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RESUMO 

 

Resumo: Na presente pesquisa, o objeto de interpretação se trata das charges de Plínio 

Salgado (1895-1975), ilustradas pelo chargista Théo (1901-1980), disponibilizadas na revista 

ilustrada “Careta” (1908-1960). Desse modo, as charges foram encontradas mediante a 

pesquisa em relação à candidatura do Partido de Representação Popular (PRP) nas eleições à 

presidência, no ano de 1955. As questões discutidas ao longo desse texto, contribuíram para 

compreendermos acerca da charge como elemento de pesquisa acadêmica, o simbolismo 

integralista apresentado pelo chargista durante a eleição presidencial, além de entender a 

representação de Plínio Salgado como “lanterninha” pelo Partido de Representação Popular, 

no ano de 1955. 

 

Palavras-chave: Plínio Salgado; Partido de Representação Popular; Revista Careta; 

Integralismo; charges. 

 

Linha de Pesquisa: Poder, Mercado e Trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 Na introdução dessa presente pesquisa, observamos a relevância da figura de Plinio 

Salgado acerca dos estudos acadêmicos. De maneira geral, Salgado se insere no contexto 

político através da Ação Integralista Brasileira e do Partido de Representação Popular. Por ser 

um dos principais líderes do integralismo, movimento criado através do Manifesto Integralista 

de Outubro de 1932, essa personalidade tinha ligação com o ideal nacionalista católico de 

extrema-direita, bem como relação com o movimento fascista europeu. Depois de alcançar 

destaque nacional, através da relação com o governo de Getúlio Vargas, Plínio Salgado foi 

acusado de manifestações contra a governança vigente, sendo preso e exilado em Portugal. 

Aliás, alvo dessa pesquisa, o Partido de Representação Popular (PRP) foi criado por Salgado 

em 1945, depois deste retornar do exílio, se tornando candidato à presidência, em 1955. Após 

o início da Ditadura no Brasil, em 1964, com a extinção dos partidos políticos, se alinhou à 

Aliança Renovadora Nacional (Arena) e conquistou dois mandatos na Câmara dos Deputados. 

Assim, o objeto de interpretação dessa pesquisa se trata do conjunto de charges 

relacionadas a Plínio Salgado (1895-1975), ilustradas pelo chargista Théo (1901-1980), 

disponibilizadas na revista “Careta” (1908-1960). As caricaturas foram encontradas mediante 

a pesquisa em relação à candidatura do Partido de Representação Popular (PRP) nas eleições 

à presidência, no ano de 1955. Logo, no contato com essa fonte de pesquisa, delimitamos 

informações relacionadas a tipologia da revista, o chargista envolvido, bem como a 

compreensão da época em que este conjunto de charges foi publicado, ao entender a 

importância desse líder integralista. 

 Em primeiro lugar, numa análise sobre a tipologia da revista “Careta”, observamos 

que esta pertencia à imprensa periódica brasileira do início do século XX, bem como 

circulava nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Podemos apontar para uma coleção com 

vários números dessa revista, se encontra na hemeroteca nacional digital1. Originada em 1908, 

essa revista era publicada semanalmente e possuía inovação na maneira como apresentava sua 

comunicação social e representação gráfica. Observamos que a relevância está na influência 

do convívio entre imprensa e literatura, ou seja, na relação com intelectuais de 

comportamento boêmio, tendo como colaboradores o escritor Olavo de Bilac (1865-1918), 

bem como contar com profissionais de grande renome em suas ilustrações, como os 

relevantes chargistas Théo, J. Carlos (1884-1950) e Alfredo Storni (1881-1966). 

 
1  Mais da coleção pode ser vista no site da Hemeroteca Nacional Digital, disponível no endereço: < 

http://bndigital.bn.gov.br/ >. 

http://bndigital.bn.gov.br/


 

 

 Nascido em Salvador, o chargista com pseudônimo Théo, mais conhecido como 

Djalma Pires Ferreira, teve sua primeira aparição na imprensa coincidindo com a vibração 

política competitiva entre Rui Barbosa e Epitácio Pessoa nas eleições presidenciais de 1919. 

Seus primeiros trabalhos foram publicados na imprensa local pelo jornal da “Tarde” (1918-

1922) e no “Diário de Notícias” (1919), sendo transferido, depois em 1922, para o Rio de 

Janeiro, onde passou a colaborar com mais frequência nas publicações da revista “Don 

Quixote” (1917-1927). A seguir, ingressou em outras publicações ilustradas, entre elas a da 

revista “Careta”, colaborando entre 1926, intermitentemente, até o final do periódico, em 

1960. O caricaturista sofreu influência de vários desenhistas da época, utilizando-se deles para 

formar sua personalidade, com segurança pelo traço e pela destreza do desenho.2  

 Nesse momento político das eleições de 1955, Théo ilustrou caricaturas do líder 

integralista Plínio Salgado. De acordo com a biografia de Salgado, escrita por Leandro Pereira 

Gonçalves, a candidatura para as eleições nesse mesmo ano se tornou um marco, pois o 

integralismo ampliaria seu número de adeptos. Dessa maneira, a candidatura se constituiria 

numa estratégia política para promoção de si próprio, bem como a necessidade de fortalecer a 

doutrina integralista nacional cristã.3 

 Através das informações do portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), notamos que 

em 21 de março de 1955, o Partido de Representação Popular (1945-1965) lançou 

oficialmente a candidatura de Plínio Salgado à sucessor de João Café Filho, governante desde 

o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. Segundo o site, a principal ideia do PRP, ao indicar 

Salgado, era dividir e diminuir os votos dos demais candidatos que estavam disputando a 

presidência, como Juscelino Kubitscheck pelo Partido Social Democrático (PSD), Juarez 

Távora pela União Democrática Nacional (UDN), bem como Adhemar Barros pelo Partido 

Social Progressista (PSP). O portal de informações cita que, concorrendo sem companheiro de 

chapa, Plínio Salgado perderia aquelas eleições, ao obter cerca de 714 mil votos, sendo esses 

dados 8% da votação total.4 

 Diante das charges escolhidas, três questões importantes serão discutidas, como as 

possibilidades de pesquisa relacionadas a charge como documento histórico, qual era o 

simbolismo integralista na eleição presidencial de 1955, bem como a posição de lanterninha 

do candidato do Partido de Representação Popular. A partir do foco dado pelo chargista Théo 

 
2 LIMA, Herman. História da Caricatura no Brasil. Rio de Janeiro, 1963. v.1, p. 1388. 
3 GONÇALVES, Leandro Pereira. Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-

1975). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais (ICS), 2017. 
4 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Verbete sobre o Partido de Representação Popular. Disponível em: < 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-de-representacao-popular-prp >. Acesso em 

15 de nov. de 2019. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-de-representacao-popular-prp


 

 

em suas ilustrações críticas sobre Plínio, na primeira seção desse texto, denominada “Charge 

como possibilidade de pesquisa”, analisaremos o conceito de caricatura, questionaremos a 

validade das fontes visuais como documentos e compreenderemos a utilização do método 

qualitativo de pesquisa, empregado para análise desse tipo de fonte imagética. Aliás, como 

apontamos acima, a metodologia qualitativa observada durante a pesquisa será parcialmente 

aplicada nas fontes selecionadas, resultando em mais duas seções. Assim, evidenciaremos o 

carácter simbólico da Ação Integralista no Brasil, para compreender a inserção de tais 

símbolos nas charges pesquisadas sobre Plínio Salgado. Ademais, apontaremos a posição 

dessa personalidade ligada ao Partido de Representação Popular, na eleição para a presidência, 

nesse mesmo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CHARGE COMO POSSIBILIDADE DE PESQUISA 

 Nessa primeira sessão, observaremos a utilização da charge como possibilidade de 

pesquisa. No início, devemos lembrar que Djalma Pires Ferreira, mais conhecido pelo 

pseudônimo de “Théo”, desenhou o conjunto de charges de Plínio Salgado, disponibilizadas 

na revista “Careta” e objeto dessa pesquisa. A partir dessas ilustrações, levantaremos questões 

relevantes acerca do termo caricatura, a sua distinção em relação a outros conceitos como 

charge, cartum e tirinha; quais os elementos relevantes numa charge e a importância dessas 

imagens como fontes documentais; além de observar a relação dessas fontes com o contexto 

de manifestação social, ligada as classes subalternas; também, será relevante compreendermos 

acerca de certa metodologia qualitativa de pesquisa para interpretar melhor esse tipo de fonte 

visual e entendermos as diferentes etapas de análise chamadas “Interpretação Formulada” e 

“Interpretação Refletida”, para captar a visão do chargista sobre o fenômeno social abordado. 

Para abordar tais temas, citaremos teóricos significativos como os investigadores brasileiros: 

Rodrigo Patto Sá Motta, Vinícius Liebel, Ulpiano de Bezerra Menezes, Wivian Weller, 

Marcelo Romero, Marcelo Almeida; bem como relevantes pesquisadores estrangeiros: Ernest 

Gombrich (1909-2001), John Pocock (Londres, 1924), Edward Thompson (1924-1993), Karl 

Marx (1818-1883), Roland Barthes (1915-1980), Charles Pierce (1839-1914), Karl Mannheim 

(1893-1947), Ralph Bohnsack (Alemanha, 1948), Max Imdahl (1925-1988) e Carlo Ginzburg 

(Turim, 1939). 

Num primeiro momento, compreenderemos a validade das fontes visuais como 

documentos. No livro “Testemunha Ocular: história e imagem”, publicado em território 

nacional em 2004, Peter Burke (Reino Unido, 1937) aborda a utilização das imagens como 

meios de persuasão na transmissão de informações, testemunhando antigas formas de 

conhecimento. Dentro dessa conjuntura, Burke aponta em suas pesquisas que, também, o 

testemunho imagético necessita ser colocado em contextos, sendo que o historiador deve 

saber ler nas entrelinhas, observando-se os detalhes mais significantes. Segundo a citação 

desse autor: 

O testemunho das imagens necessita ser colocado no ‘contexto’, ou melhor, em uma 

série de contextos no plural (cultural, político, material, e assim por diante) […]. 

