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de linguagem, bem como ser capaz de produzir mensagens, 
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RESUMO 

 
 
Os gêneros da esfera jornalística apresentam uma grande relevância social e sua 
circulação ocorre de forma bastante ampla, inclusive no interior de outros domínios 
discursivos, como acontece na escola. Os próprios Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa recomendam um trabalho com gêneros 
argumentativos dessa esfera de circulação, para quem o seu domínio discursivo é 
de fundamental importância para a efetiva inserção nos meios sociais. Dessa forma, 
nossa pesquisa desenvolveu uma intervenção pedagógica em uma turma do Ensino 
Fundamental II a partir das charges que são veiculadas diariamente no jornal 
Tribuna do Norte.  Para isso, utilizamos o modelo de sequência didática proposto por 
Schneuwly e Dolz (2013). A escolha do presente gênero como objeto de estudo 
partiu dos próprios alunos participantes desta pesquisa, após a aplicação de um 
questionário. A nosso ver, o gênero charge atende aos propósitos desta pesquisa, 
visto que se trata de um enunciado multimodal, cuja linguagem híbrida e atraente 
comumente instiga o imaginário do leitor e também por se tratar de um gênero de 
caráter argumentativo, cuja leitura poderá ampliar a capacidade crítica do aluno. 
Assim, o trabalho teve como objetivo propor estratégias de leitura que possibilitam 
aos alunos a efetiva compreensão do gênero textual charge. O corpus desta 
pesquisa diz respeito a um universo razoável de charges do cartunista Rodrigo Brum 
Machado, as quais foram trabalhadas nas oficinas de leitura e compreensão como 
também serviram de ancoragem para associar o referencial teórico adotado nesta 
pesquisa. Foram analisados os aspectos multimodais, aspectos globais, como o 
universo de referência, a unidade semântica (temática), o propósito comunicativo, a 
relevância informativa e suas relações com os outros textos. Nosso trabalho se 
insere na área de estudos da Linguística Aplicada e a abordagem metodológica 
adotada baseia-se em uma pesquisa qualitativa-interpretativista, com foco na 
pesquisa-ação, em que aplicamos junto aos alunos uma Sequência Didática (SD). 
Adotamos como referencial os estudos de Antunes (2013), Bakhtin (2015), 
Cavalcante (2014), Koch (2014), Marcuschi (2012), Dionísio (2012), Vieira (2007), 
Romualdo (2004), Teixeira (2005), Bortoni-Ricardo (2013) e Thiollent (2013). Uma 
de nossas questões de pesquisa trouxe reflexão sobre a dificuldade leitora que os 
nossos alunos apresentam frente aos gêneros constituídos pela multimodalidade. O 
trabalho com o gênero charge proporcionou aos participantes alguns benefícios, 
embora ainda incipientes, no que concerne ao desenvolvimento de suas 
capacidades de leitura crítica em relação ao texto constituído por mais de um modo 
de representação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Texto Jornalístico. Charge. Multimodalidade. Leitura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The genres of the journalistic sphere have a great social relevance and its circulation 
occurs quite broadly, even within other discursive domains, as it happens in school. 
The Portuguese National Curriculum Parameters themselves recommend a work with 
argumentative genres of this sphere of circulation, for whom their discursive domain 
is of fundamental importance for the effective insertion in social circles. Thus, our 
research developed a pedagogical intervention in a class of Elementary School II 
from the cartoons that are published daily in the newspaper Tribuna do Norte. For 
this, we used the didactic sequence model proposed by Schneuwly and Dolz (2013). 
The choice of the present gender as object of study came from the students 
participating in this research, after the application of a questionnaire. In our view, the 
genre charge serves the purposes of this research, since it is a multimodal 
statement, whose hybrid and attractive language commonly instigates the reader's 
imagination and also because it is a genre of argumentative character, the reading of 
which may enlarge Ability of the student. Thus, the aim of the work was to propose 
reading strategies that allow students to effectively understand the genre textual 
charge. The corpus of this research concerns a reasonable universe of cartoons by 
the cartoonist Rodrigo Brum Machado, which were worked in the reading and 
comprehension workshops as well as anchoring to associate the theoretical 
reference adopted in this research. We analyzed the multimodal aspects, global 
aspects, such as the universe of reference, semantic unity (thematic), communicative 
purpose, informative relevance and its relations with other texts. Our work is part of 
the study area of Applied Linguistics and the methodological approach adopted is 
based on a qualitative-interpretative research, focusing on action research, in which 
we apply to the students a Teaching Sequence (SD). We adopted as reference the 
studies of Antunes (2013), Bakhtin (2015), Cavalcante (2014), Koch (2014), 
Marcuschi (2012), Dionísio (2012), Vieira (2007), Romualdo , Bortoni-Ricardo (2013) 
and Thiollent (2013). One of our research questions brought us reflection on the 
difficulty of reading our students in front of the multimodality genres. The work with 
the genre charge gave the participants some benefits, although still incipient, in what 
concerns the development of their capacities of critical reading in relation to the text 
constituted by more than one mode of representation. 
 

 
KEYWORDS: Genre. Journalistic Text. Charge. Multimodality. Reading. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desenvolver a competência leitora dos alunos do Ensino Fundamental, 

principalmente no que se refere aos textos argumentativos da esfera jornalística, tem 

sido uma preocupação constante nos estudos sobre o ensino da língua materna na 

escola. Conforme Bonini (2012, p. 66), o estudo dos gêneros jornalísticos apresenta 

uma grande relevância social e ―alguns desses gêneros já estão inseridos no 

trabalho escolar e nos livros didáticos‖. Pensando nisso, assumimos uma proposta 

de intervenção1 com um gênero da esfera jornalística em uma turma do 8º ano do 

Ensino Fundamental (EF II) de uma escola pública na cidade de Parnamirim, no Rio 

Grande do Norte, através da aplicação de uma sequência didática2. Para isso, ainda 

no ano de 2015, resolvemos aplicar nessa mesma turma (quando os alunos 

cursavam o 7º ano), dois (02) questionários, os quais nos serviram de norte para o 

trabalho que desenvolvemos com o gênero textual charge. Salientamos que foram 

os próprios alunos participantes deste estudo, quando da aplicação dos referidos 

questionários, que apontaram o citado gênero como sendo aquele que deveria ser 

objeto de ensino em sala de aula. A nosso ver, o gênero charge atende, pelo menos, 

a dois quesitos básicos para esta pesquisa, pois, além de se constituir em um texto 

de mídia, apresenta em sua composição mais de um modo de representação da 

linguagem.  

Convém destacar que a maioria desses alunos, nas nossas atividades de 

leitura em sala de aula, comumente se mostrava desmotivada para essa prática 

interativa e, muitas vezes, a compreensão das informações decorrentes de suas 

leituras decorria apenas do que estava exposto na superfície textual (informações 

explícitas), isso tanto para os textos eminentemente verbais como para os 

enunciados multimodais3. Assim, com essa proposta de intervenção, pretendemos 

que nossos educandos consigam superar suas dificuldades de leitura e, para além 

                                                             
1
 Quando nos referimos à estratégia pedagógica, intervenção didática e ação didática, estamos 

denominando um mesmo referente. 
2 O presente trabalho se ancora na área de concentração em Linguagem e Letramento, bem como na 

linha de pesquisa em Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes do Mestrado 
Profissional em Letras em Rede Nacional - PROFLETRAS.  
3 O termo ―multimodal‖ tem sido usado para nomear textos constituídos por combinação de recursos 

de escrita, som, imagens, gestos, etc (DIONÍSIO e VASCONCELOS, 2013, p. 21). 
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das aulas de Língua Portuguesa, tornem-se cidadãos cada vez mais críticos e 

capazes de refletir diante da realidade que os cercam.  

Em relação ao baixo nível de proficiência leitora dos nossos alunos do EF, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam que o baixo desempenho 

escolar, no que diz respeito à leitura e escrita no ensino fundamental, está 

diretamente ligado ―à dificuldade que a escola tem de ensinar a ler e a escrever‖ 

(BRASIL, 1997, p. 19). Dessa forma, a busca por uma melhoria na qualidade do 

ensino no país passa, necessariamente, pelo ensino de Língua Portuguesa. 

Objetivando minimizar esse problema, os documentos oficiais orientam para que a 

escola proporcione aos alunos o acesso à diversidade de textos que circulam na 

sociedade, ensinando-os a produzi-los e a interpretá-los. Ainda de acordo com os 

PCN, os anos finais do EF exercem um papel crucial na formação de leitores, 

impondo à escola grande responsabilidade, pois cabe a ela formular um projeto 

educativo que permita ao aluno-leitor o acesso aos textos de maior complexidade, 

dentre os quais os que circulam nos jornais (BRASIL, 1998, p. 70). 

Apesar de contar com quase duas décadas de sua implementação, os 

objetivos propostos pelos documentos PCN para o trabalho com a leitura na escola 

ainda não atingiram um resultado satisfatório, tendo em vista que os dados de 

algumas avaliações, internas e externas, revelam ganhos ainda insatisfatórios no 

que tange à competência leitora de nossos alunos. Exemplo disso é o resultado do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) aplicado em 2012, cujo 

desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009 (ver 

Anexo 1).  

Rojo (2013), fazendo referência a algumas dessas avaliações, cita dados 

provenientes do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SAEB (Sistema de 

Avalição da Educação Básica) cujos resultados referentes às capacidades leitoras 

dos nossos alunos revelam o insucesso das propostas de letramento escolar, 

principalmente no que diz respeito à leitura e compreensão (2013, p. 29). Diante dos 

resultados apontados por esses sistemas de avaliações a autora se questiona ―como 

alunos de relativamente longa duração de escolaridade puderam desenvolver 

capacidades leitoras tão limitadas?‖ (ROJO, 2013, p. 35). 

Como já pontuamos anteriormente, as dificuldades apontadas por essas 

diferentes avaliações também se revelam na nossa lida diária em sala de aula, onde 

percebemos que nossos alunos do Ensino Fundamental apresentam sérios 
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problemas no que se refere à leitura e compreensão dos mais variados textos. Isso 

tem gerado um problema muito sério quando esses alunos são aprovados aos anos 

seguintes de escolaridade, muitas vezes passando ao ensino médio com dificuldade 

na competência leitora, principalmente no que se refere à leitura de textos da esfera 

midiática e que apresentam mais de um modo de representação (linguagem 

multimodal). Face ao exposto, a partir dessa constatação, formulamos algumas 

questões de pesquisa: 

 Os gêneros constituídos pela multimodalidade apresentam dificuldades 

para a compreensão leitora dos alunos?  

 Os gêneros multimodais possibilitam o posicionamento crítico dos alunos?   

 O gênero textual charge possibilita ao educando a ampliação de sua 

capacidade de leitura crítica? 

 A multimodalidade na charge teria efeito argumentativo?  

Desse modo, temos como objetivo geral propor estratégias de leitura que 

possibilitem aos alunos a efetiva compreensão do gênero textual charge. Como 

objetivos específicos apontamos os seguintes:  

 Verificar se os gêneros multimodais apresentam dificuldades para a 

compreensão leitora dos alunos;  

 Investigar se gêneros multimodais possibilitam o posicionamento crítico 

dos alunos;  

 Analisar se o gênero multimodal charge possibilita ao educando a 

ampliação de sua capacidade de leitura crítica; 

 Averiguar se a linguagem visual presente na charge constitui um traço 

argumentativo. 

Desse modo, justificamos essa pesquisa em primeiro lugar por ser a charge 

um gênero textual multimodal que comumente instiga o imaginário do leitor, pelos 

recursos de imagens e efeitos de sentidos, embora de pouca durabilidade, visto que 

o seu conteúdo verbo-visual tem seu ápice associado à notícia que veicula no 

momento de sua publicação. Em segundo lugar, pela necessidade de aprimorar a 

prática de leitura e compreensão desse gênero multimodal em salas de aula do 

ensino fundamental, tendo em vista que ele geralmente incita polêmicas envolvendo 

pessoas públicas ou fatos sociais de uma cidade, região ou país. O trabalho com 

charges justifica-se, ainda, por se tratar de um texto que, além do discurso que 

instaura a polêmica, também forja comportamentos, tendo em vista que muitas 
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vezes o humor se faz presente no seu enunciado, suscitando não só o riso, mas, 

principalmente, despertando a reflexão sobre o momento político e social em que é 

publicada. Enfatizamos também que a presente proposta vai ao encontro do que é 

postulado pelos PCN, visto que se trata de uma contribuição para o ensino de 

Língua Portuguesa na direção de postulados que referenciam as múltiplas 

linguagens.  Os PCN já apontam que o aluno precisa ter contato com a diversidade 

de textos, entre estes aqueles que apresentam uma complexidade maior, e orientam 

para que se priorizem nas aulas de Língua Portuguesa ―os textos que caracterizam 

os usos públicos da linguagem‖ (BRASIL, 1998, p. 24). 

Consideramos, aqui, que as condições dadas ao aluno para que ele realize 

essa prática de leitura promoverá o aprimoramento da compreensão inerente aos 

gêneros que estão disponíveis na vida cotidiana. Assim, cremos que a relevância 

desse estudo se deve ao fato de que o presente trabalho se propôs a desenvolver 

uma ação didática a partir de um gênero multimodal de considerável importância 

para o desenvolvimento da reflexão crítica do educando, principalmente nos anos 

finais do EF. No contexto escolar, é fácil perceber que, mesmo presentes nos 

manuais escolares das turmas do ensino fundamental, o trabalho com gêneros 

verbo-imagéticos, principalmente no que diz respeito à charge, tem uma dimensão 

maior no ensino médio, fato esse que talvez se explique por uma maior presença 

desses gêneros em questões de provas do ENEM. No entanto, quanto ao EF, 

percebe-se que ainda há uma carência no que se refere a um trabalho profícuo com 

esses gêneros multimodais, principalmente em relação à charge, cujo enunciado, 

não raramente, é visto apenas como um gênero de entreter. Assim, acreditamos que 

o nosso trabalho, frente a essa lacuna ainda existente no ensino fundamental, possa 

vir a dar a sua contribuição no que se refere à boa formação de leitores críticos. 

Com relação à abordagem metodológica, optamos por uma pesquisa 

qualitativa, com foco na pesquisa-ação, visto que fizemos uma intervenção em uma 

sala de aula do EF II. Salientamos ainda que, como referencial teórico para o 

trabalho que desenvolvemos em sala de aula com a charge, adotamos alguns 

pressupostos defendidos pela Linguística Textual no que diz respeito à textualidade. 

Quanto a esse ponto, fizemos uso de alguns dos elementos que, segundo Antunes 

(2013, p. 65-78), definem o sentido e os propósitos globais de um texto, como o 

universo de referência; a unidade semântica; o propósito comunicativo; a relevância 

informativa e as relações com outros textos. Enfatizamos também que nos trabalhos 
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desenvolvidos nas oficinas (módulos), utilizamos uma linguagem mais clara e mais 

próxima da realidade dos alunos, distanciando-nos, assim, de uma metalinguagem 

que diz respeito mais ao conhecimento do professor. Além dos elementos citados 

anteriormente, na intervenção pedagógica também mediamos discussões sobre a 

argumentação e a multimodalidade.  

Para a consecução do nosso estudo, recorremos a Bakhtin (2015) devido à 

sua importância para o estudo dos gêneros. No que diz respeito à textualidade, o 

trabalho buscou orientações, dentre outros, nos estudos de Cavalcante (2014), Koch 

(2014) e Marcuschi (2012), os quais, a partir de Beaugrande (1997, p.10), definem o 

texto como um evento comunicativo, para onde convergem ações linguísticas, 

cognitivas e sociais. Já em Dionísio (2012) e Vieira (2007), aprofundamos os 

estudos sobre a multimodalidade. Nos estudos acerca do gênero charge, buscamos 

suporte, principalmente, nas reflexões de Romualdo (2004) e Teixeira (2005). Em 

relação à sequência didática, utilizamos o modelo proposto por Schneuwly e Dolz 

(2013) e, no que tange à pesquisa-ação, fundamentamo-nos em Bortoni-Ricardo 

(2013) e Thiollent (2013). 

Outros estudos sobre este gênero já foram produzidos no âmbito acadêmico, 

como, por exemplo, a dissertação defendida por Luciano (2013) junto ao PPGEL da 

UFRN, em que a pesquisadora investiga o funcionamento do discurso humorístico 

no texto chárgico. Outra dissertação de mestrado, defendida junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da UFRN, 

diz respeito ao trabalho desenvolvido por Cabral4 (2008). Nesse estudo, o autor 

propõe investigar a importância do texto de humor gráfico, particularmente as 

charges e os cartuns, e sua contribuição para a boa formação leitora.   

Apontamos, ainda, o trabalho de Cruz (2014), cuja obra é marcada pela 

concepção teórica da Análise do Discurso francesa (AD) e nela o autor defende que 

uma das forças de resistência ao neoliberalismo no seio da sociedade é a charge, 

isso porque esse gênero permite a pluralidade de opinião. Chama a atenção 

também para o fato de que a própria esfera jornalística em que a charge circula é 

defensora dessa ideologia capitalista, ou seja, sua aliada; mas que a charge acaba 

funcionando, dentro dessa própria esfera, como um gênero de resistência a esse 

discurso neoliberal, tendo em vista que o seu caráter é contradiscursivo. Na visão do 

                                                             
4
 Cabral também atua profissionalmente como chargista e, atualmente, é quem assina as charges do 

periódico Novo Jornal. 
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autor, isso é possível porque a ―charge desempenha um lugar de memória 

carnavalizada no jornalismo‖ (CRUZ, 2014, p. 83).  

