse desconcertado, vindo, desta 

forma, a questionar a sexualidade do rapaz, uma vez que Rogéria não era uma mulher, 

conforme os padrões binários. 
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Figura 23: Rogéria. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 15/04/1987. 

 

Em outra edição, o jornal divulgou uma foto de Rogéria com a blusa erguida e os 

peitos à mostra. A legenda dizia apenas: “Rogéria fez questão absoluta de mostrar seus dotes. 

Muitos gostaram”. O “muitos gostaram”, novamente, surge num tom de deboche, 

provavelmente referindo-se a Fifo ou a qualquer outro homem, que da mesma forma, 

pudessem ter gostado da nudez da artista. É importante destacar que o corpo de Rogéria era 

motivo de escárnio, diferente dos corpos das outras mulheres que apareciam nuas nas colunas 

do jornal. O corpo da travesti, embora feminino, não surgia para ser admirado, mas sim 

estranhado, como comprova a necessidade de dizer que “muitos gostaram”, pois, esta 

informação não era óbvia como na divulgação de outros corpos e seios. 

A institucionalização de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada demanda 

e regula o gênero como uma relação binária na qual o masculino é diferenciado do feminino e 

essa diferenciação é realizada pelas práticas do desejo heterossexual (BUTLER, 1990, p.22-

23). Por heteronormatividade, refiro-me tanto às práticas localizadas, quanto às instituições 

centralizadas que legitimam e privilegiam a heterossexualidade e as relações heterossexuais 

como fundamentais e “naturais” dentro da sociedade (COHEN, 1997, p.440). 

A naturalização da heterossexualidade constrói uma matriz heteronormativa e, 

portanto, binária que desloca ao lugar do ridículo e do bizarro, tudo aquilo que não se encaixa 
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dentro desta matriz. O corpo de Rogéria é alvo de escárnio porque encontra-se justamente fora 

da matriz binária heterossexual e, portanto, constitui um alvo fácil do humor que tende a se 

localizar naquilo que causa um estranhamento. Ao contrastar Rogéria com o corpo de uma 

pessoa do sexo feminino, produz-se um elemento de incongruência demandado pelo humor, 

como debatido anteriormente. 

 

Figura 24: Cartão Postal nos EUA. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 15/08/1989. 

 
A legenda da foto acima, divulgada na coluna, informa que a “bela Luiza Brunet virou 

cartão postal, nos Estados Unidos...”. Aí estaria a foto exatamente conforme o cartão postal 

chegou até o jornal. O colunista segue dizendo que a “insinuante” foto foi tirada pelo “ótimo 

Bruce Weber, sacada na suíte 500 do Copacabana Palace”, hotel de luxo localizado na cidade 

do Rio de Janeiro, em 1986. A foto apresentada faz parte de uma série com outras “tão ou 

mais provocantes poses”. Diferente de Rogéria, Luiza Brunet, por exemplo, não “fez questão 

absoluta de mostrar seus dotes” e, conforme o jornal, apresenta uma atitude muito mais 

passiva. 

Segundo Carlos Nash (2014), o humor feito a respeito de homossexuais normalmente 

apela para estereótipos vinculados à ideia de que os mesmos são obcecados por sexo, veem as 

coisas a sua volta como intrumentos de seu prazer sexual e as piadas sexuais normalmente os 
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caracterizam como indivíduos animalescos incapazes de controlar seu ímpeto sexual. Vale 

salientar que o tema da homossexualidade é acionado nesta análise não para inferir sobre a 

orientação sexual de Rogéria, pois, o que sabemos, é que a artista performa um gênero 

diferente do seu seu sexo biologico, o que não nos diz nada a respeito da sua sexualidade. 

Contudo, o humor acionado pela matéria constrói a piada sobre o fato de o repórter Fifo 

pretensamente desfrutar do corpo da travesti que, aos olhos do narrador, é, ao cabo, um 

homem. Neste sentido, o tom jocoso deriva da incapacidade do jornalista que escreveu a 

matéria em distinguir gênero e sexualidade como esferas distintas de subjetividade, 

reportando o interesse entre Rogéria e Fifo como sendo de caráter homoafetivo. 

Se comparamos as referências feitas sobre a aparição dos seios de Rogéria e Brunet, 

vemos que a primeira lançou mão de uma atitude muito mais irracional ao “fazer questão” de 

mostrar os próprios peitos e da mesma forma colocar a mão do entrevistador sobre seu seio, 

como se fosse incapaz de controlar seus instintos. 

É interessante pensar que chega a ser contraditório que a imagem de indivíduos 

animalescos e incapazes de administrar seus ímpetos sexuais fosse relacionada apenas aos 

homossexuais, quando vemos exemplos do comportamento incontrolável do homem hétero, 

como no caso da anedota intitulada “Cascata erótica”, anteriormente discutida. No caso da 

história da modelo brasileira no clube, os elementos que mereceram destaque, não incluíram 

os homens acediando a modelo, como lobos atacando uma presa. 

 

Figura 25: Bonito ângulo 
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Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 07/05/1987. 
 

Nesta edição da coluna de Miro, o colunista escreve que o fotógrafo Marco Cesar 

“mexeu, virou e fotografou um dos mais bonitos ângulos da Garota do Fantástico, Fernanda 

Câmara”. É notável que a piada sustenta a aparição da foto que foca diretamente na bunda da 

modelo e ainda afirma ser este o seu melhor ângulo, objetificando o corpo da modelo ao ponto 

de nem sequer mostrar o seu rosto. 

 

Figura 26: Ninfeta. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 10/04/1987.  

 

Chamou-me atenção também, todas as vezes em que garotas jovens “enfeitaram” as 

colunas sociais, como na figura acima, de legenda “Dois belos momentos da ninfeta Daniela 

Villaim”. Nelas, as expressões poses e corpos demonstram uma sexualização não só das 

mulheres em geral, mas também das adolescentes. Na legenda da figura acima, o adjetivo 

escolhido pelo colunista para se referir à garota foi “ninfeta”, cujo significado denota uma 

adolescente que desperta desejos sexuais. 

O adjetivo pululava com frequência e sem receios nas colunas. Em julho de 1988, a 

coluna de Miro traz uma pequena notícia intitulada: “Ninfeta”. A pequena nota coloca: 

A cara não demonstra, mas a ex-ninfeta Brookie Shields acabou de 
completar 23 anos. Mais recheadinha, com gordurinhas aparecendo e sem 

aquele jeito angelical que a caracterizou em todo o mundo, Brookie tomou 

conhecimento que os americanos já elegeram sua sucessora. Trata-se de 
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Milla Jojovick, de apenas 12 anos. A nova gatinha já foi capa de mais de 30 

revistas americanas, é russa de nascimento e mora nos EUA desde 1981. Por 

sinal, acabou de fazer seu primeiro filme com a Disney, em função da cara e 

corpo bonito.38 

É importante destacar que boa parte do conteúdo trazido nesta nota diz respeito a uma 

interpretação do próprio jornalista sobre o fato de Milla Jojovick, uma atriz de apenas 12 

anos, figurar como capa de várias revistas, além de atuar em seu primeiro filme da companhia 

Disney. Miro nomeia Brookie Shields de “ex-ninfeta”, ao que tudo indica, pelo fato de a atriz 

ter recém completado 23 anos. Para referenciar que a atriz tomou conhecimento de que os 

estadunidenses haviam escolhido uma substituta para ela, Miro faz uma descrição física de 

Shields, destacando primeiro um possível ganho de peso: “mais recheadinha”, “com 

gordurinhas aparecendo” e depois coloca que, em virtude da idade já avançada para ser 

considerada uma ninfeta, não tem mais “ aquele jeito angelical”. Já ao tratar do currículo de 

Jojovick, a “nova gatinha”, o jornalista anuncia que a mesma teria acabado de fazer um filme 

“em função da sua cara e corpo bonito.” Das características que levaram a atriz a estrelar no 

filme, apenas o corpo e o rosto foram mencionados, deixando de fora qualquer habilidade 

cênica. 

 

Figura 27: Uma gatinha de 13 anos. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 19/04/1987.  

 
38 MIRO. Ninfeta. O Estado. Florianópolis, 23 julho 1988. Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado 

de Santa Catarina. 
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Na figura 27, a adoração sobre meninas aparece por meio da foto de uma garota, 

recém saída da infância, de expressão séria: “Carolina Izabela Silva, uma gatinha de 13 anos”, 

traz a legenda da foto. 

É certo que a própria noção de infância é uma questão datada e, quanto a isso, é 

importante ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) viria a ser aprovado 

pelo congresso nacional, apenas em 1990. Antes disso, vigorava o “Código de Menores”, de 

1979, que atuava na assistência e proteção de menores de 18 anos.39 O próprio Fórum de 

Defesa das Crianças e Adolescentes, formado em 1988, teve papel preponderante na criação 

do ECA, dois anos depois.40A aprovação do ECA, em 1990, atesta que os direitos das crianças 

e dos adolescentes mereciam atenção das instituições e o tema encontrava-se presente no 

debate público. 

Em 26 de julho de 1987 na sessão de Leitura & Lazer, a novidade anunciada para os 

leitores catarinenses era a nova fabricação de chocolates eróticos. A matéria explicava que se 

tratavam de réplicas do órgão sexual masculino em tamanho real ou aumentada que 

“impressiona os consumidores”. São descritos ainda os detalhes da fabricação, desde a 

mistura de chocolate que levava à cor da pele humana (para o jornal, a pele branca), até os 

recheios licorosos e comestíveis dos órgãos sexuais masculinos. Além destes, a fabricante 

ainda reproduzia casais em posições “de fazer inveja no kamasutra”. A matéria finaliza 

frisando que a artesã vendia grandes quantias de chocolates mensalmente. Em 22 de 

dezembro daquele mesmo ano, uma nota divulgou outro novo produto ao público, desta vez, a 

novidade ficou por conta das camisinhas que vinham com músicas eróticas. 

Falando em preservativos, uma nota na coluna de Miro, em 20 de setembro de 1988, 

difamava um candidato a vereador da capital de Santa Catarina que, naquele ano, em meio a 

uma festa, distribuiu “camisinhas de vênus”41 com o seu nome e o seu número, como se 

substituíssem os chamados santinhos (panfletos). A fofoca termina: “nessas horas para 

arrebatar votos, vale tudo. Até camisinhas grifadas”. É interessante pensar que o colunista 

tenha se utilizado desta anedota para ridicularizar o candidato a vereador que utilizou 

preservativos masculinos em sua campanha como um sinônimo de “vale tudo”, até mesmo 

 
39 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm. Acesso em: 20/09/20. 
40 http://crianca.mppr.mp.br/pagina-2174.html. Acesso em: 20/09/20. 
41 O termo “camisinha de vênus” ou “camisa de vênus” era um termo comum à época para designar o 

preservativo masculino, ou apenas camisinha. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-2174.html
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sacanagem, sendo que ele mesmo sexualizava praticamente todo o conteúdo que divulgava 

em sua coluna, inclusive adolescentes, como vimos até aqui. 

Outro tema bastante referenciado pelo O Estado foram os vestibulares para seleção e 

ingresso na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Chamou-me atenção a capa da 

edição do dia 13 de janeiro de 1988 na qual, embora a manchete principal fizesse menção ao 

governo Sarney, das quatro imagens ali divulgadas, duas delas destacavam a nudez feminina: 

 

Figura 28: Momentos de beleza. 

 

Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 13/01/1988. 
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Na parte inferior esquerda, o que se vê é a foto de uma mulher com os seios de fora, 

ilustrando a pequena manchete ao lado que dizia: “calor libera topless nas praias de 

Florianópolis”. O tema do topless é trazido sucintamente, relacionando a Ilha de Santa 

Catarina a um local de liberdade. A legenda corrobora em tom jocoso: “Na Ilha, um verão que 

compreende a todos, desde o topless...”. Vale salientar que, das imagens que ilustram essa 

capa, a maior delas é uma foto que destaca um grupo de mulheres realizando a prova de 

vestibular da UFSC. No centro da imagem, as pernas cruzadas de uma garota que, 

concentrada e trajando roupas de verão, realiza a prova. Na descrição da foto lê-se: “O calor 

de ontem sem dúvida atrapalhou um pouco os candidatos, mas também proporcionou 

momentos de beleza em muitos locais de prova”.  

Na página 5 da mesma edição, a matéria que destaca algumas falhas do vestibular, traz 

a imagem de uma candidata. A legenda diz: “Fazer vestibular no verão requer roupas leves e, 

às vezes, ousadas”. 

 

Figura 29: Roupas leves e ousadas. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 13/01/1988. 

 

O vestibular daquele ano rendeu assunto para o editorial e o 2° Caderno. Na edição do 

dia 17 de janeiro do mesmo ano, foi a vez do colunista Miro destacar o “espetáculo” 

proporcionado pelo calor no dia do vestibular. Na coluna daquele dia, ganhou destaque uma 

sequência de fotografias sobre uma legenda que dizia: “Pernas, muitas pernas bonitas. Um 
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espetáculo à parte no vestibular. O fotógrafo Marco Cezar passou por lá e não deixou por 

menos”. 

 

Figura 30: Pernas, um espetáculo à parte. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 17/01/1988. 

 

Estas três imagens, corroboram com a ideia de que qualquer tema se tornava suscetível 

à sacanagem n’O Estado. O destaque do vestibular daquele ano, por exemplo, foram as 

mulheres que, devido ao calor de janeiro, realizaram a prova vestindo shorts e, desavisadas, 

acabaram virando capa de jornal e destaque de coluna social. A quantidade de mulheres pegas 

despercebidas e despreparadas pelos fotógrafos é alarmante em todas as edições. O próprio 

Miro coloca que o fotógrafo Marco Cezar foi cobrir o evento do vestibular e “não deixou por 

menos”, voltando para edição com várias fotos que tirou de garotas que tinham seus corpos 

objetificados pelo fotógrafo enquanto, concentradas, realizavam a prova. As fotos dos corpos 

das mulheres distraídas rechearam os cadernos e capas do jornal, sobretudo quando as 

mesmas iam à praia. 