Uma série de imagens oferece testemunho mais confiável do que imagens individu-

ais […]. No caso de imagens, como no caso de textos, o historiador necessita ler nas 

entrelinhas, observando os detalhes pequenos, mas significativos – incluindo ausên-

cias significativas – usando-os como pistas para informações que os produtores de 

imagens não sabiam que eles sabiam, ou para suposições que eles não estavam cons-

cientes de possuir.5 

 
5 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Tradução de Vera Maria Xavier dos Santos. Revisão 

técnica Daniel Aarão Reis Filho. Bauru: Educ., 2004, p. 237-238. 



 

 

 

Desse modo, Marcelo Almeida6 destaca Ulpiano de Bezerra Menezes acerca da vali-

dade das fontes visuais como documentos. Para Menezes, as imagens estão relacionadas a 

complexidade do jogo social, logo merecem a mesma atenção das demais fontes utilizadas 

pelos pesquisadores.7 

 Num segundo momento, devemos salientar que o termo caricatura se distingue de 

charge, cartum ou até tirinha. Diferentemente do conhecimento comum, Rodrigo Patto Sá 

Motta aponta o desenho caricatural como um elemento inicial para as demais classificações 

propostas, como a charge e o cartum. Segundo ele, as charges são utilizadas comumente para 

apontar fatos ou acontecimentos específicos com comentários críticos às pessoas e as 

situações próprias. Já o cartum se trata de uma ilustração de estilo mais livre, ao se dedicar à 

temática atemporal e universal, ignorando personagens. Desse modo citamos Sá Motta: 

As expressões ‘caricatura’ e ‘charge’ são, com frequência, utilizadas indistintamen-

te, e nessa área não há definições canônicas. De acordo com uma das mais acatadas 

propostas de distinção, a primeira retrataria figuras humanas conhecidas, enquanto a 

especialidade da charge seria a de abordar fatos ou acontecimentos específicos. Há 

também o cartum, um gênero de desenho de estilo mais livre, em que o autor geral-

mente ignora personagens ou fatos, dedicando-se a temática atemporal e universal. 

O cartum guarda estreita proximidade com as tirinhas ou histórias em quadrinhos, 

que também são tributárias da tradição iniciada pelo desenho caricatural.8 

 

 Além disso, Cássio Loredano também aponta uma diferenciação entre essas 

classificações de desenho, demonstrando distinções relevantes. Para o artista, a caricatura é 

um desenho de uma personalidade da vida real, artista ou político, que enfatiza os aspectos da 

pessoa de uma forma humorística, acentuando gestos, vícios e hábitos particulares da pessoa 

retrata. De acordo com ele, a charge é uma ilustração que tem por finalidade satirizar, por 

meio da representação caricatural, algum acontecimento contemporâneo acerca de 

personagens envolvidos. Ou seja, segundo o chargista, o cartum seria utilizado como 

comentário satírico de uma determinada situação atemporal.9 

 Marcelo Romero10 destaca que no texto “Arte e Ilusão”, Ernest Gombrich demonstra 

características sobre estudos da caricatura de época, ao distinguir artistas como caricaturista e 

 
6 SILVA, Marcelo Almeida. O reich, o traço e o riso: o nazismo segundo os caricaturistas da careta durante a II 
Guerra Mundial. In: Revista Discente do Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de 

Juiz de Fora: vol. 1, n. 2, jul e dez., 2015, p. 22. 
7  MENEZES, Ulpiano T. Bezerra. Rumo a uma “história visual”. Material didático produzido para aula 

ministrada pelo Departamento de História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo FFLCH/USP aos 14 de junho de 2005. (versão 2). p. 04. 
8 MOTTA, Rodrigo Pato Sá. Jango e o golpe de 1964 na caricatura. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2006, p. 15. 
9 TAVARES, Caroline. Humor e crítica no semanário Bundas. São Paulo: EXTRAPRENSA, USP, ano VII, n° 

13, dez. De 2013, p. 47. 
10 ROMERO, Marcelo. O governo Fernando Henrique Cardoso na charge de Angeli: os tons e contornos da 

crítica política no traço do artista. Universidade Federal de Juiz de Fora: Tese doutorado, 30 de set. 2015, p. 16. 



 

 

pintor de retratos. Para Gombrich, o caricaturista do século XVIII possuía o objetivo de 

revelar o caráter essencial do homem, buscando a deformidade perfeita e penetrando no 

interior do ser a partir de sua feiura. Já o pintor de retratos tinha, também, o intuito de revelar 

a essência humana, mas diferentemente da fabricação de caricaturas, seria a partir do sentido 

heroico.11 

 Aliás, o humor é um elemento importante para a pesquisa sobre caricaturas. Para 

Rodrigo Patto, o riso causa desconforto por causa do rebaixamento de quem se ri, visto que a 

sensação de superioridade está no sentimento de elevação em comparação aos defeitos do 

outro. Desse modo, utilizado pelos combatentes mais talentosos, o riso se torna a arma de 

ataque dos grupos subalternos, principalmente demonstrando uma ridicularização do 

conservadorismo. 12  Logo, Jorge Arbach aponta a charge como crítica humorística de um 

acontecimento específico. De acordo com ele, esse tipo de imagem é uma anedota gráfica 

relacionada ao espírito do momento e que se manifesta no humor através do riso, fazendo 

vínculo necessário com a realidade ao se referenciar fatos, pessoas ou personagens. 13 

Rozinaldo Antônio Miani, que destaca o humor da charge como forma consistente de crítica 

social ao estabelecer contradição entre personagem e situação real retratada, apresentando 

uma possibilidade do fato como crítica social.14 Entretanto, Alberto Gawryszewski aborda que, 

na essência, esse tipo de imagem desperta consciência crítica do leitor a partir da carga de 

agressividade nela contida.15 

Em concordância, destacamos a compreensão dessas fontes acerca do contexto de 

manifestação político-social ligada as classes subalternas. Nesta parte, novamente se torna 

relevante as teorias de Peter Burke: “As imagens não são nem um reflexo da vida social nem 

um sistema de signos sem relação com a realidade social, mas ocupam uma variedade de 

posições entre estes extremos”. 16  Em concordância, Marcelo Romero 17  destaca que John 

Pocock enfatiza como a linguagem política se insere no contexto político de certa época. Logo, 

 
11 GOMBRICH, Ernest. Princípios da caricatura. In: Arte e ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 4 ed., 2007, p. 

279-303. 
12 MOTTA, Rodrigo Pato Sá. Jango e o golpe de 1964 na caricatura. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2006, p. 21. 
13 ARBACH, Jorge Mtanios Iskandar. O fato gráfico: o humor gráfico como gênero jornalístico. São Paulo: 
USP/SP. Tese de doutoramento em Ciências da Comunicação, 2007. 
14 MIANI, Rozinaldo Antônio. As transformações no mundo do trabalho na década de 1990: o olhar atento 

da charge na imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista. Assis: UNESP/SP. Tese de 

Doutorado em História, 2005, p. 30. 
15 GAWRYSZEWSKI, Alberto. Conceito de caricatura: não tem graça nenhuma. In: Revista Domínios da 

Imagem. São Paulo: Universidade Estadual de Londrina, n. 02, maio de 2008. 
16 BURKE, Peter. BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Tradução de Vera Maria Xavier dos 

Santos. Revisão técnica Daniel Aarão Reis Filho. Bauru: Educ., 2004, p. 232. 
17 ROMERO, Marcelo. O governo Fernando Henrique Cardoso na charge de Angeli: os tons e contornos da 

crítica política no traço do artista. Universidade Federal de Juiz de Fora: Tese doutorado, 30 de set. 2015, p. 36. 



 

 

Pocock apresenta um método relevante acerca da análise de linguagens políticas, como atos 

de fala proferidos por atores políticos na linguagem disponível de sua conjuntura histórica. 

Assim, a difusão de linguagens é uma questão das autoridades elitizadas e intelectualizadas, 

mas também é a história de como o povo se apropriou da linguagem profissional para 

propósitos não profissionais.18Aliado a concepção de manifestação social ligada as classes 

subalternas, Edward Thompson questiona a consciência do ser social ao observar uma 

“História Vista de Baixo”, procurando compreender a experiência proporcionada pela 

realidade vivida na sociedade daquela época.19 Além disso, podemos nos referir as teorias de 

Karl Marx (1818-1883) acerca do condicionamento da população sobre processo de vida 

social, político e espiritual pelo modo de produção da vida material.20 

 Ademais, destacaremos a metodologia qualitativa de pesquisa acerca de fontes visuais. 

Para isso, observamos o mérito das investigações de Rodrigo Patto Sá Motta, já apontado no 

começo dessa pesquisa, bem como de Vinícius Liebel. Assim, os textos desses dois autores se 

tornaram referência de estudos sobre charges, sendo imprescindível numa análise sobre o 

assunto. 

Segundo Sá Motta21, a iconologia é um método de estudos das artes plásticas no 

século XIX e que teve como seu principal expoente Erwin Panofsky (1892-1968). Na obra 

Iconografia e Iconologia: Uma introdução ao estudo da arte da Renascença, Panofsky aponta 

a iconologia como um método de interpretação sintética advinda da análise exata dos 

elementos imagéticos, estóricos e alegóricos da obra de arte.22  Assim, o autor diz que é 

possível tirar proveito dessas metodologias de pesquisa para se analisar charges, sobretudo na 

compreensão das mensagens contidas na imagem, tratando-se como documento contendo 

informações a serem decifradas e sujeitas à crítica. Desse modo, para se extrair algum sentido 

da obra, implicar-se-ia um nível mais profundo de reflexão ao se distinguir a descrição 

iconográfica da interpretação iconológica. 23 

 Também, Sá Motta aponta que outra contribuição da linguística é a distinção entre os 

níveis de significados contidos nas imagens, como a denotação, que trata da representação 

 
18  POCOCK, John. G. H.; MICELI, Sérgio (Orgs.). Linguagens do ideário político. São Paulo: Ed. 

Universidade de São Paulo, 2003, p. 68. 
19 THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
20 MARX, Karl. O capital. São Paulo: DIFEL, 1985. 
21 MOTTA, Rodrigo Pato Sá. Jango e o golpe de 1964 na caricatura. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2006, p. 29. 
22  PANOFSKY, Erwin. Iconografia e Iconologia: Uma introdução ao estudo da arte da Renascença. In: 

Significado nas Artes Visuais. Tradução: Maria Clara F. Kneese e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2ª ed., 

1986, p. 55. 
23 MOTTA, Rodrigo Pato Sá. Op. cit. 



