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Como representação satírica de pessoas ou acontecimentos a caricatura sempre foi veículo de opinião e instrumento de
crítica social. As primeiras caricaturas impressas no Brasil apareceram em 1832, no Recife, nos periódicos O Carcundão e
O Carapuceiro. O autor do livro Historia del Humor Gráfico en Brasil, Laílson de Almeida Cavalcanti (1) afirma que o
irreverente padre Lopes Gama foi o editor dessas primeiras caricaturas.
No Rio de Janeiro as ilustrações apareceram logo após, como peças avulsas ou encartadas em periódicos. Algumas eram
importadas e tão desligadas do corpo do jornal quanto da própria realidade brasileira. Outras representavam pilhérias
que, no máximo, produziam riso fácil e rápido.
Esses periódicos não dispunham de condições técnicas que lhes permitissem reproduções de gravuras em suas páginas,
o que só veio a acontecer, de forma regular, na segunda metade do século XIX, com a chegada ao país de artistas
imigrantes que conheciam a técnica da litografia. Foi o desenvolvimento dessa técnica que permitiu que os jornais
brasileiros chegassem a uma caricatura sintonizada com as questões nacionais. A partir daí as caricaturas e as charges
passaram a ser mais adotadas nos periódicos e com elas os jornais puderam ampliar sua capacidade crítica, aumentando
a influência que exerciam sobre o leitor e a opinião pública.

Campainha e o cujo - 1837

Uma das primeiras caricaturas brasileiras.
É atribuída a Manuel de Araújo Porto-Alegre.

Pode-se ler em A Marmota, edição de 4 de janeiro de 1853, a seguinte informação: “A imprensa apresentou, no ano
de 1852, algumas inovações dignas de louvor. A litografia e a gravura começaram a ilustrar nossos jornais literários e
de modas, à semelhança do que se usa na Europa. A Marmota, neste gênero, tem-se enriquecido, trilhando a modesta
vereda que adotou: excelentes gravuras sobre madeira. Músicas litografadas e figurinos coloridos, do melhor gosto
foram dados aos assinantes”. (SOUZA, 1986, p. 31)

Até pouco tempo os historiadores consideravam como primeira caricatura no Brasil a que surgiu no dia 14
de dezembro de 1837, quando foi publicado o desenho Campainha e o Cujo, vendido como estampa
avulsa. O pesquisador Álvaro de Moya comenta a este respeito: “Já corriam soltas as estampas litografadas,
mas o anúncio no Jornal do Comércio consolidou a data oficial, com a ilustração atribuída a Manuel de
Araújo Porto Alegre, sob o título: Campainha e o Cujo, estampa litografada de Victor Larée.” (Álvaro de Moya
apud ARBACH,1990, p. 5)
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Já em 7 de Agosto de 1844 o Diário do Rio de Janeiro publicava interessante anúncio:
(...) o do aparecimento da (...) Lanterna Mágica-Jornal de Caricaturas. Sairia aos domingos, orientada por Araújo Porto
Alegre e Rafael Mendes de Carvalho, que era o caricaturista. O novo jornal, que apresentava o primeiro sério avanço
técnico na imprensa brasileira, (...) fazia a crítica de costumes. O aparecimento da caricatura, de forma sistemática, traria
à imprensa recursos cuja amplitude o meio iria começar a sentir e anunciava a mudança a que o processo político não
ficaria imune. (SODRÉ, 1966, p. 205)

SEMANA ILUSTRADA
Capa desenhada
por Henrique Fleiuss

REVISTA ILUSTRADA
Auto-retrato
de Ângelo Agostini

Com o lançamento da Lanterna Mágica a caricatura impressa passou a ser
incorporada aos periódicos, iniciando um ciclo de publicações ilustradas. Ao se
autodenominar Periódico Plástico-Filosófico esse periódico assumia publicamente
seu compromisso editorial. O aparecimento da caricatura deu à imprensa recursos
de enorme amplitude anunciando uma mudança que iria fustigar o processo
político. Era uma época marcada pela extinção do tráfico negreiro (1850), pela
Guerra do Paraguai (1860-1870) e pela consolidação do Império.
A história da caricatura no Brasil sempre esteve associada ao combate político e à
crítica dos costumes. A revista Brasil Ilustrado foi a primeira a publicar,
sistematicamente retratos desenhados de pessoas e de paisagens, além de caricaturas
e gravuras humorísticas, elaboradas por Sebastien Auguste Sisson. Entretanto, quem
revolucionou o gênero foi o ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. O artista voltava de
Paris, onde fora estudar pintura i, em1859, e depois de uma escala de três meses no
Rio de Janeiro estabeleceu-se em São Paulo.. Vinha com o equipamento necessário
para elaborar litografias, segundo o dizer de Monteiro Lobato: “Chegou com muito
ânimo e uma pedra litográfica debaixo do braço”. (Monteiro Lobato apud SODRÉ, 1966, p.
234).