 

2.1.5  Nas praias... 

O fato da capital catarinense ser uma ilha e ter seu turismo baseado nas mais de 40 

praias, certamente influenciou na elevada quantidade de mulheres de biquínis veiculadas pelo 

O Estado. Contudo, a despeito de qualquer que fosse o tema, eram apenas as mulheres que 

protagonizavam as fotos sobre as reportagens envolvendo o povoamento das praias. As 

notícias frequentemente reportavam a lotação desses espaços, o lançamento de algum novo 
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produto para o verão ou problemas relacionados à infraestrutura das praias. A imagem dos 

corpos femininos era invocada mesmo sem qualquer justificativa lógica, a exemplo da matéria 

divulgada em dezembro de 1987: Veranistas reclamam dos preços abusivos praticados nas 

praias. A reportagem, destinada a denunciar os altos preços operados nos balneários 

florianopolitanos, trazia três mulheres de biquíni passando loção solar nas costas uma da 

outra. 

Em agosto de 1986, o 2° Caderno estampava outra bunda, desta vez trajando um 

biquíni branco. A única informação dada sobre a foto foi a legenda, alocada sobre o próprio 

biquíni: “Chega verão, chega logo”. 

 

Figura 31: Chega verão! 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 29/08/1986. 

 

Figura 32: Clichê. 
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Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 20/04/1987. 
 

Da mesma forma, em maio de 1987, na mesma coluna, a foto de duas mulheres 

deitadas de bruço, dando destaque às suas bundas. A legenda traz o mesmo tom jocoso de 

sempre: “Cada vez que o frio bate em minha porta, são maiores as saudades que sinto do 

verão”. 

Em dezembro de 1987, na coluna de meia página de Miro, o colunista divulgou uma 

sequência de quatro fotografias de uma mulher vestindo sua calça na praia. Todas as etapas do 

processo de vestir-se foram registradas pelo fotógrafo Eduardo Vasseur, e a dificuldade em 

colocar a calça, informada por Miro, que fez questão de criar uma legenda lançando mão da 

sacanagem: “Tirar é fácil. Agora colocar, exige um esforço todo especial”. 

 
Figura 33: Tirar é fácil 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 05/12/1987. 

 

Parte da vasta série de fotografias de mulheres despercebidas, a figura 34, mostra uma 

foto divulgada na coluna de Miro, em fevereiro de 1987. A fotografia que, surge mais de uma 

vez no jornal, traz a legenda: “Sambando à beira da praia, ela conseguiu esconder o rosto mas 

acabou mostrando outros detalhes de sua beleza”. 

Na imagem, a mulher não só não percebe que está sendo fotografada, como também 

tem registrado o seio desnudo que, claramente, está acidentalmente à mostra. A legenda é 

emblemática, pois admite o tom invasivo dos fotógrafos para com os corpos das mulheres. 

Quando o colunista admite que a mulher “conseguiu” esconder seu rosto, mas sua desatenção 

deixou escapar uma parte do seu seio, assume que as mulheres eram fotografadas à 

contragosto do seu desejo de aparecerem no jornal. O descuido da fotografada constituiu um 
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prato cheio para o fotógrafo que, à revelia da tentativa da mulher em esconder o próprio rosto, 

capturou seu descuido. A fotografia invasiva reaparece no jornal em agosto de 1989, mais de 

dois anos depois, desta vez na coluna de Beto Stodieck. Na legenda da série de fotos, Stodieck 

destaca: “Remexendo no arquivo, detalhe interessante não passo despercebido: mas tanto a 

carnavalesca Simone Albernaz, mas tanto rebolou na folia, que o belo seio saltou animado, 

diante dos olhos do fotógrafo que clicou abusado”. É interessante colocar que, ainda que o 

“abuso” do fotógrafo seja assumido pelo colunista, foi o seio da carnavalesca que saltou, 

“animado”, dando caráter passivo à atitude do fotógrafo. 

 

Figura 34: Detralhes. 

 
Fonte: BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 07/02/1987. 

 

Em setembro de 1986, o colunista Miro divulgou uma pequena nota intitulada 

Adesivos sacodem a Joaca. Segundo Miro, a grande atração do final de semana havia sido 

“duas lindas gatas” que desfilaram na Praia da Joaquina usando o “mais novo tipo de biquíni 

lançado no Brasil, o famoso ‘adesivo’”. Na sequência, ele explica que se tratam de dois 

adesivos presos aos seios por uma cola “realçando muito essa parte do corpo da mulher” e, 

então, finaliza, comentando que se pode notar que a novidade veio para ficar “e como o 

famoso fio dental, deverá fazer parte do verão ilhéu”. Vinte dias após a nota, o colunista 
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voltou a divulgar o biquíni, mas desta vez sem perder a piada. Abaixo do anúncio 

“Lançamento”, ele informa que o mais novo biquíni deverá estar presente em Florianópolis 

desde o começo da temporada e “para completar o sensual adesivo, a gatinha poderá desfilar 

também usando o Cepacol”42. Para garantir que todos entendessem a piada, Miro lança o 

clássico arremate: “Pra quem não sabe, ou então não ouviu falar, Cepacol é onde o fio dental 

não alcança”. A nota parece voltar à coluna 20 dias depois, apenas para que o colunista 

tivesse a chance de invocar a piada da calcinha enxaguante bucal ou Cepacol. 

É certo que a objetificação sexual dos corpos femininos, entendido como o processo 

de representar ou tratar uma pessoa como um objeto sexual, ou a serviço do prazer sexual de 

alguém (HELDMAN, 2012), não surgiu na década de 1980, sendo debatido pelos feminismos, 

pelo menos, desde a década de 1970. O jornal neste sentido apenas responde a um fenômeno 

muito mais amplo. Todavia, neste trabalho, aciono estas representações no intuito de compor 

o argumento da sexualização como uma constante da rotina do periódico. 

Percebo a nudez feminina e o apelo sexual como um recurso sensacionalista do jornal 

para atrair a atenção dos leitores. Em algumas situações, o periódico parece demonstrar uma 

pretensa preocupação em apresentar determinados conteúdos sexuais; são nestes momentos 

que o humor surge, aparentemente amenizando o trato com o tabu que representa a 

sexualidade. 

Outro fator importante para se pensar sobre o jornal é por que a apresentação de uma 

nudez é tolerada ao passo que outras são reprimidas. A resposta mais plausível me parece 

estar relacionada com questões vinculadas à autoria da imagem e ao gênero. Isto, remetendo 

tanto aos produtores destas imagens quanto às pessoas retratadas nelas. Se analisamos o grupo 

de imagens e notícias presentes neste capítulo, vemos que todas elas foram produzidas por 

homens e, na mesma medida, produzem uma sacanagem que tem como alvo principal 

mulheres ou dissidentes sexuais e de gênero. Com exceção das peças teatrais divulgadas, cujo 

conteúdo não tenho subsídios para afirmar se eram produções direcionadas para o deleite dos 

homens, as demais imagens, filmes, anedotas e propagandas, parecem destinadas ao gozo 

masculino. Segundo Jennifer Hay (2000), o humor pode ser utilizado para enfatizar diferenças 

de poder, proporcionar autoproteção e também criar solidariedade dentro de um grupo. A 

primeira função é geralmente atribuída a falantes do sexo masculino que tendem a reivindicar 

a palavra e o poder perante as suas audiências (HAY, apud ERGUL, 2014, p. 262). Neste 

 
42 Famosa marca de enxaguante bucal. 
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sentido, o humor atuou na sacanagem dos anos de 1980, também como uma ferramenta de 

construção de gênero. Rachel Soihet (2005), em sua pesquisa sobre o humor antifeminista, 

destaca que mesmo na Grécia antiga a utilização da zombaria ou ridicularização de mulheres 

servia como freio para possíveis desequilíbrios de poder entre os sexos, sobretudo na esfera 

pública e política (p. 592). Além disso, ressalta exemplos de sociedades patriarcais que se 

utilizavam de discursos cômicos e/ou palavras espirituosas como arma para manter a 

inferioridade feminina (SOIHET, 2005, p.593). 
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3 TIRA, TIRA, TIRA... 

 

Com o surgimento do 2° Caderno no jornal O Estado, no ano de 1986, Sérgio Bonson 

deixou de ser apenas ilustrador e cartunista, para atuar também como quadrinista, lançando  

em maio daquele mesmo ano a primeira tirinha de Waldirene A AM. Como já dito, o 

surgimento do 2° Caderno coincide com a inauguração do Diário Catarinense, que viria a se 

tornar o principal concorrente d’O Estado. 

O conteúdo do 2° Caderno era destinado à agenda cultural e de entretenimento: filmes 

em cartaz, peças de teatro a serem lançadas, shows, tirinhas, horóscopo, jogos interativos, 

colunas sociais, etc. Pouco antes do lançamento de Waldirene A AM, O Estado contava com 

cerca de cinco tirinhas, advindas de cartunistas de âmbito nacional e internacional. Juntas, 

elas ocupavam aproximadamente 1/6 da página em que se encontravam. Quando as tirinhas 

de Bonson passam a ser incorporadas ao 2° Caderno, aparecem em um tamanho maior do que 

as outras, no centro da página, notoriamente ocupando uma posição de destaque perante às 

demais. Aproximadamente um ano depois do lançamento de Waldirene A AM, o periódico 

contava, ao todo, com oito tiras cômicas. Diversas, elas já ocupavam, àquela altura, quase 

metade de uma página, totalmente destinada às expressões gráficas de humor.  Embora a 

tirinha diária de Bonson figurasse junto às demais, sempre aparecia em primeiro lugar, 

ocupando o topo da página. 

Esse padrão de disposição das tirinhas sofreu diversas alterações durante o período de 

publicação aqui analisado. Em meados de 1989, por exemplo, o jornal estampava apenas duas 

tirinhas cômicas, sendo as de Bonson ainda as únicas de produção local, ocupando lugar de 

destaque frente às demais. Foram recorrentes as edições em que não foram veiculadas 

tirinhas, ou, as que foram publicadas não eram inéditas. Além disso, a própria coleção d’O 

Estado, disponível para consulta no acervo de obras raras da Biblioteca Pública de Santa 

Catarina, não está completa, o que inviabilizou um mapeamento super detalhado do padrão de 

publicação deste material. 

No livro que dedicou à análise do mercado editorial dos quadrinhos entre os anos de 

1933 e 1964, Gonçalo Junior (2004) destacou a batalha travada entre as editoras nacionais e o 

governo brasileiro no período que antecedeu ao golpe militar. Ainda que o período analisado 

se encerre em 1964, ou seja, no início da ditadura militar, as reflexões do autor acerca das leis 

que buscaram regular aquele mercado editorial podem nos ajudar a pensar sobre a disposição 

das tirinhas no projeto gráfico d’O Estado. Como destaca Gonçalo Jr., em 1963, após longa 
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negociação com as editoras, o então presidente João Goulart assinou um decreto que criava 

uma reserva de mercado, destinando determinada porcentagem de histórias em quadrinhos 

nacionais, no interior do catálogo de obras a serem editadas e publicadas pelas editoras. Tal 

medida atingiu, do mesmo modo, os jornais que publicavam histórias em quadrinhos, neste 

caso, de forma ainda mais radical. 

De pronto, os jornais tiveram de destinar uma proporção de três produções brasileiras, 

para cada sete estrangeiras. Até o término do primeiro ano, a proporção deveria atender a 

nove tiras brasileiras, para cada uma estrangeira (2004, p. 365). Junto a tal decreto, seguiu-se 

uma série de exigências relativas ao conteúdo dos quadrinhos que, àquela altura, ainda eram 

percebidos como uma forma de literatura nociva às crianças, sobretudo, por serem 

considerados subversivos, deseducadores e, até mesmo, promíscuos. Após o Golpe de 1964, a 

censura, que antes era feita pelos próprios artistas, passou a ser tutelada pelo governo, 

demarcando tempos difíceis aos quadrinistas. 

O projeto de nacionalização dos quadrinhos, iniciado com o decreto acima 

mencionado, possivelmente fez dar alguma visibilidade às publicações de artistas brasileiros, 

ainda que o período ditatorial tenha sido duramente marcado pela censura institucional a todo 

tipo de entretenimento. No caso d’O Estado, com o passar do tempo, as tirinhas de Bonson 

foram, cada vez mais, sendo publicadas junto ao trabalho de outros importantes nomes da 

cena nacional, tais como Maurício de Souza, Laerte, Glauco, Santiago, Angeli etc. Ainda 

assim, vale destacar, que eram as tirinhas Waldirene A AM que ocupavam posição de destaque 

no projeto gráfico. 

 

3.1  AS PERSONAGENS 

Como mencionado na introdução, ainda que as tirinhas produzidas por Sérgio Bonson 

carregassem no título uma referência direta à empregada Waldirene, outras personagens 

figuravam como parte das histórias. Além de personagens fictícias, o cartunista se conectava 

com o público adicionando aos enredos que criava celebridades locais ou nacionais, 

conhecidas de seus leitores e leitoras, como, por exemplo, cantores do chamado universo 

brega, ou personalidades e políticos. 