 

 

como percepção direta do leitor, e a conotação, que exige mais esforço de observação por ser 

um nível mais profundo de significação.24 Por conseguinte, Rodrigo Patto destaca que na 

semiologia os teóricos se ocuparam, em primeiro lugar, na análise verbal e linguística, por ser 

uma área de conhecimento dedicada ao estudo de signos, mas que depois houve uma 

incorporação problemática das imagens. Para ele, Charles Pierce (1839-1914), um dos 

pioneiros na semiótica, propôs uma tipologia básica para a análise dos signos, classificada em 

ícone, índice e símbolo, sendo que nas charges se encontram o uso simultâneo desses três 

tipos de signos. 25 Rodrigo Patto26 Sá destaca que só com Roland Barthes (1915-1980) que se 

iniciou um desenvolvimento teórico acerca da semiologia das imagens, quando este utilizou a 

categoria semiologia para análise imagética. 27  Aliás, aborda que uma das interessantes 

possibilidades de análise reside na compreensão de que as charges possuem figuras de 

linguagem decorrentes do discurso verbal, como exemplo podemos evidenciar a metáfora, a 

metonímia e a ironia. 28 

 Desse jeito, um referencial teórico relevante, apresentado por Vinícius Liebel29, se 

trata da investigação de um dos principais sociólogos ligados a investigação qualitativa, Ralf 

Bohnsack (Alemanha, 1948).30 De acordo com a citação de Liebel: 

Através do método qualitativo proposto por Bohnsack, uma análise mais profunda e 

capacitada de tais fontes se torna possível com a busca do significado documentário 

em contraposição ao simples sentido literal ou imanente (Bohnsack, 2008a, p. 156 et 

seq.). O conhecimento da natureza da imagem e de sua forma constitutiva auxilia na 

percepção dos diferentes níveis de sentido que uma fonte pode proporcionar, quais 

sejam, o nível imanente, o nível expressivo e o nível documentário (Mannheim, 

1964, p. 91 et seq. e Weller, 2005), gerando uma compreensão mais profunda não 

apenas sobre a fonte, mas também sobre o(s) produtor(es) e sobre a sociedade[..].31 

 

Assim, a pesquisa qualitativa destaca uma análise aprofundada das capacidades de 

fontes analisadas, buscando-se um possível significado documentário. Em seu texto “Qualita-

tive Methoden der Bildinterpretation und dokumentarische Methode”, Bohnsack32 aborda que 

o método documentário de interpretação remonta à Sociologia do Conhecimento de Karl 

 
24 MOTTA, Rodrigo Pato Sá. Jango e o golpe de 1964 na caricatura. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2006, p. 29. 
25 Ibid., p. 27-28. 
26 Ibid., p. 28. 
27 BARTHES, Roland. Elementos da Semiologia. São Paulo: Editoria Cultrix, 2006. 
28 MOTTA, Rodrigo Pato Sá, op. cit. 
29 LIEBEL, Vinícius (2010). A análise de charges segundo o método documentário, p. 02. 
30 BOHNSACK, Ralf. Qualitative Methoden der Bildinterpretation und dokumentarische Methode. Tradução de 

Luisa Gunther e revisado por Wivian Weller. In: Periódico Sociologias. Porto Alegre, ano 9, nº 18, jun./dez. 

2007. 
31 LIEBEL, Vinícius (2010). Op. cit. 
32 BOHNSACK, Ralf. Op. cit. 



 

 

Mannheim (1893-1947)33, bem como do contexto acerca da influência do método de análise 

iconográfica e de interpretação iconológica, utilizado por Erwin Panofsky (1892-1968)34. 

Desse modo, Libel aponta que o caminho a ser seguido pela interpretação não se dá apenas no 

campo artístico, mas também no campo sociológico, devendo-se tomar cuidado com os tipos 

ações analisadas nas charges. 35 No entanto, é preciso conhecer a origem do método documen-

tário de interpretação de imagens a partir da Sociologia do Conhecimento, descrita por Man-

nheim.36 Aponta-se que o conhecimento de natureza imagética e a forma constitutiva desta, 

auxiliaria na compreensão de diversos níveis de sentidos proporcionados por essa fonte, como 

nível imanente, nível expressivo e nível documentário. Também, tal concepção aponta para 

uma percepção mais profunda sobre o momento temporal acerca do meio autoral e social em 

que essa fonte se inscreve, ou seja, auxiliam na intenção, ação e predisposição mental des-

tes.37 

 Wivian Weller38 expõe a teoria de Mannheim39, sendo relevante o questionamento 

sobre a forma como a realidade social está constituída na imagem. Desse modo, o sociólogo 

aborda três níveis de sentido a serem considerados, como o sentido imanente, expressivo e 

documentário de ação prática. 40 Aliás, Weller41 indica que o método documentário se trata de 

uma forma de reconstrução interpretativa, ferramenta desenvolvida por Bohnsack42, que se 

difere de todas as outras abordagens qualitativas caracterizadas no uso prévio hipotético e de 

verificação no processo interpretativo. De acordo com ela, o objetivo da análise documentária 

está nos indícios dos espaços sociais atribuídas aos conjuntos do grupo investigado, bem 

como a reconstrução do olhar mundano e das ações práticas. 43 

 Além do mais, devemos entender a maneira como Vinícius Liebel destaca as diferen-

tes etapas de análise, denominadas como Interpretação Formulada e Interpretação Refletida. 

De acordo com ele, a primeira etapa se refere a compreensão do sentido imanente à imagem 

 
33  MANNHEIM, Karl. Beiträge zur Theorie der Weltanschaungsinterpretation. In: MANNHEIM, Karl. 

Wissenssoziologie. Neuwied: Luchterhand, 1964. 
34 PANOFSKY, Erwin. Iconografia e Iconologia: Uma introdução ao estudo da arte da Renascença. In: 

Significado nas Artes Visuais. Tradução: Maria Clara F. Kneese e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2ª ed., 

1986. 
35 LIEBEL, Vinícius (2010). A análise de charges segundo o método documentário, p. 02. 
36 MANNHEIM, Karl. Op. cit. 
37 LIEBEL, Vinícius. Op. cit. 
38  WELLER, Wivian. A contribuição de Karl Mannheim para a pesquisa qualitativa: aspectos teóricos e 

metodológicos. In: Periódico Sociologias. Porto Alegre, ano 9, nº 18, jun./dez. 2007, p. 262. 
39 MANNHEIM, Karl. Op. cit. 
40 WELLER, Wivian. Op. cit. 
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42 BOHNSACK, Ralf. Qualitative Methoden der Bildinterpretation und dokumentarische Methode. Tradução de 

Luisa Gunther e revisado por Wivian Weller. In: Periódico Sociologias. Porto Alegre, ano 9, nº 18, jun./dez. 

2007. 
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pesquisada, sendo a segunda etapa uma contextualização e análise histórica do tema associa-

do. Segundo a citação desse autor: 

O primeiro se refere à Interpretação Formulada, na qual apreensões de sentido ima-

nentes à imagem são expostas; e o segundo se refere à Interpretação Refletida, onde 

o tema da imagem, anteriormente identificado e analisado em sua condição imanen-

te, será contextualizado e analisado conforme sua historicidade. Essas duas fases 
metodológicas da interpretação, a saber, a Interpretação Formulada e a Interpretação 

Refletida, encerram em si, no caso do estudo de imagens, dois passos distintos. Essa 

divisão é largamente baseada no Método Iconológico de Panofsky (2006) e conta 

ainda com o Método Icônico do historiador da arte Imdahl (1988; 1996 b).44 

 

Como parte do Método Documentário apresentado por Bohnsack45, Liebel aponta o 

Método Icônico do alemão Max Imdahl (1925-1988)46. Conforme o pesquisador brasileiro 

salienta, na proposta icônica ressalta-se o estudo da constituição formal da imagem, 

observando-se aspectos como planimetria e perspectividade, contribuindo com a análise 

iconológica e proporcionando uma visão crítica sobre a tecnicidade imagética.47  Adiante, 

Liebel traça um paralelo sobre o método iconológico com a semiótica de Barthes 48 , 

especificamente acerca dos estudos sobre o nível conotação na interpretação de imagens.49 

 Por fim, observamos que o Método Documentário possibilita captar o entendimento 

do chargista sobre o fenômeno social abordado. Esse tipo de percepção acontece porque há a 

mudança de questionamento do observador, acerca da fonte pesquisada. Assim, conforme 

Liebel aponta, podemos sintetizar o Método Documentário em duas fases importantes, a 

Interpretação Formulada e a Interpretação Refletida. Na fase formulada de interpretação, o 

pesquisador50  utiliza subdivisões como a pré-iconográfica e a iconográfica, relativas às teorias de 

Panofsky.51 Segundo Liebel52 sobre Bohnsack53, na fase refletida de interpretação, por conta 

da inversão da questão “o que é” a fonte para “como” ela é constituída, se torna importante 

para uma mudança de perspectiva no entendimento sobre a compreensão da visão de mundo 
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45 BOHNSACK, Ralf. Qualitative Methoden der Bildinterpretation und dokumentarische Methode. Tradução de 
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do chargista e do “habitus” da sociedade ou grupo em questão.54 Inteligentemente, Vinícius 

Liebel aponta acerca dos elementos humor e violência, sendo que tais aspectos se relacionam 

com a perspectiva mundana e o ambiente vivenciado pelo produtor da charge.55 

 Além disso, abordamos aqui o “paradigma indiciário” de Carlos Ginzburg (Turim, 

1939)56, precursor da Micro-História. Para isso, citamos Emanuela Garcia Gomes57 sobre 