(...) (com a caricatura) se criticava com mordacidade os episódios políticos e sociais. Foi, inclusive, através da (revista)
Ilustração Brasileira, que o seu criador, o italiano Ângelo Agostini, começou a impulsionar a caricatura no Rio de
Janeiro. Juntamente com Agostini, formando o trio-base da introdução da caricatura no Brasil, então Henrique Fleuiss e
Luigi Borgomaniere. Fleuiss era alemão e criou a revista Semana Ilustrada e Luigi Borgomaniere foi idealizador da revista
Fígaro (ambas as publicações criticavam a sociedade carioca da época, principalmente com referência à falta de higiene
no Rio). (De CASTRO,1990, p. 22-23)
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Para termos idéia de como era difícil fazer ilustração para jornal nos últimos anos do século XIX, Raul
Pederneiras escreveu um depoimento com o título A Gravura que fala da arte dos artistas de então.
Além do testemunho das dificuldades dos ilustradores, faz menção em dois momentos, das duas
técnicas utilizadas na época pelos ilustradores: uma é a litogravura e a outra a zincogravura:
Todos eles, exímios no crayon litográfico, desenhavam diretamente sobre pesadas pedras, às avessas, para que, na
impressão, o resultado parecesse natural. Tal destreza, tal perícia, adquiriam no manejo do lápis que, em poucas horas,
davam conta de quatro grandes páginas e alentado formato, cuidadosamente estilizadas.
(...)
Com a tinta autográfica e a pena de irídio, o artista desenhava o seu trabalho sobre papel especial, obedecendo ao
tamanho exato que deveria ter o clichê, fosse ele de uma polegada. Uma prensa fazia o desenho aderir ao zinco, por
um modo semelhante ao das decalcomanias, fixava-se o desenho ao calor do fogo com betume, e, em seguida, a
chapa de metal entrava em banhos graduados de água-forte que, roendo o metal, deixavam em relevo os traços do
desenho protegidos pela tinta betuminada. (LIMA, 1963, p. 78).

É importante destacar a obra do artista Angelo Agostini, um inovador no contexto
gráfico da época. Em 1876, na Revista Ilustrada. Era considerado mestre no esfumado
da caricatura litográfica. Essa técnica de reprodução gráfica, predominante na época,
foi bastante utilizada por Agostini, influenciando uma geração de desenhistas. A
litografia como meio de reprodução predominou até fins do século XIX.

Litografia esfumada
de Ângelo Agostini

Bico-de-pena de
Raphael Bordalo

Com uma técnica diferente da litografia, o artista Raphael Bordalo conseguiu em
O Besouro um desenho inovador ao introduzir na imprensa o desenho a bico-depena. Essa mudança deveu-se às inovações nos meios de reprodução impressa
deflagrada pela introdução dos mecanismos fotográficos. Aos poucos, o antigo meio
litográfico de reprodução foi perdendo espaço.

Os periódicos começavam a criar novidades para atrair o público leitor. A Gazeta de Notícias teve duas iniciativas pioneiras e
renovadoras. A primeira delas teve inicio em 1896 com a publicação de uma série chamada Caricaturas Instantâneas, de Lúcio
de Mendonça, com ‘bonecos’ de Julião Machado. A segunda foi em 7 de julho de 1907, quando passou a publicar clichês
em cores, em papel acetinado, em máquinas rotativas. Isso tudo representava “uma completa inovação na imprensa diária sulamericana”.
O Brasil, por essa época, já estava pronto para consagrar plenamente a caricatura. O Rio de Janeiro, como Capital Federal
acabava de passar pela revolução urbanística e de saneamento público realizado por Pereira Passos e Oswaldo Cruz.
Acompanhando os ventos da renovação, a imprensa e o público assistiam ao lançamento dos grandes jornais políticos e de
novas revistas ilustradas. Lá estavam o Jornal do Brasil, fundado por Rodolfo Dantas, em 1891, e o Correio da Manhã, que
surgiu em 1901, para ser um dos jornais que mais contribuíram para o fim da chamada República Velha.
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(2)