A conexão das tirinhas de Bonson com o mundo real, mesmo que por meio da ficção,  

é algo inegável e, por isso, imprescindível à análise histórica. Algumas das personagens por 

ele criadas atuaram como representações de pessoas que circundavam o cartunista, a exemplo 

do jovem Henricão que, segundo Bonson em entrevista ao O Estado em dezembro de 1986, 
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foi inspirado em seu cunhado, de nome Ricardo, cuja personalidade teria orientado o 

cartunista na criação de sua personagem43.  Henricão, segundo o próprio cartunista, é o típico 

“garoto de classe média, rato de praia e preguiçoso como milhares de garotões que estão 

espalhados pela Ilha de Santa Catarina” (BONSON, 1986).44 Já Waldirene, é a personagem 

que, de certa forma, apela para uma identificação de classe, ao expor temas comuns à muitas 

empregadas domésticas como, por exemplo, a baixa remuneração salarial, o abuso sexual e 

moral incitado pelos patrões, além de operar suas estratégias de resistência perante as 

situações que enfrenta diariamente no ambiente de trabalho. Dona Heloísa é a representação 

da patroa que possui uma relação conflituosa com a empregada, porém vive ainda pior quando 

está sem ela. É uma mulher de classe média, que gere o lar e cuida do filho ao mesmo tempo 

em que tem de lidar com a ausência do marido e a consequente falta de sexo. Soiza, por sua 

vez, é a representação de um político corrupto e mulherengo e, além disso, faz menção 

indireta ao famoso político do período, Cézar Souza, que comandava uma rádio de frequência 

AM e um programa de televisão local que sorteava prêmios, dentre os quais, se destacava o 

sorteio de moradias populares. 

Além das três personagens principais, esta análise traz os assistentes e sonoplastas de 

Soiza, Alaor e Valtencir. Alaor aparece em um grande número de tirinhas e está sempre 

envolvido nas trapaças de Soiza, disputando com o radialista, em pé de igualdade, a atenção 

das mulheres nos enredos. O marido de Dona Heloísa e, consequentemente, patrão de 

Waldirene, o político Adroaldo, é uma personagem marcada pela ausência, pois vive distante 

em viagens à trabalho. Ainda assim, o político aparece algumas vezes, nas quais contracena 

principalmente com a empregada, Waldirene. 

 

3.2  WALDIRENE, A AM 

A tirinha abaixo, traz Waldirene ao telefone. Esta cena é uma das mais comuns nas 

narrativas criadas por Bonson, tanto pelo fato da empregada estar ao telefone, quanto por 

Soiza estar recebendo ligações das suas ouvintes. No primeiro quadrinho, Waldirene interpela 

o radialista: “Soiza? Eu queria ouvir ‘obsceno’ com o Wando!”. Ao que o radialista responde: 

 
43 Durante um período, o jornal contou com uma edição especial de “Fim de Semana”, em que as páginas eram 

divididas em quatro quadros e tratavam de assuntos diversos. Um destes quadros era destinado aos jovens onde 

pressupunha, que seriam tratados assuntos de interesse da população jovem. Numa dessas edições o quadro 

aparece com uma entrevista do cartunista, sobre a sua personagem Henricão, na qual o artista esclarece 

algumas questões sobre a personagem. 
44 BONSON, Sérgio. Henricão, o rei do point agora vai ao vestibular. O Estado. Florianópolis, 14 dez. 1986. 

Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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“Sei tudo bem, mas... você não prefere ouvir... ‘sacanagem’ com o Soiza?! É melhor minha 

filha: é ao vivo... ”. 

 

Figura 35: Sacanagem com Soiza. 

BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 05/09/1986. 

 

Escolhi esta tirinha para iniciar o terceiro capítulo devido a sua capacidade em situar 

as leitoras e leitores. Destaco, em primeiro lugar, que, irônica e sagazmente, Soiza opta por 

trocar a obscenidade pela sacanagem, coincidentemente, a mesma escolha operada por mim 

durante o percurso de elaboração desta pesquisa. Além disso, a tirinha aborda uma temática 

que, de certa forma, acompanhou-nos durante todo o trabalho: os cantores e cantoras do dito 

universo “brega” ou “cafona”. De maio de 1986 até fevereiro de 1990 o nome do cantor 

Wando apareceu em mais de 100 tirinhas e, em quantidade um pouco menor, o nome de 

Amado Batista. Foram localizadas ainda algumas menções à cantores como Gilliard, Agnaldo 

Timóteo, Nelson Ned e a dupla Jane e Herondy. A essa altura, faço questão de trazer à 

tona esta parte da história da música popular brasileira, que muito foi esquecida pelos 

trabalhos de história. Segundo Paulo César de Araújo, entre 1968 e 1978, estes artistas 

compunham as listas de alta vendagem do mercado fonográfico brasileiro e seus discos 

batiam recordes de execução nas rádios (2005, p.15). Fator que, como é possível perceber, 

não passou despercebido a Bonson, que fez questão de alocá-los continuamente na 

programação da rádio de Soiza, cuja principal audiência eram as camadas populares, 

massivamente constituídas por empregadas domésticas residentes dos bairros continentais da 

grande Florianópolis. 

Araújo ressalta que a “produção musical ‘brega’ ou ‘cafona’ é um fato da nossa 

realidade cultural e, assim como a da bossa nova ou a do tropicalismo, precisa ser pesquisada 
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e analisada” (2005, p.16). O pesquisador chama atenção em seu livro à origem social tanto do 

público deste gênero musical quanto dos artistas, “ambos oriundos dos baixos estratos da 

sociedade''. O baixo estrato social do público consumidor da música “brega” ou “cafona” foi 

ignição para o humor nas tirinhas de Bonson, que coloca esse gênero musical sempre em 

oposição ao gosto refinado da classe média alta, referenciada em suas tirinhas como 

consumidora de rock’n roll e música clássica. Nas tirinhas, a aparição de Wando serve tanto 

para ressaltar a questão da classe quanto para acionar o desejo das mulheres pelo símbolo 

sexual que o cantor representava. 

A sacanagem é acionada na tirinha, primeiramente, através de um jogo de palavras 

empregando a preposição “com”. Ao dizer que quer ouvir Obsceno “com” o Wando, Bonson 

possibilita às leitoras e leitores pensar que a empregada quer ouvir, não só a música de autoria 

de Wando, mas também acompanhada do cantor (“com” o cantor). O jogo de palavras logo é 

capturado pelo radialista, que convida Waldirene para ouvir sacanagem “com” o Soiza. O 

que, segundo ele, seria ainda melhor, uma vez que nesse caso seria “ao vivo”. Novamente o 

cartunista se utiliza do jogo de palavras para acionar o humor, a expressão “ao vivo”, comum 

para a caracterização de músicas e shows, é ali interpretada como contato físico e sexual entre 

as personagens. A feição com que Waldirene termina a tirinha ressalta o caráter de assédio da 

colocação do radialista, que se permite abordar desrespeitosamente a ouvinte, mesmo que ela 

não tenha autorizado ou correspondido à sua investida. 

As atitudes tomadas pelos homens e mulheres nesse humor, que autoriza o discurso 

sexual, entendido aqui como sacanagem, fornecem subsídios para pensar as relações de 

gênero existentes no período. Aparentemente, era risível que um homem assediasse uma 

mulher, mesmo que ela terminasse aborrecida com tal investida (lembremos dos inúmeros 

exemplos explorados ao longo do segundo capítulo!). O humor de Waldirene, naquele 

momento uma ouvinte do programa do Soiza, é alterado após o assédio operado pelo 

radialista. Ao invés de ser ignorada, a ação visivelmente aborrece Waldirene. Soiza, no 

entanto, não deixa de agir como quer, seja qual for a reação das mulheres. Como ainda 

veremos, esse é um padrão comportamental da personagem que se repete em muitas outras 

tirinhas. 

Tal como retratado na obra de Bonson, a música brega foi assunto na década de 1980. 

A estética e a temática das músicas, bem como o estrato social de seus consumidores e 

consumidoras foi tema discutido no 2º Caderno d’O Estado. Por ocasião da vinda de Wando à 

Florianópolis, por exemplo, o jornal dedicou três reportagens ao cantor. Em uma delas, 
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intitulada Wando, o cantor brega que também agrada a burguesia, o jornal dedicou uma 

página para ressaltar que “o gosto popular está deixando a periferia para se instalar nos 

redutos da burguesia.”45 À época, o cantor se apresentou em um clube elitizado da cidade e o 

jornal fez questão de declarar que algo estava mudando: “o brega de ontem pode ser o chic de 

hoje”.46 

No dia 13 de maio de 1986, passado o show de Wando, na reportagem Do popular ao 

chic, o brega se democratiza, O Estado discutiu as atrações daquele último final de semana. 

Isso porque, naquele sábado, haviam se apresentado, em diferentes lugares, as duplas 

Miramar e Miraí e Jane e Herondi, além do próprio Wando, transformando a cidade “numa 

espécie de meca dos artistas 'populares'''47. Segundo Evanildo Alves da Silveira, autor da 

reportagem, “depois da difteria e da dengue, um novo surto se abateu sobre Florianópolis: o 

da breguice”.48 

Além de assumir que o brega é relativo às camadas populares mais pobres, o jornalista 

vai além: compara o gênero musical a uma doença que, partindo da periferia, estaria 

contaminando a burguesia florianopolitana feito um vírus. 

 
Figura 36: O ovo galado de D. Heloísa. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 11/01/1990. 

 

 
45 O Estado. Wando o cantor brega que também agrada a burguesia. Florianópolis, 10 maio 1986. Acervo: Obras 

Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
46 O Estado. Wando o cantor brega que também agrada a burguesia. Florianópolis, 10 maio 1986. Acervo: Obras 

Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
47 SILVEIRA, Evanildo Alves da. Do popular ao chic, o ‘brega’ se democratiza. O Estado. Florianópolis, 13 

maio 1986. Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
48 SILVEIRA, Evanildo Alves da. Do popular ao chic, o ‘brega’ se democratiza. O Estado. Florianópolis, 13 

maio 1986. Acervo: Obras Raras - Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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 Em tirinha publicada anteriormente à que aparece na figura 36, Waldirene surge 

satisfeita por ter encontrado um anel de brilhante da patroa no chão. Como recompensa, ela 

decide cozinhar para Dona Heloísa um arroz com ovo galado,49 cujo poder afrodisíaco era 

popularmente conhecido. Percebam que Waldirene substitui o ovo “tradicional” por um ovo 

galado para agradar a patroa, pois não foram raras as vezes em que Dona Heloísa foi retratada 

aborrecida ou enfurecida em decorrência da abstinência sexual em que vivia, uma vez que seu 

marido, Adroaldo, estava sempre ausente, em viagens à trabalho. O primeiro quadro, mostra 

Dona Heloísa desperta, ressaltando o “calorão”, consequência do ovo galado de Waldirene. 

No quadro seguinte, o diálogo é proporcionado pelo retrato da avó de Dona Heloísa, que 

compõe o cenário da sala da casa onde Waldirene trabalha. Na cena, Dona Heloísa é 

repreendida pela avó, que a lembra que uma mulher casada não deveria estar sentindo 

calorões, ao que a neta responde enraivecida, perguntando o que fazer já que o marido vive 

viajando. A solução da avó parece óbvia ao sugerir que a neta vá ao banheiro com uma foto 

do cantor Wando. Dona Heloísa animadamente concorda e ainda complementa dizendo que 

poderia ir ao banheiro não só com a foto do cantor, mas também com um disco dele. 

A tirinha confirma as matérias d’O Estado, que fizeram questão de destacar a 

“democratização” da música brega e do cantor Wando, que deixaram de ser admirados apenas 

pelas empregadas, passando a ser também pelas patroas. Mesmo não tendo a intenção de criar 

tirinhas diretamente conectadas com as notícias, Bonson reverberava em seus enredos, o 

contexto à sua volta. Aparentemente, à revelia do seu desejo, o cotidiano permaneceu sendo o 

motor do humor do cartunista. 

Wando é consolidado como um símbolo sexual, alvo do desejo das mulheres, capaz de 

sanar, inclusive, os impulsos sexuais de Dona Heloísa. Quando Bonson sugere que a 

personagem vá ao banheiro se masturbar, vendo a foto do cantor ou ouvindo suas músicas, 

reforça a noção de uma sacanagem que precisava ser vista e ouvida, como descreve a tirinha 

na figura 1, que inicia este trabalho, ainda na introdução. A sacanagem neste exemplo é 

ativada ao representar duas mulheres –  uma na condição de patroa e casada, e a outra, sua 

avó, uma idosa – pertencentes à classes abastadas e altamente libidinosas. Estas personagens 

que buscam por sexo, constituem elementos de incongruência tanto por trazerem à tona o 

tema do sexo em si, quanto por representarem mulheres da elite cuja postura esperada é de 

 
49 Ovo já fecundado pelo galo com potencial para se transformar em pintinho. 
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recato. O humor aqui, apela para uma narrativa que só é possível, se percebida por meio do 

viés de classe, e também de gênero. 

É importante ressaltar que Waldirene preparou o prato afrodisíaco como a 

“compensação” de um furto por ela efetuado contra a patroa. A figura da empregada ladra é 

um estereótipo comumente acionado por Bonson. São muitas as tirinhas nas quais o humor se 

concentra no ato, subentendido ou escancarado, de roubar, executado por Waldirene contra os 

integrantes da família para qual trabalha. Pressupõe-se, desta forma que, a empregada ladra 

era um estereótipo aceito e, mais do que isso, compreendido pelos leitores e leitoras do jornal 

que, assim como Bonson, conjecturaram que a condição de vulnerabilidade econômica dessas 

trabalhadoras, aliada ao lugar de intimidade que ocupavam, resultava em condição favorável à 

tal insurgência. 

 

Figura 37:O chuchu grelado de Waldirene. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 21 /01/ 1990. 

