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 TEMPO DE AULA: 50 min
 GÊNERO TEXTUAL: CHARGE
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero e do tipo

textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
 D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões

relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de

uma determinada palavra ou expressão.
 ATIVIDADE PARA CASA



[ENEM 2009 – PROVA CANCELADA] [D5] Observe a charge
que satiriza o comportamento dos participantes de uma
entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam
e do ambiente em que se encontram. Considerando-se os
elementos da charge, conclui-se que ela:

(A) defende, em teoria, o desmatamento.

(B) valoriza a transparência pública.

(C) destaca a atuação dos ambientalistas.

(D) ironiza o comportamento da imprensa.

(E) critica a eficácia das políticas públicas.

Fonte: Enem/2009 – prova cancelada – disponível em : 
http://download.uol.com.br/educacao/enem2009/prova_enem_2dia.pdf. Acesso em 06/07/2012. 
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A charge é um gênero textual muito presente em jornais
ou revistas de grande circulação. Geralmente, busca
retratar fatos políticos e de conhecimento público
utilizando-se do humor.

4



A palavra charge tem sua origem na
língua francesa, “charger”, e significa
carregar, exagerar o caráter de
alguém ou de algo até torná-lo
ridículo, burlesco ou caricatural.

ANDRADE, M. de. Dinheiro. Disponível em: http://etristeviverdehumor.blogspot.com. Acesso em: 20 set. 2019.
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Nas charges, através da associação entre a
linguagem verbal e o imagético, faz-se um
retrato exagerado das personagens,
objetivando-se a crítica política ou social.

Disponível em: http://thomate.blogspot.com/. Acesso em: 20 set. 2019.

Apesar da natureza humorística da
charge, seu objetivo não é simplesmente
provocar o riso, mas formar opinião ou
reflexão crítica sobre a temática que
veicula.
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A charge pode utilizar-se de recursos verbais e não verbais para
reforçar o sentido e melhor ilustrar o assunto a que se refere.

EVANGELISTA. E. dos Reis [Duck Chargista].Disponível em: http://dukechargista.com.br/. Acesso em: 20 set. 2019.
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A charge tem, pela sua natureza, um aspecto pictórico
(imagético), ou seja, trata-se de um desenho cujos traços,
cores e formas contribuem para a construção de sentido.

A IMAGEM
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No geral, representa figuras humanas com elementos
caricaturais, explorando traços da personalidade ou do físico.

A IMAGEM
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A ironia é um recurso expressivo que
consiste em dizer o contrário daquilo
que se pensa, deixando uma distância
intencional entre o que se diz e aquilo
que realmente se pensa; é a arte de
zombar de alguém ou de alguma
coisa, com vista a obter uma reação
do leitor, ouvinte ou interlocutor
[efeito crítico-reflexivo].

Um aviso de proibido fumar colocado sobre 
figuras de Sherlock Holmes fumando, um 

exemplo típico da ironia de situação.

Imagem: Sceptre / GNU Free Documentation License
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Disponível em: http://blogdoriccorodrigues.blogspot.com/2018/03/intervencao-
militar-no-rio-de-janeiro.html. Acesso em: 20 set. 2019.

12