Em relação ao corpus adotado, privilegiamos trabalhar com uma produção 

textual local com a finalidade de aplicação em sala de aula. Assim, selecionamos 

algumas produções do chargista carioca Rodrigo Serra Machado, mais conhecido 

por Brum, cujas charges se fazem presentes no jornal Tribuna do Norte, em suas 

versões impressa e eletrônica, desde o ano de 2012. Salientamos que as charges 

selecionadas de Brum tanto foram trabalhadas nas oficinas de leitura e 

compreensão como serviram de ancoragem para associar o referencial teórico 

adotado nesta pesquisa.  

Ao construirmos esse trabalho, iniciamos pela apresentação da introdução, a 

qual aborda as questões norteadoras desta pesquisa, bem como seus objetivos, sua 

justificativa e sua relevância. Ainda neste primeiro capítulo, comentamos, de forma 

breve, acerca do referencial teórico utilizado, como também algumas considerações 

sobre o gênero charge. Também discorremos sobre o corpus, embora muito 

superficialmente, tendo em vista que ele se encontra mais detalhado no capítulo da 

metodologia.  

O segundo capítulo, destinado ao referencial teórico, encontra-se subdividido 

em quatro itens. No primeiro (2.1), fazemos uma reflexão sobre a concepção de 

gênero e texto na atualidade. Em seguida (2.2), abordamos as novas formas de 

representação da linguagem que perpassam os textos na atualidade. No item (2.3), 

a abordagem recai sobre as especificidades do gênero em estudo, a charge. O 

último item deste capítulo (2.4) faz uma reflexão sobre a importância da charge 

como recurso didático, principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. Discorre 

ainda acerca do modelo de SD (2.4.1) que foi adotado neste projeto de intervenção 

e apresenta também uma proposta de trabalho com textos (leitura) baseado em um 

dos autores que referencia este trabalho (2.4.2). 

No capítulo da metodologia, ressaltamos que a pesquisa, cuja natureza é 

qualitativa de caráter interpretativista, se insere na área de estudos da Linguística 

Aplicada, com foco na pesquisa-ação. Também discorreremos sobre o ambiente 

onde o estudo ocorreu, bem como delimitamos quais são os seus participantes. 

Esse capítulo ainda subdivide-se em dois itens, os quais tratam da questão da etapa 

diagnóstica desta dissertação e dos textos selecionados para o estudo (corpora). Em 

seguida, no quarto capítulo, tratamos da dinâmica dos trabalhos realizados na SD. 
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No quinto capítulo, apresentamos as análises das atividades de leitura e 

compreensão efetuadas pelos alunos, as quais foram realizadas nos módulos da 

SD. O sexto capítulo diz respeito às considerações finais da pesquisa, seus 

resultados e, por último, temos as referências utilizadas na investigação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA O ESTUDO DA CHARGE  

 

Neste capítulo, apresentamos alguns pressupostos teóricos que 

fundamentaram a nossa pesquisa. O estudo se baseia, principalmente, nos 

postulados da Linguística Textual (LT) e nos estudos sobre a multimodalidade. O 

capítulo foi organizado nas seguintes seções: (2.1) Gênero, texto e ensino; (2.2) A 

multimodalidade nos textos; (2.3) O gênero textual charge: origens e características; 

(2.4) O texto jornalístico na sala de aula: a charge como recurso didático; (2.4.1) 

Sequência didática proposta por Schneuwly, Noverraz e Dolz e (2.4.2) Estratégias 

para a análise do texto: a proposta de Antunes. 

  

2.1 Gênero, texto e ensino 

  

Nos últimos anos tem havido um interesse pedagógico muito intenso em torno 

dos gêneros textuais e, conforme Marcuschi (2012a, p. 147), ―hoje o ensino de 

língua anda bastante centrado em gêneros e isso não é tão simples nem pode ser 

realizado de modo ingênuo‖. Assim, nesta seção, fazemos uma reflexão sobre a 

concepção de gênero5 na atualidade. Também discorremos acerca da concepção de 

texto aqui abordada, a qual se insere numa visão que vem sendo defendida por 

estudiosos cujas pesquisas ocorrem no âmbito da Linguística Textual (LT) aqui no 

Brasil. Salientamos que a necessidade de esclarecer a concepção de texto adotada 

neste estudo é importante tendo em vista que ele não é mais concebido como um 

simples artefato linguístico e, tampouco, um produto acabado, mas sim como um 

processo, uma ―atividade sociocognitivo-interacional de construção de sentidos‖ 

(KOCH, 2014, p. 12), concepção essa referendada pelos próprios PCN e que tem 

forte implicação para o ensino de língua materna. 

No que concerne ao estudo dos gêneros, ressaltamos que não há como se 

falar desse tema sem mencionar primeiramente o legado de Bakhtin em relação a 

esse ponto, tendo em vista que esse teórico russo ―representa uma espécie de bom-

senso teórico em relação à concepção de linguagem‖ (MARCUSCHI, 2012a, p. 152). 

O fato se justifica tendo em vista que Bakhtin traz importantes contribuições para o 

campo dos estudos linguísticos. Conforme esse autor,  

                                                             
5
 Por uma questão de coerência teórica e terminológica, neste trabalho adotamos a taxonomia 

gêneros textuais. 
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O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e 
escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada referido campo não 
só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 
língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos 
esses três elementos - o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado [...] cada enunciado particular é individual, mas cada 
campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. 

(BAKHTIN, 2015, p. 261-262) 
 

Desse modo, o trabalho com gêneros é uma oportunidade de lidar com a 

língua em seus usos autênticos, tendo em vista que são eles que viabilizam as 

nossas práticas interativas de linguagem. Também não podemos pensar os gêneros 

sem levar em conta os campos da atividade humana (esferas de atividades) em que 

eles são constituídos e atuam, tendo em vista que as nossas situações concretas de 

produção de linguagem trazem as marcas dessas esferas.  

Ainda sobre a questão dos gêneros, Marcuschi (2012a) argumenta que o seu 

estudo já vem de longo tempo, remontando à Grécia antiga, o qual estava atrelado 

aos textos literários. No entanto, na atualidade, um novo ponto de vista se firmou em 

relação a esse tema e, com isso, o seu estudo não se prende apenas a literatura, 

tendo em vista que a ―noção de gênero ampliou-se para a toda produção textual‖ 

(MARCUSCHI, 2012b, p.17-18). Nesse sentido, ao não se restringir mais somente à 

esfera literária, o interesse pelos gêneros passou a ser objeto de estudo de outros 

campos de atividade, como por exemplo, a Linguística. É no interior dessa disciplina 

que o trabalho com os gêneros pode dar a sua contribuição ao professor de língua 

materna, o qual se acha referendado nos documentos oficiais. 

Conforme ainda Marcuschi, os gêneros são entidades poderosas que, nas 

interações verbais, organizam nossa fala e escrita, tendo em vista que nos 

condicionam quanto às escolhas do léxico a ser empregado, do grau de formalidade 

e da natureza dos temas (2012b). Alinhado, de certa forma, à perspectiva teórica 

bakhtiniana, o referido pesquisador ressalta que: 

 
(...) é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, 
assim como é impossível não se comunicar verbalmente por algum 
texto. Isso porque toda a manifestação verbal se dá sempre por meio 
de textos realizados em algum gênero. Em outros termos, a 
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comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. 
(MARCUSCHI, 2012a, p. 154) 

 
A partir dessa perspectiva teórica, fica claro que o ensino de língua materna 

necessita privilegiar um trabalho baseado em gêneros, tendo em vista que os textos 

neles se organizam, e um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros 

textuais torna-se condição necessária para o desenvolvimento de nossas práticas de 

linguagem (leitura, compreensão e produção). É interessante lembrar que a ideia de 

se contemplar os gêneros textuais nas práticas de ensino já se faz presente nos 

PCN. O documento dos PCN referente à Língua Portuguesa, em sua 1ª parte, 

defende que se contemple, nas atividades de ensino, a diversidade de textos e 

gêneros. Influenciado pela concepção bakhtiniana de gênero, o referido documento 

ainda destaca: 

 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de 
natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam 
como pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção 
de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de 

ensino. (BRASIL, 1988, p. 23) 
 

Dessa forma, conforme apregoam os documentos oficiais, o gênero passa a 

ser elemento nuclear nas práticas linguageiras no interior da escola, tendo em vista 

que assume a condição de objeto de ensino.  

Além de Marcuschi, outros pesquisadores brasileiros, alinhados à perspectiva 

teórica da Linguística Textual (LT), também discorrem sobre o estudo dos gêneros e, 

em especial, sobre a concepção de texto. Trata-se de uma perspectiva de estudo 

que concebe a linguagem como uma atividade social, interativa e complexa. Nessa 

concepção interacional de língua, o texto é visto atualmente como um objeto 

multifacetado, uma unidade de sentido decorrente de um ―evento comunicativo em 

que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas‖ (BEAUGRANDE, 1997, p. 

10). Dentre os autores que se coadunam com essa concepção teórica, destacamos 

Koch (2014) que, partilhando das ideias de Beaugrande (1997), argumenta que na 

concepção interacional da língua o texto é considerado o próprio lugar da interação, 

em que ―os interlocutores, sujeitos ativos, dialogicamente nele se constroem e por 

ele são construídos‖ (KOCH, 2014, p. 21).  

No que concerne à leitura e à produção de sentidos, Koch (2014) afirma que, 

a partir dessa concepção sociointeracional de linguagem, a compreensão do texto é 
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vista como uma atividade interativa bastante complexa de produção de sentidos, 

pois requer do leitor ―a mobilização de um vasto conjunto de saberes (enciclopédia) 

e a reconstrução deles no interior do evento comunicativo‖ (KOCH, 2014, p. 175). 

Face ao exposto, percebe-se que o sentido não se encontra no texto (superfície 

textual/cotexto) e, tampouco, no autor, mas na interação texto-sujeitos sociais. Sobre 

a questão dos gêneros, a referida autora pontua que atualmente essa temática é 

uma das preocupações centrais da Linguística Textual. Em consonância à 

perspectiva teórica de Bakhtin (2015), ela argumenta que:  

                                  (...) todos os nossos enunciados se baseiam em formas padrão, 
relativamente estáveis, de estruturação de um todo, os gêneros, que 
são marcados social e historicamente, visto que estão diretamente 
relacionados às diferentes situações sociais. É cada uma dessas 
situações que determina o gênero, com características temáticas, 

composicionais e estilísticas próprias. (KOCH, 2014, p. 181) 

Dessa forma, o gênero é determinado pela situação de produção no interior 

de dada esfera de atuação e de acordo com as combinações entre a estrutura 

composicional, o conteúdo temático e o estilo. Por sua vez, como já fora afirmado 

anteriormente, é o gênero que determina nossas escolhas linguísticas nas diferentes 

situações sociais (práticas de linguagem). 

Também dialogando com a concepção de texto aqui adotada, Antunes (2013) 

salienta que nada do que dizemos é destituído de uma intenção. Para a autora, o 

evento comunicativo envolve sempre um parceiro, um interlocutor e a compreensão 

de um texto ―é uma operação que vai além de seu aparato linguístico, pois se trata 

de um evento comunicativo em que operam, simultaneamente, ações linguísticas, 

sociais e cognitivas‖ (ANTUNES, 2013, p. 31). Em relação a essa questão, 

poderíamos indagar qual seria o perfil ideal desse interlocutor quando se trata de um 

evento comunicativo como a charge, ou seja, um leitor que possa dar conta de toda 

a gama de implícitos e outros recursos de linguagem que, comumente, se fazem 

presentes neste tipo de enunciado. Certamente, há de ser um leitor minimamente 

inteirado com os fatos do dia a dia, ou seja, informado com os acontecimentos do 

cotidiano, principalmente os que dizem respeito aos eventos políticos e sociais. 

Antunes advoga também que o texto pode ser explorado levando-se em conta 

diversos aspectos, no entanto, ―qualquer análise, de qualquer segmento deve ser 

feita, sempre, em função do sentido, da compreensão, da coerência, da 

interpretabilidade do que é dito‖ (ANTUNES, 2013, p. 59). Em relação a esse 
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aspecto, a autora cita algumas propriedades que definem o texto quanto ao seu 

sentido e os seus propósitos globais e que é de extrema importância identificá-los e 

apreendê-los, tendo em vista que ―a compreensão global do texto deve ser o ponto 

de partida e o ponto de chegada de qualquer análise‖ (ANTUNES, 2013, p. 65). 

Conforme afirmamos na abertura desta pesquisa, foi a partir de algumas das 

propriedades apontadas por Antunes (2013), para o trabalho com o texto, que 

desenvolvemos uma proposta de intervenção para o nosso objeto de estudo, a 

charge. 

Em consonância com a perspectiva teórica em questão, Cavalcante (2014, p. 

17-18) argumenta que ―o texto permeia toda a nossa atividade comunicativa‖. 

Partindo da concepção de texto formulada por Beaugrande (1997), a referida autora 

assim o define:  

 

O texto é um evento comunicativo em que estão presentes os 
elementos linguísticos, visuais e sonoros, os fatores cognitivos e 
vários aspectos. É, também, um evento de interação entre locutor e 
interlocutor, os quais se encontram em um diálogo constante. 
(CAVALCANTE, 2014, p. 20) 

 

Tomando como base essas considerações de Cavalcante, podemos afirmar 

que o texto não se restringe ao construto verbal, haja vista que ele incorpora 

também outros signos (semioses). Além disso, a interação locutor e autor pressupõe 

um partilhamento das informações, tendo em vista que, sob a ótica de uma unidade 

de sentido, o texto requer do seu operador (leitor) a interpretabilidade de sua 

mensagem.  

Cavalcante também postula que toda vez que operamos com o texto 

(processamento da leitura e da escrita) sempre mobilizamos certos tipos de 

conhecimentos, como o linguístico, o enciclopédico e o interacional (2014, p. 21) e 

arremata: ―quando lemos um texto, somos orientados pelas palavras, que nos 

oferecem um contexto explícito – o cotexto – entretanto temos que ativar inúmeros 

outros conhecimentos armazenados na memória para construir o sentido do texto‖ 

(CAVALCANTE, 2014, p. 28).  

Desse modo, seguindo essa linha de raciocínio e tomando como parâmetro o 

nosso objeto de estudo, a charge - podemos afirmar que o seu processamento 

(leitura) ocorre levando-se em consideração a interação, para quem o sentido de sua 

mensagem gráfica se faz a partir da relação entre o enunciador (chargista), o que 
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está na superfície observável (cotexto) e o leitor. O leitor de uma charge comumente 

terá a seu dispor recursos multissemióticos dispostos na superfície textual e, a partir 

deles, poderá acionar outros saberes, como o conhecimento de mundo, a fim de que 

possa dar conta dos prováveis sentidos presentes em um evento comunicativo desta 

natureza.  

Dialogando ainda com essa concepção teórica, Cavalcante e Custódio Filho 

(2010) destacam que o caráter sociocognitivista domina os estudos do texto na 

atualidade e que este ―comporta em sua constituição a possibilidade de a 

comunicação ser estabelecida não apenas pelo uso da linguagem verbal, mas pela 

utilização de outros recursos semióticos‖ (CAVALCANTE e CUSTÓDIO FILHO, 

2010, p. 64).  Reportando à metáfora do iceberg, expressão bastante em voga nos 

estudos atuais em LT, os autores ressaltam ainda que o texto ―é uma unidade 

material perceptível e finita, a qual, para ser compreendida/explicada, é relacionada 

a outras instâncias menos materiais‖ (Idem, 2010, p. 68).  

Todos os autores aqui citados partilham de uma mesma concepção de texto, 

a qual, aliada à proposta de trabalho com a linguagem defendida pelos PCN de 

Língua Portuguesa (1998), fornece ao professor de língua materna um arcabouço 

teórico para o trabalho com o texto em sala de aula, principalmente em relação à 

sua leitura e produção de sentidos. Como já pontuamos anteriormente, esses 

documentos oficiais recomendam que o trato com a linguagem em sala de aula 

ocorra a partir dos gêneros, tendo em vista que ―todo texto se organiza dentro de 

determinado gênero‖ (BRASIL, 1998, p. 21).  

            

2.2 A multimodalidade nos textos 

 

Nesta seção, discorremos acerca dos textos que apresentam mais de um 

modo de representação da linguagem, os quais, nos estudos linguísticos, têm sido 

denominados de multimodais ou multissemióticos. Também fazemos uma reflexão 

sobre as capacidades de se operar (processo de leitura e escrita) com essas formas 

de representação, prática discursiva compreendida como multiletramentos. 