 
Na tirinha acima, Dona Heloísa surpreende Waldirene, pedindo que a empregada 

aumente o volume da rádio, que toca a música do Wando. A canção As Muralhas do teu 

Quarto (1989), é identificada por trechos da letra que saem dos alto-falantes. Em resposta ao 

pedido da patroa, Waldirene dá de ombros, dizendo que Dona Heloísa está exagerando pois já 

tem mais de três dias que ela comeu ovo galado e o tesão proporcionado pelo ingrediente não 

deveria durar mais do que isso. Dona Heloísa, por sua vez, encosta o rádio à orelha, 

perguntando “por quê?”, ao passo que Waldirene continua: “mas, tá na época do chuchu 

grelado! Se a Sra quiser, eu faço. É muuiiiito bom!!”. Como é possível perceber, nas tirinhas 

de Bonson, é comum que o humor apareça através de um jogo de palavras e expressões de 

duplo sentido. O “chuchu grelado”, mencionado pela empregada, trata-se de um broto do 
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vegetal que fisicamente se assemelha ao clitóris, parte do órgão sexual feminino.50 Nesse 

sentido, Waldirene dá a entender que o chuchu grelado, tal qual o ovo galado, estimulariam 

sexualmente sua patroa. 

É importante ressaltar que as mulheres nas tirinhas de Bonson podem assumir uma 

postura ativa no que se refere à seus desejos sexuais, o que era pouco comum nas narrativas 

sexuais do período. Segundo Céli Pinto (2003), a partir dos anos 1960 e 1970, nos Estados 

Unidos e na Europa, o contexto de efervescência política e cultural com o desabrochar de 

diversos movimentos sociais que desafiavam não apenas a estrutura política, mas também os 

valores conservadores da organização social, vão influenciar na eclosão de um novo 

feminismo no mundo ocidental. 

Segundo essa autora, apesar do Brasil passar por um contexto bastante diferente, sob 

os efeitos de um regime militar que instaurou um clima de repressão e morte, a década de 

1970 foi aqui também marcada pelo desenvolvimento do movimento feminista. A despeito do 

contexto de ditadura, o movimento feminista no Brasil alçou ares bastantes políticos. No 

entanto, foi somente a partir de 1980, após ter conquistado maior participação pública das 

mulheres na agenda política, consolidada sobretudo com a elaboração da Constituição de 

1988, que grupos autônomos começaram a debater temas como violência e saúde das 

mulheres. Foi exatamente o tema da saúde da mulher que trouxe ao debate público dos anos 

de 1980 assuntos controversos como planejamento familiar, sexualidade e aborto (PINTO, 

2003, p. 41-84). 

A história do feminismo é levantada nesta análise, pois, do ponto de vista histórico, é 

importante que localizemos a produção de Sérgio Bonson e demais humoristas coevos frente 

os debates políticos e culturais encampados pelos movimentos sociais do período. Ao mesmo 

tempo em que muitas das tirinhas são perpassadas pela temática da violência e do assédio 

sexual dos homens sobre as mulheres, Waldirene e, em situações excepcionais, Dona Heloísa, 

são mulheres que demonstram a sua libido e desejam os homens com a mesma intensidade 

que estes a desejam. Veremos, todavia, que as personagens homens empregavam posturas 

diferentes das mulheres, pois há outros fatores sociais influenciando na criação dos enredos e 

das personalidades das personagens que procuro analisar. Todavia, a postura, sobretudo de 

Waldirene, quando pensada sobre os alicerces do contexto de emergência dos debates de 

sexualidade através do movimento feminista tornam-se significativos. Desta forma, considero 

 
50 Talvez por isso coloquialmente o clitóris também pode ser popularmente conhecido como “grelo”. 
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importante ressaltar também que, em se tratando de uma obra humorística, a liberdade sexual 

encampada pela personagem Waldirene evoca, ao mesmo tempo, um elemento de 

incongruência: se não é esperado que uma mulher declare abertamente seus desejos, quando 

esta assim o faz, acaba tornando-se engraçado. 

 

Figura 38:Alô, Soizinha tesourão?! 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 26/06/1988. 

 
A tirinha acima faz parte de uma sessão nomeada por Bonson como Dona Heloísa, 

fissssssurada. A sessão consiste numa série de tirinhas pelas quais Dona Heloísa, em uma 

condição fora da normalidade como atesta o adjetivo “fissurada”, apresenta-se altamente 

libidinosa. 

“Prontinho, Soiza...”, atende o radialista ao telefone, na sede de sua emissora. 

“Alôôuu, Soizinha tesourão?! Como vai essa costeletinha, heim?!... E os pelinhos no peito, 

haimm?”, diz a voz que vem do outro lado da linha, com uma entonação cantante. No 

quadrinho seguinte, a voz segue ressaltando as características do radialista, empregando 

conotação sexual: “E essa vozona grossona humm?!”. Soiza, com expressão satisfeita, então 

responde: “Tá tudo em cima, tudo em cima, mas... com quem tô falando?”. É então que a 

última cena apresenta Dona Heloísa, sentada ao telefone, com uma expressão dissimulada: 

“Hã... Aqui é a Waldirene!”. A mentira da patroa, todavia, é testemunhada por Waldirene, que 

surge no canto direito do quadrinho, com um pano na mão e uma expressão de indignação. 

A vestimenta de Soiza compõe a personalidade da personagem, que é representada 

com uma camisa semi aberta na qual se notam os pelos do peito saindo perto do pescoço. 

Além disso, são características marcantes do radialista os óculos de sol, o cabelo com topete e 

costeletas, estas últimas mencionadas por Heloísa como sendo um símbolo sexual. Como 



107 

 

praticamente todos os personagens homens criados por Bonson, Soiza, tem como uma de suas 

principais características o perfil de galanteador. 

Destaco esta tirinha, pois ela permite debater subjetividades operadas na distância de 

classe que separa patroa e empregada. Em História da sexualidade I, Michel Foucault (1980) 

constrói uma hipótese sobre a forma como a sociedade vitoriana vai desenvolver um discurso 

sobre sexualidade majoritariamente pautado sobre técnicas de repressão. A partir do século 

XVII, portanto, certos imperativos de decência passaram a ser incorporados aos discursos 

constituintes da sexualidade, concomitante à submissão deste aos discursos da pedagogia, 

medicina e demografia. 

Ainda segundo Foucault a primeira figura a ser investida pelo dispositivo da 

sexualidade foi a mulher ociosa. Esta, passou a aparecer como um valor, encarregada das 

obrigações maternais e conjugais para que, a partir deste modelo, surgisse a figura da mulher 

histérica ou nervosa. Nos enredos de Bonson, Dona Heloísa, ao buscar sexo é descrita como 

“fissurada”, enquanto que as personagens masculinas, assediando verbal e fisicamente as 

mulheres, são apenas homens em condições normais. Estes exemplos demonstram como o 

discurso sobre a sexualidade vai conferir imagens diferentes sobre homens e mulheres e 

também sobre as classes. Segundo o filósofo, no final do século XIX, o desenvolvimento 

jurídico e médico do controle sobre as perversões em nome da proteção da sociedade foi o 

momento que o desenvolvimento da sexualidade, criado por e para as classes dominantes, 

espalhou-se a todo corpo social. Todavia, o autor argumenta que este processo de 

disseminação de uma política sexual não aconteceu homogeneamente em todos os níveis e 

classes sociais. Os grupos dominantes não estabeleceram limitações de prazeres, necessárias à 

preservação da saúde do corpo social, às outras classes, mas sim, do contrário, parecem ter 

testado tais limitações primeiro sobre si mesmos (1980, p. 121-122). 

Segundo Foucault, tal processo não se tratou apenas de uma renúncia dos prazeres ou 

desqualificação da carne, mas de uma problematização da saúde como forma de 

prolongamento da vida. Desta forma, a primeira preocupação da burguesia  não foi reprimir o 

sexo das classes exploradas, mas garantir vigor, longevidade e prole à sua própria classe. A 

nova distribuição de prazeres, discursos, verdades e poderes sobre o sexo, operada pela 

burguesia, deve, assim, ser considerada como uma auto-afirmação de sua própria classe. A 

burguesia delimitou um alto preço de seus próprios corpos, prazeres, bem-estar e 

sobrevivência, não com uma política de submissão dos outros, mas à priori, de afirmação de si 

mesmos. Passou a proteger seu próprio corpo contra qualquer ameaça, desta forma, qualquer 
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utilização do sexo que fosse inútil ou contrária à logica familial tornou-se indesejada (1980, p. 

123). 

Criando sua própria sexualidade, a burguesia manejou sua classe através da saúde, 

higiene, linhagem e raça. Portanto, o sexo surgiu como um dispositivo de diferenciação da 

nobreza e também das classes subalternas, uma vez que a burguesia não detinha o “sangue 

azul” para se fazer nobre, ela fez do sexo saudável o seu “sangue”. O sexo se tornou um 

instrumento da hegemonia burguesa. Culturalmente as práticas sexuais de devassidão e 

libertinagem passaram a ser rejeitadas em concomitância à execução dos discursos médico e 

jurídico (FOUCAULT, 1980, p. 124). 

Nas historinhas de Bonson, uma mulher na posição social de Dona Heloísa não 

poderia demonstrar-se afeita aos desejos sexuais da mesma forma que sua empregada. Para o 

cartunista, o desejo sexual da patroa ganha efeito de piada justamente por delegar à 

personagem característica que não é esperada dela. Nesta, assim como em várias outras 

tirinhas, o humor se localiza na hipocrisia de Dona Heloísa no que se refere ao seu desejo 

sexual. Enquanto a patroa disfarça seus desejos, Waldirene os demonstra sem pudor, e Dona 

Heloísa parece reconhecer que esta é a única condição em que vale a pena estar na pele da 

empregada. 

 

Figura 39: Um Wando no cio. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 29/04/1987. 

 

Em outra tirinha, a cena apresentada é, novamente, Soiza se comunicando com suas 

ouvintes. O político começa fazendo uma proposta: quem acertar a resposta da pergunta, leva 

um prêmio. Tanto a pergunta quanto a resposta envolvem o cantor Wando. A ouvinte que 

acertar a música do cantor que contém a palavra “cio” sairá vencedora. Waldirene 

prontamente telefona para Soiza e responde que se trata da música Ui-Wando Paixão. Soiza 

confirma que a empregada está certa e anuncia que ela foi premiada com um disco do Wando. 
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Waldirene responde, demonstrando insatisfação com o prêmio. Achando a recompensa pouca, 

ela sugere que a premiação deveria ser um “Wando no cio”. Em muitas das tirinhas aqui 

analisadas, as mulheres são assediadas ou têm seus corpos estereotipados, contudo, o humor 

de Bonson aciona também um lado ousado das mulheres que, como Waldirene, não medem 

palavras tampouco disfarçam o seu apetite sexual. 

Ao lançar um olhar de gênero sobre as telenovelas brasileiras das décadas de 1970 e 

1980, a pesquisadora Esther Hamburger (2007) menciona que temas relacionados ao papel da 

mulher, como segundas uniões, sexo fora do casamento ou procriação se tornaram comuns. A 

pesquisadora assume que essa trajetória liberalizante pode ser associada ao ideário do 

movimento feminista, ainda que as produções não possam ser classificadas como tal. Destaca 

ainda, que no universo da ficção televisiva, a valorização da inserção da mulher no mercado 

de trabalho aparece como uma expansão dos domínios feministas, mas o maior destaque 

situa-se na ampliação do que é moralmente permitido para as mulheres (2007, pp. 165-166). 

Não acredito, contudo, que as mulheres, cientes de sua própria libido nas tirinhas 

Waldirene A AM, representem um humor contra-hegemônico ou feminista. Como mencionei 

anteriormente, destaco as informações do contexto como uma possível forma de explicar a 

postura, sobretudo, da personagem Waldirene, no que se refere ao sexo, pois é inegável que a 

personagem coloca em cena um ideário de mulher diferente daquele que surge apenas como 

objeto sexual, ainda que muitas vezes também o seja. 

 

Figura 40: Waldirene violentada. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 05/06/1987. 

 

Em tirinhas anteriores, Soiza havia divulgado a notícia de que Henricão havia abusado 

de Waldirene, o que deixa a empregada e seu namorado, Osmar, bastante revoltados. 

Enfurecida, Waldirene lança mão do telefone para tirar satisfação com Soiza: “Seu canalha! 
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Patife! Que história é essa de que o Henricão abusou de mim?!!”. Assim que termina de tirar 

satisfações, Waldirene propõe uma solução ao radialista: “Você vai ter que dar outra notícia 

desmentindo isso!”, ao que o radialista, com expressão tranquila, diz que vai acatar: “Claro, 

claro...”. Antes que Soiza fale qualquer coisa, a empregada continua com expressão de 

satisfação: “Então, dá a seguinte notícia: ‘Armado de três oitão, o cantor Wando abusou da 

jovem Waldirene dos Santos’”. 

É bastante relevante que o enredo apresentado nessa tirinha traga o abuso como 

sinônimo de relação sexual consensual. A piada consiste justamente no fato de Waldirene 

iniciar a tirinha revoltada com a falsa notícia de que havia sido abusada sexualmente e 

terminar satisfeita e honrada com a possibilidade de divulgar que havia sido abusada por 

alguém a quem deseja, no caso, o cantor Wando. O humor aqui brinca com um assunto tão 

sério quanto a violência sexual contra mulheres ao colocar um condicionante à situação: ser 

abusada sexualmente é desonroso, apenas quando o abuso parte de alguém que a vítima não 

admire. Neste sentido, a tirinha nos dá indícios da forma como era tratado o tema da violência 

sexual contra as mulheres no período, pois para o cartunista, havia sim temas que não deviam 

ser “ridicularizados” pelo humor, como vimos na entrevista concedida por Bonson ao O 

Estado, apresentada no capítulo 1. Ou seja, ainda que atribuísse ao humor uma função de rir e, 

portanto, de minimizar as mazelas da vida cotidiana, para Bonson alguns temas eram sérios ao 

ponto de permanecerem intocados, a violência sexual contra as mulheres não foi um deles. 