Ginzburg58 acerca da observação dos detalhes para revelar informações importantes, indo 

além de uma possível dedução. 59 Além de delimitar o campo de investigação histórica, Ginz-

burg fundamenta o processo do paradigma indiciário a partir da compreensão das formas de 

diferenciação. Ainda, conforme Ginzburg demonstra, compreendemos que a análise figurativa 

das aparências pode apresentar danos quando a postura interpretativa se dá na confiança em 

que obras de arte ou imagens podem fornecer uma mina de informações, interpretáveis sem 

relações da mentalidade e vida afetiva de época.60 

Por fim, enfatizamos que a partir de estudos sobre caricaturas, observa-se a emergên-

cia da memória do chargista ao demonstrar a visão política e social dos personagens retrata-

dos, na utilização desse tipo de fonte documental. Segundo Libel, o exame de charges caracte-

riza uma fonte de pesquisa diante dos historiadores, apontando para uma realidade política e 

social, enquanto compreendida como artefato de um grupo social específico. Desse modo, 

citamos esse pesquisador: 

Um exame detido da charge revela que sua caracterização enquanto fonte de pesqui-

sa para os historiadores não prescinde dessas considerações, em especial quando seu 
caráter lúdico se mescla com o julgamento político que a opinião revela. É preciso 

compreender que, enquanto artefato de um grupo social bastante específico e limita-

do (ainda que esse limite seja traçado pelo alcance do jornal no qual o desenho foi 

publicado), a charge aponta para uma tomada de posição frente a um contexto, ou 

seja, frente a uma realidade política e social.61 

 

Em concordância com Vinícius Liebel, abordamos o uso relevante desse tipo de fonte 

no ensino superior, em pesquisas ligadas ao contexto histórico estudado. Entretanto, 

percebemos que as charges utilizadas no ensino básico não possuem grande influência, tendo 

um papel de recurso ilustrativo. Mas Liebel destaca que as possibilidades de pesquisa com 
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Companhia das Letras, 1989, p. 63. 
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60 GINZBURG, Carlo. Op. cit. 
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esse tipo de fonte imagética no ensino de História na escola básica são promissoras, pois 

tratam de “espelhos privilegiados de uma visão contemporânea ao fato trabalho, carregando 

consigo a crítica, na maioria das vezes em forma de humor”.62 

Para finalizar essa sessão, notamos que a utilização da charge em pesquisas 

acadêmicas já vem sendo aplicada por diversos teóricos relevantes, bem como destacamos 

ligações voltadas para aspectos imagéticos, artísticos, caricaturais, humorísticos, políticos, 

sociais, linguísticos. Ademais, uma leitura qualitativa da charge foi muito bem evidenciada, 

além da relevância no uso desse tipo de fonte documental no ensino básico, ligado ao 

contexto histórico estudado. 
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2. PLÍNIO SALGADO NA GRANDE MÍDIA NACIONAL 

Na segunda sessão, analisaremos três charges com diferentes caricaturas de Plínio 

Salgado, sendo a primeira charge da revista “Careta” (RJ) e as demais ilustrações estão 

relacionadas aos jornais “Diário Carioca” (RJ) e “A Hora” (RS). Assim, levantaremos 

questões pertinentes, como quais os principais aspectos da grande mídia nacional no século 

XX, qual é a inovação trazida pela revista “Careta” em sua época, quem era Plínio Salgado, 

quais as características relevantes da Ação Integralista Brasileira, bem como qual seria a 

simbologia predominante desse movimento. Referenciamos autores relevantes do campo da 

História Política e Social, como Hélgio Trindade, Leandro Pereira Gonçalves, Odilon 

Caldeira Neto, Pedro Ivo Tanagino e Rodrigo Christofoletti; além de outros teóricos 

investigadores do integralismo brasileiro, como Douglas Josiel Voks (UNIOESTE), Ranielle 

Moura (UMESP), Clara Nogueira (UNESP) e Lorayne Ueócka (UNESP). 

Na análise dessa primeira charge (fig. 1), observamos a caricatura de Plínio Salgado e 

sua representação refletida no espelho. Numa interpretação da charge, vemos que esse 

personagem histórico foi reproduzido, pelo chargista Théo, trajando um bracelete com o 

“Sigma” e realizando o cumprimento “Anauê”, ambos importantes símbolos integralistas.  

 
Figura 1: Na (mesma) panela que todo mundo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2451, jun., 1955. 
 



 

 

Assim, se faz relevante observamos a questão do simbolismo, apresentado nessa 

charge da revista “Careta” (fig. 2), para compreendermos a questão da simbologia relacionada 

aos anos iniciais da Ação Integralista Brasileira (AIB). Na charge, a representação de Plínio 

Salgado no espelho repete os símbolos integralistas, bem como apresenta uma faixa 

presidencial. A imagem do espelho destoa da realidade, não só representada como menor, mas 

também de maneira inclinada, diferentemente do corpo físico real de Plínio Salgado. As 

cédulas no chão denotam o momento ligado a votação para presidência no ano de 1955. Já o 

cãozinho, ao lado de Salgado, é representado repetindo o gesto “Anauê”. 

 
Figura 2: Na (mesma) panela que todo mundo. 

 

 

Fonte - FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2451, jun., 1955. 

 

Douglas Josiel Voks aponta que a revista “Careta” foi uma publicação de sucesso, se 

constituindo basicamente pela crítica humorística, sendo que a política foi seu principal alvo 

de críticas, bem como também apoiava políticos. Assim, segundo o autor, dependendo da 

forma com as charges eram ilustradas, apresentariam um duplo poder, sendo estes a crítica e a 

desmoralização de uma imagem ou a elevação da confiabilidade e da popularidade de uma 

personalidade destacada nessas ilustrações. Voks aborda que, segundo a investigadora Laura 

Antunes Maciel, é provável que a “Careta” não fosse neutra em questões ligadas ao âmbito 

político, pois pertencia à classe dominante, trabalhando em favor de seus interesses. Maciel 



 

 

destaca o predomínio da mídia na construção de memórias hegemônicas, pois as notícias eram 

abordadas como parâmetro da realidade.63  

Voks aborda que a revista “Careta” foi um periódico carioca da editora Kósmos, 

circulante no comércio durante aproximadamente 50 anos, com respeitável destaque entre as 

demais publicações da mesma época e gênero. Segundo ele, juntamente com a revista “Fon-

Fon” (1907-1958), caracterizou-se como publicação que possuía variedade considerável em 

relação ao campo social. Essa revista tinha um design ousado, fato relevante acerca de 

experimentalismos gráficos por iniciativa de seu fundador, Jorge Schmidt. Desse modo, a 

“Careta” contou com a colaboração de cartunistas importantes como o gaúcho Alfredo Storni 

(1881-1966) e o carioca J. Carlos (1884-1950), sendo este último um dos maiores 

caricaturistas de época.64 Voks destaca, também, que a revista foi publicada de 1908 à 1960, 

tendo seus exemplares disponibilizados no acervo da fundação da biblioteca nacional, bem 

como na biblioteca digital da mesma instituição.65 

 Ranielle Moura salienta que em 1908, a revista “Careta” foi fundada por Jorge 

Schmidt, bem como diretor artístico o cartunista J. Carlos, além do diretor gráfico Pimenta de 

Melo, antigo editor da revista “O Malho” (1902-1953). Tal mudança sacudiu o mercado 

editorial da época, sendo que a primeira capa da revista trazia uma caricatura do Presidente 

Affonso Penna, além de trazer com frequência aspectos como ironia e crítica políticas, bem 

como textos, ilustrações e humor pautadas em assuntos cariocas e nacionais.66 

 Josiel Voks67, ao citar Cláudio de Sá Machado68, demonstra que as transformações do 

século XX se deu com o crescimento das cidades e alto número de alfabetizados em relação 

aos crescentes meios de comunicação escritos, sendo que aconteceria a perca do caráter 

artesanal, transformando essas empresas em grupos pautados na lucratividade. Voks salienta 

que revistas ilustradas ou periódicos são produtos de empresas sustentadas com a 

permanência de seus produtos no mercado. Assim, tais periódicos devem corresponder às 

expectativas do público consumidor, ao atingir o maior número de clientes. De acordo com 
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Machado, no início da revista “Careta”, tinha preocupação com abranger um grande público, 

ao abordar um conteúdo direcionado aqueles que possuíam condições socioeconômicas 

voltadas para consumidores efetivos desse tipo de revista ilustrada. Desse modo, enfatiza que 

os textos e as imagens respondiam aos interesses desse modelo público de leitor, tornando-se 

produtor destinado a comercialização e ao consumo, bem como também se utilizava de uma 

linguagem mais popular, entendida como aproximação com as classes subalternas, ou seja, 

aquelas menos alfabetizadas.69 

 Ranielle Moura aborda que, no final do século XIX e início do século XX, houve à 

inserção da fotografia nos jornais e nas revistas, coincidindo com o declínio do folhetim e 

cedendo lugar à informação. O aparecimento de temas políticos, esportivos e policiais, as 

colaborações literárias começaram por serem separadas nas páginas desses jornais e revistas, 

tornando-se publicações a parte. Assim, por conta desses aspectos que as revistas ilustradas 

cresceram, se transformando em importantes veículos de difusão das imagens fotográficas, 

com as charges como tipo de manifestação imagética relevante.70 

 Clara Nogueira71 cita Nicolau Sevcenko (1952-2014)72, destacando os anos iniciais do 

século XX com uma relação entre o surgimento e a consolidação das revistas ilustradas 

através das novas técnicas jornalísticas nacionais relacionadas a impressão e a edição. Desse 

modo, permitiram o barateamento extremo da imprensa, bem como o acabamento apurado e 

simples da matéria, ao tornar obrigatório o consumo de tais produtos no cotidiano das 

camadas alfabetizadas da cidade. Assim, criou-se esse um novo tipo de jornalismo, 

intensamente ilustrado e refinado. Logo, segundo a citação de Nogueira: 

Nicolau Sevcenko (2003, p.119) coloca de forma clara a evidente relação entre o 

surgimento e a consolidação das revistas ilustradas e as novas técnicas do jornalismo 

nacional nos anos iniciais do século XX: Novas técnicas de impressão e edição 

permitem o barateamento extremo da imprensa. O acabamento mais apurado e o 

tratamento literário e simples da matéria tendem a tornar obrigatório o seu consumo 

cotidiano pelas camadas alfabetizadas da cidade.73 

 

 Ainda, Nogueira enfatiza que, a partir do século XX, a imprensa se modernizava pelo 

uso de novos modelos gráficos e maquinário moderno, bem como em sua forma e conteúdo. 