(...) Guevara, paraguaio, e Figueirôa,
mexicano, chegados e integrados
no jornalismo do País, comandaram
uma autêntica revolução na
caricatura, acentuando a massa das
figuras e tornando-as mais plásticas
e atraentes. São dessa escola Álvarus,
Théo, Fritz, Belmonte, Seth e outros
que surgiram com suas charges nos
principais jornais e revistas.
Seguem-se-lhes (...) Péricles, o criador
do Amigo da Onça, (...) Augustinho
Rodrigues, (...) Nássara, Carlos Estevão,
Vão Gogo, Borjalo, Lan, Maurício (...)
Appe, e outros. (BELTRÃO, 1969, p. 396)

A Revista da Semana, fundada em 1900 por Álvaro de Teffé, foi a primeira publicação a utilizar dos métodos
fotoquímicos nas ilustrações. Essa inovação, considerada notável, viria revolucionar os meios gráficos na nossa imprensa.
No início do século XX surgiram talentos que atravessaram décadas colaborando para as diversas revistas. Entre eles K.
Lixto, Belmonte, Raul Pederneiras, J. Carlos e Voltolino.
Por essa época, na história da caricatura e do jornalismo no Brasil, firmava-se o nome de J. Carlos. É claro que tanto K.
Lixto quanto Raul Pederneiras eram espíritos requintados e traços da maior qualidade, mas J. Carlos foi quem
verdadeiramente abriu os caminhos para a moderna caricatura brasileira. Não se limitou a ser apenas aquele sutil
desenhista capaz e manter viva, para sempre, toda uma época, aquela belle-époque que antecedeu a Primeira Grande
Guerra Mundial. Foi ainda mais: deu às suas figuras o cenário perfeito, àquilo que Herman Lima chamou de “o
ambiente específico”. Um dado impressionante: muitos de seus trabalhos sobre as figuras da guerra de 14-18 eram
freqüentemente reproduzidos na Europa, em todas as melhores revistas do gênero. (SOUZA, 1986, p. 91)

Foi durante os anos 20 que a ilustração brasileira começou a se popularizar, onde mais
tarde dois artistas estrangeiros revolucionariam a caricatura brasileira: o paraguaio
Guevara e o mexicano Figueroa (2). Lançaram um estilo de caricatura mais plástica, que
logo teve aceitação por parte de ilustradores da época, influenciando artistas até meados
dos anos 50. A implantação da fototipografia (clichês) ofereceu aos artistas relevante
importância jornalística à ilustração e à caricatura. Essa inovação ampliou as
possibilidades do discurso visual do humor gráfico no jornalismo.

J. Carlos – c. 1922

Guevara –1929
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Concepções de Humor Gráfico
Diariamente os leitores dos principais jornais se deparam com grande volume de informações textuais sobre os mais
variados temas. Há, no entanto, um elemento dentro dos periódicos que mostra de forma não-textual os assuntos que
estão na pauta do dia. É o desenho de humor, que atua como informação, servindo de fonte documental. Ocupam lugar
de destaque nos veículos dividindo a página com os editoriais e os articulistas. Embora sejam consideradas como sátiras
da realidade, os desenhos veiculam opiniões e representam forma alternativa de como encarar os fatos expostos nas
matérias dos jornais. Daí, o que é manifestação artística transforma-se em comentário e o discurso não-verbal assume
valor opinativo.
Através de uma linguagem intersemiótica a produção gráfica do Humor Gráfico ocorre com objetivos de dirigir-se ao
indivíduo dentro do social. Nessa acepção vamos classificar as cinco espécies de humor gráfico mais adotadas no
jornalismo:

1

2

3

4

5

Caricatura

Charge

Cartum

Desenho de Humor

Quadrinhos
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1

Caricatura -

A palavra caricatura tem origem do latim caricare, significando ação de carregar, ou seja, impor uma carga sobre algo, dando
entendimento de exagerar. O exagero visa revelar determinada característica da fisionomia humana, ato ou situação,
salientando traços com o objetivo de identificá-los através do humor.
“O termo caricatura apareceu pela primeira vez numa série de desenhos dos irmãos Caracci, de Bolonha, Itália, nos fins do
século XVI". (RABAÇA; BARBOSA, 1978, p. 69).