Na contemporaneidade, as novas práticas de linguagem demandam um novo 

olhar para as novas configurações dos textos, em cuja linguagem despontam outras 

semioses, e não somente a modalidade verbal. Sobre esse aspecto, Dionísio e 

Vasconcelos (2013, p. 19) destacam: 
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A sociedade na qual estamos inseridos se constitui como um grande 
ambiente multimodal, no qual palavras, imagens, sons, cores, 
músicas, aromas, movimentos variados, texturas, formas diversas se 
combinam e estruturam um grande mosaico multissemiótico. 
Produzimos, portanto, textos para serem lidos pelos nossos sentidos. 
 

 

Salientamos que muitas dessas novas práticas discursivas decorrem das 

novas tecnologias, as quais provocaram alterações e mudanças profundas na 

linguagem escrita (VIEIRA, 2007). No entanto, chamamos a atenção para o fato de 

que essas práticas de linguagem, ancoradas sobretudo no signo não verbal, já 

existiam na antiguidade, em que o homem já significava o mundo através de outras 

linguagens, como as inscrições rupestres e os sinais de fumaça como forma de 

transmitir mensagens. Todavia, devido ao ritmo das inovações tecnológicas, 

principalmente no que se refere aos meios de comunicações, os estudiosos 

lançaram um novo olhar acerca dessas novas formas de interação, de modo que, 

até certo ponto, a linguagem verbal deixou de ser vista como protagonista. 

Abordando essa configuração do texto pós-moderno, Dionísio (2012, p. 138) pontua 

que ―cada vez mais se observa a combinação de material visual com a escrita; 

vivemos, sem dúvida, numa sociedade cada vez mais visual‖. A autora reforça ainda 

que, no atual estágio em que se encontra a nossa sociedade, as práticas de 

letramento centradas no signo verbal devem ser incorporadas às práticas de 

letramento da imagem, do signo visual, as quais, no interior dos textos, devem ser 

analisadas de forma harmônica (idem, 2012, p. 139).   

Vale ressaltar que, na atualidade, nossos alunos já operam em suas práticas 

discursivas cotidianas com textos que combinam vários modos semióticos. Dessa 

forma, as práticas de letramento centradas nesses recursos, como assevera Dionísio 

(2012), devem ser priorizadas na escola, tendo em vista que essas outras 

linguagens também transmitem informações e não são imunes à ideologia. Assim, 

cabe à escola formar leitores críticos que possam dar conta dos novos sentidos 

exigidos pelos textos contemporâneos. Alinhada com esse mesmo pensamento, 

Vieira argumenta que: 

 

(...) se o objetivo é instrumentalizar o sujeito, pretendendo a sua 
independência interpretativa diante do texto multissemiótico, 
devemos lhe fornecer imagens que possam ser lidas, compreendidas 
e que não menosprezem, sobretudo, a sua capacidade interpretativa. 
(VIEIRA, 2007, p. 26) 
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Nesse sentido, a charge, como texto multissemiótico, mostra-se um recurso 

didático adequado e que pode ser explorado nas aulas de leitura, tendo em vista que 

se trata de um gênero de ampla circulação social cuja temática, por vezes, já é do 

conhecimento de um grande número de cidadãos-leitores, inclusive dos alunos, e, 

dessa forma, os elementos multimodais presentes em sua mensagem gráfica 

poderão ser mais facilmente lidos e compreendidos. Como exemplo, podemos citar 

a charge presente na figura 01 a seguir, cuja temática aborda um drama que afligiu 

toda a sociedade norte-rio-grandense (incêndios criminosos). O enunciado também 

apresenta, em sua superfície textual, elementos verbais e não verbais os quais se 

revelam bastante didáticos e elucidativos. Vejamos:  

 

 
  Figura 1: Charge de Brum 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Jornal TN, 30 de julho de 2016 

 

           

Assim, um texto desta natureza permite que o professor desenvolva um 

trabalho significativo com a multimodalidade em sala de aula, tendo em vista que o 

discurso que perpassa o arranjo verbo-imagético do enunciado, devido à sua 

abrangência, também condiz com a realidade do nosso aluno e, com isso, talvez o 

educando perceba alguma utilidade naquilo que irá aprender. Vieira (2007, p. 27) 

reforça essa ideia pontuando que ―devemos oferecer ao sujeito-leitor imagens que 

tratem de sua realidade e ajudem-no a trabalhar seus conflitos na leitura de 

diferentes gêneros.‖ Ademais, esses diferentes modos de representação da 

linguagem constituem presença constante em nossos textos, sejam eles orais ou 

escritos, e não há como desconsiderá-las na interação com o outro, visto que essas 

semioses também significam o mundo. Sobre esse aspecto, Dionísio (2012) ressalta 
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que todas as nossas ações de linguagem são fenômenos multimodais, tendo em 

vista que: 

(...) quando falamos ou escrevemos um texto, estamos usando no 
mínimo dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e 
entonações, palavras e imagens, palavras e tipográficas, palavras e 
sorrisos, palavras e animações etc. (DIONÍSIO, 2012, p. 139) 

 
 

Partindo desse entendimento, mesmo os textos verbais escritos destituídos 

de imagens são considerados multimodais, tendo em vista que o próprio arranjo dos 

caracteres no seu respectivo suporte (papel ou tela de algum dispositivo eletrônico), 

como também a ênfase dada a algum tipo de cor, o tamanho (fonte) e a forma da 

letra, podem acarretar determinados efeitos de sentido, constituindo assim formas 

distintas de significar. Reforçando essa noção, Vieira (2007, p. 24) destaca que:  

 

(...) as práticas textuais compõem-se de diferentes linguagens 
semióticas, que podem abrigar a fala e a escrita, a comunicação 
visual e sonora, além de utilizarem os recursos computacionais e 
tecnológicos, cujo desempenho dos autores deve ser competente 
tanto na produção como na interpretação de textos de diferentes 
gêneros discursivos.  

  

Nesse sentido, cabe à escola instrumentalizar os alunos para que possam 

operar com esses textos, principalmente no que tange à sua leitura e produção de 

sentidos. Abordando ainda o texto multimodal, Rojo (2012, p. 19) declara que ―as 

imagens e o arranjo de diagramação impregnam e fazem significar os textos 

contemporâneos – quase tanto ou mais que os escritos ou a letra. E isso não é de 

hoje.‖ Nessa mesma direção, Kress (1997, apud VIEIRA 2007, p. 10) afirma que 

―sempre houve comunicação multissemiótica, e as mudanças ocorridas com o texto 

nada mais são do que uma alteração de foco‖. Dessa forma, as nossas práticas de 

linguagem, principalmente às que tomam como suporte as novas tecnologias, 

exigem novas capacidades para o processamento da leitura e da produção textuais, 

isso para que possam significar. Para dar conta dessas novas formas de 

textualidade fruto das novas tecnologias presentes na sociedade contemporânea, 

Rojo (2012) emprega o termo multiletramentos, conceito esse que, segundo a 

autora, foi formulado por um grupo de pesquisadores que se reuniu nos EUA ano de 

1996 e lançou um manifesto, ocasião em que seus membros ficaram conhecidos 

como Grupo de Nova Londres (GNL). Na concepção desse grupo, o termo 
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multiletramentos abrange tanto a multiculturalidade caracterizada pelas sociedades 

globalizadas como a multimodalidade dos textos contemporâneos (ROJO, 2012, p. 

13).  

Levando-se em conta de que todos os gêneros textuais são perpassados pela 

multimodalidade, podemos afirmar que no texto chárgico, de maneira geral, a 

linguagem predominante é a não verbal. Ademais, tomando como parâmetro a 

existência de um contínuo informativo visual dos gêneros textuais escritos, conforme 

argumenta Dionísio (2012, p.142), a charge figuraria no plano do ―mais visualmente 

informativo‖6. Podemos observar essas afirmações tomando como exemplo a charge 

da figura 02.   

 

                 Figura 2: Charge de Brum              
 

 

 

 

                                                                                 

          

 

 

                     Fonte: Jornal TN, 09 de agosto de 2015 

                

No texto representado pela figura 02, é possível constatar a presença tanto da 

linguagem verbal como da não verbal. O signo verbal aparece no nome afixado na 

cadeira, na expressão em Latim no interior da moldura (funciona como uma espécie 

de paródia) e na assinatura do chargista. No que remete à linguagem não verbal, 

temos as seguintes representações: a borboleta dentro da moldura, a luz (holofote) 

projetada sobre a moldura, a cadeira e as cores: verde (borboleta), cinza 

(entorno/laterais) e branca (facho de luz). Assim, percebe-se uma preponderância do 

elemento não verbal, impondo ao enunciado um caráter mais visualmente 

informativo. Esse arranjo semiótico funciona como ‗pistas‘ deixadas pelo chargista 

para que o leitor (re)construa a unidade de sentido do texto. No enunciado em 

                                                             
6 Grifo da autora. 
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questão, Brum faz referência à ex-prefeita de Natal, Micarla de Souza, a qual estava 

sendo acusada de corrupção. 

Dessa forma, a leitura da charge é um processo complexo que exige do leitor 

a ativação de diversos saberes (conhecimentos) e, por isso, cabe à escola preparar 

os alunos no sentido de que possam construir significados a partir desses textos 

constituídos por mais de um modo de representação da linguagem. Nesse sentido, a 

presente pesquisa selecionou cinco aspectos que, a partir de uma reflexão em sala 

de aula, podem contribuir para que o aluno consiga atribuir sentido(s) para a charge 

na ocasião do seu processamento (leitura). Salientamos que esses elementos, no 

interior do evento comunicativo, são interdependentes e concorrem para o 

entendimento do texto quanto à sua dimensão global. São eles: 

 O universo de referência;  

 A unidade semântica;  

 A relevância informativa; 

 As relações com outros textos; 

 O propósito comunicativo. 

Abordando ainda o texto multimodal, Dionísio (2012, p. 141) afirma que ―os 

meios de comunicação de massa escritos são espaços sociais de grande 

produtividade para experimentação de arranjos visuais‖. Esses novos arranjos 

semióticos decorrem, como já afirmamos anteriormente, das inovações tecnológicas 

e implicam em novas formas de interação com os textos. Sobre essa questão, Vieira 

(2007, p. 09) destaca que ―os avanços e as mudanças nas comunicações 

transglobais exercem poder transformador nos eventos de escrita, alcançando 

principalmente o texto.‖  

Dessa forma, os novos arranjos textuais requerem novas práticas de ensino 

voltadas para essas formas de textualidade presentes na sociedade contemporânea. 

Como principal agência de letramento, o espaço escolar precisa promover o 

aprimoramento da competência leitora dos seus aprendizes, tornando-os leitores 

críticos frente às novas práticas linguageiras. Na seção seguinte, fazemos uma 

reflexão sobre o gênero textual em estudo. 

 

 

 

          



30 
 

2.3 O gênero textual charge: origens e características  
 
 

Os gêneros argumentativos da mídia escrita têm sido cada vez mais 

explorados na escola como forma de aprimorar as competências e habilidades de 

leitura e escrita dos alunos, principalmente no que diz respeito aos anos finais do 

ensino fundamental. Dentre esses gêneros, destacamos a charge, a qual subsidiou 

a proposta de intervenção ora desenvolvida. Nesse sentido, a presente seção 

discorre acerca das origens desse gênero como também das características que o 

definem. 

De acordo com Teixeira (2005, p. 13),  

 

                                   A charge é um instrumento de intervenção política que, após longo 
processo de amadurecimento de sua linguagem, encontra nos jornais 
o espaço ideal para a expressão de sua forma e significação de seu 
conteúdo.  

 

Adotando essa linha de raciocínio, podemos afirmar que a charge é um 

gênero secundário ou complexo, pois suas condições de produção e circulação 

ocorrem em um ambiente bastante desenvolvido e organizado (mídia), cuja 

modalidade escrita assume papel predominante (Bakhtin, 2015). O termo charge é 

de origem francesa, decorrente da palavra charger, que significa carregar, exagerar 

e até mesmo atacar violentamente, tendo em vista relacionar-se à carga de 

cavalaria, expressando assim em sua origem uma ideia de combate, de resistência.  

Na França revolucionária de 1789, o emprego de elementos icônicos e 

caricaturas já eram utilizados como forma de protesto ao poder estabelecido. No 

entanto, foi só no século XIX que a ilustração fixou-se definitivamente na imprensa 

francesa, isso em decorrência do aprimoramento dos processos de fototipografia e 

fotogravura (ROMUALDO, 2004, p. 12). Na figura 03, temos uma das primeiras 

charges produzidas na França (1831), cuja autoria remete a Honoré Daumier, 

intitulada Gargantua. Sua charge ridicularizava o monarca francês da época, Luís 

Felipe, e acabou custando ao autor seis meses de prisão. Na sequência, podemos 

visualizar a referida charge, a qual fazia uma crítica ao rei em decorrência do 

aumento dos tributos impostos à população. 
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Figura 3: Charge de Daumier 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier#/media/File:Honor%C3%A9_Daumier_-_Gargantua.jpg 

Acesso em: 08/08/2016. 
 
 

No Brasil, as primeiras gravuras remontam à época colonial, cujos 

ilustradores, Debret e Rugendas, representaram através de suas obras a sociedade 

colonial (ROMUALDO, 2004, p. 12-13). O crédito da primeira caricatura produzida no 

Brasil, com a intenção de satirizar, é atribuído ao poeta Manuel de Araújo Porto 

Alegre e foi publicada no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, em 14 de 

dezembro de 1837, cujo título foi A Campanha e o Cujo (CRUZ, 2014). Manuel de 

Araújo também lançou, em 1844, a revista Lanterna Mágica, considerada a primeira 

publicação de humor político da imprensa brasileira. Na figura 04, temos a imagem 

da primeira caricatura produzida no Brasil: 

 

Figura 4: Primeira caricatura produzida no Brasil 

 

 

                                   

 

 

 

 

                    
 
                     

Fonte: http://impressaodigital126.com.br/?p=10062 Acesso em: 09/08/2016. 

          

http://impressaodigital126.com.br/?p=10062
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Já na atualidade, a charge, após um longo processo de amadurecimento de 

sua linguagem, tem o seu lugar garantido na maioria dos jornais, sejam eles 

influentes ou não. Tradicionalmente, a produção jornalística ancora-se em dois 

grandes eixos: a informação e a opinião. A charge, segundo Romualdo (2004), 

encaixa-se nesse segundo grupo. Sobre esse aspecto, o referido autor argumenta 

que:  

                                      
                                   Se a charge contém a expressão de uma opinião sobre determinado 

acontecimento, este deve ser um fato importante, com muita 
probabilidade de aparecer em outros textos do jornal. Isso dá ao 
leitor a possibilidade de relacioná-los e, até mesmo, usar esses 
outros textos para auxiliar na interpretação da charge. 
(ROMUALDO, 2004, p. 06)  

 

Nesse sentido, uma das características principais da charge é a 

intertextualidade7, tendo em vista que esse gênero comumente dialoga com eventos 

comunicativos relacionados a fatos ocorridos recentemente e que são capazes de 

gerar debates importantes na sociedade. No esquema da figura 05, temos um 

esboço dos gêneros de imprensa com os quais a charge mantém uma relação 

intertextual (ALVES FILHO, 2011). Vejamos: 

 

Figura 5: A relação da charge com outros gêneros jornalísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alves Filho (2011, p. 57) 

 

                                                             
7
 Esse termo é adotado nessa pesquisa sob a ótica dos postulados de Koch, Cavalcante e Bentes 

(2012).    
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Esse aspecto também revela outra característica do gênero: a sua 

temporalidade. É que a charge tem como principal evento deflagrador a notícia, 

gênero jornalístico que tem como objetivo informar os leitores acerca dos fatos 

recentes. Essa relação da charge com o fato noticioso é atestada por Aroeira,8 

quando afirma que: ―A nossa charge vem pronta: você abre a porta, pega os jornais 

e as charges estão lá [...] no bruto, mas está – é dessa maneira que começa‖ (2001, 

p. 152). Assim, o referido chargista deixa claro que a matéria-prima para a 

confecção de suas charges decorre do fato jornalístico. Abordando ainda essa 

relação da charge com a notícia, Teixeira (2005, p. 13) esclarece que o objetivo da 

charge não é produzir outra notícia, ―mas a mesma, com subjetividade e 

parcialidade‖ (grifo do autor). Nesse sentido, para que o leitor possa compreender as 

informações presentes na charge é preciso que ele compartilhe também do evento 

deflagrador (notícia/evento) que a motivou. Reforçando essa ideia, Oliveira (2001, p. 

268) destaca que ―nem todo leitor decifra com facilidade as mensagens contidas nas 

charges, pois há que se ter um conhecimento compartilhado do fato que as 

originou.‖  

Também fazendo referência ao caráter efêmero da mensagem chárgica, 

Romualdo (2004) destaca que a limitação temporal da charge decorre de sua 

focalização específica, tendo em vista que ela se prende mais ao momento. 

Conforme ainda esse autor, a charge é um ―texto visual humorístico que critica uma 

personagem, fato ou acontecimento político específico‖ (ROMUALDO, 2004, p. 21). 