De acordo com ela, a revista “Careta” circulou por 53 anos, desde 6 de junho até 5 de 
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novembro de 1960, sendo um modelo viável como exemplo representante de uma 

coletividade ansiosa por novidades nos hábitos e nos costumes, bem como símbolo de uma 

imprensa em dia com as novas formas de abordagem informativa.74 

 Ainda, Voks ressalta a imprensa brasileira deixando de ser tão literária e passando por 

significativas mudanças, atribuídas a vários fatores, como o aperfeiçoamento tecnológico, 

culminando em melhoramentos gráficos, acarretando em uma impressão mais rápida e 

volumosa, bem como a incorporação da fotogravura, presente nas ilustrações. Esse 

aperfeiçoamento das técnicas existentes, fez com que as charges pudessem ser impressas em 

papel couché, dando mais brilho e luminosidade, melhorando sua estética.75 Ademais, o autor 

pensa a imprensa brasileira com relevância na presença de charges, bem quando se fala em 

charges como transmissoras de transformações históricas. Assim, destaca que esse tipo de 

imagem surge no Brasil na segunda metade do XIX, período em que tinha como função 

principal a crítica, além de conter um texto que dava suporte narrativo, que acaba 

posteriormente, sendo abandonado.76 Ao citar Lorayne Ueócka (UNESP)77, evidencia que as 

charges tem um poder convincente, pois através das circulação de grande revistas e jornais, 

conseguiam atingir o imaginário popular, produzindo elementos capazes de persuadir o leitor 

através da força imagética e do humor malicioso, fruto irreverente da natureza das caricaturas.78 

Rodrigo Christofoletti destaca a linguagem simples e direta da caricatura política como 

responsável por atingir o receptor sem a necessidade de grandes análises para o seu 

entendimento. Assim, baseada na dualidade acerca da realidade e da representação, aponta 

que tal característica apresenta seu poder de crítica que é transmitida por meio do humor e da 

ironia, mas acentua que a caricatura é usada como escárnio, crítica formal ou até com a 

intensão de supervalorizar, superdimensionar alguém ou algum fato.79 

Christofoletti demonstra que, entre os anos de 1945 a 1965, a relação entre o 

integralismo e a imprensa brasileira foi de choques entre si. Desse modo, segundo esse autor, 

de um lado havia uma reação hostil e violenta manifestação antiplinista, sendo que do outro 

 
74  NOGUEIRA, Clara Asperti. REVISTA CARETA (1908-1922): SÍMBOLO DA MODERNIZAÇÂO DA 

IMPRENSA NO SÉCULO XX. In: Revista Miscelânea, Assis, vol. 8, jul./dez. 2010, p. 65. 
75  VOKS, Douglas Josiel. REVISTA CARETA E A SUA VISÃO SOBRE A SOCIEDADE BRASILEIRA: 
CHARGES E ESTEREÓTIPOS. In: Revista Infância, Sociedade e Educação. II Simpósio Nacional de 

Educação, 13 a 15 de outubro, 2010, p. 5. 
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lado havia a autoafirmação integralista. Assim, aponta que com essas acusações cresceram as 

disputas entre os dois lados, sendo que o enfretamento se tornou evidente a partir de 1957, 

com a intensificação das campanhas contra as comemorações integralistas. Logo, citamos 

Christofoletti: 

Entre 1945 e 1965, a relação entre o integralismo e os jornais da imprensa brasileira 

foi mediada por choques frontais. Longe de se manter indiferente, tal relação 

primava de um lado, pela hostil e virulenta manifestação antiplinista, e de outro, pela 

não menos contundente autoafirmação integralista. As acusações acirraram os 

ânimos de ambos os lados. Este enfrentamento tornou-se mais evidente a partir de 

1957, quando se intensificaram as campanhas contrárias às comemorações 

integralistas.80 

 

Mas quem foi Plínio Salgado? Na charge abaixo (fig. 3), observamos a caricatura de 

Plínio Salgado, representado com sua farda integralista, mais conhecida como camisa verde, 

bem como identificado de maneira cabisbaixa, com nariz apontando para o chão e olhos 

fugidios. Tais características são marcantes nesse personagem, especialmente por conta dos 

problemas vividos em sua trajetória política, com sua prisão e seu exílio em Portugal, desde 

1939, por conta do golpe de Estado Novo (em 10 de nov. de 1937) proferido por Getúlio 

Vargas (1882-1954), bem como o seu retorno ao Brasil, em 1945, e a fundação do pequeno 

Partido de Representação Popular (PRP), que teve pouca influência nas eleições presidenciais. 

Figura 3: Charge de Plínio Salgado. 

 

Fonte - “Diário Carioca”, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1945. 

In: GONÇALVES, Leandro Pereira. Plínio Salgado: um católico integralista 

entre Portugal e o Brasil (1895-1975). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais (ICS), 2017. 
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No texto “O Corporativismo e a Tríade Integralista: Miguel Reale, Plínio Salgado e 

Gustavo Barroso”, publicado em 2019, Odilon Caldeira Neto e Leandro Pereira Gonçalves 

abordam que o principal nome da AIB era Plínio Salgado. De acordo com eles, Plínio nasceu 

no estado de São Paulo, em 1895 e se destacou no modernismo da década de 20, com escritos 

alinhados a vertente nacionalista, participando discretamente da Semana de Arte Moderna, de 

1922. Esses dois historiadores apontam que na década de 30, o líder integralista formaria a 

AIB, o primeiro movimento de massa brasileiro, com normas que suprem as vontades 

individuais a favor da unidade do Brasil, sobrepujado por um Estado Integral, bem como a 

criação de uma complexa estrutura própria de propaganda e de imprensa.81 

Ainda, enfatizam que a doutrina apresentada pelo Chefe Nacional era incontestada 

pelos membros da AIB, tendo Plínio Salgado (1895-1975) como principal intelectual dentro 

da hierarquia do movimento, criando correntes de pensamento relacionadas a outros 

intelectuais integralistas, como Miguel Reale e Gustavo Barros. 82  Desse modo, os 

historiadores citados destacam o aspecto do caráter doutrinário católico, defesa da revolução 

espiritual ao revigorar a alma brasileira e resgatar raízes nacionais através da inserção do 

Estado Integral. Logo, os autores apontam que essa revolução visava a instituição 

corporativista ligada a um mecanismo intelectualizado para combater o comunismo, criando 

uma defesa contra o materialismo e uma valorização do espiritualismo na sociedade 

brasileira.83 

 A pesquisa, desses dois últimos autores, demonstra que o maior projeto revolucionário 

espiritualista de Plínio Salgado foi apresentado pela primeira vez em uma palestra, 

pronunciada na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1921, e que está inserida na obra “A 

Quarta Humanidade”. Segundo Salgado, era necessário a construção de uma quarta 

humanidade, ou seja, uma humanidade integralista, advinda de um processo revolucionário 

integral, baseado num corporativismo de estado, no qual iriam se fundar o Manifesto 

Integralista de 1932, produzido também por Plínio Salgado.84 Também, a partir da pesquisa de 

Hélgio Trindade, há o exemplo de representação integralista global da história humana, o 

desenvolvimento da publicação de Plínio Salgado denominada “A Quarta Humanidade”, de 

1934. Logo, ao estabelecer as linhas fundamentais da evolução humana durante o tempo, 

Salgado profetizava que este estágio da humanidade se localizaria na América Latina, 
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possuindo sutilezas dos instintos ligados à sua origem étnica indígena, bondade aguçada e 

grande espiritualidade.85 

No texto “O universo ideológico do integralismo”, publicado em 2016, Hélgio 

Trindade observa a ideologia integralista ao aprofundar sua hipótese como movimento de tipo 

fascista, destacando o fundamento que esse movimento possuía acerca de concepções 

esboçadas no Manifesto, bem como em rituais e normas estabelecidos diante do Chefe 

nacional. Desse modo, Trindade destaca o Manifesto Integralista de Outubro, de 1932, ligado 

a ética de inspiração cristã, relacionando-se com a crença no progresso moral do ser humano, 

sendo avaliado em favor da Família, da Pátria e da Sociedade. Assim, este humanismo 

espiritualista elabora a concepção de que a vida social aspira uma sociedade harmoniosa, 

resultado da organização hierárquica. Tal ideologia se alinharia aos fascismos conservadores 

europeus, como o salazarismo português e franquismo espanhol.86 

Logo, a AIB possuía uma estrutura forte se configurando a partir de uma organização 

hierárquica e burocrática acerca da complexidade das funções de seus órgãos e do papel 

relevante de seus rituais, desenvolvido pelo “Chefe nacional” e pelos militantes de base.87 

Assim, Trindade aborda a submissão total ao “Chefe Nacional” através do juramento de 

reverência, dando poder ilimitado a essa função. Na AIB, o novo militante deveria proclamar 

a promessa de honra ao trabalho, executando as ordens de seus superiores e, principalmente, 

das determinações indiscutíveis do “Chefe Nacional”.88 

A última charge analisada nessa sessão se trata de uma ilustração do jornal “A Hora” 

(fig. 4), de novembro, de 1954. Na descrição dessa charge, o personagem é apontado como 

“Chefe Nacional”, uma das principais funções ligadas à Ação Integralista Brasileira. Plínio 

Salgado é representado, novamente, com o bracelete do símbolo “Sigma” e o gesto de 

cumprimento “Anauê”. Ao analisarmos a charge, percebemos que Salgado está ao lado do 

trono da presidência, bem como apresenta o olhar mirando o horizonte, demonstrando o que o 

chargista estava pensando sobre o possível futuro desse personagem. 
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Figura 4: Chefe Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Jornal “A Hora”, Porto Alegre: Edição n° 0, 26 de nov., 1954. 
In: GONÇALVES, Leandro Pereira. Plínio Salgado: um católico integralista entre 

Portugal e o Brasil (1895-1975). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais (ICS), 2017. 
 