O principal canal de combate à violência contra a mulher no Brasil só viria a ser criado 

em 2006, com a lei Maria da Penha. Contudo, a primeira delegacia de proteção à mulher, 

tanto do Brasil quanto de Santa Catarina, teve como ano de fundação 1985.51 Ressalto que o 

tema da violência sexual contra as mulheres já era um debate no momento em que as tirinhas 

estavam sendo produzidas, estando presente na grande mídia, nas revistas e em séries de 

televisão como Quem ama não mata, transmitida pela rede Globo, em 1982. Ou seja, a 

violência contra as mulheres esteve presente no debate público e reverberou na 

institucionalização da criação de delegacias especializadas, ganhando espaço tanto na 

sociedade florianopolitana quanto no cenário nacional. 

 

 
51 http://www.ssp.sc.gov.br/index.php/component/content/article/87-noticias/857-primeira-delegacia-da-mulher-

em-santa-catarincompleta-34-anos. Acesso em: 10/02/2020. 

http://www.ssp.sc.gov.br/index.php/component/content/article/87-noticias/857-primeira-delegacia-da-mulher-em-santa-catarincompleta-34-anos
http://www.ssp.sc.gov.br/index.php/component/content/article/87-noticias/857-primeira-delegacia-da-mulher-em-santa-catarincompleta-34-anos
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Figura 41: Sonoplastia pra estupro... 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 01/02/1989.  

 
Como de praxe na carreira de Soiza como político ou radialista, tudo que a 

personagem faz para ganhar dinheiro perpassa a corrupção. Além das músicas e o tempo 

destinado às investidas políticas, sua rádio contava com uma sessão policial, patrocinada por 

uma empresa que vendia armas, chamada Três Oitão S.A. Por receber investimento da 

empresa, o radialista aparecia constantemente empenhado em encontrar crimes ou até mesmo 

forjar situações nas quais agravava as notícias de delitos ocorridos na região. Na tirinha 

acima, o radialista entra em cena pedindo grosseiramente ao seu sonoplasta: “Valtencir, sua 

besta, capricha aí na trilha sonora... Tenho um crime lindão pros ouvintes, hoje”. E segue 

dando informações aos ouvintes: “Os 7 bandidos armados de três oitões e estiletes, roubaram 

o carro com o casal de namorados. A moça gritava desesperada, 2 bandidos abriram a brag...”. 

Ao que parece, o locutor é interrompido pela música escolhida pelo sonoplasta: “Quero te 

pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher.” A música, Deixa eu te Amar,52 selecionada 

por Valtencir, é de autoria do cantor Agepê. Soiza, reprovando a opção de Valtencir, 

repreende-o enfurecido: “Valtencir! Idiota!! Sonoplastia pra estupro!”.  Ao passo que 

sonoplasta responde confuso: “Então, Soiza?! Estupro... pede música romântica...”. 

A música em questão é um samba romântico, que versa sobre amor e paixão, e cuja 

letra termina com um homem investindo sexualmente contra uma mulher. Assim como na 

tirinha anterior, o estupro age como um gatilho à sacanagem. O humor se concretiza com a 

escolha de Valtencir em propor uma música romântica para compor a trilha sonora de uma 

 
52 Quero ir na fonte do teu ser / E banhar-me na tua pureza; / Guardar em pote gotas de felicidade, / Matar a 

saudade que ainda existe em mim. / Afagar teus cabelos molhados / Pelo orvalho que a natureza rega, / Com a 

sutileza que lhe fez a perfeição, / Deixando a certeza de amor no coração. / Deixa eu te amar! / Faz de conta que 

sou o primeiro. / Na beleza desse teu olhar / Eu quero estar o tempo inteiro. / Quero saciar a minha sede / No 

desejo da paixão que me alucina. / Vou me embrenhar nessa mata só porque / Existe uma cascata que tem água 

cristalina, / Aí, então, vou te amar com sede, / Na relva, na rede, onde você quiser. / Quero te pegar no colo, / Te 

deitar no solo e te fazer mulher. 
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notícia sobre estupro. Soiza, que é normalmente representado como um homem de má índole, 

se mostra revoltado com a escolha do sonoplasta. É interessante que a piada não parta da má 

índole de Soiza, mas sim da ingenuidade de Valtencir, o que a torna ainda mais inesperada. 

Chama atenção que até mesmo numa das expressões máximas da materialização da 

violência contra as mulheres, como é o cado do estupro, a piada não tenha parecido 

incoveniente ou ofensiva. Preocupa a naturalização com que o romantismo é chamado a cena 

para rir de uma violência tão presente na realidade brasileira. Segundo o atlas da violência, 

publicado pelo Ipea em 2018, o Brasil convivia com uma média de 135 casos de estupro por 

dia e, considerando a subnotificação, estima-se que ocorreram entre 300 mil e 500 mil casos a 

cada ano.53 Os dados apresentados são de divulgação recente, todavia a quantidade alarmante 

ajuda a considerar que, há 30 anos, a situação não deveria ser radicalmente diferente, se não 

era, incluso, pior, uma vez que a principal lei de proteção às mulheres só viria a ser criada em 

2006, como mencionei na análise anterior. 

 
Figura 42: Mulher gosta de apanhar. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 07/01/1990.  

  

Na cena acima, Dona Heloísa liga para uma amiga a fim de se queixar de sua 

empregada: “A Waldirene tá impossível, Alzira... Rouba comida, bebida, perfume, falta, vive 

me entupindo de arroz com ovo... Não sei o que fazer...”. Para surpresa de Dona Heloísa, a 

amiga sugere que ela agrida a empregada: “Ora, bate nela, Heloísa!”. “Você tá louca, 

Alzira?!”, responde Dona Heloísa, contestando a sugestão da amiga, que logo retruca: “Ora, 

Heloísa eu dou porrada no meu marido, não vou bater em empregada!! É até mais fácil! 

Mulher gosta de apanhar...”. 

 
53 https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/estupros-no-brasil/. Acesso em: 11/02/20. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/estupros-no-brasil/
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A sugestão de bater na empregada por si só, constitui uma surpresa no enredo que é 

ainda mais asseverada quando proferida por uma mulher. A amiga de Dona Heloísa, sugere 

que a patroa bata em Waldirene, afinal, se ela mesma dá porradas no marido, porque Heloísa 

não bateria em uma empregada. O humor aqui surpreende por inverter a lógica da violência 

doméstica que, neste caso, é proferida por uma mulher contra seu marido. É  interessante 

ressaltar aqui, as características que diferenciam fisicamente as duas personagens: Alzira, que 

bate no marido, e ainda mais facilmente na empregada, tem o corpo maior e claramente sem 

as mesmas vaidades das quais dispõe Dona Heloísa; enquanto a patroa de Waldirene é 

retratada com maquiagem e acessórios extravagantes. Alzira não veste nada além de um 

óculos que esconde seus olhos e um vestido sólido. Parece que a mulher que bate no marido 

não pode ser representada com a mesma feminilidade com que é representada aquela que não 

o faz. Outro fator a se destacar, é a obviedade com que a amiga declara que, se bate no 

próprio marido, não deixaria de bater na empregada, desumanizando a trabalhadora perante os 

integrantes da sua família. 

A sacanagem que quase passa despercebida, entra em cena no último momento 

quando a amiga defende a própria sugestão dizendo que é mais fácil bater em mulher, pois 

“mulher gosta de apanhar”. Ao requerer que o público compreenda o humor nessa tirinha, 

sem que a mesma precise ser explicada, é necessário que os leitores e leitoras do jornal 

associem a base sexual presente na afirmação de que mulheres gostam de apanhar. Tal 

afirmação, misógina, ainda é sustentada pela ideia de que as mulheres gostam de apanhar 

numa condição de submetimento sexual. A respeito do tema, Nelson Rodrigues (1912-1980), 

consagrado como um dos dramaturgos mais influentes do século XX, proferiu uma frase que 

tomou grandes proporções. Rodrigues dizia que “nem todas as mulheres gostam de apanhar. 

Só as normais. As neuróticas, reagem.”54 Desta forma, tanto frases como a de Nelson 

Rodrigues quanto o humor presente nesta tirinha, naturalizam o imaginário de que é fácil 

bater em mulheres, pois as mesmas gostam. Ao passarem a compor o imaginário coletivo, 

estas intervenções acabam por atuar, inclusive, como justificativa da violência de gênero. 

Segundo dossiê sobre Violência Contra as Mulheres em Dados, publicado pela agência 

Patricia Galvão, os dados disponíveis para o Brasil podem representar apenas 10% do total 

dos casos de violência.55 Isto porque, a imensa maioria das vítimas ainda não encontra 

 
54 < https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/12/21/frase-de-nelson-rodrigues-sobre-mulheres-

gostarem-de-apanhar-faz-sentido.htm>. Acesso em: 11/02/20. 
55 <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/estupros-no-brasil/> Acesso em: 11/02/20. 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/12/21/frase-de-nelson-rodrigues-sobre-mulheres-gostarem-de-apanhar-faz-sentido.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/12/21/frase-de-nelson-rodrigues-sobre-mulheres-gostarem-de-apanhar-faz-sentido.htm
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/estupros-no-brasil/
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condições de reportar a violência sofrida, seja por vergonha, medo ou dependência 

econômica. Esta realidade é comumente traduzida, ao senso comum, como mulheres que 

gostam de apanhar, pois enfrentam os maus tratos caladas, sobretudo, no âmbito doméstico. 

 
Figura 42: Um homem liquidado. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 21/01/1989.  

 
“Desgraça! Sou um homem liquidado”, afirma Alaor, desconsolado, enquanto sobe as 

escadas que levam ao seu apartamento, identificado pelo número 69. A numeração do 

apartamento adentra o cenário como um recurso ativador da sacanagem, uma vez que o 

algarismo é popularmente conhecido por fazer referência a uma posição sexual. Adentrando a 

casa, repleta de mulheres nuas, Alaor explica o motivo de sua frustração: “Eu, eu broxei! Isto 

nunca me aconteceu! A não ser umas 10 ou 15 vezes”. Na sequência, o sonoplasta decide que 

precisa testar sua virilidade, é quando o desfecho da história surpreende com a aparição de 

Waldirene, cozinhando em frente ao fogão, na cozinha de Alaor.56 Na cozinha, Waldirene é 

surpreendida pela mão do sonoplasta que entra em cena assediando a empregada, pondo em 

prática a estratégia pensada para testar sua virilidade. “!Êpa! Funcionou! Tá que é um osso!”, 

exclama o sonoplasta, referindo-se a uma possível ereção como pode-se concluir pela 

comparação de seu pênis com um objeto rígido como um osso. Alaor finaliza o assédio com 

um pedido de casamento à Waldirene, pois, ao invés de fazê-lo broxar, Waldirene, do 

contrário, proporcionou-lhe uma ereção. 

Como se tratam de tirinhas, ou seja, a mensagem está sendo passada tanto pelo texto 

quanto pelas imagens, o cenário da casa de Alaor apenas complementa a constante 

visualidade da sacanagem levantada neste trabalho. Não muito distante das páginas do jornal, 

 
56 Esta tirinha faz parte de uma série em que Waldirene, aborrecida com as condições de trabalho na casa de 

Dona Heloísa, decide buscar outra casa para trabalhar e acaba na casa de Alaor, por alguns dias. 
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a casa de Alaor surge repleta de mulheres nuas, elementos que compõem a personalidade da 

personagem. Tanto a casa quanto às vestimentas do sonoplasta corroboram com a 

personificação da masculinidade, promiscuidade e, principalmente, a postura de cafajeste 

assumida por ele nas tirinhas. Alaor usa um bigode grosso, está sempre representado de 

óculos escuros e demonstra certo desleixo ao se vestir. É bastante peludo e isso pode ser 

notado até mesmo quando a personagem veste camisa, pois para mostrar a corrente 

escancarada no peito os primeiro botões da vestimenta estão sempre abertos. 

Ao dizer que broxou apenas umas 10 ou 15 vezes, Bonson questiona a masculinidade 

de Alaor e ridiculariza o fato de que as poucas vezes na concepção do sonoplasta, na verdade, 

foram mais de 10. O humor reside no questionamento da masculinidade da personagem. Com 

o intuito de confirmar a masculinidade de Alaor, a sacanagem apela para o assédio contra a 

empregada doméstica, um estereótipo que acompanha a figura da empregada tanto em 

produções de entretenimento, quanto na realidade da vida destas mulheres que enfrentavam a 

vulnerabilidade de viver dentro de famílias que não eram as suas. 