No entanto, há momentos em que a charge não se presta a criticar nenhum fato 

político ou social. Nesse caso, trata-se de uma exceção. A esse respeito, Teixeira 

(2015, p. 85) destaca que há situações de consenso social em que a charge 

compartilha sentimentos comuns com a sociedade, como no caso de perdas e lutos, 

funcionando nesses casos como ―porta-voz‖ de uma coletividade. Como exemplo, 

podemos citar a imagem da figura 06 a seguir, em que o chargista Brum celebra o 

cantor Cauby Peixoto, na ocasião de sua morte. Nesse caso, a charge se constitui 

no próprio espaço das homenagens. Vejamos:  

 

 

                                                             
8 Renato Aroeira, cartunista e músico, é uma das referências em cartuns no Brasil e atualmente é 

quem assina as charges do Jornal O Dia, no Rio de Janeiro. 
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         Figura 6: Charge de Brum 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
        Fonte: Jornal TN, 17 de maio de 2016 

           

Como já relatamos anteriormente, a charge, por integrar o eixo opinativo do 

jornal, comumente dialoga com outros gêneros de opinião. Alves Filho (2011) reforça 

essa ideia quando destaca que,  

 

                                   (...) o fato de as charges comumente serem publicadas nas páginas 
de opinião dos jornais já oferece indícios de que elas comungam um 
funcionamento com editoriais, cartas de leitor e artigos de opinião, 
qual seja, o fato de expressarem uma avaliação sobre os fatos 
relevantes e recentes de uma sociedade. Embora diferentes, estes 
gêneros se inter-relacionam, constituindo um contexto pelo fato de 
poderem compartilhar informações e pontos de vista e pelo fato de 
convidarem os leitores a fazerem associações entre eles. (ALVES 
FILHO, 2011, p. 57) 

 

Nesse sentido, ao ser publicada geralmente na seção de opinião de um 

veículo de mídia, a charge compartilha espaço com outros gêneros argumentativos, 

os quais podem funcionar como ancoragem para que o leitor se situe frente ao 

assunto que ela (charge) aborda. Essa relação que o nosso objeto de estudo em 

questão mantém com outros gêneros jornalísticos, em um processo intertextual, 

pode ser visualizada na figura 07, em que o referente da charge também está sendo 

explorado pelo gênero textual ‗cartas do leitor‘. Vejamos:  
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Figura 7: Página ‗opinião‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fonte: Jornal TN, 20 de setembro de 2015 

 

Conforme podemos observar na figura 07, tanto a charge de Brum como os 

dois pequenos textos (marcados pelas setas) presentes na seção intitulada ‗Cartas‘ 

partilham de um mesmo evento deflagrador: a possível instalação no RN de um 

centro logístico da empresa de aviação TAM. Assim, como a charge é um texto de 

mídia, o seu produtor também se engaja nesta proposta de tematizar o fato, mas o 

faz com o objetivo de formar opinião e não somente o de deixar o leitor mais 

informado, como é o caso do gênero notícia. Em relação à charge e a carta do leitor, 

salientamos que os respectivos gêneros apresentam atores sociais distintos 

(autoria). No caso das cartas, a voz é dada ao leitor e não ao profissional que 

trabalha no jornal. Trata-se de um espaço concedido pelo veículo de comunicação 

ao leitor para que ele possa se posicionar acerca de dada situação. Já no caso da 

charge, a voz que enuncia pertence a um profissional que mantém um vínculo 

estreito com o veículo de imprensa. Esse fato geralmente tem implicação no 

processo de produção da charge, já que o seu produtor tem que seguir a linha 

editorial da empresa de comunicação em que é vinculado. Assim, pressupõe-se que 
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o chargista não dispõe de total liberdade na hora de confeccionar sua charge, tendo 

em vista que seu enunciado não pode contrariar os interesses de certos grupos de 

poderosos, incluídos os da própria mídia. Dessa maneira, no intuito de assegurar 

essa linha editorial, geralmente o texto chárgico passa pelo crivo de um redator, fato 

esse que, de certa maneira, constitui uma forma de censura prévia. Acerca desse 

aspecto, o chargista Ique (2001, p. 154) declara: 

 

Você passa o dia inteiro pensando numa charge, depois transforma 
numa imagem para dar um recado que, na verdade, o editor não 
quer que você dê. Acontece que ele te contrata para dar um recado, 
mas, quando você dá ele diz: ―Não foi para isso que te chamei aqui‖. 

 

Cruz (2014, p. 78) reforça essa ideia quando afirma que seria equivocado 

pensar em uma liberdade de expressão das charges no jornal, haja vista que, em 

todos os períodos históricos, sempre ocorreram censuras e perseguições aos 

chargistas devido aos seus desenhos. Outra característica importante da charge diz 

respeito à sua constituição gráfica. Segundo esse mesmo autor, ―as charges estão 

estruturadas em formas de quadros, retangulares ou quadrados, onde se articulam 

textos verbais e visuais‖ (CRUZ, 2014, p. 58). Acerca do componente verbal nas 

charges, Romualdo (2004, p. 28) nos traz a seguinte afirmação: 

 

A representação do verbal nas charges segue as mesmas formas 
das histórias em quadrinhos. Os signos linguísticos presentes na 
charge têm por função representar a fala das personagens (quando 
dentro de balões) e os diversos tipos de ruídos, aparecendo, ainda, 
nas legendas e em figuras componentes do quadro. 
 
 

No entanto, apesar de não ser uma característica constante nesse tipo de 

gênero, salientamos que há charges que só apresentam no seu construto a parte 

icônica, ou seja, o plano da imagem. Como exemplo, ilustramos a charge presente 

na figura 08, em que a parte verbal do enunciado se restringe tão somente à 

assinatura do chargista (campo superior direito). Vejamos: 
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Figura 8: Charge de Brum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal TN, 20 de setembro de 2015 

 

Esse texto de Brum (figura 08), constituído tão somente de elementos 

icônicos e em layout 3D, é fruto do aprimoramento do design gráfico, decorrente das 

novas tecnologias que se fazem presentes atualmente nas redações dos jornais. 

Seu arranjo gráfico reforça o pensamento de Teixeira (2005) quando afirma que a 

linguagem da charge decorre de um longo processo de amadurecimento da técnica 

de produção de imagens. 

Outra característica bastante peculiar ao texto chárgico é o uso da caricatura. 

Romualdo (2004, p. 21) define esse recurso como sendo um ―desenho que exagera 

propositadamente as características marcantes de um indivíduo‖. Trata-se de um 

componente visual constituinte das charges e sua origem remonta à antiguidade, em 

que desenhos já eram utilizados com intenção satírica. Salientamos ainda que 

alguns autores, inclusive no Brasil, chegam a utilizar o termo caricatura como 

sinônimo de charge. Sobre esse aspecto, Cruz (2014, p. 65) nos traz a seguinte 

informação: 

 

                                    Apesar do termo ―charge‖ ser amplamente utilizado, em alguns 
países, como os hispânicos, o termo ―caricatura‖ é o designador 
desses desenhos irônicos. Nos países de língua portuguesa, o termo 
―caricatura‖ passou a significar, exclusivamente, as representações 
cômicas da face humana (...) 

 

Vale ressaltar que a caricatura de um personagem, no interior do texto 

chárgico, necessariamente está relacionada a um fato específico. Nesse sentido, o 

leitor precisa conhecer a personagem caricaturada para poder associá-la às 



38 
 

características físicas que estão sendo colocadas em relevo no referido gênero. 

Ademais, tem que partilhar das informações ligadas ao fato, sob pena de não 

compreender sua mensagem. Salientamos ainda que a caricatura, além de satirizar 

aqueles que se destacam negativamente no meio social, principalmente no cenário 

político, também serve para homenagear personalidades conhecidas, conforme 

podemos observar na figura 09.  

 

Figura 9: Charge de Brum 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

Fonte: Jornal TN, 24 de julho de 2014 

 

Na presente charge, Brum faz uma homenagem póstuma ao escritor Ariano 

Suassuna, o qual aparece caricaturado. Em sua produção, o chargista se vale da 

caricatura não para fazer uma crítica, mas sim um tributo a um personagem nacional 

bastante conhecido na área da cultura.   

Esse enunciado de Brum (figura 09) também revela outra característica 

bastante presente nas charges: a intertextualidade. De uma maneira geral, como o 

próprio nome já sugere, trata-se das relações que os textos mantêm entre si. Acerca 

desta propriedade, Koch, Bentes e Cavalcante (2012, p. 10) postulam que as 

relações entre os textos ocorrem basicamente através de duas formas: uma mais 

geral, ampla, constitutiva de todo e qualquer discurso (lato sensu); e outra em que, 

necessariamente, há a presença de um intertexto (stricto sensu). Nesse sentido, na 

figura 09, temos a ocorrência desse segundo tipo de intertextualidade (stricto sensu), 

haja vista que o produtor da charge faz uma referência explícita a uma das obras 

literárias de Ariano Suassuna: O Auto da Compadecida. Salientamos ainda que, na 

presente charge, essa menção ao texto alheio ocorre através de elementos gráficos, 
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como as cores e os ícones9, os quais funcionam como pistas para que o leitor 

identifique o texto citado (intertexto). 

Outro ponto digno de destaque é que, como a charge costumar se relacionar 

com os principais fatos do cotidiano, é comum o leitor do jornal encontrar, já na 

primeira página do periódico, alguns dos assuntos com os quais a charge dialoga. 

Nesse sentido, a capa do jornal constitui um elemento importante para a formação 

do repertório do leitor. Como exemplo, temos a edição da Tribuna do Norte datada 

de 24-07-2014 (figura 10), em cuja capa há um texto (obituário) que dialoga com a 

charge de Brum (figura 09). Salientamos que ambos os textos foram veiculados em 

uma mesma edição. Vejamos:  

 

Figura 10: 1ª página do jornal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                               
 
                                                                

 
   

Fonte: Jornal TN, 24 de julho de 2014 

 

Abordando ainda a propriedade da intertextualidade nas charges, Romualdo 

(2004, p. 89) pontua que o leitor desse gênero há de ter um amplo conhecimento de 

mundo, tendo em vista que as charges se relacionam com textos que não 

necessariamente estão dentro do jornal, como contos de fadas, filmes, peças de 

                                                             
9
 Os ícones são signos que estão numa relação de semelhança com a realidade exterior, que 

apresentam a mesma propriedade que o objeto denotado (ROMUALDO, 2004, p. 22). 
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teatro, músicas, fotografias e outros. Há situações ainda em que a charge mantém 

uma relação intertextual com a própria charge. Sobre esse aspecto, Romualdo 

(2004, p. 90) destaca: 

 

                                    Quando um assunto importante é focado por alguns dias, a tendência 
é de que haja não só um acompanhamento desse assunto nas 
notícias, mas também nas charges. Nesses casos, as charges dos 
dias anteriores – para os leitores habituais – funcionarão como 
intertexto da charge do dia, pois, embora aquelas sejam mediadas 
pelos outros textos do jornal, também contribuirão para a formação 
do contexto necessário à interpretação desta.  

            

Nesse sentido, para que a charge seja compreendida, é preciso que o leitor 

partilhe das informações que o texto lhe traz, relacionando seu discurso com os 

principais fatos do dia. Trata-se de uma leitura exigente, tendo em vista que a 

charge obriga o leitor a lançar mão de sua experiência em relação à linguagem, na 

medida em que seu enunciado se relaciona não só com os textos verbais, mas 

também com os visuais. Dessa forma, a face visível da charge assemelha-se a um 

iceberg (Koch, 2002) em que no topo (superfície) encontra-se o signo a ser 

interpretado e, abaixo dele, a virtualidade dos sentidos.  

   

                      2.4 O texto jornalístico na sala de aula: a charge como recurso didático                 

      

Nesta seção, discorremos sobre a importância de se trabalhar o texto 

jornalístico na sala de aula, mais precisamente a charge, haja vista que o 

ensino/aprendizagem dos gêneros da imprensa pode criar condições para que os 

alunos desenvolvam um posicionamento crítico diante dos discursos que circulam na 

sociedade, condição primeira para o exercício da cidadania. 

Os PCN (1998, p. 19) já argumentam que,  

 

                                     (...) um projeto educativo comprometido com a democratização social 
e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de contribuir 
para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos 
necessários para o exercício da cidadania. 

 
  

Nesse sentido, a abordagem da charge em sala de aula como objeto de 

ensino atende à proposta dos PCN, tendo em vista que se trata de um gênero de 

ampla circulação social, cujo discurso argumentativo costuma instaurar a polêmica e 
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despertar a reflexão. Dessa forma, a charge se constitui em um instrumento 

importante para a promoção do aluno nas práticas letradas da sociedade. Frisamos 

também que esse gênero textual é bastante comum no ambiente escolar, tendo em 

vista que ele já circula nos livros didáticos de diferentes componentes curriculares. 

Assim, um trabalho proficiente com esse gênero de imprensa, nas aulas de língua 

portuguesa, pode contribuir também para que os alunos do EF desenvolvam seu 

senso crítico em relação aos conteúdos de outras disciplinas escolares, 

principalmente quando a charge é utilizada nos livros didáticos desses componentes 

curriculares como forma de ancoragem para algum conteúdo que, por ventura, 

esteja sendo trabalhado. Exemplo disso é a charge utilizada na figura 11. Vejamos:  

 

Figura 11: Charge de Angelo Agostini - Fuga de escravos (Revista Illustrada, setembro de 1887) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APOLINÁRIO, Maria Raquel. História: Projeto Araribá (8º ano).  São Paulo: Moderna, 2010, 3ª 
edição, p. 229. 

 

Na imagem acima, a charge subsidia um conteúdo que está sendo abordado 

pelo livro didático da disciplina de história. Nesse caso, o referido gênero acaba 

funcionando como um documento histórico, como uma fonte de pesquisa. Assim, 

como recurso didático, a charge mostra-se bastante eficaz, pois sua linguagem 

visual auxilia na construção dos conhecimentos, tornando a aula mais dinâmica. 

Reforçando essa ideia, Romualdo (2004) destaca que a charge exerce uma atração 

sobre o leitor justamente porque sua imagem transmite múltiplas informações de 

forma condensada. Nesse sentido, a habilidade de ler e compreender charges pode 

contribuir também para que o aprendiz assimile melhor os conteúdos curriculares, 

principalmente quando esse gênero é empregado como forma de reforçar alguma 

temática, conforme podemos observar na figura 11. 

Ainda sobre o emprego da charge nos livros didáticos do EF, salientamos que 

o compêndio de língua portuguesa utilizado pelos participantes desta pesquisa 
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(alunos do 8º ano) também contempla em suas páginas o gênero em estudo. O 

referido livro pertence a uma coleção da Editora Ática intitulada projeto Teláris, 8º 

ano, das autoras Ana Trinconi Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi. No 

entanto, as propostas de atividades (leitura e escrita) envolvendo as duas charges 

presentes nesse livro didático (figuras 12 e 13) não exploram, significativamente, 

aspectos importantes que dizem respeito ao referido gênero, como as estratégias 

argumentativas utilizadas, a situação de produção, o intertexto, a multimodalidade, o 

suporte, o público leitor e outros recursos empregados na constituição do texto e que 

são relevantes para a sua compreensão. Podemos comprovar o fato a partir do 

tratamento que é dado à charge que constitui a figura 12. Observemos:  

 

 Figura 12: Charge de Angeli (Folha de São Paulo, 11 de junho de 2003) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BORGATTO, Ana; BERTIN, Terezinha; MARCHEZI, Vera. Projeto Teláris. São Paulo: Ática, 
2014, p. 143. 

 

Após apresentar o texto chárgico, o livro traz a seguinte atividade:  

Em seu caderno, transcreva da fala da personagem:  

b) um complemento objeto;  

c) o complemento que indica circunstância de lugar.  

 

Neste exemplo, fica claro que as autoras não exploram as potencialidades 

textuais do gênero charge, tendo em vista que o texto é usado como pretexto para 

atividades gramaticais (exercício sobre complemento verbal). Ademais, o exercício 
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só contempla a parte verbal do enunciado, relegando a imagem a um plano 

secundário, como se fosse uma mera ilustração ou uma distração para os alunos. É 

o tipo de exercício que não contribui para o desenvolvimento da competência leitora 

do aluno, pois contempla tão somente aspectos de superfície (metalinguagem). 

Passemos agora à segunda charge (figura 13), a qual também é utilizada em um 

capítulo que trata de questões gramaticais (vocativo e aposto). Vejamos:  

 

 Figura 13: Charge de Angeli (Folha de São Paulo, 01 de janeiro de 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BORGATTO, Ana; BERTIN, Terezinha; MARCHEZI, Vera. Projeto Teláris. São Paulo: Ática, 
2014, p. 246. 

 

Após apresentar essa outra charge, o livro propõe a seguinte atividade aos alunos:  

a) Observe na fonte da tirinha (grifo nosso) a data em que ela foi publicada. Agora, 

responda: como pode ser explicada a fala ―2002 é pra quem pode‖? 

b) Qual a razão de a personagem dizer que ainda está esperando o ano 2001?  

c) Transcreva o vocativo presente na charge. 

d) Que tipo de sentimento da personagem esse vocativo revela? 

e) No fundo da imagem veem-se fogos de artifício. Que elemento da charge pode 

explicar a presença desses fogos? 

(...)  