 Desse modo, é relevante citar trechos do documento Protocollos e Rituaes, escrito por 

Plínio Salgado, em abril de 1937. Especificamente no primeiro artigo desse documento, 

observamos a relevância dos rituais criados por esse movimento, bem como a sua finalidade 

em codificar os dispositivos gerais e importantes de regulamentos e do estabelecimento de 

normas, fórmulas e usos que regulem os atos públicos e os cerimoniais integralistas, fixando 

honras, regalias, diretos e deveres relativos a autoridades da AIB.89 

Assim, uma investigação que merece atenção é o artigo “O Homem integral: uma 

contribuição para a construção do conceito através da análise dos Protocollos e Rituaes da 

Ação Integralista Brasileira (1937)”, por Leandro Pereira Gonçalves e Pedro Ivo Tanagino. 

Nessa publicação, especificamente no capítulo denominado “Dos Símbolos”, é possível 

encontrar uma explicação sobre os significados acerca da simbologia integralista. Desse modo, 

segundo a citação que sintetiza a ideia desses dois autores: 

A letra grega sigma correspondente ao "S'; indica o Somatório das Matemáticas. 

Leibniz, escolheu-a para indicar a soma dos números finitamente pequenos, imagem 

utilizada em analogia aos próprios membros da AIB. [...] A palavra de inspiração 

tupi Anauê era utilizada como saudação e grito de guerra, além de representar outro 

elemento congregador dessa massa de camisas-verdes acompanhado do movimento 
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do braço estendido no ar. Sua tradução gira em torno de "eis me aqui!" ou "você é 

meu parente".90 

 

De acordo com eles, o Sigma (Σ) é a décima oitava letra do alfabeto grego, bem como foi 

adotado como ideal filosófico da Ação Integralista Brasileira. Essa letra significa uma 

somatória, estabelecendo sequência ou progressão aritmética, ou seja, utilizada como símbolo 

matemático. Além disso, essa letra que seria correspondente ao “S” do nosso alfabeto, 

utilizada para indicar o somatório de números infinitamente reduzidos. Tal analogia seria, 

também, incorporada pelos próprios membros da Ação Integralista Brasileira. No mesmo 

artigo, Gonçalves & Tanagino destacam a camisa verde e o cumprimento “Anauê” como 

importantes símbolos relacionados a AIB. Para eles, a camisa verdade foi entendida como 

elemento de atenuação do desequilíbrio entre raça ou classe, diminuindo as individualidades, 

juntando os membros desse movimento de uma maneira que não houvesse “diferenças”, 

diante da luta contra o inimigo interior e exterior ao Estado Integral. Além disso, os autores 

apontam que a palavra “Anauê” tinha como inspiração os povos indígenas de origem tupi, 

bem como sua utilização como saudação e grito de guerra, sendo traduzida como “eis me 

aqui” ou “você é meu parente”. Agregando sentido ao movimento integralista, a saudação 

consistia no movimento de estender um dos braços no ar e da exclamação em voz natural.91 

Ao finalizar essa sessão, notamos que a mídia nacional passou por transformações 

importantes durante o final do século XIX e início do século XX, perpassando, principalmente, 

pela maneira como as revistas e os jornais apresentava suas publicações. Aliás, 

compreendemos que a pesquisa acadêmica é ampla acerca do integralismo, definindo esse 

tema como assunto relevante, fortemente investigado. 
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3. LANTERNINHA DO PRP NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1955 

Nessa terceira sessão, apresentaremos mais quatro charges da revista “Careta”, 

relacionadas à momentos das eleições presidências de 1955, retratados pelo chargista Théo. 

Desse modo, levantaremos outras questões relevantes, como o motivo de Plínio Salgado ser 

representado como lanterninha nas eleições desse ano, quais os candidatos à presidência no 

mesmo ano, qual a trajetória do Partido de Representação Popular no âmbito da política 

brasileira, como se deu a reapropriação da simbologia integralista, qual era a intenção de 

Plinio Salgado em fazer parte de uma novo partido político, como se deu o resultado final da 

votação em 1995, dentre outras questões. Assim, citaremos teóricos importantes, como 

Gilberto Calil (UFF), Rogério Lustosa Victor (UCB), Leandro Pereira Gonçalves (UFJF), 

Rodrigo Christofoletti (UFJF),  bem como outros autores relevantes para compreendermos 

aspectos do Partido de Representação Popular, como Gabriel Soares Predebon (PUCRS), 

Cleiton Vieira Moreira (PUCRS), Edgar Carone (USP) e Marcos Paulo dos Reis Quadros 

(PUCRS). 

Nesse primeiro momento, se faz importante entender o contexto de criação do Partido 

de Representação Popular. Desse modo, observar a trajetória de Plínio Salgado, desde a 

proibição do movimento integralista em 1937, seu exílio em Portugal, bem como seu retorno 

ao Brasil, em 1945, momento em que o PRP tem sua origem. De uma maneira geral, Leandro 

Pereira Gonçalves destaca que nessa conjuntura, o lançamento da candidatura de Plínio 

Salgado nas eleições presidências, de 1955, se tornou um marco, por conta da grande adesão 

ao movimento integralista, apesar do tamanho do Partido de Representação Popular. Descreve 

que para alcançar o público, o líder integralista utilizava o discurso democrata-cristão como 

sustentáculo, bem como a intenção de fortalecer a doutrina integralista nacionalista cristã.92 

Na charge de Théo (fig. 5), acerca da observação de elementos pré-iconográficos, 

percebemos quatro personagens numa cena. Assim, os personagens estão enfileirados, 

evidenciando o tamanho deles. Logo, o último candidato é o menor e carrega uma lanterna 

com uma das mãos, andando de forma cuidadosa. Esta charge possui o título “Iluminando o 

caminho” e uma frase exclamativa de Plínio Salgado: “Eh! Pessoal, o lanterna costuma ir na 

frente!”. Ligada a uma análise iconográfica, entendemos que a metáfora de lanterninha quer 

dizer aquele que está na última posição de uma disputa. Aliás, na frase abordada pelo 

chargista, Salgado está reclamando de sua posição, sendo que não condiz com o serviço de 
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lanterna, o que enfatiza a representação do artista a respeito da posição inferior como 

candidato. 

Figura 5: “Iluminando o Caminho”. 

 

Fonte: FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2454, jul., ano 1955. 

 

 Na análise dessa representação (fig. 6), a partir da composição formal da imagem, 

evidenciamos que o primeiro candidato da fila, representado por Etelvino, não possui 

necessariamente a maior altura em relação às demais figuras. Ademais, Plínio Salgado possui 

expressão de preocupação e andar sorrateiro, denotando seu desapresso em segurar a lanterna, 

ou seja, em ficar numa última posição. Acerca da análise icônico-iconológica, 

compreendemos que há uma ideia disseminada de que, logo no começo da disputa, o 

candidato Plínio Salgado poderá ser lanterna até o final das eleições para presidente. Desse 

modo, a impaciência de Salgado em estar nessa posição reflete a ideia de preocupação do 

candidato, ou seja, na ciência de que será inferior aos demais. 

 

Figura 6: Iluminando o Caminho. 

      

 

Fonte: FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2454, jul., ano 1955. 
 



 

 

Assim, é relevante demonstrar que Plínio Salgado tinha motivos que o levaram a 

candidatar-se a presidência da república, no ano de 1955, como a ideia de reatar a linha de 

conduta, ao restaurar o país sobre a mesma atitude assumida, desde janeiro de 1936 e de maio 

de 1937, relembrando a época da AIB. Também, enfatizamos que Plínio Salgado já tinha a 

ideia de candidatar-se na presidência da república desde sua volta, em 1946. Logo, citamos 

que o propósito de Salgado em apresentar-se como candidato antecedia mesmo as 

manifestações de apoio, em 1952. Além disso, em junho de 1954, Salgado já relatava que 

havia um compromisso de honra com aqueles que morreram pelo integralismo e com os 

brasileiros que acreditavam nele, sendo que a ideia de candidatar-se como presidente era a 

realização de um sonho interrompido em 1937, visto o início da ditadura varguista.93 

Leandro Pereira Gonçalves observa que, nos 1945 e 1946, se deu o estabelecimento da 

continuidade do catolicismo pliniano, ponto relevante para sua consolidação intelectual. 

Assim, a democracia-cristã seria utilizada como matriz principal, evidentemente após a 

divulgação do Manifesto-Diretiva, bem como no estabelecimento de uma organização política 

acerca de um retorno sólido no âmbito da política no Brasil. Conforme o entendimento do 

autor em sua obra: 

Os anos de 1945 e 1946 foram estabelecidos pela continuidade do catolicismo 

pliniano, uma necessidade para a sua consolidação intelectual. A democracia-cristã 

como matriz central, principalmente após a conferência em Coimbra e mais 

notadamente com o Manifesto-Diretiva, além do estabelecimento de uma 

organização política para um retorno sólido e definitivo na política brasileira, passou 

a ser uma realidade em 1946.94 

 

Gilberto Calil destaca a mudança de perspectiva como sendo ao mesmo tempo 

concreta e simbólica, bem como realizando uma alteração de sua estratégia, abandonando a 

percepção dos moldes fascistas e corporificação do estado integralista, mas aceitando os 

limites do regime democrático-liberal, mesmo de maneira provisória. De acordo com as 

concepções de Calil, as alianças efetivadas representavam a perda dos ideais originais, dando 

preferência aos laços estabelecidos com os grupos afins, viabilizando a permanência do 

movimento integralista no cenário político do país. 