Não são incomuns ao contexto brasileiro as histórias de assédios e traições envolvendo 

empregadas domésticas e seus patrões, tanto no repertório de conversas rotineiras quanto nas 

notícias. Este tema, sem dúvida, habitava o imaginário dos leitores e leitoras do jornal, assim 

como do artista, que aciona o estereótipo do assédio para mobilizar o humor em várias 

tirinhas. A localização das domésticas dentro das casas das famílias de classe média e alta as 

coloca em posição de extrema vulnerabilidade, se considerarmos as relações de poder que 

imperam sobre estas trabalhadoras, primeiramente por serem mulheres e depois também pela 

instabilidade econômica que as leva a exercer tal profissão. As fronteiras tenuemente 

estabelecidas entre pessoal e profissional corroboram com a situação de fragilidade de muitas 

empregadas que, ao mesmo tempo em que vivem as vidas das famílias e exercem as funções 

da mãe, consanguineamente não fazem parte da família, o que parece autorizar muitos patrões 

a investirem sexualmente em suas funcionárias. Em um artigo publicado com base em uma 

pesquisa etnográfica realizada em Espírito Santo, cujo objetivo era analisar a ambiguidade 

afetiva desvelada entre empregadores e empregadas domésticas, Jurema Brites disse estranhar 

a ausência do tema do assédio entre empregadas e patrões nas entrevistas que realizou, uma 

vez que, como ela mesma destacou, foi um tema tão presente nas ciências sociais e no 

romance brasileiro (Gabriela de Jorge Amado, O Tempo e Vento e Solo de Clarineta de Érico 

Veríssimo) (2007, p. 102). Brites relata que uma vez assistiu uma patroa furiosa, gritando com 

um grupo de empregadas que a impediam de contratar uma nova empregada doméstica, pois, 
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certa vez, a mulher espancou uma menina que foi encontrada no banheiro junto de seu 

marido. A partir de então, as próprias empregadas tentavam impedir que outra mulher 

desavisada passasse a trabalhar naquela casa. Em um dos poucos exemplos relatados por 

Brites, as demais empregadas da região se empenharam em proteger outra empregada que, por 

ter sido encontrada com o patrão, foi agredida pela esposa dele. É interessante pensar no elo 

de proteção criado entre as próprias empregadas, que sugere que elas, muito provavelmente, 

atuavam na proteção uma das outras por experienciarem na pele a vulnerabilidade na qual as 

mulheres que exercem tal profissão estão sujeitas perante seus patrões e patroas. A situação 

descrita por Brites leva-nos a pensar sobre os elos de confiabilidade criados entre patroas e 

empregadas: ao mesmo tempo em que as patroas trazem mulheres, a priori desconhecidas, 

para dentro de suas casas e confiam a elas a criação de seus filhos, bem como trocas afetivas 

entre os integrantes da família, paira também uma tensão sobre a idoneidade desta mulher no 

que se refere a fidelidade conjugal. 

 

Figura 43: Cotada em Dimple. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 26/04/1989. 

 
Sentado em sua poltrona, Adroaldo reflete em voz alta: “Todo homem tem seu preço! 

E, claro, toda mulher, também”. A personagem parte da premissa de que “todo homem tem 

seu preço”, cujo significado se relaciona com a ideia de que todo homem é corruptível, para 

logo concluir que toda mulher também o deve ser. É quando ele se lança até Waldirene e, com 

as mãos na cintura, em posição impositiva, pergunta: “Vamos lá, minha filha! Quanto você 

quer pra soltar essa franga?”. Waldirene, que é interrompida em seus afazeres, com ares 

displicentes, responde segura: “1 milhão e 600 mil vidros de palmito, 500 mil caixas de 

dimple...”. 
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A tirinha inicia com o patrão de Waldirene sentado no sofá. Um local cativo do 

homem provedor, que nunca está em casa mas, quando está, aparece sempre em posição 

ociosa. O “homem do sofá”, como descrito por Cíntia Crescêncio (2016), pode ser 

considerado uma representação clássica do homem no humor gráfico. Ao analisar a 

representação de homens e mulheres no humor gráfico feminista no cone sul, a autora dedica 

um item de sua tese para tratar apenas desta personagem masculina, que figura em muitas das 

tiras feministas por ela analisadas. O “homem do sofá” e o “machão”, duas das três categorias 

mais recorrentes de representação masculina, não apareceram apenas nas páginas dos 

periódicos alternativos ou feministas, mas, como é possível perceber, tiveram seu lugar cativo 

também na grande mídia, a exemplo das revistas Veja e Isto É. Segundo a historiadora, os 

homens que protagonizaram as charges no periódico alternativo O Pasquim “eram 

repetidamente baixos, gordos, carecas, engravatados, velhos babões, guerreiros ‘públicos’ que 

no espaço privado agarravam-se às televisões, aos jornais e às poltronas que desempenhavam 

o papel de trono” (CRESCÊNCIO, 2016, p. 267). A descrição de Crescêncio sobre os homens 

no Pasquim, poderia ter sido feita em cima da tirinha destacada acima, comprovando que o 

estereótipo do “homem no sofá” foi figura recorrente nos enredos do período. 

Se alguém esperava que Waldirene fosse se ofender com a investida do patrão, a 

empregada inesperada e astutamente cobra um preço, sendo, portanto, conivente com a 

conclusão do patrão de que toda mulher tem um preço. Contudo, o preço cobrado pela 

empregada parece conscientemente reclamar um valor mais alto do que o patrão aceitaria 

pagar. A piada reside justamente no inesperado da contraproposta de Waldirene. A astúcia da 

empregada acaba por inverter a ofensa do assédio e faz com que o patrão termine enfezado, ao 

invés dela mesma. Além disso, os produtos requeridos surgem como um recurso do humor, 

que elege artigos alimentícios de consumo comum à classe média, mas que para alguém como 

Waldirene tem caráter valiosíssimo. 

O assédio sexual dos patrões sobre as empregadas domésticas possui estreitas relações 

com o passado colonial. Heleieth Saffioti (1976) argumenta, que sobre a mulher negra e 

escrava recaía o maior acúmulo da exploração, pois, estas além de trabalhadoras, eram 

também exploradas por sua condição biológica – desempenhando atividades relacionadas a 

esta condição como, por exemplo, a amamentação e a atuação como parceiras sexuais. O 

senhor branco, teria adicionado à condição da mulher escrava a prestação de serviços sexuais. 

Nas palavras de Saffioti, “dada a socialização da mulher branca para o desempenho dos 

papéis-de-casa e mãe de família legalmente constituída, necessária se fazia a existência de 
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uma classe de mulheres, com as quais os jovens brancos pudessem praticar as artes do amor 

anteriormente ao casamento”. 

A ordem familial colonial delegou às mulheres escravizadas também a função do sexo 

para satisfazer seus proprietários. Além disso, muitas vezes,  o sexo foi também utilizado 

como moeda de troca. Com o passar dos anos, não é de se surpreender que a naturalização da 

sexualização destas mulheres, em posições de vulnerabilidade perante os homens, tenha sido 

incorporada ao imaginário coletivo, reverberando no comportamento dos homens que 

exercem alguma relação de poder sobre mulheres que lhes prestam algum serviço. O assédio 

sexual sobre as empregadas domésticas é uma mazela conhecida pela sociedade brasileira, 

seja pelos diversos exemplos que circulam popularmente dentro de quase todas as famílias ou 

pelos meios de produção cultural que, constantemente, recorrem a este elemento nas 

narrativas envolvendo empregadas, como nas tirinhas Waldirene A AM. Se qualquer mulher 

está suscetível à assédios sexuais oriundos de seus patrões, no caso das empregadas doméstica 

esse padrão parece ainda mais aceito e arraigado, comprovando que a lógica operada sobre a 

escravidão, ainda que alterada e reformulada com o tempo, continuou vigente para os homens 

que exerciam algum tipo de poder econômico sobre as mulheres. Vale ressaltar, que este 

retorno histórico ao passado colonial, não é utilizado aqui para desconsiderar todos os pilares 

contemporâneos que atuam na permanência e manutenção do assédio sexual de patrões sobre 

empregadas, como se a lógica operada no Brasil colonial e escravista fosse a única 

justificativa para a existência de tal comportamento. 

Destaco, neste sentido, que há uma aceitação e compreensão mútua sobre a execução 

do humor que permite ao cartunista apelar constantemente às cenas em que os homens que 

detém algum poder econômico sobre Waldirene, a assediem sexualmente. Praticamente todos 

os homens que exercem alguma relação de poder sobre a empregada a desejam sexualmente e, 

como vimos, a assediam física e moralmente também. Pelo que venho constatando, a 

sacanagem naturaliza o assédio, além de reforçar e perpetuar clichês como o do patrão que 

acredita ter direitos sobre o corpo das mulheres contratadas para lhe prestar serviços 

domésticos. 
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Figura 44: A promessa de campanha (pt. 1). 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 08/02/1990. 

  

“Rapaz! Esta é uma baita ideia pra campanha eleitoral”, reflete Soiza ao se pentear 

sorridente em frente ao espelho do seu banheiro. Uma cena bastante comum aos leitores das 

tirinhas. A ideia só é compartilhada quando o radialista já está chegando à porta da rádio: 

“Ajudar deficientes físicos!!”. A recorrente referência ao número “69” é ativada novamente 

acima da porta da rádio que se lê: “ZYJ 669”. Para surpresa dos leitores e leitoras, no último 

quadrinho o radialista anuncia publicamente sua estratégia eleitoral: “E se eleito em 90, Soiza 

comerá você, querida ouvinte, que é manca, caolha, banguela, um bagulho, enfim!”. A 

mensagem é ouvida por uma mulher que corresponde fisicamente a todas as características 

exaltadas por Soiza: acompanhada por uma muleta, não possui todos os dentes, é estrábica e 

usa óculos com lentes grossas. O que, no entanto, não a impede de receber a proposta com 

expressa indignação. 

Nesta tirinha, Soiza associa características estéticas indesejáveis à deficiências físicas. 

Além de misógino, o humor aqui é capacitista, pois sinaliza uma sociedade na qual pessoas 

deficientes seriam indesejáveis, sobretudo sexualmente. A sacanagem encontra-se no fato de 

que ao propor sexo à mulheres com as características descritas por Soiza, o radialista as 

estaria ajudando ou lhes fazendo um favor. Reiterando que as mulheres deficientes ou feias só 

conseguiriam fazer sexo mediante a caridade dos homens. Interessa-me perceber que o humor 

nessa tirinha só faz sentido dentro de uma sociedade que dissemina apenas um ideal de corpo 

de mulher sexualmente desejável e, consequentemente, exclui todos os demais. Ao rir de uma 

piada como esta, aceita-se que há um estereótipo de mulher bem sucedida, aquela que merece 

a atenção e aprovação dos homens em detrimento daquelas que se encontram fora desse 

padrão e, consequentemente, são tratadas como chacota. A mulher a ser escolhida por um 
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homem passava pelo ideal de mulher que, além de habilidades domésticas, deveria contar com 

uma aparência impecável. O que, como ressaltou Betty Friedan (1971), incluía um apelo à 

magreza, à leveza, à delicadeza, tudo o que coubesse no ideal de mulher “sadia, bonita e 

educada”. 

 

Figura 45: A promessa de campanha (pt. 2). 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 09/02/1990. 

 
A receita parece funcionar, pois na tirinha do dia seguinte, o humor fica a cargo de 

elementos bastante parecidos. O telefone toca intensamente, refletindo a ansiedade e 

impaciência de quem está do outro lado da linha. Ao olhar para o aparelho, Soiza fala: 

“Nossa! Deve ser um monte de bagulhos furiosas comigo...”. Por algum motivo o radialista já 

espera revolta por parte das mulheres, as quais se refere como “bagulhos”. Soiza, 

aparentemente, não consegue compreender que o grupo de mulheres descritas por ele como 

“bucharada” fique ofendido: “Não entendo. Quero fazer uma caridade, papar essa 

bucharada...”. Sem atender ao telefone, o radialista se retira e conclui: “Não são só as 

mulheres que são difíceis de entender... os bagulhos também”. 

A diferença é que, desta vez, nem mesmo as mulheres bonitas saíram ilesas das 

críticas. A conclusão de Soiza reforça dois estereótipos sobre as mulheres: o primeiro deles é 

referente a uma concepção generalizada de que mulheres são complicadas e difíceis de 

entender. O estereótipo da mulher complicada é um desdobramento oriundo de uma noção 

amparada pela psicanálise do início do século XX, de que as angústias enfrentadas pelas 

mulheres, confrontadas entre as cobranças da esposa/mãe perfeita e as demandas de ocupar o 

espaço público, resultava num problema de natureza essencialista relativo à condição da 

mulher (FRIEDAN, 1971). A partir disso, foram criadas patologias como a histeria, 

exclusivamente para enquadrar as mulheres, que cada vez mais passaram a ser relacionadas 



121 

 

aos estereótipos de loucas, complicadas, histéricas, dentre outros adjetivos relacionados à 

instabilidade emocional. O segundo deles diz respeito à aparência física das mulheres. Ao 

dizer que não só as mulheres são difíceis de entender, mas também os “bagulhos”, a 

personagem afirma que não são mulheres aquelas que não contam com as características 

apreciadas pelo radialista como sexualmente desejáveis. E, desta forma, chega ao extremo de 

desumanizar as mulheres entendidas por ele como feias. 

Em uma investigação a respeito do valor de consumo do corpo feminino, Karla Tonini 

e João Felipe Sauerbronn reportam que, durante o século XX, a política de controle sobre os 

corpos passou a atuar também como uma política de controle da aparência física, imposta 

pelos modelos de corpo padronizados expostos na mídia. A construção cultural do corpo 

passou, desta forma, não só a valorizar certos atributos e comportamentos, mas também a 

fazer isto em detrimento de outros. A concepção de mulher de sucesso, amplamente divulgada 

pela mídia através de modelos, atrizes e cantoras passava necessariamente pela magreza 

atingida através da preocupação com a alimentação e a prática de exercício físico. O corpo 

materializado e difundido por diferentes linguagens da publicidade expressa o significado de 

uma cultura, pois as representações criadas para o corpo descrevem os sujeitos que compõem 

a sociedade como são ou gostariam de ser (TONINI & SAURBRONN, 2013, p.80-81). A 

análise das tirinhas Waldirene A AM, aliada aos demais conteúdos do 2° Caderno do jornal 

nos ajudam a mapear quais representações de corpos descrevem o ideal que a sociedade que 

consumia O Estado impunha e almejava. 

