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1 - APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO  –
ACOLHIMENTO;

2 - DIFERENÇA ENTRE CHARGE, TIRINHA, CARTUM E 
CARICATURA;

3 - RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIO;

4 - TAREFA PARA CASA.
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Diferença entre charge, cartum, 
tirinha e caricatura

É muito fácil confundir esses textos humorísticos acompanhados por
imagens. Confira agora o que é cada um e entenda suas diferenças :
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Charge

 As charges costumam retratar situações que estejam acontecendo no
tempo e no espaço, de forma mais específica. Geralmente é
acompanhada de sátiras e os personagens principais podem ser figuras
públicas, como políticos ou artistas;

 É muito utilizada para fazer críticas sociais e políticas e econômicas;

 Em forma de linguagem, a charge associa a linguagem verbal e não-
verbal. Ela é facilmente confundida com cartum. Elas foram criadas no
século XIX com o intuito de expressar a indignação das pessoas em
relação ao governo.
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Cartum

 Os cartuns são textos humorísticos caracterizados por histórias breves e gráficas
a respeito do comportamento humano. Assim como a charge, os cartuns
também retratam acontecimentos do tempo e lugar, além de tratar dos
costumes humanos de uma forma mais cômica. Porém, são situações que
poderiam acontecer e não em forma de crítica ou com referências específicas
como as charges;

 O cartum se originou de um concurso promovido com o intuito de decorar o
Palácio de Westminster, em Londres, no ano de 1841. Nesse concurso, desenhos
grandes em formato de cartões (cartoons) seriam colados nas paredes. Após
isso, a revista inglesa Punch (primeira revista humorística do mundo) elaborou
cartoons autorais e, assim, um novo sentido para a palavra surgiu.
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Tirinha

 As tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém, mais curtas.
Geralmente essa sequência de quadrinhos faz críticas sociais e são
publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes em revistas,
jornais, sites, mídias sociais, entre outros;

 É provável que sua origem tenha sido no ano de 1895, com a primeira tira
“The Yellow Kid”(O garoto amarelo), no jornal New York World.
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Caricatura

 As caricaturas são desenhos que representam em grande maioria figuras
públicas. Geralmente, as características físicas e de personalidade dos
personagens são expressadas de forma mais exagerada;

 Esta representação artística surgiu a partir das obras de Agostino
Carracci da Bolonha, que criou uma galeria com caricaturas das figuras
populares de sua cidade, no século XVII.

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM
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01. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai
de Mafalda:
a) revelou desinteresse na leitura do dicionário.
b) tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa.
c) causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um livro tão grande.
d) queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não ler o livro, como sua filha
pensava.
e) demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou
muito sua filha.
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Questão 01

Alternativa “d”. Mafalda é uma garotinha de apenas seis anos que está
sendo alfabetizada, portanto, não sabe que o livro sobre o qual ela se
refere é um dicionário e que o pai queria apenas fazer uma consulta rápida
sobre o significado de um vocábulo.



14



15

Assinale a alternativa que melhor expresse o efeito de humor contido
na tirinha:

a) O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é
tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha.
b) Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita e, através de suas feições em todos os
quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontentamento.
c) A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo
efeito de humor está contido na linguagem não verbal através da expressão exibida por
Mafalda no último quadrinho.
d) Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que pregam a
libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último
quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os
padrões tradicionais.
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Alternativa “d”. Há uma quebra de expectativa, o que ocasionou o efeito de
humor da tirinha. Susanita apresentou, até o terceiro quadrinho, um
discurso condizente com as teorias feministas em voga nos anos 70, mas no
último quadrinho ela demonstrou ter um conhecimento limitado sobre o
assunto, elogiando o uso de uma tecnologia, a máquina de tricô, que
apenas reforça os padrões tradicionais do comportamento feminino.
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Sobre os efeitos de humor da tirinha, pode-se afirmar, exceto:

a) Mafalda emprega o mesmo significado para o vocábulo “indicador” no primeiro e no
último quadrinho.

b) Mafalda não sabe a importância do dedo indicador.

c) A expressão “dedo indicador” é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha.

d) Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão “indicador de
desemprego”

e) Apesar de ser uma criança, Mafalda já percebe as injustas relações de trabalho
estabelecidas entre patrões e operários.
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Alternativa “b”. Mafalda, apesar de ser uma criança, já percebe as injustas
relações de trabalho entre patrões e operários e faz uma analogia
interessante entre o uso do dedo indicador, que metaforicamente é
símbolo de autoritarismo, e um elemento da análise da situação
econômica de um país, o indicador de desemprego.