Por um lado, os integralistas efetivamente alteraram sua estratégia, abandonando a 

perspectiva de imediata construção de uma ordem radicalmente nova, e aceitaram, 
ao menos provisória e formalmente, os limites impostos pelo regime democrático-

liberal, nos termos em que fora instaurado em 1945. Por outro lado, em termos 

simbólicos, a efetivação das alianças representava a perda da “pureza doutrinária”, 

explicitando os laços estabelecidos entre os integralistas e os defensores do status 
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quo, [...] ao mesmo tempo em que viabilizava a permanência dos integralistas no 

cenário político nacional.95 

 

Rogério Lustosa Victor demonstra aspectos do discurso do PRP, em 1955, se consti-

tuindo entre a relação memória e política. Segundo ele, a declaração de perrepistas se consti-

tuía através de representação obtidas nos anos de 1930. Assim, organizavam a memória como 

forma de orientação no âmbito político presente, sendo que os periódicos integralistas procu-

ravam articular um discurso de recriação dos sentidos de intervenção política percebidos pela 

visão dos integralistas na década de 1950, fixando o sentido das representações do passado 

como a realidade.96 

Destacamos o sentimento de revolta dos integralistas eclodindo no cenário nacional, 

dando lugar à luta da população pela democracia. Em meio a esta luta existia uma população 

que demonstrava o desgosto pelo integralismo, se bem que as forças militantes brasileiras se 

inseriram na guerra daquela época por conta do combate do eixo nazifascista. 97  Aliás, 

enfatizamos o fascismo identificado como indiferente, ligado ao passado integralista. Mas 

apontamos que ninguém se dizia integralista no país, sendo esse movimento uma ideologia 

falida, ainda mais com a vitória dos Aliados, no final da Segunda Grande Guerra.98  No 

momento vivido pelo integralismo, a ideia é de que em novembro de 1937, o novo 

ordenamento constitucional decreta o fim do pluripartidarismo, impedindo as forças 

oposicionistas de reagirem sob a influência da ameaça comunista. Desse modo, o Estado 

Novo se instala, constituindo o fim da AIB, bem como mergulhou-se na clandestinidade. 

Plínio Salgado é enquadrado como mentor do integralismo, sendo preso e enviado para o 

exílio em Portugal, país em que aportou, em julho, de 1939.99   

Leandro Gonçalves evidencia as memórias de Plínio Salgado em seu exílio, sendo 

estas lembranças constituídas pelo trabalho, amizades e reflexões cristãs. Aliás, Salgado 

retorna ao país, mas nunca seria o mesmo, pois seu retorno foi marcado pelo sofrimento e pela 

angústia, rememorado pela liderança na década de 1930. Gonçalves aponta que depois desse 
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período, o chefe não atingiu mais nenhum esplendor, se constituindo em apenas mais um 

simples político. Segundo as ideias desse autor, em seu livro “Plínio Salgado: um católico 

integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975)”: 

Em memórias expressa a lembrança que trouxe do exílio foi de trabalho, amizades e 

principalmente reflexões cristãs. Voltou ao Brasil, no entanto, nunca mais foi o 

mesmo. O retorno foi de um homem marcado pelo sofrimento e pela angústia. O 

integralista fora uma liderança de um momento auge da década de 30. Após esse 

período de euforia nacionalista baseada no fascismo, o chefe não atingiu mais 

nenhum esplendor, transformando-se num simples político e muitas vezes solitário e 
esquecido pela sociedade.100 

 

Para complementar, citamos o período de exílio de Plínio Salgado em Portugal. Nesse 

período, há uma caracterização significativa do processo de reordenamento da ideologia 

integralista, sendo que na Europa, o líder integralista traçaria os primeiros esboços do 

abandono de aspectos como o antissemitismo da AIB, bem como conformando-se com o jogo 

eleitoral democrático, mas há continuidade no envolvimento com a religiosidade e a 

linguagem cristã em vários de seus escritos.101 

Aliás, de acordo com um trecho do artigo “A Formação do Partido Integralista de 

Representação Popular e a Intervenção Integralista na Política Brasileira (1945-1964)”, 

Gilberto Calil aponta que a criação do PRP se torna uma rearticulação, sob liderança de Plínio 

Salgado, reencontrando algum destaque para o movimento integralista durante os anos de 

1945 a 1964.102Gilberto Calil enfatiza que o Partido de Representação Popular não alcançaria 

a mesma dimensão da AIB, mas seria relevante na intervenção do processo político, após 

lançar como candidato a presidência o antigo líder integralista Plínio Salgado, nas eleições de 

1955. Sua candidatura retiraria votos de concorrentes como Juarez Távora (1898-1975) pela 

União Democrática Nacional (UDN) e Adhemar Barros (1901-1969) pelo Partido Social 

Progressista (PSP), possibilitando a eleição do Partido Social Democrático (PSD), através da 

candidatura de Juscelino Kubitscheck.103 

Ademais, enfatizamos que o Partido de Representação Popular foi o último partido 

formado nas eleições de 1945, alguns dias depois da divulgação do Manifesto-Diretiva, 
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acarretando na fraca campanha eleitoral nesse mesmo ano.104 Assim, o PRP teve sua criação, 

bem como seu objetivo principal de reunir membros integralistas da extinta AIB, novamente, 

sob a liderança do chefe nacional denominado Plínio Salgado. Apontamos que esse partido é 

pouco lembrado em estudos pela historiografia brasileira, mas desempenhou papel importante 

no processo de manutenção da burguesia na época da experiência democrática no país.105 

Edgar Carone aborda que o PRP torna se cada vez mais um marginal político dentro do 

contexto brasileiro, havendo o toque de seu chefe megalomaníaco, ajudado por seu grupo de 

fiéis, demonstrando que ele e o partido são as forças vitais para o combate do comunismo e da 

deturpação contra os valores da sociedade brasileira. Ainda, Carone aponta o papel político de 

Plínio como tão secundário que nem as classes dominantes e nem os militares do exército 

tentam traí-lo com movimentos conspiratórios, como ocorreu anteriormente.106 

Na próxima caricatura desenhada por Théo na “Careta” (fig. 3), constamos que a 

representação de Plínio Salgado, apresentado no cartaz de candidatura, se limita apenas pelo 

uso do cumprimento “Anauê”, marcante símbolo integralista. Aliás, analisando essa imagem, 

seu cartaz aparece em tamanho menor, em relação aos demais candidatos à presidência no 

mesmo ano, como Juscelino (PSD), Juarez Távora (UDN) e Adhemar de Barros (PSP). 

Figura 7: Última Lona. 

 
 

Fonte:  FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2455, jul., ano 1955. 

 
104 QUADROS, Marcos Paulo dos Reis. PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR (PRP): APENAS O 

INTEGRALISMO SOB NOVA ROUPAGEM? Oficina do Historiador, Porto Alegre, EDIPUCRS, v.3, n.2, 

agosto-2011, p. 04. 
105 MOREIRA, Cleiton Vieira. A Revanche Verde: O Partido de Representação Popular na experiência 

Democrática Brasileira (1945-1964). FFP/UERJ: São Gonçalo, 23 e 27 de julho de 2012, p. 01. 
106 CARONE, Edgard. A República liberal: instituições e classes sociais (1945-1964). São Paulo: Difel, vol. 1, 

1985, p. 332. 



 

 

Nessa charge (fig. 8), o cartaz de Plínio Salgado está ao centro, na posição próxima do 

olhar do caipira. Compreendemos que Salgado pode ser a principal escolha de votação desse 

tipo de eleitor. Entendemos que o chargista, ao representar o homem com roupa de caipira, 

propõe tratar da figura do Jeca, habitante do meio rural, e que este não sabe em qual candidato 

votar, pois possui um gesto de dúvida. Desse modo, os candidatos representados com o 

tamanho do cartaz se relacionam ao favoritismo de cada um. Ademais, a figura do cão se trata 

de um símbolo para guardião e protetor fiel ao homem, sendo assim, o chargista procura ligar 

o nome Jango ao sentimento de favoritismo do candidato à vice-presidência. 

 

Figura 8: Última Lona. 

                                    
 Fonte:  FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2455, jul., ano 1955. 

 

 

Para compreender o contexto do PRP, Calil aborda que no ano de 1946, a repressão 

imposta pelo presidente Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), apresentada acerca do novo con-

texto anticomunista, permitiu que Plínio Salgado retornasse do exílio, assumindo a presidên-

cia desse partido. Para o retorno dos integralistas no cenário político nacional, o autor aponta 

a necessidade da reformulação doutrinária e o redimensionamento do projeto político, princi-

palmente acerca da estrutura de corporativismo, ritualística e simbologia relevantes na antiga 

AIB, da década de 30.107 Aliás, Calil expõe que o PRP retomou o caráter nacionalista, mas de 

maneira diferente da dimensão econômica dos anos 30, restringindo-se a elementos simbóli-
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cos de exaltação da pátria e a determinação da tradição nacional cristã.108 Logo, o pesquisador 

demostra as milhares de coligações realizadas pelo PRP como relevante para a superação de 

obstáculos, acerca da sua ligação com o aspecto fascista e acusação de traição nacional. Des-

taca que tais coligações revelaram mediações dessas diferenças entre integralistas e principais 

partidos políticos do país.109 

Mas, como aponta Lustosa, o integralismo havia se despedaçado durante o Estado 

Novo, com sua identidade tão atacada que os antigos adeptos aderiram às representações 

abordadas na grande mídia. Assim, o integralismo havia sido difamado em público, bem como 

era preciso que a leitura do integralismo se modificasse, além de que se reordenasse 

abertamente como partido político. De acordo com a citação do pesquisador Lustosa Victor, 

em seu texto “O labirinto integralista: O PRP e o conflito de memórias (1938-1962)”: 

O integralismo havia se despedaçado durante o Estado Novo. Sua identidade fora 

atingida de tal modo que muitos de seus ex-militantes aderiram às representações 

disponibilizadas na grande mídia quanto ao integralismo. Claro é que as deserções 

de suas fileiras deram-se pelos mais diversos motivos, mas para as suas lideranças e, 

em especial, para Salgado, estava evidente que uma questão era central: o 

integralismo havia sido sistematicamente difamado publicamente e, para que ele se 
reordenasse abertamente como partido político, seria preciso que a leitura que se 

fazia comumente do integralismo se modificasse.110 

 

Predebon aborda que uma reconfiguração do integralismo operada por Plínio Salgado 

no seu exílio, se concretizou politicamente na fundação do Partido de Representação Popular, 

em 1945. Segundo ele, esse ano foi marcado por eventos relevantes, como o fim da Segunda 

Guerra Mundial e o fim do Estado Novo de Vargas, seguido pela redemocratização do país. 