 

Nessa outra atividade envolvendo a charge, já se percebe um cuidado maior 

das autoras com o gênero em estudo, tendo em vista que o exercício já contempla, 

embora superficialmente, a multimodalidade (quesito e) e também discorre acerca 

da situação de produção do enunciado (quesito a). No entanto, a nosso ver, a 
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referida atividade, mesmo abordando o texto chárgico de forma mais criteriosa, 

ainda se mostra falha, pois persiste em usá-lo como pretexto para se trabalhar a 

metalinguagem gramatical (item c); além disso, há uma impropriedade em relação 

ao gênero trabalhado, pois o nomeia como sendo uma tirinha (quesito a).  

Chamamos a atenção ainda para o fato de que as autoras do livro, 

principalmente em relação à primeira charge (figura 12), não exploraram o recurso 

da argumentação. A nosso ver, esse é um ponto central no texto chárgico, tendo em 

vista se tratar de um enunciado da ordem do argumentar10. Ademais, por se tratar de 

um texto bem mais visual do que verbal, é interessante que os alunos percebam que 

os mais diversos signos visuais que compõem a charge revestem-se de um caráter 

argumentativo. Assim, atividades como essas que acabamos de explicitar, as quais 

ainda se limitam a abordar elementos linguísticos de superfície (componentes 

gramaticais), não contribuem para que o aluno desenvolva na escola as habilidades 

necessárias para a leitura desse gênero.                        

Por outro lado, uma abordagem pertinente do texto jornalístico em sala de 

aula, que possa levar o aluno a mobilizar os seus conhecimentos, pode contribuir no 

sentido de torná-lo um leitor mais crítico e reflexivo, com opiniões próprias, 

principalmente quando envolva textos da ordem do argumentar. Além disso, o 

estudo da charge em sala de aula poderá motivar o educando a buscar a leitura de 

outros textos de imprensa com os quais esse enunciado se relaciona. É nesse 

sentido que acreditamos que o trabalho com a charge se constitui em um recurso 

didático bastante oportuno para se trabalhar a linguagem multimodal na escola. 

Nos dois tópicos seguintes, apresentamos, respectivamente, o modelo de 

Sequência Didática (SD) proposto por Schneuwly, Noverraz e Dolz para o trabalho 

com os gêneros e a proposta de Antunes para o trabalho com os textos. 

 

2.4.1 Sequência didática proposta por Schneuwly, Noverraz e Dolz 

 

Os documentos dos PCN referentes à Língua Portuguesa (1998), no que diz 

respeito ao tratamento didático dos conteúdos em sala de aula, sugerem a adoção 

de módulos didáticos, os quais são entendidos como 

 

                                                             
10

 Baseado na proposta de agrupamento de gêneros formulada por Schneuwly e Dolz (2013, p. 51-
52). 
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sequências de atividades e exercícios, organizados de maneira 
gradual para permitir que os alunos possam, progressivamente, 
apropriar-se das características discursivas e linguísticas dos 
gêneros estudados (...) (BRASIL, p. 88, 1998).  
 
 

Essa sequência de atividades oportuniza os alunos a conhecerem mais 

detalhadamente um dado gênero textual, vivenciando o seu contexto de produção e 

de circulação. Dessa forma, essa ação didática permite que o educando se aproprie 

de um gênero de forma sistematizada, o que pode lhe trazer ganhos valorosos no 

que concerne a sua atuação nas práticas comunicativas que envolvam esse gênero.  

Dentre as propostas de trabalho com o gênero textual em sala de aula, a 

partir desses módulos didáticos, destacamos o modelo idealizado por Schneuwly, 

Noverraz e Dolz (2013). Esses autores defendem que o ensino dos gêneros deve 

ser feito de forma ordenada, através da aplicação em sala de aula de uma 

Sequência Didática (SD), procedimento esse que pode permitir ao aluno que ele 

tenha acesso a práticas linguajeiras novas ou dificilmente domináveis. Os autores 

definem a sequência didática como sendo ―um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito‖ 

(DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2013, p. 82). Na figura 14, temos a estrutura 

de base de uma sequência didática: 

  

Figura 14: Esquema da Sequência Didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013, p. 83) 

 
 

Como podemos observar na figura 14, o modelo de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly apresenta quatro (04) fases. Ele inicia com a apresentação da situação, 

em que o professor apresenta aos alunos a proposta a ser desenvolvida. Também é 

o momento oportuno para que se apresente o gênero a ser trabalhado, fazendo uso 

de textos do gênero escolhido para que os alunos possam lê-los. Em seguida, tem-

se a produção inicial. Conforme Marcuschi (2012, p. 215), essa primeira produção 

―pode ser feita em esboço geral e ainda apenas treinando o gênero sem uma 
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destinação específica‖. Essa fase da SD é muito importante, pois permite descobrir o 

grau de amadurecimento do aluno em relação ao gênero escolhido, o qual servirá de 

base para o trabalho a ser desenvolvido na etapa modular. Na fase dos módulos, 

trabalham-se os problemas que apareceram na primeira produção. Essa etapa da 

SD, conforme os seus idealizadores (2013, p. 87), objetiva ―dar aos alunos os 

instrumentos necessários para superá-los‖, após terem sido identificados esses 

problemas. A SD encerra-se com a produção final. Segundo Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2013, p. 90) essa produção final ―dá ao aluno a possibilidade de pôr em 

prática as noções e os instrumentos elaborados separadamente nos módulos‖. Vale 

ressaltar que esse modelo de SD não é rígido. Ele poderá ser adaptado conforme as 

especificidades do gênero escolhido e a heterogeneidade dos aprendizes. Sobre 

esse aspecto, os autores (2013, p. 93-94) argumentam que ―é a partir de uma 

análise minuciosa da produção inicial que o professor poderá adaptar a sequência 

didática à sua turma, a certos grupos de alunos de sua turma, ou ainda, a certos 

alunos‖. 

Dessa forma, ao adotar a sequência didática como ferramenta para as 

práticas linguajeiras em sala de aula, o professor pode possibilitar ao aluno que ele 

reconheça com mais propriedade os diversos gêneros que circulam na sociedade, 

apropriando-se de sua produção e da sua propagação. No tópico a seguir, 

abordamos a proposta de Antunes (2013) para o trabalho com o texto. 

 

 2.4.2 Estratégias para a análise do texto: a proposta de Antunes  

       

Partindo da concepção de que a unidade básica do ensino só pode ser o texto 

(BRASIL, 1998), tendo em vista que ele constitui a base para todo e qualquer estudo 

da linguagem, nos perguntamos como podemos abordá-lo em sala de aula. No 

intuito de responder a esse questionamento, nos apoiamos nas afirmações de Koch 

(2014, p.172) quando destaca que a Linguística Textual (LT) pode fornecer ao 

professor subsídios que lhe permitam trabalhar o texto em sala de aula de forma não 

intuitiva, isto é, de forma automática sem um parâmetro que direcione a sua prática 

de trabalho com o texto.  

Nesse sentido, tomando como parâmetro estudos em LT aqui no Brasil, este 

trabalho alicerçou-se em uma proposta de Antunes (2013) para a abordagem do 

texto em sala de aula. A referida autora afirma que nenhuma ação linguajeira ocorre 
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fora da textualidade, entendida como ―a característica estrutural das atividades 

sociocomunicativas‖ (ANTUNES, 2013, p. 29), e defende ainda que se tome essa 

textualidade como objeto de ensino. Assim sendo, todas as nossas práticas de 

linguagem expressam algum propósito comunicativo, as quais envolvem sempre 

uma audiência (interlocutor) e em cujo interior concorrem vários tipos de 

conhecimentos.   

Dessa forma, a abordagem do texto em sala de aula, segundo Antunes 

(2013), deve privilegiar aspectos relacionados à sua produção, circulação e 

recepção. Tal concepção também é adotada por Santos, Riche e Teixeira (2013, p. 

25), quando afirmam que  

 

o ensino de textos precisa englobar aspectos variados, como o 
suporte onde ele circula, o gênero textual a que pertence, a tipologia 
textual predominante, considerando elementos verbais e não verbais 
constituintes desse texto, além da interação entre os interlocutores.  

 

Nessa perspectiva, Antunes (2013) propõe como foco principal para a análise 

do texto a compreensão dos sete (07) elementos que, segundo ela, definem o 

sentido e os propósitos globais de um texto (ANTUNES, 2013, p. 65-78). São eles: 

 O universo de referência; 

 A unidade semântica; 

 A progressão do tema; 

 O propósito comunicativo; 

 Os esquemas de composição: tipos e gêneros; 

 A relevância informativa; 

 As relações com outros textos. 

Como já afirmamos na parte introdutória deste estudo, o presente trabalho de 

pesquisa ancorou-se nessa proposta de Antunes para o trabalho com o texto em 

sala de aula, em cujos módulos da SD abordamos alguns desses pontos que 

concorrem para a compreensão global do texto.  

No capítulo seguinte, discorremos acerca dos aspectos metodológicos que 

nortearam a presente pesquisa. 
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3 METODOLOGIA  
 

Neste capítulo, discutimos acerca dos aspectos metodológicos utilizados no 

presente trabalho de dissertação. Inicialmente, apresentamos o tipo de pesquisa que 

realizamos neste estudo. Em seguida, descrevemos o estabelecimento escolar onde 

as atividades foram realizadas e caracterizamos os participantes deste processo. 

Posteriormente, discorremos acerca dos instrumentos utilizados para o diagnóstico, 

apresentando ainda os seus resultados (primeiros achados). Finalizamos o capítulo 

fazendo considerações sobre o corpus utilizado, o qual serviu de alicerce para os 

trabalhos desenvolvidos nas oficinas de leitura e compreensão, como também de 

ancoragem para associar o referencial teórico adotado nesta pesquisa.  

Partindo da ideia de que o trabalho com a multimodalidade na escola, a partir 

de um gênero argumentativo de imprensa, pode contribuir para a formação de 

leitores críticos, nosso trabalho tem como objetivo propor estratégias de leitura que 

possibilitem os alunos do 8º ano (participantes da pesquisa) a efetiva compreensão 

do gênero textual charge. Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa de base 

qualitativa na área da Linguística Aplicada, cuja metodologia ancora-se na pesquisa-

ação de natureza interpretativista, uma vez que nossa ação didática objetiva 

descrever e interpretar uma situação em sala de aula onde há a ocorrência de 

aspectos subjetivos que são, muitas vezes, difíceis de serem quantificados.  

Nossa pesquisa insere-se no âmbito da Linguística Aplicada (LA), tendo em 

vista que esse campo de estudo da linguagem, sob um aspecto interdisciplinar, 

objetiva ―compreender as práticas sociais nas quais a linguagem tem papel crucial‖ 

(MOITA LOPES, 2008, p. 102). Dessa maneira, a LA se configura como um campo 

de pesquisa abrangente, já que aborda as práticas interativas das mais diversas 

esferas de circulação da linguagem. Nessa mesma linha de pensamento, Signorini 

(2008, p. 182) destaca que o campo dos estudos aplicados, enquanto espaço 

transdisciplinar de reflexão sobre a língua em uso, vai se produzir no campo 

institucional de qualquer disciplina dos estudos da linguagem. É nesse sentido que, 

como já afirmamos no início deste parágrafo, o presente estudo ancora-se no campo 

da LA, haja vista que ele toma como objeto de ensino um gênero da esfera de 

imprensa (charge) e procura compreendê-lo à luz do diálogo constante com os 

vários campos que têm preocupação com a linguagem, como o social, o político, o 

educacional, dentre outros.              
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Como já afirmamos anteriormente, nossa pesquisa é qualitativa de natureza 

interpretativista. Trata-se de uma pesquisa-ação no âmbito das ciências humanas 

em que o pesquisador, enquanto cientista social, exerce o papel de um agente ativo, 

participando também da pesquisa, permitindo-lhe, assim, interagir com o universo de 

participantes. Sobre esse tipo de pesquisa, Bortoni-Ricardo (2013, p. 32) destaca 

que ―(...) as escolas, e especialmente as salas de aula, provaram ser espaços 

privilegiados para a condução de pesquisa qualitativa, que se constrói com base no 

interpretativismo‖. Ademais, nesse tipo de abordagem, o pesquisador, a todo 

momento, pode examinar a turma (participantes) fazendo gravações em áudio, 

filmando, fazendo anotações para que possa interpretar e entender posteriormente 

os dados coletados. Este aspecto fica claro em Thiollent (2011, p. 20) quando 

afirma: 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

           

Nesse sentido, na condição de professor-pesquisador, resolvemos elaborar 

uma ação intervencionista a partir do gênero charge, cujo foco é a leitura e não a 

sua produção. A motivação, para isso, decorreu após identificarmos um problema 

coletivo no universo da sala de aula, o qual diz respeito ao desempenho 

insatisfatório dos nossos alunos do Ensino Fundamental em relação à leitura dos 

mais diversos textos, principalmente no que se refere aos enunciados da esfera 

midiática e que apresentam mais de um modo de representação (linguagem 

multimodal). 

Desse modo, acreditamos que a charge se constitui em um gênero importante 

para o trabalho com a leitura em sala de aula, haja vista que comumente emprega a 

linguagem de forma criativa, utilizando uma diversidade de modos semióticos para 

argumentar e, assim, formar opinião. Nesse sentido, a partir da nossa ação didática, 

esperamos que os alunos participantes deste estudo desenvolvam habilidades que 

lhes serão úteis para a leitura de outros gêneros, principalmente os da ordem do 

argumentar.   

É fundamental ressaltar, também, que nosso trabalho está inserido no 

Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (Profletras), o qual 
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visa capacitar docentes de Língua Portuguesa do ensino fundamental e que atuam 

em escolas da rede pública de ensino. O objetivo desse programa é contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino de Língua Portuguesa no país e, para isso, o 

professor (pesquisador) deverá desenvolver uma pesquisa, de natureza 

interpretativa, a partir de uma intervenção pedagógica aplicada em sala de aula.            

  

3.1 O contexto da pesquisa e os sujeitos participantes 

 

O ambiente da pesquisa desenvolveu-se em uma escola pública da rede 

municipal da cidade de Parnamirim – RN, a qual fica localizada em uma área 

litorânea (Escola Municipal Dep. Erivan França - praia de Pirangi do Norte). A 

referida escola, devido à sua localização geográfica, também atende a um 

considerável número de alunos provenientes do município de Nísia Floresta/RN, 

tanto da região litorânea (praias de Pirangi do Sul e Tabatinga) como da zona rural 

(distritos de Pium, Hortigranjeira e Alcaçuz). A escola funciona nos três turnos e o 

presente estudo foi desenvolvido no horário da manhã, haja vista que é nesse turno 

que essa unidade de ensino oferta o ensino fundamental II. O colégio conta com 

uma boa estrutura física e dispõe, inclusive, de uma quadra coberta para o 

desenvolvimento de atividades físicas, equipamento esse que é bastante utilizado 

pela comunidade aos finais de semana. Salientamos ainda que todos os integrantes 

do seu quadro docente possuem graduação. No entanto, vale ressaltar que na 

citada escola há casos de professores lecionando disciplinas para as quais não 

foram habilitados.  

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram os 45 alunos do 8º ano (turma 

B) da Escola Municipal Dep. Erivan França, referente ao ano letivo de 2016. A turma 

é composta por 24 meninas e 21 meninos, os quais são, em sua grande maioria, 

egressos do 7º ano ‗B‘ dessa mesma escola. Salientamos que, dentre esses 45 

alunos, 36 deles participaram do diagnóstico que nós aplicamos em 2015, quando 

ainda cursavam o 7º ano. Em 2016, ano de aplicação da proposta de intervenção, 

esses alunos passaram a cursar o 8º ano. Com a mudança de um ano letivo para o 

outro, alguns alunos foram remanejados de sala, ademais houve ingresso de alunos 

novos na unidade de ensino, o que fez com que essa turma do 8º ano ficasse com 

um número maior de participantes. Enfatizamos, ainda, que a escolha desses 

sujeitos para o presente trabalho deveu-se, basicamente, a três motivos. O primeiro, 
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se deu em atendimento de uma recomendação do próprio Profletras, o qual orienta 

que o desenvolvimento da pesquisa ocorra em uma turma do ensino fundamental, 

na qual o pesquisador seja o professor regente de Língua Portuguesa. O segundo 

motivo decorreu do conhecimento que o professor regente já tinha dos alunos 

participantes, haja vista que já havíamos trabalhado com boa parte dessa turma em 

anos letivos anteriores (2014 e 2015), quando esses alunos cursaram, 

respectivamente, o 6º e o 7º anos. O terceiro, diz respeito à dificuldade que a turma 

apresentava nas nossas aulas de leitura, em que os alunos mostravam dificuldades 

em compreender, sob um viés mais crítico, os mais diversos textos, principalmente 

os que se constituíam com mais de um modo de representação da linguagem (textos 

multimodais). 

      

3.2 – Aplicação e análise dos questionários 

 

Tendo em vista as dificuldades apresentadas diariamente pelos alunos em 

nossas aulas de leitura e interpretação de textos, especialmente em relação aos 

gêneros da esfera jornalística e que apresentam mais de um modo de representação 

da linguagem, resolvemos desenvolver uma ação didática que pudesse minimizar 

essas dificuldades. Essa atividade interventiva também foi uma forma de atender as 

diretrizes do Profletras, o qual recomenda que o mestrando desenvolva uma 

proposta pedagógica de intervenção que tenha como foco de investigação um 

problema de sua realidade escolar e que diz respeito ao ensino e aprendizagem da 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental.  

