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 TEMPO DE AULA: 50min
 GÊNERO TEXTUAL: TIRINHA, CARICATURA, CHARGE e CARTUM
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: definição, estrutura e elementos composicionais da TIRINHA

em comparação com a CHARGE, com a CARICATURA e com o CARTUM.
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,

fotos, etc.)
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
 D18 – Reconhecer efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou

expressão.
 ATIVIDADE PARA CASA
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A DIFERENÇA ENTRE CHARGE, 
CARTUM, TIRINHA E CARICATURA

É essencial se saiba diferenciar e interpretar charges, cartuns, tirinhas
e caricaturas. Dessa forma, é importante elucidar as semelhanças e
discrepâncias entre cada um desses tipos de ilustração humorística
com linguagem multimodal.
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A charge satiriza situações específicas, situadas no tempo e no
espaço, razão pela qual se encontra sempre apontando para um
personagem da vida pública em geral, às vezes um artista, outras vezes
um político, enfim. Em se tratando da linguagem, também costuma
associar linguagem verbal e não verbal. Outro aspecto para o qual
devemos atentar diz respeito ao fato de a charge, expressa na língua
francesa, possuir significado de “carga”, aderindo por completo à
intenção do chargista, ou seja, a de que ele realmente atua de forma
crítica numa situação de ordem social e política.
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CHARGE
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A charge menciona a quarentena,
situação atual em que se
encontram muitas pessoas no país,
para criticar o cárcere privado a
que ainda são submetidos muitos
animais. Desse modo, usando o
humor e a sátira, o chargista incita
o público-alvo a refletir sobre
manter animais presos.

Myrria. Inversão de papéis na quarentena. Disponível em: 
https://www.acritica.com/opinions/19-04-2020. Acesso em: 12 ago. 2020.

CHARGE

https://www.acritica.com/opinions/19-04-2020


A charge faz uma sátira (crítica sarcástica) de acontecimentos atuais,
geralmente na esfera social e política, a fim de demonstrar indignação e
insatisfação com a situação vigente. Além disso, esse gênero quase sempre
utilizada a caricatura para delinear o(s) personagem(s) envolvidos.

Para se expressar por meio da charge, é preciso
estar atualizado com os acontecimentos e ter
senso crítico aguçado; o leitor também, para
que possa entender a graça e a análise crírico-
reflexiva da charge.

DUKE Chargista. Disponível em: http://dukechargista.com.br/. Acesso em: 12 
ago. 2020.
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CHARGE

http://dukechargista.com.br/
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AMÂNCIO. Disponível em: http://chargistaamancio.blogspot.com/. Acesso em: 
12 ago. 2020. 

DENNY. Disponível em: http://chargesdodenny.blogspot.com. Acesso em: 12
ago. 2020.

CHARGE

http://chargistaamancio.blogspot.com/
http://chargesdodenny.blogspot.com/


O cartum se caracteriza com uma anedota gráfica em
que nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal
associada à não verbal. Suas abordagens dizem respeito a
situações relacionadas ao comportamento humano, mas não
estão situadas no tempo, por isso são denominadas de
atemporais e universais, ou seja, não fazem referência a uma
personalidade em específico.

O nome cartum proveio de um acontecimento
ocorrido em Londres, em 1841. Tal acontecimento diz respeito
ao fato de o príncipe Albert, no intuito de decorar o Palácio de
Westminster, ter promovido um concurso de desenhos feitos
em grandes cartões (cartoons em inglês), os quais seriam
colados às paredes. Dessa forma, no intento de satirizar, a
revista Punch, considerada na época a primeira revista
humorística do mundo, resolveu publicar seus próprios
cartoons.
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CARTUM

GLASBERGEN, R.  Disponível em: 
https://www.glasbergen.com/cartoons. Acesso em: 
12 ago. 2020.

https://www.glasbergen.com/cartoons-about-the-internet/
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SCHMIDT, S. Disponível em: 
http://www.gruporbs.com.br/noticias. Acesso 
em: 12 ago. 2020. 

ARIONAURO. Disponível em: 
http://www.arionaurocartuns.com.br. Acesso em: 12 ago. 2020. 

CARTUM

http://www.gruporbs.com.br/noticias/2014/11/06/chargista-sandro-schmidt-esta-de-volta-as-paginas-de-a-noticia/
http://www.arionaurocartuns.com.br/2016/04/


O cartum também utiliza da caricatura,
porém, diferente da charge, ele não retrata
personagens conhecidos e não tem como
objetivo satirizar uma situação atual,
simplesmente provoca riso através da
crítica humorística – muitas vezes, mordaz,
satírica e irônica – , do comportamento
humano, suas fraquezas, hábitos e
costumes. É algo próximo de uma piada. O
cartunista representa uma cena ou até uma
sequência de cenas de uma situação
engraçada com ou sem balões ou
legendas.
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CARTUM
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Uma tirinha nada mais é do que uma série de vinhetas
(micronarrativas) chamadas em inglês de comic strips. As tirinhas mais
tradicionais são publicadas diariamente em vários meios de
comunicação, principalmente em grandes jornais, onde se encontram
personagens como Garfield, Haroldo, entre outros.

As tirinhas engraçadas mais convencionais são produzidas em
equipes, com editores, escritores e artistas gráficos, porém, podem ser
facilmente criadas por anônimos na internet. Geralmente elas possuem
apenas três quadros, com uma piada rápida e de fácil entendimento.
Normalmente são publicadas em periodicidades diferentes.
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TIRINHA



A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores
sociais. São pequenas histórias engraçadas que tem no mínimo três e no máximo cinco
quadrinhos, geralmente desenhados na horizontal, publicadas com regularidade nos
jornais e as mais famosas usadas em vestibulares.
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TIRINHA

BECK, A. Armandinho. Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/. Acesso em: 12 ago. 2020.

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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TIRINHA

CEDRAZ, A. Turma do Xaxado. Disponível em: 
http://pigarts.blogspot.com/2010/08/. Acesso em: 12 ago. 2020.  

http://pigarts.blogspot.com/2010/08/


As tirinhas de memes são atualmente as tirinhas mais famosas da internet.
Tais tirinhas são publicadas em vários webcomics, chamados aqui no Brasil de
sites de humor, onde tirinhas e outras coisas engraçadas são publicadas
diariamente. As tirinhas memes normalmente são feitas por pessoas anônimas
da internet, mas também podem ser publicadas em sites que possuem
criadores próprios.

O que são memes da internet? O que são memes? Essa é uma pergunta que
muitas pessoas que não estão por dentro do assunto de sites humorísticos se
perguntam. Memes nada mais são do que um conceito de imagens, gifs ou
personagens ou vídeos que ganharam sucesso na internet através do humor;
são feitos de modo simples.

Os memes utilizam diversas expressões para demonstrar o sentido da tirinha. 
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TIRINHA DE MEMES?