Logo, em seu exílio em Portugal, embora Plínio Salgado se mostrasse neutro acerca do 

âmbito político, apresentava sua renovada roupagem espiritualista, planejando a criação do 

PRP.111 Calil aborda, também, o PRP com uma trajetória de âmbito nacional com forte teor 

ideológico, centrado como oposição do ideal comunista, defendendo o exercício da 

democracia, da propriedade privada e do corporativismo, bem como na disseminação de 

concepções hierárquicas, elitistas e excludente.112 
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Nessa próxima ilustração do chargista Théo (fig.7), ao analisarmos os elementos pré-

iconográficos, observamos quatro personagens acima e dois abaixo de um palco. Nessa cena, 

os quatro homens no palco possuem vestimentas sociais. Dentre esses, dois possuem 

expressões neutras, um possui expressão de tristeza e outro de alegria. Já os dois personagens 

que estão no chão, olham para cima com os olhos esbugalhados. Novamente, Plínio Salgado é 

representado como o menor da turma. Vários papéis pairam sobre o chão do palco. Aliás, a 

charge tem o título de “O Prêmio”. Ao analisar de maneira iconográfica a imagem, 

entendemos que de acordo com a datação da charge, a votação na eleição para presidência 

ocorria no mesmo dia. Desse modo, sabemos que os quatro candidatos no palco participaram 

da disputa. Assim, os personagens abaixo, tratam de eleitores com dúvidas a respeito da 

eleição e os papéis são cédulas de votação. 

Figura 9: O prêmio. 

 

Fonte - FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2467, out., ano 1955. 

 

Na análise de composição formal (fig.10), refletimos que o caricaturista aborda uma 

disputa acirrada dos candidatos na eleição à presidência. Mesmo assim, a figura de Plínio Sal-

gado continua representada num patamar menor que os demais candidatos. As duas linhas 

diagonais formadas no olhar dos eleitores, abaixo do palco, denunciam uma certa imparciali-

dade. Logo, percebemos que há oito cédulas de votação desenhadas na imagem. Ainda, ob-

servamos que os papéis dispostos, no palco da ilustração, perpassam pelo plano dos candida-

tos e dos eleitores, denotando uma ligação entre esses personagens. Já na análise icônico-



 

 

iconológica, compreendemos que Plínio Salgado e Adhemar Ramos tiveram poucos votos 

aliados. Bem como Juscelino e Juarez receberam mais votos nessa eleição. Portanto, de acor-

do com a representação de Théo, Juscelino Kubitschek foi o grande vencedor e se tornou pre-

sidente no ano de 1955, provavelmente, porque possui mais cédulas de votação a seu favor. 

 

Figura 10: O prêmio. 

                                             

Fonte - FERREIRA, Djalma In: Revista Careta. Edição n° 2467, out., ano 1955. 

  

 Predebon destaca a boa campanha de Plínio Salgado, lançado candidato pelo PRP, sem 

coligações e com base ligada a um discurso democrata-cristão, alcançando um bem-sucedido 

número de votos, ou seja, acerca de 8,28% dos votantes nas eleições. Assim, a fim de 

compreender o momento das eleições presidenciais desse mesmo ano, observamos que ao 

término das votações presidenciais de 1955, o PRP obteve 714.379 votos dos votos válidos, 

sendo o maior número de votos obtidos pelo integralismo numa eleição nacional.113 Gilberto 

Calil aborda que a avalição dos resultados obtidos pelo PRP indica um progressivo e 

constante crescimento acerca das eleições parlamentares anteriores. Logo, citamos um trecho 

do texto desse autor: 

[...] com um acréscimo de 250% do total de votos recebidos na última eleição 
parlamentar disputada (1962) em relação à primeira (1945). Os resultados obtidos 

nas duas últimas eleições parlamentares só não são superiores aos obtidos na eleição 

presidencial de 1955. Esta, no entanto, mereceria um estudo à parte, pois claramente 

trata-se de uma votação que transcendeu os limites da estrutura partidária.114 
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 Nesse mesmo texto, Calil destaca que os dados sobre as eleições permitem algumas 

observações importantes sobre a implantação regional, pelo estado do Rio Grande do Sul, 

apontando para a gestão de diversas prefeituras, grande número de vereadores eleitos, sendo 

que esse partido chegou a contar com grande parte de representação parlamentar dos 

municípios gaúchos. Ainda, o PRP elegeu prefeitos e vereadores em outros estados, como 

Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Bahia e Santa Catarina, bem como em algumas cidades 

constituía-se como força relevante, elegendo parte dos prefeitos e vereadores, entre 1947 e 

1963, como no exemplo dos municípios de Santa Teresa (ES), São Lourenço do Sul (RS), 

dentre outros.115 

Na última charge analisada (fig.11), desse conjunto pesquisado na revista “Careta”, 

observamos a caricatura de Plínio Salgado junto à representação de Adhemar Barros. Nessa 

imagem fizemos uma análise menos contundente, apontado apenas para a descrição acerca da 

fala dos candidatos sobre o resultado das eleições. Assim, Salgado espera uma virada nessa 

eleição que está disputando, mas uma virada nunca consolidada, sendo Juscelino Kubitschek 

o grande vencedor. 

Figura 11: Minoria Absoluta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - FERREIRA, Djalma. In: Revista Careta. Edição n° 2468, jul., ano 1955. 

 

Retomando as ideias de Gilberto Calil, o autor aborda o lançamento, por Plínio 

Salgado, de um manifesto para a população, contendo o apoio dele ao vencedor dessa votação, 

reconhecendo como legítimo, seja como for o resultado das urnas, o governo que a justiça 

eleitoral der como eleito, em conformidade com a Constituição da República e as Leis que 
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estavam vigentes. Aliás, militantes integralistas, dentro do PRP, não aceitariam a postura 

obtida pelo chefe, ao apoiar a legalidade do presidente Juscelino Kubitschek, pelo argumento 

de que possuía apoio advindo das alianças que também apoiaram Getúlio Vargas.116 

Christofoletti demonstra que, após a participação de Plínio Salgado nas eleições 

presidenciais, percebia-se descontentamentos dos antigos adeptos do integralismo acerca da 

participação do partido no rearranjo da política institucional. Segundo ele, a comemoração 

dos 25 anos do lançamento do Manifesto de Outubro, de 1932, foi providencial para a coesão 

entre sua militância, principalmente sobre a retomada da simbologia integralista, até em então 

esquecidas pelo PRP. Em conformidade com Christofoletti, citamos um trecho de sua tese “A 

enciclopédia do integralismo: lugar de memória e reinvenção do passado (1957-1961)”: 

Mesmo após a participação de Plínio Salgado nas eleições, percebe-se ainda um 

descontentamento dos militantes mais antigos em função da viva participação do 

partido nos arranjos da política institucional. Christofoletti refere que para garantir 
mais uma vez a coesão entre sua militância, o partido se utilizou da efeméride de 25 

anos do lançamento do Manifesto de outubro para retomar as simbologias 

integralistas que até então tinham sido deixadas de lado no PRP, como o uso do 

sigma, além da publicação de uma Enciclopédia do Integralismo como forma de 

manter a autonomia e a fidelidade partidária.117 

 

 Por fim, apontamos Predebon acerca da trajetória política do Partido de Representação 

Popular. Assim, o autor demonstra que a sobrevivência do movimento integralista acontece 

durante as duas décadas posteriores ao início do período de redemocratização brasileira. Para 

isso, muitos problemas estiveram presentes na rearticulação do integralismo sobre essa nova 

configuração política. Observamos que, mesmo com a vinculação dos integralistas ao 

golpismo e ao fascismo, além de ocorrer descontentamentos acerca da resistência militante no 

reconhecimento da política de alianças, houve consolidação do aspecto democrático, inserido 

nesse momento político. Ainda, enfatiza o esforço para a manutenção, por parte do PRP 

acerca do integralismo ligado à década de 1930, mas privilegiando no auxílio aos grandes 

partidos políticos, sucumbindo ao fisiologismo político.118 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para finalizar, observamos que as questões levantadas, ao longo do texto, contribuíram 

para a compreensão de características relevantes acerca das charges antiplinistas na revista 

“Careta”, do ano de 1955. Refletimos acerca da relevância de Plínio Salgado relacionado ao 

contexto político do Partido de Representação Popular nas eleições à presidência, bem como 

na conjuntura integralista da década de 30, além de examinarmos essa fonte através de 

informações ligadas à revista, ao chargista envolvido e à época de publicação dessas charges. 

De acordo com a pesquisa realizada, demonstramos que a charge é um elemento 

importante dentro da investigação acadêmica de nível superior, tanto em aspectos caricaturais 

como imagéticos, artísticos, humorísticos, linguagem política inserida, contexto social e 

metodologia qualitativa relacionada. Ainda, percebemos que é por demais subjugada como 

fonte imagética no ensino de História na escola básica. 

Também, apontamos o simbolismo da Ação Integralista Brasileira, apresentado pelo 

chargista Théo durante a eleição presidencial de 1955, ao entendermos as transformações da 

mídia nacional durante o século XX e acerca da investigação ampla sobre o tema do 

integralismo no contexto acadêmico. Desse modo, destacamos que a revista “Careta” não era 

uma publicação neutra sobre questões ligadas ao âmbito político, se contrapondo a ideia do 

“fascismo histórico”, imposto por movimentos autoritários advindos do continente europeu, 

principalmente por conta do bracelete inserido no braço do “chefe nacional”. 

Além dos mais, percebemos a maneira como Plínio Salgado foi apresentado na 

posição de lanterninha do Partido de Representação Popular nas eleições desse mesmo ano, 

sendo que a trajetória desse partido foi marcada pela sobrevivência do movimento integralista 

durante o período de redemocratização brasileira, presente na rearticulação do integralismo 

sobre nova configuração política, bem como no auxílio de grandes partidos. A revista 

“Careta” se colocava contra a figura de Plínio Salgado, principal líder da Ação Integralista 

Brasileira e integrante do PRP. Atentamos para a utilização da simbologia do integralismo 

relacionada a representação de Plínio Salgado nas charges divulgadas, principalmente pelo 

chargista Théo. Aliás, esse artista procura, durante as eleições para a presidência no ano de 

1995, apresentar Salgado a partir de sua posição de lanterninha, concepção disseminada da 

falta de sucesso desse líder na política do século XX, bem como acerca dessa personalidade 

diante de sua problemática vida. 
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