 
Figura 46: Os poderes curativos de  Nelson Ned. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 30/06/1988. 

 
No rádio, toca o grande sucesso Fogo e Paixão (1989), do cantor Wando. A fala que 

entra em cena é de Dona Heloísa que, como fazia em condições normais, pede que Waldirene 
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abaixe o volume do som: “Baixa esse Wando aí! Agora que tô curada não posso ouvir essas 

coisas...”. A cura a que Dona Heloísa se refere deriva do fato de ter conseguido vencer sua 

libido exacerbada em função de sua abstinência sexual. Curiosa, Waldirene pergunta: “Ué, e o 

que a Sra. fez pra se curar?”. Com uma expressão assustada, a patroa responde: “Tomei um 

brochante: Botei um pôster do Nelson Ned na parede do meu quarto!”. 

Chama a atenção a inversão que é feita pela patroa sobre uma ideia popularmente 

disseminada de que apenas os homens brocham. A surpresa no enredo não se aloca apenas no 

fato da mulher sentir seu tesão diminuir, mas, principalmente, no motivo que a leva a se sentir 

assim. Nelson Ned ficou conhecido na década de 1980 como “o pequeno gigante da canção”. 

O cantor tinha uma voz grave e imponente, mas quando criança foi diagnosticado com 

nanismo, o que fez com que não medisse mais do que 1 metro e 12 centímetros de altura.  Ou 

seja, para que Dona Heloísa se curasse da libido alterada, bastou que se deparasse com um 

desvio no padrão de beleza masculino, personificado na figura do cantor Nelson Ned. Vale 

destacar que, diferente da libido de Waldirene e de qualquer outro homem nos enredos, o 

tesão de Dona Heloísa é tratado como uma doença que precisa ser curada, assinalando a 

impossibilidade de uma dona de casa de classe média ter autonomia sobre sua libido. 

Quando se trata de cultura de massas, é difícil delimitar o quanto de autonomia pode-

se inferir ao público e o quanto é persuadido pela indústria cultural. Ao discutir sobre o tema, 

Adriana Facina levanta a questão da música brega como exemplo. A autora destaca cantores e 

cantoras do gênero que advinham de classes subalternas, muitos deles possuindo trajetórias de 

vida trágicas, além de algum tipo de sofrimento que acarretava em condições físicas fora do 

padrão exigido e disseminado pelo “gosto” das classes altas (2007, p.7). Estes fatores podem 

ser encarados como um dos motivos de maior identificação da classe trabalhadora com o 

gênero musical, uma vez que esta sempre enfrentou situações econômicas vulneráveis, tais 

quais muitos dos representantes da música brega. Seguindo a mesma lógica, as elites também 

tendem a se afastar destes ídolos tanto econômica quanto esteticamente. Nas tirinhas 

Waldirene A AM vemos esta separação retratada pelo cartunista que, como vimos, faz questão 

de representar a tentativa da patroa de se distanciar do gosto de sua empregada.  A piada nessa 

tirinha é, todavia, bastante violenta, ao acionar a deficiência física do cantor como 

justificativa à falta de atração sexual de Dona Heloísa e, neste caso, torna-se ainda mais cruel 

por não se tratar de uma estereótipo, mas sim de uma pessoa real.  

O riso aqui ganha expressão de um escárnio direto à condição do cantor, o que para a 

tradição do humor não constitui uma novidade. Segundo Skinner (2002), desde o século 
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XVII, a teoria clássica do escárnio já atesta que o riso seria sempre uma manifestação de 

superioridade perante outrem, sempre ridicularizando um defeito ou uma fraqueza; o riso é 

acionado com o desdém. Ou seja, as pessoas convidadas a rir desta piada são aquelas que não 

compartilham da mesma condição do objeto risível e, desta forma, asseguram sua 

superioridade. 

É interessante que nesta tirinha a demanda pela condição física perfeita não parte de 

um homem, como na maioria das vezes, mas sim de uma mulher. Ainda assim, para 

questionar os padrões de beleza do homem, foi necessário acionar uma patologia. Em outros 

exemplos, onde o padrão físico dos homens é questionado, isso se dá geralmente através de 

uma contestação do tamanho do pênis. Ou seja, para a sociedade que consumia as tirinhas na 

década de 1980, era almejado que uma mulher cumprisse os requisitos da mulher 

esteticamente perfeita para que fosse selecionada pelos homens, ao passo que os homens para 

cumprir o ideal de masculinidade desejado, deveriam contar com um pênis avantajado. 

Quando qualquer um dos dois se encontrava fora deste ideal, se tornavam alvos do humor e 

objeto da piada. 

 
Figura 47: Compressa de água fria, às vezes, resolve. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 18/05/1988. 

 
Na tirinha acima, Waldirene, na cozinha, é surpreendida pela patroa, que surge 

reclamando: “Que porcaria é essa Waldirene? Tô sentindo cheiro de... ... ensopadinho de 

abóbora!”. A empregada rebate demonstrando surpresa: “Que é isso D. Heloísa!! A senhora 

adora esse ensopadinho... Me diz uma coisa: o seu Adroaldo vem de Brasília?...”. Dona 

Heloísa, furiosa como indica sua expressão facial e a fumaça que sai  de sua cabeça, responde: 

“Não! Mandou beijinho... Desgraçado!”. Percebendo a revolta da patroa, Waldirene 

recomenda: “Faz compressa de água fria, D. Heloísa. Às vezes, resolve...”. 
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O mau humor de Dona Heloísa pode ser apreendido, não apenas por sua expressão, 

mas também pelos xingamentos que profere ao marido e ao ensopadinho que normalmente a 

agradaria. A sacanagem nessa tirinha é acionada ao relacionar a ausência do marido e a 

consequente falta de sexo da patroa ao seu mau humor incompreendido. Quando Waldirene 

recomenda uma compressa fria, ela se mostra ciente da falta desta situação e espera que a 

indicação acalme o tesão e a tensão da patroa. A sacanagem aciona, portanto, o estereótipo da 

“mulher mal comida”, personagem típica do humor antifeminista que, como descreveu Cíntia 

Crescêncio (2019), costumava representar as mulheres como mal amadas, feias, lésbicas e 

raivosas. Ao recorrer a este humor, aceita-se e perpetua-se a lógica patriarcal de que todas as 

mulheres precisam de um homem para serem felizes e bem dispostas. 

 
Figura 48: 16 ou 60! 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 05/06/1989.  

 

A tirinha inicia com os dizeres de uma ouvinte que, do outro lado do telefone, fala: 

“Queria oferecer essa música à Lúcia, à Fátima e a Lurdete!”. O radialista prestativamente 

responde: “Pois não, minha querida lourinha...”. Ao perceber que Soiza supõe uma 

característica física, a ouvinte estranha: “Ué! Como você sabe que eu sou loura?”, ao que ele 

responde: “Experiência, meu bem. Posso até adivinhar sua idade: 16 aninhos!”. A ouvinte 

finaliza debochando de Soiza: “Acertou só um número, o seis! Eu tenho 60 anos seu cara de 

pau!”. 

O humor neste enredo fica por conta do radialista ter se dado mal na sua cantada. Para 

tanto, a sacanagem aciona a inclinação sexual de Soiza por meninas adolescentes. Como 

vimos, não era incomum que nas colunas sociais do jornal surgissem fotos que intitulavam 

adolescentes como “ninfetas” ou “brotinhos”. Em um livro sobre a sexualização de garotas 
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jovens pela mídia, Gigi Durham (2008) revela cinco pilares sobre os quais constrói-se o que a 

pesquisadora denomina como o Efeito Lolita. Segundo ela, o terceiro pilar corresponderia a 

diminuição da idade das garotas que são utilizadas pelo marketing como sex symbol, da 

mesma forma com que a eterna juventude é enfatizada na cultura popular. Durham destaca 

que a linha entre o que é ser uma criança ou um adulto, sob este ponto de vista, se tornou 

estreita, pois as crianças estariam sendo envelhecidas cada vez mais cedo, enquanto que dos 

adultos era requerido o melhor para permanecer jovem. 

O humor aqui, aliado às fotos de adolescentes nas colunas, atestam que a sociedade 

que ria e consumia O Estado aceitava a sexualização de meninas adolescentes, lançando mão 

do Efeito Lolita, como descrito por Durham. Vale lembrar que, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a pedofilia é considerada uma patologia desde a década de 1960. 

As meninas que apareciam no jornal, assim como a idade levantada por Soiza, classifica essas 

garotas como adolescentes e não crianças, as quais, de fato, correspondem às vítimas da 

pedofilia. Todavia, é perceptível uma adoração a jovialidade das mulheres e os ares infantis 

não surgem como impossibilitadores da sexualização, mas antes, o contrário. Minha 

argumentação vai no sentido de enfatizar o quanto o meio cultural é capaz ou não de operar 

influências, inclusive sobre patologias, como é o caso da pedofilia, pois o gênero parece fator 

determinante nesta questão. Durante os 4 anos de jornal que pesquisei não encontrei uma 

tirinha sequer que sexualizasse um menino adolecente,  estes também nunca configuraram 

como alvo das colunas sociais. Segundo relatório da OMS, a quantidade de homens pedófilos 

é 10 vezes maior do que a quantidade de mulheres sob a mesma condição. Da mesma forma, 

as vítimas da pedofilia constituem em sua maioria meninas e, em muito menor proporção, 

encontram-se os meninos57. 

A incongruência aqui, se coloca no fato de Soiza descobrir que a garota que ele 

supunha ter 16 anos, na verdade tem 60. Além disso, a juventude feminina é sexualizada ao 

ponto de que uma mulher de 60 anos se torna inútil do ponto de vista da investida sexual de 

Soiza. 

 

 
57 <https://saraproton.jusbrasil.com.br/artigos/566664649/mulheres-pedofilas-precisamos-falar-delas> Acesso 

em: 17/02/20. 

https://saraproton.jusbrasil.com.br/artigos/566664649/mulheres-pedofilas-precisamos-falar-delas
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Figura 49: Vacina contra AIDS. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 27/05/1987.  

 
O tema das doenças sexualmente transmissíveis também se fez presente em muitos dos 

enredos criados por Bonson, reafirmando a presença do sexo no humor mesmo em temas 

sérios, como os de saúde pública. Na imagem acima, Wadirene é representada à porta do 

banheiro da casa de Dona Heloísa, contestando a demora de Henricão: “Você não vai sair 

mais desse banheiro, não? Preciso limpá-lo”. No segundo quadrinho, de dentro do banheiro, 

surge Henricão, sentado no vaso sanitário, folheando uma revista de mulheres nuas como se 

pode inferir pela capa que contém a palavra Playboy, além da pilha de revistas ao lado do 

surfista. “Ora, não enche o saco, sua mocréia!”, responde grosseiramente Henricão à 

reclamação de Waldirene. É quando a mãe do garoto, Dona Heloísa, surge para interferir: 

“Deixa, Waldirene, ele tá se vacinando contra a AIDS...”. 

A década de 1980 foi marcada pela descoberta do Vírus da Imunodeficiência Humana 

[VIH], que leva as pessoas contaminadas a desenvolverem um quadro imunológico conhecido 

como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida [SIDA], a qual ficou popularmente mais 

conhecida pela abreviação das iniciais em inglês: AIDS (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome). O tema atingiu o país com alarde desde o fim dos anos 1970 e se tornou 

recorrente no jornal O Estado das mais diversas formas. Foram dúvidas, esclarecimentos, 

campanhas governamentais, notícias nas páginas policiais, pessoas famosas portadoras do 

vírus, número de mortos e, inclusive, muita desinformação sobre o tema. 

O pânico, alvoroço e desinformação sobre o tema não passaram despercebidos aos 

olhos de Bonson, que lançou mão dele a fim de acionar o humor em diversas de suas tirinhas. 

Uma vez que relacionava o sexo diretamente à uma doença mortal, como era retratada a 

AIDS/SIDA no período, o humor percebe um campo de atuação. No caso da tirinha em 

destaque, o humor reside no fato de Dona Heloísa demonstrar saber que enquanto seu filho 
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estivesse em casa, implicitamente se masturbando, ele estaria seguro perante à contaminação 

de um vírus sexualmente transmissível. 

Na cidade de Florianópolis, o tema teve peculiar repercussão em virtude de um caso 

amplamente reportado pelo O Estado. No ano de 1987, a polícia abriu um inquérito policial a 

respeito de um grupo de pessoas que estariam se reunindo num apartamento no bairro 

Trindade e, deliberada e intencionalmente, disseminando a doença através de seringas 

contaminadas pelo uso de drogas. O caso foi reportado ativamente pelo jornal em tom 

sensacionalista.58 Há, inclusive, uma tirinha na qual Bonson se refere ao bairro como 

“TRINDAIDS”. Em muitas das situações que a sacanagem ativa a questão da AIDS/SIDA, as 

personagens Soiza e Henricão aparecem enraivecidos atrás de mulheres com as quais 

transaram para tirar satisfação sobre a possibilidade de terem sido contaminados por elas. Em 

todas estas situações, as personagens apontam para suas parceiras como disseminadoras de 

doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Figura 50: Baita perobão. 

 
BPESC. Obras raras. O Estado. Florianópolis, 25/06/1989.  