Tancredo Neves

Cássio Loredano - 1985

A caricatura (como sátira desenhada) tal como a conhecemos hoje, é uma arte recente: sua invenção se deveria aos
irmãos Carracci que “trabalhavam em Bolonha e em Roma por volta do fim do século XVI e princípios do século XVII”.
Logo, os conhecedores e críticos de arte da época “sentiram um prazer especial em confirmar e definir o novo modo de
representação da figura humana”, os ritratti carichi (...) (literalmente “retratos carregados”) como uma deliberada
transformação dos traços humanos na qual as deficiências e fraquezas da vítima são exageradas”. O caricaturista
procura manter no seu trabalho a maior semelhança possível com a pessoa reproduzida, mas, como o salientava
Baldinucci, já em 1681, “com intenção jocosa, e algumas vezes com o intuito de zombaria”, acentuava-lhe ou
aumentava-lhe desproporcionadamente os traços marcantes, “de forma que o retrato resultante pareça idêntico ao
modelo, por mais que os detalhes tenham sido alterados”. Ora, “o reconhecimento do parecido no diferente produz um
efeito cômico, uma vez que a comparação é o caminho preferido do cômico”. (BELTRÃO, 1980, p. 101)

A caricatura traz em sua própria substância motivos para reflexões nem sempre superficiais, cuja finalidade é "(...)
(revelar) a par com a satisfação de um prazer estético, derivado de sua beleza, graça ou elegância de concepção e
de execução (...)". (LIMA, 1963, p. 101).
Como explica o prof. Cagnin, devido a uma ‘flutuação’ histórica imposta ao termo caricatura no Brasil, “ocorre
uma generalização do significado de caricatura como ‘retrato’ sugerido pela semelhança entre a palavra ‘caricatura’
e ‘cara’. “No entanto, há que se advertir que só nos países de fala portuguesa é possível supor que a palavra
‘caricatura' seja derivada de `cara' e, em conseqüência, que caricatura seja um retrato, uma representação
humorística da cara, em que se ressaltam os traços característicos para provocar o riso (...). Certamente o rosto,
presente em quase todos os desenhos de humor, consolidam este conceito equivocado de supor que a palavra
`cara' tenha dado origem à palavra 'caricatura'”. (CAGNIN, s/d, p. 6)

Desde o seu aparecimento a caricatura esteve relacionada intimamente com a crítica. Até o final do século
XVIII o sentido cômico foi a marca inconfundível desse tipo de manifestação, encontrando na caricatura de
personalidades (portrait-charge) sua consolidação definitiva na imprensa da época.
Gandhi

Vasquez de Sola - c. 1974
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Por essa interpretação a caricatura seria então aquela imagem em que se carregam os
traços mais evidentes de um fato ou pessoa, com a finalidade de levar ao riso. Contudo, a
manifestação da caricatura gráfica foi antecipada pela caricatura textual. Ela começou
quando muitos escritores já praticavam a sátira e o humorismo, deformando ou
exagerando características de pessoas ou situações, para depois, com desenvolvimento
das técnicas gráficas de reprodução, firmarem-se através do desenho personalizado.
(3)

LIMA, Herman.

História da caricatura no Brasil.

Rio de Janeiro: José Olympio.
1963

A trajetória da caricatura brasileira foi ricamente traçada por Herman Lima (3),
recuperando de forma minuciosa todas as variantes do jornalismo caricato utilizado
pelos jornais brasileiros desde meados do século XIX até a metade do séc. XX.
Sendo a caricatura uma manifestação crítica, ela se torna vulnerável em regimes
autoritários. Muitas vezes sua presença é interrompida pelos “donos do poder”. O
exemplo mais recente de jornalismo caricato brasileiro por excelência foi o Pasquim
que num ato de resistência, durante todo o período revolucionário pós-64, atacou das
mais variadas formas caricaturais todo o processo histórico, político, social e
econômico da sociedade brasileira nos anos da ditadura militar.