Nesse sentido, partindo do princípio de que os textos da esfera jornalística 

apresentam uma grande relevância social, haja vista que alguns dos seus gêneros 

―propiciam exercícios mais relevantes no sentido do desenvolvimento de habilidades 

de linguagem importantes‖ (BONINI, 2012, p. 66) resolvemos aplicar essa ação 

interventiva a partir de um gênero de imprensa. Inicialmente, aplicamos dois 

questionários como forma de diagnóstico (sondagem), os quais ocorreram em dois 

momentos distintos e se valeram dos seguintes instrumentos de pesquisa: 

explanação e observação do professor, questionamentos dos alunos, exemplar 

impresso do jornal Tribuna do Norte, cópia de charges e atividades escritas. 

Salientamos que esse diagnóstico ocorreu no ano de 2015, quando a turma (boa 

parte dos participantes desta pesquisa) ainda cursava o 7º ano. O nosso objetivo, 
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com essa atividade, era fazer com que os participantes apontassem o gênero que 

iria ser trabalhado no presente estudo, o que de fato ocorreu. 

Na primeira atividade do diagnóstico (Apêndice A) distribuímos um exemplar 

impresso do jornal Tribuna do Norte (edição de 23 de abril de 2015) a cada aluno 

participante. Na ocasião, solicitamos que cada um deles visualizasse o jornal e 

depois respondesse as questões da atividade que lhes foi entregue. Para essa 

primeira atividade do diagnóstico, utilizamos o tempo de duas (02) aulas e contamos 

com 38 participantes, em um universo de 4211 alunos matriculados. Já na segunda 

atividade do diagnóstico (Apêndice B), os alunos (40 participantes) tiveram a 

oportunidade de operar (ler) o gênero que fora escolhido para o estudo, ocasião em 

que responderam cinco (05) questões, sendo quatro delas de caráter discursivo. 

Para essa segunda atividade do diagnóstico, utilizamos o tempo de uma (01) aula.  

A seguir, discorremos sobre a 1ª atividade de sondagem que aplicamos para 

o grupo discente participante. Na figura 15, temos a imagem da capa da edição que 

foi utilizada na primeira etapa do diagnóstico. 

 

Figura 15: 1ª página do jornal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fonte: Jornal TN, 23 de abril de 2015 

                                                             
11 Os dados fornecidos pelos alunos participantes nas duas atividades do questionário (diagnóstico) 

foram descritos na íntegra. No entanto, no capítulo dedicado às análises das atividades dos alunos, 
trabalhamos com uma amostragem de quinze (15) participantes, haja vista que foram somente quinze 
alunos que participaram de (todas) as etapas da pesquisa. 
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O quadro 1 mostra as respostas dos alunos frente à primeira pergunta do 

questionário (Apêndice A), a qual fazia a seguinte indagação: “Dos gêneros que 

integram o jornal, qual deles você gostaria que fosse trabalhado em forma de uma 

oficina?”. Vejamos as respostas: 

Quadro 1- Respostas dos alunos 

A1: Esportes. 

A2: Viver – cinema e filmes. 

A3: Reportagem. 

A4: A redução dos salários. 

A5: Esportes.  

A6: Esportes em geral. 

A7: Festival Mada confirma show de Gabriel O Pensador. 

A8: Esportes. 

A9: Música. 

A10: Esportes. 

A11: Esportes. 

A12: Gêneros do esporte. 

A13: A página de esportes. 

A14: Esportes. 

A15: Esportes. 

A16: (não respondeu) 

A17: Prefeitos. 

A18: Política. 

A19: Modalidade esportiva. 

A20: Reciclar o lixo. 

A21: Charge. 

A22: Esportes. 

A23: Esportes. 

A24: ABC aciona plano anti-rebaixamento. 

A25: Charge. 

A26: Charge. 

A27: Política. 

A28: Segurança. 

A29: Modalidade esportiva. 

A30: Estreia de filmes no cinema. 

A31: (não respondeu) 

A32: Esportes. 
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A33: Corrupção. 

A34: Charge. 

A35: Charge. 

A36: Notícia. 

A37: Charge. 

A38: Esportes. 

 

Conforme podemos constatar no quadro 1, o gênero charge foi o mais citado 

(06 indicações). No entanto, a maioria das respostas dos participantes, verificadas 

no presente quadro, revela que os alunos desta pesquisa, ou por falta de atenção ou 

por desconhecimento mesmo, confundiram a noção de ‗gênero‘ com a de ‗assunto‘ 

ou ‗tema‘. Reconhecemos que o termo ‗gênero‘ diz respeito a uma metalinguagem 

muito mais condizente com o trabalho do professor do que do aluno, mas o fato não 

deixou de nos causar estranhamento, haja vista que nas nossas aulas junto a essa 

turma do EF sempre fizemos menção a esse termo (gênero) e, ademais, esse 

vocábulo também é bastante utilizado no livro de Língua Portuguesa que fora 

adotado para essa turma do EF (Livro de Língua Portuguesa intitulado Projeto 

Teláris, ed. Ática, de Borgatto, Bertin e Marchezi), o qual, em nenhum momento, 

recebeu um tratamento de ‗assunto‘ ou ‗tema‘. Outro dado que nos chamou a 

atenção é que, de um universo de 38 participantes (dois alunos não responderam ao 

comando da questão) somente 08 deles (os participantes A3, A21, A25, A26, A34, 

A35, A36, A37) responderam a primeira pergunta de forma adequada, ou seja, em 

suas respostas apontaram o gênero que gostaria que fosse trabalhado em forma de 

uma oficina, e não um ‗assunto‘, como ocorreu na maioria dos casos. Quanto às 

respostas dos participantes A7 e A24, nossa hipótese é a de que esses alunos 

sequer leram a pergunta que foi formulada no primeiro quesito da atividade. No 

gráfico 1, temos a visualização dos gêneros citados pelos alunos. 
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Gráfico 1 - Gêneros apontados no questionário 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do diagnóstico 

          

Quanto à segunda questão da 1ª atividade diagnóstica, levamos em conta 

para efeito de análise somente as respostas dos oitos participantes citados 

anteriormente, haja vista que suas respostas apontaram, de fato, um gênero textual. 

Essa questão fazia a seguinte indagação: Por que você escolheu esse gênero de 

texto?. Vejamos as respostas destes oito alunos:  

Quadro 2 - Respostas dos alunos 

A3: Porque ele informa a gente o que está acontecendo. 

A21: Por ter curiosidade nesse assunto. 

A25: Porque é comovente. 

A26: Porque é interessante. 

A34: Porque eu acho a charge muito interessante. 

A35: Porque acho bem legal. 

A36: A operação da PF contra pedofilia e facções entre os detentos. 

A37: Achei bem interessante. 

 

A nosso ver, dentre as respostas apontadas no quadro 2, somente a 

colocação do participante A3 responde, de forma mais criteriosa, ao comando da 

questão, haja vista que sua resposta não foi evasiva, do tipo porque é legal, porque 

é interessante, conforme pontuaram os demais participantes, inclusive os que 

apontaram a charge (participantes A21, A25, A26, A34, A35 e A37). No gráfico 2,  

temos as justificativas apontadas pelos alunos para a escolha do gênero. 
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Gráfico 2 - Critérios para a escolha do gênero 

                           

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do diagnóstico 

 

Enfim, apesar de ter sido citado somente por seis (06) alunos dentre os trinta 

e oito (38) participantes, um número pouco expressivo frente ao universo 

pesquisado, a charge acabou sendo o gênero de texto mais citado. Com isso, 

resolvemos delinear o segundo questionário, em que exploramos, de forma bastante 

geral, aspectos relacionados à sua situação de produção. 

Para a confecção deste segundo questionário do diagnóstico (Apêndice B), 

utilizamos quatro (04) charges, cujas temáticas foram bastante discutidas e 

propagadas na sociedade norte-rio-grandense. Os textos foram retirados da Web, do 

blog do chargista Ivan Cabral intitulado Sorriso Pensante - Ivan Cabral – charges e 

cartuns e, a partir deles, formulamos quatro questões, sendo quatro (04) delas 

discursivas e uma (01) objetiva, como já pontuamos anteriormente. O primeiro 

quesito desta segunda atividade diagnóstica, tomando como parâmetro as quatro 

(04) charges de Ivan Cabral, trazia a seguinte indagação: “Elas podem ser 

consideradas textos? Justifique sua resposta.‖ No quadro 3, seguem as respostas 

dos alunos em relação a essa pergunta. Vejamos:  

Quadro 3 - Respostas dos alunos 

A1: Não, porque não apresentam muitas coisas. 

A2: Sim, pois está em linguagem mista. 

A3: Sim, porque elas têm desenho para fazer muitos textos. 

A4: Sim, porque há um entendimento sobre elas. 

A5: Não, porque está em forma de quadrinhos.  

A6: Sim, porque é uma forma de se comunicar. 

A7: Não, pois a forma a qual é escrita não é de texto. 

A8: Não, porque eles estão em forma de quadrinhos. 
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A9: Não, porque estão em forma de quadrinhos. 

A10: Sim, porque fala do Brasil atual. 

A11: Não, porque é uma charge. 

A12: Sim, porque os textos também justificam, e esse justificou. 

A13: Podem sim texto pela charge. 

A14: Sim, são textos visuais, pois retratam uma informação. 

A15: Sim, são textos por imagens. 

A16: Sim, são faladas por imagens e frases. 

A17: Sim, porque se fala algo. 

A18: Sim, porque elas estão falando algo. 

A19: Sim, como leitura oral e visual. 

A20: Sim, porque mesmo que não tenha muitas frases, entendemos o que se trata. 

A21: Sim, porque todas podem ser interpretadas. 

A22: (incompreensível). 

A23: Não. 

A24: Não, porque são em quadrinhos. 

A25: Sim, pois em todos os quadrinhos (imagens) relatadas, podem ser textos 

(interpretações). 

A26: Sim, porque é uma mini história. 

A27: (não se encontrava na sala de aula) 

A28: Não, pois mal contêm conteúdos. 

A29: Sim, porque estão relatando um fato. 

A30: Sim, todas estão apresentando a situação econômica e política. 

A31: (não respondeu) 

A32: Sim, porque ela está contando algum... 

A33: Não, porque está em forma de quadrinhos. 

A34: Sim, porque elas estão contando algo. 

A35: Sim, porque têm palavras. 

A36: Sim, porque acontece muito em todos os lugares. 

A37: Sim, porque têm palavras. 

A38: (não se encontrava na sala de aula) 

A39: Não, porque texto não se escreve em charges. 

A40: Sim, são faladas por imagens e frases. 

A41: Sim, porque os textos têm frases que seria para ser um texto. 

A42: Sim, porque nelas têm alguns textos falando do que se refere em cada um.  
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Conforme os dados presentes no quadro 3, 27 participantes responderam 

afirmativamente ao comando da questão, ou seja, de que as imagens presentes no 

questionário seriam textos. Contudo, dentre esses 27 alunos, somente 09 

participantes (A4, A6, A14, A17, A18, A20, A21, A29 e A34) conceberam o texto na 

perspectiva de um evento comunicativo, de algo gerador de sentido. As respostas 

revelam também que a ideia de texto como um construto centrado na palavra 

(linguagem verbal) ainda persiste, direta ou indiretamente, na cabeça dos nossos 

aprendizes, conforme revelam em suas respostas os participantes (A3, A5, A7, A8, 

A9, A11, A20, A24, A28, A35, A37, A39, A41 e A42). Também bastante reveladoras 

são as respostas dos participantes (A5, A8, A9, A11, A24, A33 e A39), os quais 

denominaram as imagens como sendo quadrinhos e/ou charges e que, por isso, não 

seriam consideradas textos.  

Já o segundo quesito dessa atividade fazia o seguinte questionamento: ―Elas 

costumam aparecer onde?‖. Seguem abaixo as respostas dos participantes: 

Quadro 4 - Respostas dos alunos 

A1: Em revistas. 

A2: Em jornais e gibis. 

A3: Em jornais, revistas e livros. 

A4: Nas cidades. 

A5: Nos gibis, revistas e jornais.  

A6: Quadrinhos, jornais. 

A7: Jornais e revistas. 

A8: Na televisão, jornais e internet. 

A9: Jornais. 

A10: Em jornal, tv, internet. 

A11: Nos jornais, revistas, notícias. 

A12: Nas revistas em quadrinhos. 

A13: Nos quadrinhos, revistas e jornais. 

A14: Em hospitais, em jornais e no dia a dia. 

A15: Em revista em quadrinhos. 

A16: Revistas em quadrinhos. 

A17: Histórias em quadrinhos, gibis. 

A18: Em gibis. 

A19: História em quadrinhos, jornal e em revistas. 

A20: Programas de tv, revistas, quadrinhos, cartas, etc. 

A21: Em jornais e revista em quadrinhos. 
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A22: Jornais. 

A23: (incompreensível) 

A24: Nas manchetes. 

A25: Revistas, jornais. 

A26: Jornal. 

A27: (não se encontrava na sala de aula) 

A28: Em jornais. 

A29: No meio da sociedade. 

A30: Nos jornais, no dia a dia. 

A31: Na tv, cartazes na rua e jornais. 

A32: Em revista, jornais e nas tvs. 

A33: Jornal. 

A34: Na tv, em cartazes na rua, nos jornais. 

A35: Em jornais, em vários cantos. 

A36: Nas ruas, no presídio, na eletrônica, etc. 

A37: Em jornais, em vários lugares. 

A38: (não se encontrava na sala de aula) 

A39: Nos quadrinhos, nos jornais, nas revistas. 

A40: Na televisão e revista de quadrinhos. 

A41: Nos gibis. 

A42: Na rua, em loja. 

 

De acordo com os dados, percebe-se que a maioria dos participantes tem 

noção de onde as imagens (charges) circulam, inclusive apontam os grandes 

suportes convencionais da esfera midiática, como os jornais, as revistas e a internet. 

No entanto, ressaltamos que, do universo de participantes pesquisados, quinze (15) 

deles apontaram os gibis (quadrinhos) como sendo o local onde essas imagens 

aparecem. Esse fato talvez revele uma concepção errônea em relação à charge, a 

qual, muitas vezes, é vista como um simples gênero do entreter. É verdade que a 

charge, por vezes, utiliza-se da estrutura dos quadrinhos, como os balões e a 

sequência narrativa. No entanto, apesar de algum afeiçoamento no que tange à 

aparência, são gêneros bastante diferentes no tocante às características de 

produção (RAMOS, 2014). 

O terceiro quesito do questionário, por sua vez, trazia a seguinte pergunta: 

―Qual o nome que se dá a essas imagens?”. Seguem as respostas dos alunos: 

 



60 
 

Quadro 5 - Respostas dos alunos 

A1: Quadrinhos. 

A2: Charge ou crítica visual em quadrinho. 

A3: Charges ou tirinhas. 

A4: Charges. 

A5: Charges.  

A6: Charge, tirinha. 

A7: Charges. 

A8: Quadrinhos. 

A9: Quadrinho ou charge. 

A10: O Brasil atual. 

A11: Charges. 

A12: Imagens em quadrinhos. 

A13: Charges. 

A14: Charges. 

A15: Charges. 

A16: Ilustração. 

A17: Imagens em quadrinhos. 

A18: Imagens em quadrinhos. 

A19: Histórias em quadrinhos. 

A20: Tirinha de quadrinho ou charge. 

A21: Charges. 

A22: Cartuns. 

A23: Tirinhas. 

A24: Charges. 

A25: Histórias em quadrinho (charge). 

A26: Charges. 

A27: (não se encontrava na sala de aula) 

A28: Charges. 

A29: Assuntos contados em quadrinhos. 

A30: Charges. 

A31: Imagens em quadrinhos. 

A32: História em quadrinhos. 

A33: Quadrinhos ou charges. 

A34: Charges. 

A35: Charges. 

A36: Destruição do mundo. 

A37: Charges. 
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A38: (não se encontrava na sala de aula) 

A39: Charges. 

A40: Quadrinhos. 

A41: Imagens em quadrinhos. 

A42: (não respondeu) 

 

Conforme podemos observar nas respostas supracitadas, 23 participantes 

(maioria dos alunos investigados) responderam que as imagens se tratavam de 

charges. Esse dado quantitativo reforça a ideia de que esse gênero tem uma ampla 

circulação na sociedade e, provavelmente, alguns dos participantes já o conheçam  

da internet, local onde o referido gênero costuma circular, inclusive através de sites 

específicos e que lhe dão um tratamento animado. Percebe-se ainda que, desse 

total de participantes que associou as imagens do questionário às charges, sete (07) 

deles utilizaram a denominação charge como sinônimo de quadrinhos e/ou tirinhas 

(participantes A2, A3, A6, A9, A20, A25, A33). Essa confusão terminológica em 

relação à charge reforça os argumentos de Ramos (2014), quando afirma que há 

uma dificuldade em se nomear os gêneros ligados às histórias em quadrinhos. 

Salientamos ainda que, dentre as respostas dos participantes constantes no quadro 

supracitado, uma que nos chamou bastante atenção foi a do participante (A2), o qual 

conceituou as imagens como sendo ―Charge ou crítica visual em quadrinho‖. Trata-

se de uma concepção bastante pertinente, haja vista que a expressão ‗crítica visual‘ 

abarca dois aspectos centrais na constituição desse gênero: a opinião e a 

multimodalidade. 

