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✓ Explanar aos alunos algumas características sobre determinadas
formas de texto;

✓ Mostrar as diferenças entre algumas formas textuais como charges
cartuns e tirinhas;

✓ Exercitar com algumas questões interpretativas e suas formas textuais;
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Charges



- É um gênero jornalístico que se
utiliza da imagem para expressar à
coletividade o posicionamento
editorial do veículo.
- É uma crítica com muita ironia
refletindo as situações do cotidiano.
- O termo charge é oriundo do
francês “charger” e que significa
carregar, exagerar e atacar com
violência.
- É por meio dela que o leitor tem
capacidade de compreender a
dinâmica de acontecimentos em todo
o mundo.

https://blogdoaftm.com.br/wp-
content/uploads/2020/03/2485.jpg
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Características:

- Texto humorístico, que, por sua vez,
pressupõe a crítica.
- Retrata a atualidade;
- É usada em uma notícia que retrata
algum fato político ou social de
relevância;
- Se origina em notícias jornalísticas;
- Pode ser usada como um texto visual
para utilizar-se do humor ou da ironia;
- Como ela é alimentada de
atualidades, é tida como um texto
efêmero;

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/image/co
ntentid/policy:1.2220360:1589930276/image/image.jpg
?f=default&$p$f=9563970
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Leia a charge a seguir e responda: 1- Por que a menina na charge acha que o pai
vida do seu pai é um eterno “1º de abril”?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

2- Qual o tema central em relação às noticias
dadas?
a) Correio maluco
b) Telegrama sem fio
c) Fake News
d) Paródiahttps://blogdoaftm.com.br/wp-

content/uploads/2020/04/2495.jpg
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Tirinhas
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-O nome "tirinha" remete ao formato do
texto, que parece um "recorte" de jornal.
-Este gênero textual apresenta geralmente
uma temática humorística .
-Encontramos tirinhas satíricas, de cunho
social ou político, metafísicas, ou até
mesmo eróticas.
- Centrarem-se em um personagem
principal, que estabelece relação com
outros personagens "menores“.
- A tirinha tem seu espaço garantido nos
jornais, em revistas, nos livros didáticos e
atualmente tem alcançado grande
destaque nas chamadas Redes Sociais, além
de blogs especializados neste gênero

https://i.pinimg.com/originals/54/73/49/547349893
bc600080ae82441ea7462e4.jpg
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Características:

-Historias que relacionam com os
seus personagens.
-Não possui contexto histórico.
-É um gênero textual que apresenta
uma sequência em quadrinhos com
seus personagens fictícios.
- Apresenta um texto sincrético que
alia o verbal e o visual no mesmo
enunciado e sob a mesma
enunciação.

https://www.gadoo.com.br/wp-
content/uploads/2016/12/9266.jpg
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Leia a tirinha a seguir e responda:

1- A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a
modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação.
A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a
a) criação de memes.
b) ampliação da blogosfera.
c) supremacia das ideias cibernéticas.
d) comercialização de pontos de vista.
e) banalização do comércio eletrônico.
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Leia a tirinha a seguir e responda:

2- Qual é a concepção implícita sobre os adolescentes em relação ao uso de celular?
Justifique sua resposta com elementos da tirinha. Você concorda com ela?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Leia a charge a seguir e responda:
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1- As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de
crítica a diversas situações do cotidiano. Sobre a charge do chargista Duke, analise as
seguintes afirmações e julgue se são verdadeiras o falsas.

( ) Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra
entusiasmado com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil;

( ) Através da gradação na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber
que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil;

( ) Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas
entrelinhas da charge, pois essa tem apenas a função de divertir o leitor;

( ) Podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos jogos no Brasil foi
substituído por uma postura pessimista por parte da personagem retratada.
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Leia a charge a seguir e responda:
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2- A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Isso
tudo por que?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15



Leia a tirinha a seguir e responda:

3- Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que
contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é
a) a ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais.
b) o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais.
c) o duplo sentido do substantivo “super-herói”, no contexto do 1º quadrinho.
d) a tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário.
e) a quebra de expectativa produzida, no último quadrinho, pelo termo “invisibilidade”
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4- Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em
uma situação de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse
texto, predomina a função que se caracteriza por:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Leia:
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5- Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a
reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal. Qual o argumento utilizado
para isso segundo as informações desta linguagem?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Bons 
Estudos!