2

Rei Louis-Philippe
Charles Philipon
1833

Charge

"Charge é a representação pictórica, de caráter burlesco e caricatural, em que se satiriza
um fato específico, em geral de caráter político e que seja do conhecimento público".
Por ser crítico de um fato isolado, a charge pode ser enquadrada dentro do campo da
caricatura. Pode ser considerada como a arte de caracterizar.
Seu objetivo é uma crítica humorística ou de um fato ou acontecimento específico. É a
reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo a ótica do
chargista. Tanto se apresenta somente através de imagens quanto combinando imagem
e texto. Sua ocorrência opera em cima de fatos reais e o conhecimento prévio do tema
abordado na charge, por parte do leitor, é fator essencial para compreendê-la.
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A respeito da necessária atualidade da charge e do conhecimento prévio do
tema, Luiz Beltrão exemplifica que hoje não há condições de se compreender
plenamente os significados das situações caricaturadas sobre o II Reinado e
conseqüentemente sobre D. Pedro II. Pois, podemos apreciar a arte gráfica do
desenho, mas falta a atualidade por já termos conhecimento dos resultados dos
conflitos políticos. Este conhecimento posterior não nos conduz a uma opinião
participativa.
O conteúdo humorístico da charge é eminentemente crítico e interpretativo. Pela possibilidade de
sintetizar uma situação pode às vezes ter a importância de um editorial. “O termo charge tem
origem do francês charger, com o sentido de carregar, exagerar. Embora ainda permaneça essa
conceituação sobre o desenho político, o termo charge entrou em desuso, mesmo na França”.
(FONSECA, 1999, p 26).

Cabe à charge “expor uma idéia, dissertar sobre um tema, pois ainda que esteja ligada a um fato
ou acontecimento e o represente de alguma forma, sua preocupação ou a do chargista, não é o
acontecimento, mas o conceito que se faz dele, ou mais comumente a crítica, a denúncia do fato.
Isso quando não procura aliciar o leitor para os seus arrazoados, princípios, programas ou
ideologia”. (CAGNIN, s/d, p. 4).
“Com relação à função social atribuída à charge, (esta) não pretende apenas distrair, mas, ao
contrário, alertar, denunciar, coibir e levar à reflexão". (AGOSTINHO, 1993, p. 229)
SAMPAULO

“Uma outra qualidade da charge é a de constituir-se como instrumento de persuasão (...),
intervindo no processo de definições políticas e ideológicas do receptor, através da sedução pelo
humor e criando um sentimento de adesão que pode culminar num processo de mobilização”.
(MIANI, 2000, p. 64).

A força da caricatura é incontestável. Um candidato à Prefeitura de Porto Alegre, em
passado recente, perdeu suas chances de ser eleito provavelmente devido a uma
charge do cartunista gaúcho Sampaulo (Paulo Sampaio). O desenho apresentava o
prefeito que deixava o cargo mostrando a cidade para seu candidato oficial,
correligionário proveniente de outra cidade do estado, ensinando-lhe onde ficavam
os pontos principais da capital gaúcha, na insinuação óbvia de que o candidato não
conhecia a cidade que pretendia governar. (FONSECA, 1999, p.12)
“Aqui é a Rua da Praia, ali a
Galeria Chaves e lá o Viaduto...”
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3

Fortuna

Cartum
Como desdobramento da arte da representação do humor caricato., outras formas gráficas surgiram. O
Cartum é uma delas. É uma anedota gráfica, uma crítica mordaz, que manifesta seu humor através do
riso. Faz referências a fatos ou pessoas, sem o necessário vínculo com a realidade, representando uma
situação criativa que penetra no domínio da invenção. Mantém-se, contudo, vinculado ao espírito do
momento, incorporando eventualmente fatos ou personagens.

“Sua finalidade é tão somente (...) fazer rir, quando não, exercitar o intelecto na decifração do seu significado ou conceito.
O que interessa não é o fato representado, mas a graça do fato, a piada do momento, ou o jogo de símbolos figurativos,
poeticamente trabalhados”. (CAGNIN, s/d, p. 5)
O Cartum pode ser considerado a expressão gráfica de uma narrativa humorística. Se necessário, pode recorrer à legenda,
podendo inserir elementos dos quadrinhos, como balões, onomatopéias e divisões de cenas. Sua ocorrência opera em
cima de situações.
O termo Cartum “ é a forma aportuguesada do inglês cartoon (cartão) que, por sua vez, tem sua origem no termo italiano
cartone (pedaço grande de papel) que era aplicado nos moldes recortados ou perfurados em cartão resistente, usados
para transportar e marcar os desenhos nas obras artísticas de grande porte, como murais e tapeçarias.