O quarto quesito do questionário apresentava a seguinte proposição aos 

participantes: ―Cada uma das imagens explora um determinado assunto. Aponte-os.” 

Seguem, abaixo, as devidas respostas dos participantes:  

Quadro 6 - Respostas dos alunos 

 

A1: 
      Imagem 01: Dengue. 
      Imagem 02: Rebeliões. 
      Imagem 03: Educação. 
      Imagem 04: Medo.       

A2:   
      Imagem 01: Dengue. 
      Imagem 02: A falta de segurança. 
      Imagem 03: Demonstra a falta de serviços públicos. 
      Imagem 04: Onde a violência se passa.      
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A3:  
      Imagem 01: Sobre a dengue. 
      Imagem 02: Sobre as rebeliões. 
      Imagem 03: Sobre a falta de recursos. 
      Imagem 04: Sobre as situações do Brasil.      

A4:  
      Imagem 01: Sobre a dengue e a maioria dos casos. 
      Imagem 02: Falta de segurança. 
      Imagem 03: A corrupção no Brasil. 
      Imagem 04: A falsificação e a má qualidade.      

A5:  
      Imagem 01: Dengue. 
      Imagem 02: Rebelião nas cadeias. 
      Imagem 03: Menino mal educado. 
      Imagem 04: Empresas. 

A6: 
      Imagem 01: Saúde. 
      Imagem 02: Segurança. 
      Imagem 03: Educação. 
      Imagem 04: (não respondeu)         

A7:  
      Imagem 01: Dengue. 
      Imagem 02: Rebeliões e falta (de) infraestrutura nos presídios. 
      Imagem 03: O modo em que o Brasil se encontra. 
      Imagem 04: A violência mostrada nas tvs.      

A8:   
      Imagem 01: A primeira é para não acumular água. 
      Imagem 02: A segunda é rebeliões nos presídios. 
      Imagem 03: A terceira é educação que não tem. 
      Imagem 04: A quarta é assaltos que não tem.      

A9:   
      Imagem 01: Dengue. 
      Imagem 02: Rebeliões. 
      Imagem 03: Educação. 
      Imagem 04: Empresas.      

A10:  
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: Os presídios. 
       Imagem 03: A educação, saúde e segurança. 
       Imagem 04: Mortes.      

A11:  
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões nas cadeias. 
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Eletrônica.      

A12:  
       Imagem 01: Mosquito. 
       Imagem 02: Prisão. 
       Imagem 03: Educação. 
       Imagem 04: Comércio.      
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A13:  
       Imagem 01: A dengue evoluindo. 
       Imagem 02: Os presídios lotados. 
       Imagem 03: O que o nosso país precisa. 
       Imagem 04: O que a tv apresenta.      

A14: 
       Imagem 01: Não deixe o mosquito da dengue se proliferar. 
       Imagem 02: Os presidiários destruíram o presídio. 
       Imagem 03: Quer retratar um menino de rua. 
       Imagem 04: O que passa na tv é realidade.      

A15: 
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões. 
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Objetos eletrônicos.      

A16: 
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: Falta de segurança. 
       Imagem 03: Educação, saúde, segurança. 
       Imagem 04: Objetos eletrônicos.      

A17: 
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões. 
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Loja eletrônica.      

A18: 
       Imagem 01: Mosquito da dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões nos presídios. 
       Imagem 03: A falta de educação das pessoas. 
       Imagem 04: Conserto de peças eletrônicas.     

A19: 
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: (incompreensível) 
       Imagem 03: Um menino...? (trecho incompreensível) 
       Imagem 04: Uma televisão pingando sangue.     

A20: 
       Imagem 01: O mosquito da dengue. 
       Imagem 02: Ladrões soltos por toda parte. 
       Imagem 03: Menino faz xixi por toda parte. 
       Imagem 04: Uma tv quebrada.      

A21: 
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões.  
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Objetos eletrônicos.      

A22: 
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões. 
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Violência.      
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A23: 
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: As rebeliões. 
       Imagem 03: Não tem educação. 
       Imagem 04: (incompreensível)      

A24: 
       Imagem 01: Mosquito da dengue. 
       Imagem 02: De uma rebelião que ocorreu no presídio. 
       Imagem 03: De um menino sem educação. 
       Imagem 04: De um homem que está levando a televisão para uma loja de  
eletrônicos.      

A25: 
       Imagem 01: Sobre a dengue (o mosquito). 
       Imagem 02: Sobre rebeliões (está acontecendo um ocorrido, não tem presídio). 
       Imagem 03: Um fato de mau educação e ? (trecho incompreensível) de parte do 
menino. 
       Imagem 04: (incompreensível)      

A26: 
       Imagem 01: Mosquito da dengue (doença). 
       Imagem 02: Rebeliões no presídio. 
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Objeto eletrônico.      

A27: (não se encontrava na sala de aula) 
       Imagem 01: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       Imagem 02: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       Imagem 03: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       Imagem 04: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

A28: 
       Imagem 01: Mosquito da dengue. 
       Imagem 02: Situação dos presídios. 
       Imagem 03: Situação do Brasil. 
       Imagem 04: Banho de sangue.     

A29: 
       Imagem 01: Mosquito da dengue. 
       Imagem 02: Os presos que destruíram o presídio. 
       Imagem 03: Um menino sem educação. 
       Imagem 04: Um homem levando uma televisão para o conserto toda suja.      

A30: 
       Imagem 01: A falta de prevenção contra a dengue. 
       Imagem 02: A marginalidade. 
       Imagem 03: A falta de educação, de saúde, etc... no Brasil. 
       Imagem 04: Os crimes do dia-a-dia relatados nas tvs.      

A31: 
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões nos presídios. 
       Imagem 03: Educação e doença. 
       Imagem 04: Consertos para tv.      

A32: 
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: As rebeliões nos presídios. 
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       Imagem 03: A falta de educação, saúde e segurança. 
       Imagem 04: O que está acontecendo na tv está virando realidade.      

A33:  
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: Rebelião na cadeia. 
       Imagem 03: Menino mal educado. 
       Imagem 04: Empresas.      

A34: 
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: As rebeliões nos presídios. 
       Imagem 03: A falta de educação, saúde e segurança no Brasil. 
       Imagem 04: O que está acontecendo na tv está virando realidade.      

A35: 
       Imagem 01: Da dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões nos presídios. 
       Imagem 03: Está falando que o mundo não tem educação. 
       Imagem 04: Que as coisas que se passam na tv são uma realidade.      

A36: 
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: Destruição no presídio. 
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Poluição.     

A37: 
       Imagem 01: Da dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões nos presídios. 
       Imagem 03: Que o mundo de hoje está sem educação, sem saúde e sem 
segurança. 
       Imagem 04: As coisas que estão passando na televisão estão virando realidade.      

A38: (não se encontrava na sala de aula) 
       Imagem 01: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       Imagem 02: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       Imagem 03: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       Imagem 04: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

A39: 
       Imagem 01: Dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões. 
       Imagem 03: Educação, saúde e segurança. 
       Imagem 04: Eletrônica, peças e serviço.      

A40: 
       Imagem 01: Mosquito da dengue. 
       Imagem 02: Rebeliões no presídio. 
       Imagem 03: Falta de educação. 
       Imagem 04: Objeto eletrônico.      

A41:  
       Imagem 01: A dengue. 
       Imagem 02: Rebelião em presídio. 
       Imagem 03: Educação. 
       Imagem 04: Construção.      

 
A42: 
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       Imagem 01: Um mosquito empurrando um pneu. 
       Imagem 02: Policiais com uns ladrões em rebelião. 
       Imagem 03: Uma mulher brigando por conta que o menino fez xixi na rua. 
       Imagem 04: O homem levando um objeto na eletrônica.      

 

Como podemos perceber, a questão proposta pelo quarto quesito do 

questionário exigia quatro (04) respostas por parte do aluno, tendo em vista que a 

análise recaía sobre as quatro imagens (Apêndice B). Vale ressaltar que o comando 

da questão não pedia para que os participantes identificassem o ‗propósito 

comunicativo‘ das imagens e, tampouco, nomeou-as como sendo charges. Na 

verdade, o que se exigiu foi que se identificasse o assunto que perpassava cada 

uma delas. Assim, para a primeira imagem, salvo a resposta de quatro (04) 

participantes (A6, A8, A12 e A42), todos os demais alunos mencionaram a ‗dengue‘ 

como sendo o assunto central da citada imagem. No entanto, mesmo entre os 

quatro (04) participantes que não mencionaram a palavra ‗dengue‘, dois deles (A6 e 

A8) fizeram alusão em suas respostas à temática presente na imagem 01.  

Para a segunda imagem, trinta e três (33) participantes mencionaram os 

termos ‗rebeliões‘ e ‗presídios‘ como sendo a temática abordada pela imagem 02, 

sendo que coube aos participantes (A14, A29 e A36) as respostas mais precisas, 

haja vista que associaram a destruição do presídio à ação dos presos. No entanto, 

boa parte da turma conseguiu relacionar a dada imagem ao seu assunto de caráter 

mais geral, que são os fatos ocorridos no sistema prisional. 

Quanto à terceira imagem, diferentemente do que ocorreu com as respostas 

referentes às imagens 01 e 02, poucos foram os participantes que conseguiram 

apreender sua temática. Os participantes (A1, A6, A9, A12 e A41) mencionaram 

somente o termo ‗educação‘, dando assim uma resposta vaga, isso em decorrência 

da abrangência dessa palavra. Já os participantes (A11, A15, A17, A21, A22, A23, 

A26, A36 e A40) deram como respostas a expressão ‗falta de educação‘. Essa 

resposta também é confusa, pois a expressão revela-se ambígua: não sabemos se a 

falta de educação aponta para o menino que aparece na imagem (por fazer xixi em 

via pública) ou se refere a um serviço público não proporcionado pelo Estado. Por 

sua vez, os participantes (A5, A18, A24, A25, A29 e A33) taxaram o menino que 

aparece na imagem como ‗mal educado‘. Algumas respostas revestiram-se de certo 

tom político, como podemos observar nas respostas de A4, A7, A13 e A28. Já as 

respostas dos participantes A2, A30, A32 e A34 apontam para um nível de leitura 
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mais proficiente frente à imagem observada, haja vista que o propósito comunicativo 

da charge (imagem 3) foi apreendido por esses alunos.   

Por fim, para a quarta e última imagem do terceiro quesito, os dados revelam 

que essa foi a ilustração menos compreendida pelos participantes, tendo em vista 

que 21 deles associaram a charge a temáticas do tipo construção, comércio, 

empresas e, principalmente, a objeto eletrônico. Somente os participantes (A2, A7, 

A13, A14, A22 e A30) relacionaram-na à questão da violência; contudo, coube aos 

participantes (A7 e A30) as respostas mais adequadas quanto à temática abordada 

pela imagem 04, pois associaram seus traços à violência presente na grade de 

programação das TVs. 

A última proposição do questionário era objetiva e solicitava aos alunos que 

os mesmos apontassem, de forma geral, qual era o propósito comunicativo que 

perpassava todas as imagens. Para isso, a questão disponibilizava cinco (05) 

alternativas. Vejamos as respostas dos alunos presentes no quadro 7.  

Quadro 7 - Respostas dos alunos 

A1: 

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A2:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A3:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A4:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A5:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A6:  
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       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A7:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A8:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A9:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (X) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A10: 

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A11:  

       (X) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A12:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A13:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A14:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A15:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   
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       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A16:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A17:  

       (X) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A18:  

       (X) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A19:  

       (X) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A20:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A21:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A22:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A23:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A24:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A25:  
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       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A26:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A27: (não se encontrava na sala de aula) 

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A28:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (X) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A29:  

       (X) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A30:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A31:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A32:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A33:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A34:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   
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       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A35:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A36:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A37:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A38: (não se encontrava na sala de aula) 

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A39:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (X) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A40:  

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A41: 

       (X) contar uma história     (  ) vender um produto     (  ) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

A42: 

       (  ) contar uma história     (  ) vender um produto     (X) criticar um fato ocorrido 

       (  ) relatar um acontecimento pessoal   

       (  ) dar instruções de como realizar uma determinada tarefa        

           

Conforme as respostas sistematizadas no quadro anterior, vinte e quatro 

participantes apontaram que o propósito comunicativo das imagens era fazer uma 

crítica a um fato ocorrido. Já 16 participantes associaram as charges a outros 
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propósitos comunicativos, revelando assim que boa parte deles ainda não consegue 

dar conta da verdadeira proposta discursiva que perpassa esse gênero multimodal.  

Assim, levando em conta os dados apontados nos dois questionários, 

podemos afirmar que grande parte dos participantes, envolvidos nessa atividade, 

ainda não consegue realizar uma leitura mais elaborada para o gênero charge. 

Salientamos que a dificuldade apresentada pelos alunos em relação à leitura não se 

restringe somente a esse tipo de enunciado, mas a todos os outros textos de forma 

em geral, como já havíamos observado em nossas aulas. Nesse sentido, os 

resultados da atividade diagnóstica reforçam a problemática já apontada nesse 

estudo, a qual diz respeito a essa dificuldade que os alunos do EF apresentam em 

relação à leitura e compreensão dos mais variados textos, a ponto de prejudicá-los 

quando do seu ingresso nos anos seguintes de escolaridade. Essa constatação 

justifica a nossa proposta de intervenção pedagógica, a qual visou trabalhar com 

estratégias que permitissem desenvolver a competência leitora dos nossos alunos 

do ensino fundamental a partir de um gênero de imprensa. Face ao exposto, 

escolhemos um corpus especifico da mídia local (jornal Tribuna do Norte), o qual 

descrevemos a seguir. 

             

3.3 Corpus 

 

O corpus desta pesquisa diz respeito, principalmente, a um universo razoável 

de charges do cartunista Rodrigo Brum Machado, as quais foram trabalhadas nas 

oficinas de leitura e compreensão como também serviram de ancoragem para 

associar o referencial teórico adotado nesta pesquisa. O chargista Brum trabalha no 

jornal Tribuna do Norte desde o ano de 2012 e a escolha de suas produções deve-

se ao fato de que suas charges são veiculadas em um periódico que apresenta a 

maior tiragem e também a maior circulação em todo o estado do Rio Grande do 

Norte. Ademais, as edições da Tribuna do Norte estão disponíveis nas versões 

impressa e eletrônica (online), proporcionando ao leitor uma maior flexibilidade de 

acesso. Salientamos ainda que, para o trabalho no interior das oficinas, seis (06) 

charges foram selecionadas e o critério que utilizamos para as suas escolhas 

decorreu das propriedades que cada uma delas apresentava de forma mais saliente 

e que desejávamos trabalhar na ocasião das oficinas. Apresentamos, a seguir, as 

charges que foram selecionadas para os trabalhos nos módulos da SD. 



73 
 

Figura 16: Fugas no sistema Prisional - RN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Jornal TN, 23 de abril de 2015 

 

 

 

Figura 17: Novos comandos do FIFA 15 

 

     

 

 

 

 

                                          
Fonte: Jornal TN, 03 de junho de 2015 

 

 

 

Figura 18: Maju 

 

 

 

                                                  

 

 

Fonte: Jornal TN, 05 de julho de 2015 
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Figura 19: Tempos modernos 

          

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal TN, 09 de julho de 2015 

 

 

Figura 20: Chuva no sertão 
 

 

 

 

                                                       
                                                

 

 

Fonte: Jornal TN, 08 de janeiro de 2016 
 
 
 

Figura 21: Charge de Brum 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://jornalggn.com.br/sites/default/files/imagens/brum. Acesso em 23/05/2016. 

 

Desse modo, com as charges apresentadas, iniciamos a construção da 

Sequência Didática (SD) como uma proposta de estratégia pedagógica direcionada 

para a leitura e compreensão do texto multimodal. 

http://jornalggn.com.br/sites/default/files/imagens/brum
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 4 ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Neste capítulo, discorremos sobre a nossa proposta de intervenção didática. 

As atividades desenvolvidas visam a atender o objetivo deste trabalho, o qual 

propõe desenvolver estratégias de leitura que possibilitem aos alunos a efetiva 

compreensão do gênero textual charge. Para a elaboração das atividades na SD, 

partimos das seguintes questões norteadoras, as quais já foram mencionadas no 

início dessa pesquisa: 

 Os gêneros constituídos pela multimodalidade apresentam dificuldades 

para a compreensão leitora dos alunos?  

 Os gêneros multimodais possibilitam o posicionamento crítico dos 

alunos?   

 O gênero textual charge possibilita ao educando a ampliação de sua 

capacidade de leitura crítica? 

 A multimodalidade na charge teria efeito argumentativo?  

Ressaltamos que, para o trabalho nas oficinas, adotamos o modelo de 

sequência didática proposto por Schneuwly e Dolz (2013), o qual foi explicitado na 

seção (2.4.1) e que foi idealizado para a produção textual. No entanto, como nossa 

proposta diz respeito à leitura e compreensão de um gênero, e não a sua produção, 

tivemos que fazer adaptações nesse modelo para que pudéssemos atender ao 

objetivo do presente trabalho. Assim, no desenvolvimento da SD, não propomos 

nenhuma atividade aos alunos que tivesse como finalidade a produção do gênero 

em estudo.  