 
Das temáticas mais presentes na construção da sacanagem tal qual a percebo, a 

homossexualidade como ferramenta de piada foi, sem dúvida, um dos conceitos essenciais 

para pensar a categoria, como demonstra a tirinha acima: “DING DONG”, o sonoplasta 

Alaor, empenhado por Soiza numa pesquisa de intenção de voto, toca à campainha de uma 

porta aleatória. Abre a porta do apartamento 24 uma mulher simpática e bastante receptiva: 

“Olá, bonitão, vai entrando...” Alaor, que faz toda a pesquisa de intenção de voto buscando 

 
58 Sobre o tema conferir: AMORIM. Graziele R. Outsiders do bairro Trindade: “Pacto da morte” ou “Gangue da 

Aids”? Para além da construção de um episódio (Florianópolis 1987). Mestrado em História. Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 
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sexo, logo pensa: “Ôpa! Choveu na minha horta!”. É então que entra em cena o elemento 

surpresa, sob a porta do apartamento, a mulher é apresentada de corpo inteiro, ao passo que 

Alaor dá as costas e foge apressado: “Sabia! Tava moleza demais. Baita perobão, meu!”. A 

mulher é representada com pêlos nas pernas, trajando roupas íntimas sensuais e responde 

ofendida: “Preconceituosa! Enrustida!”. 

A perna com pêlos e os trajes íntimos associados ao comentário de Alaor, demonstram 

que se trata de uma travesti ou transexual. Novamente o número utilizado para designar o 

apartamento, passa uma mensagem: o algarismo 24 é popularmente conhecido por relacionar-

se à homossexualidade e, por isso, é constantemente utilizado em piadas e comentários 

jocosos sobre homossexuais.59 

As palavras proferidas pela mulher para adjetivar Alaor, no feminino, são 

intencionalmente utilizadas para ressaltar a incongruência de gênero que advém da situação e 

das expectativas do sonoplasta. Após a rejeição de Alaor, a mulher o acusa de estar 

cometendo preconceito e finaliza chamando-o ao mesmo tempo de “preconceituosa” e 

“enrustida”. Se, por um lado, a fala ressalta a consciência de que a atitude do sonoplasta é 

preconceituosa, por outro tenta ofender Alaor caracterizando sua rejeição como uma 

consequência do fato de ele não saber que é homossexual. 

A sacanagem, reside no fato de Alaor ter sido surpreendido e mal sucedido em sua 

tentativa de obter sexo, demonstrada, sobretudo, pelo medo da personagem ao perceber que 

encarava uma travesti. A mensagem nesta tirinha é de que travestis devem ser evitadas. Alaor 

foge, informando que se ficasse, provavelmente seria assediado. O humor, como uma 

performance que tem funções sociais, estabelece e reforça fronteiras de grupos. Ao lançar 

mão deste tipo de piada, estigmatiza-se homossexuais e transexuais como sujeitos indesejados 

e, consequentemente, torna possível que sujeitos heterossexuais e cissexuais demonstrem 

certo senso de superioridade devido à sua orientação sexual e identidade de gênero (NASH, 

2014, p. 343-344). Apesar da incidência drasticamente menor, as personagens homens se 

portam com muito mais medo do assédio, geralmente advindo de pessoas homossexuais e/ou 

trangêneros, o qual não se efetiva em nenhuma tirinha, do que as personagens mulheres que, 

com alta frequência, aparecem sendo assediadas. 

De acordo com a teoria da incongruência, a existências de piadas homossexuais 

apenas atestam a heteronormatividade de uma sociedade. Como destacou Nash, indivíduos 

 
59 O número 24 é um número utilizado no jogo do bicho para fazer referência ao grupo do veado, animal este, 

por sua vez, associado a homens homossexuais. 
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que se engajam em relações sexuais ou se identificam como atraídos por pessoas do mesmo 

sexo, estão em direto desacordo com a heteronormatividade (2014, p. 343). Neste caso, não 

apenas a orientação sexual é colocada em questão, mas a binaridade de uma sociedade 

heterormativa que não aceita outras performances que não sejam homens e mulheres 

correspondentes ao seu sexo biológico. 

O problema deste tipo de humor, levado a cabo n’O Estado, contra homossexuais é 

que eles se utilizam de estereótipos e criam uma representação única das homossexualidades, 

geralmente perpassadas pela feminilidade e confundida com formas de travestilidade e 

transgeneridade. O humor, desta forma, atesta a inserção problemática de homossexuais, 

travestis e transgêneros na sociedade e lhes confere um lugar de anormalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi gestado e proporcionado, mais do que qualquer outra coisa, pelos 

caminhos que tomei durante estes três anos de trajetória como uma estudante, pesquisadora e, 

sobretudo, como aprendiz. Meu problema de pesquisa foi se transformando conforme o 

contato com as fontes ia se delineando, mas também de acordo com minha própria 

transformação como mestranda e pesquisadora. 

A proposta da sacanagem, como expliquei, surgiu no decorrer da investigação, 

conforme a pesquisa no jornal foi se apresentando. O sexo, revelado a priori pelas tirinhas, se 

mostrou presente em uma gama mais ampla de textos e imagens publicadas n’O Estado. Foi 

esta constatação que abriu esta pesquisa, que a princípio visava tratar apenas dos estereótipos 

acionados pelas tirinhas Waldirene A AM, à reflexão do conteúdo veiculado pelo 2° Caderno 

como um todo. 

Optei por relacionar parte do conteúdo do jornal com o contexto da ditadura e buscar 

apreender os contornos morais operados sobre o discurso sexual que precedia e perpassava o 

período de sua circulação. Intrigou-me perceber que um discurso sexual circulava à revelia de 

paradigmas de moralidade que perpassavam o período. Contudo, o humor que acompanhava o 

discurso sexual nas tirinhas esteve também fortemente atrelado aos demais conteúdos do 

jornal. Essa correspondência mostrou-se fundamental à compreensão daquilo que chamei de 

sacanagem. A pesquisa nos quase 5 anos d’O Estado serviu para perceber que o discurso 

sexual ocupou o espaço público, principalmente envolto por piadas, provocações e deboches 

que pareciam autorizar tal inclusão e, na maioria das vezes, acionar preconceitos e 

estereótipos. 

A recorrência do sexo no humor não constitui um fenômeno exclusivo à década de 

1980, tampouco é uma invenção brasileira, pois, como vimos, tabus constituem-se como 

recurso fácil para a execução de incongruências, tão caras ao exercício do humor. Contudo, a 

presença de tal tema no projeto editorial d’O Estado, mostrou-se, a meu ver, peculiar. 

principalmente quando pensado no contexto da época, perpassado por processos como a 

Revolução Sexual, a Ditadura Militar, a produção das pornochanchadas; ou, até mesmo se 

comparados com os jornais de grande  circulação em Santa Catarina nos dias de hoje. 

Sendo assim, o objeto da sacanagem no jornal O Estado, fez-se relevante para análise, 

uma vez que contou repetidamente com a incidência de temas que muito tinham a dizer sobre 
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a sociedade que os consumia. E foram sobre estes temas que busquei trazer reflexões no 

decorrer dos capítulos 2 e 3. 

Segundo Judith Butler, o primeiro passo para operar qualquer transformação em uma 

sociedade, é assumir que existem agentes por trás de qualquer ação. Sem agentes, não haveria 

agência e, consequentemente, também não haveria potencial para iniciar a transformação das 

relações de dominação (1990, p.25). As análises do conteúdo do jornal permitiram concluir 

que a sacanagem era produzida por homens e, portanto, direcionada também aos homens, 

sobretudo os heterossexuais. Pois, como vimos, estes muito pouco figuraram como objeto 

desta sacanagem, destacando como alvo as mulheres e os homossexuais. Neste sentido, as 

piadas e anedotas acionadas pelos colunistas, repórteres e cartunistas do O Estado respondiam 

ao humor hegemônico do período. 

Vale ressaltar que para que os corpos das mulheres protagonizassem as notícias com 

apelo sexual, o humor não era, necessariamente, acionado. Contudo, todas estas aparições 

respondiam a um padrão de beleza que impunha o que era ser uma mulher bem-sucedida para 

a sociedade que consumia o jornal, corroborando, ao cabo, com a compreensão do conteúdo 

produzido pela sacanagem. 

Já a análise das tirinhas mostrou que, longe de poderem ser classificadas como 

feministas, elas deram destaque a uma empregada doméstica afrontosa e com alguma 

autonomia sobre seus desejos sexuais e escolhas de vida. Waldirene era explorada, mas nunca 

deixou de utilizar suas táticas diante da condição que enfrentava, tanto como mulher quanto 

como empregada doméstica. Waldirene era uma protagonista desonesta, mas audaciosa e 

esperta, ao passo que Soiza, Alaor, Henricão e Adroaldo eram homens, apenas desprezíveis. 

Soiza e Alaor eram assediadores e corruptos, Henricão era preguiçoso, incompentente com 

seus estudos, sua banda e com suas investidas sobre as mulheres, Adroaldo era um marido 

ausente, mulherengo e também desonesto. 

Waldirene, portanto, destaca-se nesta análise por assumir características ambíguas. Tal 

ambiguidade parece estar de acordo com aquela presente em outras personagens mulheres 

criadas por cartunistas homens, como ressaltou Cíntia Crescêncio. Segundo a autora, o papel 

dos homens na produção de um humor feminista durante o período em questão é marcado por 

ambiguidades, assim como suas personagens mulheres, normalmente, também o eram (2016, 

p. 265). Se estes homens ridicularizavam o machão, para isto também representavam as 

mulheres como objeto sexual. Se estas mulheres são liberadas, são também culpabilizadas, 
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são questionadoras ao mesmo tempo que são submissas, satirizam os homens, mas continuam 

sendo representadas como objetos de consumo. 

Waldirene, neste sentido, se assemelha muito com a personagem Rê Bordosa60, criada 

também na década de 1980, pelo cartunista Angeli. Tal qual Rê Bordosa, Waldirene era uma 

mulher que bebia, morava sozinha, rejeitava o casamento e vivia nos “bailões”, além de 

demonstrar interesse e transar com quem desejasse. As personagens estavam longe de ser as 

moças recatadas ou esposas ideais, correspondentes ao ideal de uma sociedade machista e 

patriarcal. Contudo, a liberdade vivida pelas duas protagonistas era mesclada com degradação 

e abuso. Ou seja, a ambiguidade de Waldirene encontra-se no fato de a empregada assumir 

características almejadas pelas lutas feministas ao mesmo tempo que surge como uma das 

principais vítimas de abusos físicos e psicológicos realizados pelas personagens masculinas. 

O momento das considerações finais é um momento para reflexão, bem como para  

revisitar a trajetória, a escrita e as leituras. Neste sentido, o que mais se destacou nesta 

trajetória foi o movimento e a impermanência. A todo momento, durante este estudo, notei 

que os caminhos iam se reformulando, guiando-me muitas vezes a lugares que eu não 

esperava. Comecei esta pesquisa com a ideia de que as tirinhas Waldirene A AM eram 

transgressoras, porque veicularam um discurso sexual num periódico de grande circulação na 

capital catarinense. Ao acessar os jornais percebi que as tirinhas correspondiam a um 

movimento muito maior, no qual todo o jornal estava engajado. Aprendi que humor se 

concretiza, principalmente, sobre incongruências e, portanto, falar de coisas que não deveriam 

ser faladas acaba por constituir um recurso fácil. Dentre os tabus, o sexo constituiu-se 

recorrente no humor. Desta forma, relacionar sexo ao humor constituiu, mais do que tudo, 

uma fórmula fácil. 

No entanto, percebi que ao construir um humor que recorria ao sexo e, nesse 

desenrolar, atacava mulheres e homossexuais, as tirinhas de Bonson nada tinham de 

transgressoras. A sacanagem, neste sentido, criou e replicou preconceitos e estereótipos sobre 

sujeitos que constantemente já eram ridicularizados. Agredir mulheres numa sociedade 

patriarcal é fácil, na mesma medida que zombar de homossexuais numa sociedade 

heteronormativa também o é. Onde um padrão de beleza rígido e único é levado a cabo, rir de 

tudo aquilo que se encontra fora dele responde apenas a uma fórmula reacionária. Todavia, 

 
60 A personagem, criada por Angeli, surgiu na revista Chiclete com Banana, na década de 1980, e ficou 

amplamente conhecida. Rê era uma mulher de aproximadamente 40 anos, alcoólatra, ninfomaníaca e desprovida 

de bom senso. Em 1987, Angeli, resolveu matar sua própria personagem. 
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Bonson me mostrou que a resposta não era tão simples e que uma constatação não leva 

necessariamente a outra. Afinal, se alguma coisa poderia ser trangressora nas tirinhas 

Waldirene A AM não era a existência do sexo em si, mas de uma empregada doméstica que 

enfrentava seus patrões e assumia os seus próprios desejos. 

A sacanagem, em conclusão, parece ter vindo ocupar o espaço aberto pelas 

pornochanchadas, pois, tal qual as fontes analisadas neste trabalho, o gênero cinematográfico 

brasileiro aliava a presença de um humor sexual ao conservadorismo de uma sociedade 

forjada sobre moldes racistas, patriarcais e heteronormativos. Esta, portanto, parece surgir 

como a resposta mais plausível à contradição levantada em uma sociedade que, ao mesmo 

tempo, respondia à uma política restritiva sobre o discurso sexual e ria das pornochanchadas e 

da sacanagem veiculada pelo O Estado nos anos seguintes ao término da ditadura. 

Este trabalho, mais do que tudo, buscou propor uma reflexão sobre o sexo enquanto 

um discurso presente nas obras humorísticas d’O Estado. As respostas encontradas aqui 

servem para compreender um pouco melhor a sociedade que respondia àquilo que chamei de 

sacanagem. Neste sentido, são trazidas à reflexão muito mais com o intuito de abrir o tema do 

que encerrá-lo. 
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