“A expressão, com o sentido que tem hoje, nasceu em 1841
nas páginas da revista inglesa Punch (...). O Príncipe Albert
encomendara a seus artistas uma série de cartoons para os
novos murais do Palácio de Westminster; os projetos dos artistas
reais expostos foram alvo da crítica e da mordacidade do povo
inglês, e a revista Punch resolveu publicar os seus próprios
cartoons, parodiando a iniciativa da Corte. O nome pegou.”
(FONSECA, 1999, p. 26)
Mixel

Fortuna
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4

Desenho de Humor

Desenho de Humor é a designação que se atribui a um Cartum que não tem como finalidade principal conseguir o riso,
mas representar, com os elementos da Caricatura, um momento do ser humano que seja visto sob o prisma do Humor.
Em geral, no Desenho de Humor, considera-se o desenho como obra de arte em si, sem separá-lo, contudo, do seu
objeto principal que é o humor.
A designação é recente e quase se pode afirmar que ela apareceu, pela primeira vez entre nós, para definir o trabalho de
Saul Steinberg, artista romeno radicado nos Estados Unidos, um dos expoentes máximos do Desenho de Humor no
mundo. “As primeiras manifestações do desenho de humor registradas no Brasil remetem à exposição de Carlos Thiré, no
Rio, na década de 50 e à famosa exposição de Millôr Fernandes, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em
1957”. (RABAÇA; BARBOSA, 1978, p. 197).
A comunicação do Desenho de Humor é realizada muitas vezes através de metáforas visuais, não se ignorando a presença
de manifestações argumentativas e interpretativas. Tem como objetivo estimular o espectador a refletir sobre o
comportamento humano através do humor. Revelar o que ocorre em si e em redor de si. Situar-se no mundo, com o
mundo.
A atribuição feita ao Desenho de Humor não pretende buscar o riso, mas, ao contrário, levar à reflexão. Possui cunho
social, ocorrendo em cima de questões filosóficas e éticas.

Toppor

Magritte

Jorge Arbach

Millôr Fernandes
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5

Quadrinhos

O século XIX proporcionou condições para que, em diferentes locais, vários artistas desenvolvessem um conceito de
trabalho quase simultâneo, principalmente nas áreas vinculadas à produção gráfica. Os artistas, ilustradores e cartunistas
dos incontáveis jornais que proliferavam na época começavam a experimentar a associação entre imagem e texto
acrescentando a estes uma dimensão seqüencial. Dessa maneira, surgiam tanto cartuns mudos construídos em três ou
quatro quadros separados por uma pequena barra vertical, quanto seqüências ilustradas da mesma maneira com
legendas em tipos compostos (...) Alguns perseveraram nesta rudimentar linguagem seqüencial e inauguraram um novo
modo de contar histórias nos jornais. (XAVIER, 2002, p. 13)

Quadrinhos ou História em Quadrinhos é uma narrativa composta por imagens que se sucedem e
que pode ser complementada por textos, balões ou legendas. No jornal aparece de forma seriada
e nas revistas é publicado integralmente. São utilizados, seja por ilustradores ou caricaturistas,
servindo tanto à informação quanto à opinião.
No princípio, ainda no século XIX, simultaneamente nos EUA e na Europa, ensaiava-se o mesmo
processo de narrativa visual. Os desenhistas desenvolviam as ilustrações para retratar cenas ou
contar histórias. Muitas vezes tudo era mostrado em um único desenho, em um único quadro. Em
outro momento as ilustrações passaram a aparecer em seqüência sem legenda.

Comic é o outro nome adotado para
os quadrinhos. A palavra é de origem
inglesa, que quer dizer cômico ou
humorístico. Pois, no início o
conteúdo das histórias em quadrinhos
era predominantemente humorístico.
Os primeiros exemplares conhecidos
conjugavam piadas ou anedotas
relacionadas a dois temas principais:
crianças e fantasia. Essa expressão
universalizou-se e é utilizada até hoje.
Inclusive para histórias que não
possuem caráter cômico.

214