Para o desenvolvimento da nossa sequência didática, utilizamos um total de 

20 aulas (cada aula teve duração de cinquenta minutos). Para uma melhor 

visualização de como as atividades foram realizadas, confeccionamos o quadro 8, o 

qual descreve a quantidade de aulas utilizadas para cada etapa da SD, bem como 

os textos e os procedimentos adotados para o desenvolvimento das oficinas. Em 

seguida, apresentamos mais detalhadamente a dinâmica desenvolvida em toda a 

sequência didática. 
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Quadro 8 – Organização da sequência didática 

 
AULAS 

 

 
TEXTOS 

 

 
PROCEDIMENTOS 

 

 
 

 
 

Apresentação da 
situação 

(07 aulas) 

 
Charges de Brum  

(Apêndice C) 
 

Texto de apoio: gênero 
notícia (somente títulos) 

(Apêndice D) 
 

Charges de autores 
estrangeiros  

(Apêndice E) 

 
 
Expor a proposta de trabalho para os 
alunos. 
 
Aulas expositivas com a participação da 
turma. 
 
Fala de Brum (processo de criação de 
suas charges).  

 
Atividade de leitura 

e compreensão 
iniciais  

(02 aulas) 

 
Texto de apoio: Jornal 

Tribuna do Norte - 1ª página 
(Figura 13) 

 
Charge de Brum 

(Apêndice F) 

 
 
Entrega de atividade para leitura e 
resolução de questões. 

 
 
 
 

 Módulo 01 
(03 aulas) 

 
 

Texto de apoio: gênero 
anúncio publicitário  

(Anexo 2) 
 

Charge de Brum  
(Apêndice G) 

 
Trabalhar a proposta de Antunes 
(2013): o universo de referência, a 
unidade semântica e o propósito 
comunicativo. 

 
Aulas expositivas com a participação da 
turma. 
 
Entrega de atividade para leitura e 
resolução de questões. 

 
 
 
 
 
 

Módulo 02  
(03 aulas) 

 
Charge de Brum  

(Apêndice H) 
 

Texto de apoio: gênero 
notícia (Anexo 3) 

 
Texto de apoio: gênero 

piada 

(Anexo 4) 
 

Texto de apoio: gênero 
notícia 

(Anexo 5) 

 
Trabalhar a proposta de Antunes 
(2013): a relevância informativa. 
 
 
Aulas expositivas com a participação da 
turma. 
 
 
Entrega de atividade para leitura e 
resolução de questões. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Charge de Brum 

(Apêndice I) 
 

Texto de apoio: Jornal   
Tribuna      do Norte - 1ª 

página                         
(Anexo 6) 

 
Trabalhar a proposta de Antunes 
(2013): a relação entre os textos. 
 
Aulas expositivas com a participação da 
turma. 
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Módulo 03 
(02 aulas) 

  
Texto de apoio: gênero 

anúncio publicitário 

(Anexo 7) 
 

Texto de apoio: filme 
Tempos Modernos 

 

 
 
 
Entrega de atividade para leitura e 
resolução de questões. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 04 
(02 aulas) 

 
Charge de Brum 

(Apêndice J) 
 

Texto de apoio: gênero 
charge 

(Anexo 8) 
 

Texto de apoio: gênero 
anúncio 

publicitário 

(Anexo 9) 
 

Texto de apoio: gênero 
fábula 

(Anexo 10) 
 

Texto de apoio: gênero 
cartum 

(Anexo 11) 

 
 
 
Trabalhar a multimodalidade e a 
argumentação. 
 
 
 
Aulas expositivas com a participação da 
turma. 
 
 
 
Entrega de atividade para leitura e 
resolução de questões. 
 

 
Atividade de leitura 

e compreensão 
finais  

(01 aula) 
 

 
 

Charge de Brum 
(Apêndice K) 

 

 
 
Entrega de atividade para leitura e 
resolução de questões. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa 

 

4.1 Apresentação da situação 

No primeiro dia de aplicação da nossa intervenção, contamos com 39 alunos 

na sala de aula. Na ocasião, apresentamos aos participantes a proposta de estudo 

que seria desenvolvida a partir daquela data. Pontuamos acerca do gênero que seria 

trabalhado, enfatizando que sua escolha teria decorrido das respostas dos 

questionários que boa parte da turma teria respondido no ano anterior (2015), e os 

alunos demonstraram interesse no assunto. Já nesse primeiro encontro, distribuímos 

um material (Apêndice C) a cada um dos participantes, o qual continha seis charges 

e cuja temática dizia respeito, principalmente, ao mosquito aedes aegypti. Pedimos 

para que os participantes lessem o material, pois iríamos abordar essas charges nas 

aulas seguintes, a partir de textos de apoio.   



78 
 

No encontro seguinte, ainda na fase da apresentação da situação, havia 35 

alunos na sala e os levamos para o espaço de multimídia da escola. A partir da 

ferramenta PowerPoint, exibimos títulos de notícias (Apêndice D) que se 

relacionavam com as charges distribuídas no primeiro encontro. Assim, enfatizamos 

a natureza temporal da charge e o seu vínculo estreito com o fato jornalístico. 

Também, iniciamos uma reflexão acerca de outras características inerentes ao 

gênero, chamando a atenção para os seguintes aspectos: 

 O propósito comunicativo; 

 A presença ou não do humor; 

 A natureza intertextual; 

 O público alvo; 

 A presença da linguagem verbal e não verbal; 

 O suporte; 

 O convencimento através da imagem, da cor e de outras semioses não 

verbais (argumentação). 

No nosso terceiro encontro dessa etapa inicial, os alunos (41 participantes) 

novamente foram levados para a sala de multimídia, ocasião em que projetamos oito 

imagens produzidas por autores estrangeiros (Apêndice E). Devido à sua natureza 

temporal, chamamos a atenção dos alunos para o fato de que essas ilustrações 

provavelmente eram charges e iniciamos uma discussão acerca da presença ou não 

do humor nesse tipo de enunciado. Como a temática presente nas imagens foi 

bastante explorada pela mídia (morte do garoto sírio Aylan, cujo corpo foi 

encontrado em uma praia da Turquia), grande parte dos alunos já tinha 

conhecimento desse fato e, assim, pudemos iniciar uma discussão bastante 

proveitosa.           

No nosso último encontro dentro dessa primeira etapa (apresentação da 

situação), contamos com a presença de 43 alunos na sala de aula. Tratava-se de 

um momento bastante especial, haja vista que a dinâmica da aula iria ser conduzida 

pelo próprio chargista Brum, o qual se dispôs a ir até a escola para ‗bater um papo‘ 

com o universo de participantes acerca do gênero que estávamos trabalhando e, 

principalmente, sobre as suas produções. Brum falou sobre as principais 

características da charge e apresentou, via PowerPoint, algumas de suas 

produções, instante em que refletiu sobre a situação de produção de cada uma 
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delas. Nas figuras 22 e 23 podemos visualizar esse momento interativo que o 

chargista manteve com os alunos participantes deste estudo. 

  

    Figura 22: Exposição de Brum 
 

 

 

 

 

 

     
 

Fonte: Acervo do autor da pesquisa (em 05/04/2016) 
 
 
 

Figura 23: Exposição de Brum 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor da pesquisa (em 05/04/2016) 

           

No decorrer de sua explanação, Brum também discorreu sobre sua carreira 

como desenhista e relatou para os alunos que neste ano de 2016, no mês de 

janeiro, teria ganhado o troféu Ângelo Agostini como o melhor cartunista brasileiro 

de 2015. Falou também sobre a produção de sua primeira charge já como 

profissional, cuja temática foram os atentados do 11 de setembro 2001 (Torres 

Gêmeas/EUA). Pontuou ainda para os participantes que a charge não pode ser 

confundida com ―uma piadinha, em que você vai ver e depois rir”, deixando claro que 

se trata de um tipo de ―ilustração cuja finalidade principal é despertar um 
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pensamento crítico”. Ao final de sua fala, Brum abriu espaço para os 

questionamentos dos alunos. 

 

4.2 Atividade de leitura e compreensão iniciais 

 

Na atividade de leitura e compreensão iniciais, disponibilizamos aos alunos 

(40 participantes) um material (Apêndice F) contendo uma charge e pedimos para 

que eles respondessem, a partir de sua leitura, algumas questões propostas. Essas 

perguntas diziam respeito às condições de produção, de circulação e de recepção 

do gênero abordado. Assim, pedimos para que os participantes analisassem os 

seguintes pontos em relação à charge: 

 A sua finalidade (informar, convencer, vender um produto, instruir, 

ensinar, criticar...); 

 A presença ou não do humor; 

 A sua relação com os outros textos (dialoga com algum outro 

texto/situação/ponto de vista?); 

 O seu destinatário (público alvo); 

 A ocorrência de linguagem verbal e não verbal; 

 O meio físico que o texto ocupa (camiseta, caixa, placa, revista, site, 

jornal, livro, parede, outdoor...); 

 As marcas de sua autoria, lugar e época da publicação. 

Salientamos que, mesmo fazendo uso de metalinguagem, procuramos nas 

nossas atividades ser bastante didáticos. Nesse sentido, sempre que éramos 

solicitados, procuramos discorrer de forma bastante clara sobre algum termo que os 

alunos desconheciam. Frisamos também que, para essa atividade inicial, os alunos 

contaram com um texto de apoio (Figura 15). Tratava-se da mesma edição que foi 

disponibilizada aos participantes em 2015, na ocasião da aplicação do 1º 

questionário. No entanto, desta vez trabalhamos somente com a capa (1ª página) 

cuja imagem foi projetada através do PowerPoint. Como essa primeira atividade de 

leitura e compreensão também era uma forma de diagnosticar a competência leitora 

dos participantes em relação ao gênero que estávamos trabalhando, deixamo-nos 

que refletissem livremente sobre as questões propostas.  

Acerca dessa atividade desenvolvida na SD, reafirmamos o pensamento de 

Marcuschi (2012, p. 215), quando destaca que a essa primeira atividade envolvendo 
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o gênero pode ser realizada apenas como treino, sem uma destinação específica. 

Nesse sentido, para essa primeira atividade (leitura e compreensão), abordamos de 

forma genérica aspectos relacionados ao gênero, os quais iriam ser sistematizados 

nos trabalhos dos módulos. Salientamos ainda que, nos primeiros três módulos da 

SD, focamos a nossa discussão sobre alguns dos elementos propostos por Antunes 

(2013) para o trabalho com o texto, conforme já descrevemos no quadro 8. Na 

sequência, podemos visualizar o material que disponibilizamos aos alunos nessa 

etapa da intervenção.  

 

 

 

 

 

                                                                 

 

rib 

 

 

 
 
 
                                                                                           
                                                                                                                
 

                                                                           Fonte: Jornal TN, 23 de abril de 2015 
 

Fonte: Jornal TN, 23 de abril de 2015 
 

 
                                               

a) Qual a finalidade (propósito comunicativo) deste texto? 

b) Há humor nessa charge? Justifique. 

c) Essa charge dialoga com outros textos? (observe a imagem projetada pelo   

professor/1ª página do jornal) 

d) A quem se destina esta charge? (público alvo)  

e) O que chama mais a atenção: o texto verbal ou o não verbal?  

f) Em relação ao suporte, qual o meio físico que o texto ocupa? 

g) O texto apresenta alguma indicação de sua autoria, lugar e época da publicação? 

Questões presentes no Apêndice F 
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4.3 Módulo 1: o universo de referência, a unidade semântica e o propósito                 
comunicativo                        
           

No módulo inicial, contamos com 42 participantes em sala. Fizemos uma aula 

expositiva, ocasião em que discutimos o texto a partir dos seguintes pontos: o 

universo de referência, a unidade semântica e o propósito comunicativo (ANTUNES, 

2013). Ao explicarmos o tópico universo de referência, chamamos a atenção dos 

alunos para o fato de que todo texto se insere em um campo social-discursivo 

(esfera de circulação). Também pontuamos que todo enunciado pressupõe uma 

recepção (audiência) e que, por vezes, o título e/ou o lugar em que o texto é 

veiculado (suporte) já trazem pistas do seu mundo de referência, remetendo a um 

elemento concreto ou simbólico. Para exemplificarmos esses pontos, utilizamos a 

charge como exemplo (fizemos uma exposição e não nos detivemos em uma charge 

específica).   

Em relação à unidade semântica, explicitamos aos alunos que todo texto, seja 

ele verbal ou não, sempre se desenvolve em torno de um assunto, de uma unidade 

temática, a qual será seu fio condutor. No que tange ao propósito comunicativo, 

mostramos aos aprendizes que todo ato de linguagem, por não ser neutro, é sempre 

dirigido, ou seja, que todo enunciado apresenta uma determinada intenção 

discursiva, uma finalidade, um propósito.  

Em seguida, distribuímos a cada participante um material (Anexo 2) e 

refletimos sobre cada um desses pontos. Por fim, entregamos uma charge 

(Apêndice G) aos alunos para que pudessem analisá-la à luz do que fora 

problematizado neste 1º módulo. Ressaltamos que, para essa atividade, não 

disponibilizamos nenhum texto (fato noticioso) que servisse de ancoragem para a 

leitura da charge que seria trabalhada. Agimos assim porque desejávamos que os 

participantes percebessem a importância do conhecimento prévio que o leitor 

deveria ter sobre a notícia/fato que a desencadeou. Salientamos, também, que as 

respostas dos participantes para as atividades desenvolvidas durante toda a 

intervenção encontram-se no capítulo relacionado à análise das atividades de leitura 

e compreensão dos alunos. Na sequência, apresentamos o material que 

disponibilizamos aos participantes no módulo inicial.  
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Fonte: Jornal TN, 05 de julho de 2015 
 

 

Figura 24: Anúncio publicitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Revista Superinteressante, edição 346, maio de 2015 
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a) Quanto à personagem (figura feminina) que aparece na charge, você consegue 

identificá-la? 

b) Quais recursos (verbais e não verbais) foram utilizados nessa charge para chamar 

a atenção do leitor? 

c) Há algum traço de humor nessa charge que a torne engraçada? Comente. 

d) Qual terá sido o objetivo desta charge? (seu propósito comunicativo) 

e) A referida charge aborda uma questão do mundo real das pessoas ou uma 

questão do mundo fictício, simbólico? Justifique. 

f) Há pistas (elementos) na charge que nos permite reconhecer o tema que está 

sendo abordado. Quais são essas pistas?  

Questões presentes no Apêndice G 

                                                                                                             

                     4.4 Módulo 2: a relevância informativa 

 

Neste módulo da sequência, trabalhamos junto aos participantes (21 alunos) 

o tópico relevância informativa (ANTUNES, 2013). A abordagem também se deu de 

forma expositiva e, de maneira clara, explicamos aos alunos que a propriedade da 

informatividade diz respeito ao grau de novidade que um texto apresenta, tanto em 

relação à sua forma (disposição gráfica/design) quanto ao seu conteúdo. Explicamos 

aos participantes, também, que esse aspecto informativo do texto está condicionado 

às suas especificidades de produção e que um texto será considerado adequado 

quando essa informatividade estiver em conformidade com a esfera discursiva em 

que o mesmo circula.  

Para exemplificar este assunto, distribuímos aos alunos dois textos, sendo um 

da esfera jornalística (Anexo 3) e o outro do campo do humor (Anexo 4). Ambos 

apresentavam a mesma temática: rebaixamento do time do Corinthians para 

Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro (série B). No entanto, um dos textos 

(Anexo 4) trazia essa informação sob a forma de uma certidão de óbito, causando 

assim um estranhamento ao leitor, haja vista o seu grau de novidade quanto à 

forma. Na oportunidade, aproveitamos a discussão e explicamos aos participantes 

que o referido texto na verdade não era uma certidão de óbito, mas um texto de 

humor (gênero piada) cuja intenção era depreciar o time paulista. Então, 

comparamos esse texto com a notícia (Anexo 3) e ressaltamos aos alunos que, 

mesmo ambos os textos compartilhando a mesma temática, o texto (Anexo 4) era 
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inovador, haja vista que a forma com a qual abordava o rebaixamento do time 

paulista era bastante imprevisível. Na ocasião, também chamamos a atenção dos 

alunos para o fato de que a notícia (Anexo 3), devido às suas circunstâncias de 

produção e circulação, não poderia abordar a citada temática de forma imprevisível.  

Após essa explanação sobre o assunto, entregamos a cada participante uma 

atividade (Apêndice H) e um texto de apoio (Anexo 5), o qual serviria de ancoragem 

para a leitura da charge (fato que a originou). Optamos por disponibilizar esse texto 

de apoio tendo em vista que, a nosso ver, o layout da charge era bastante inovador 

e, assim, os alunos poderiam ter dificuldade em compreendê-la. Abaixo, segue 

material entregue aos participantes neste segundo módulo.  

 

Figura 25: Texto de humor (piada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Fonte: https://quindimcomcocacola.wordpress.com/2007/12/06/512/. Acesso em 08/05/2016. 

https://quindimcomcocacola.wordpress.com/2007/12/06/512/
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Figura 26: Notícia jornalística 

Grêmio empata e coloca Corinthians na Segunda Divisão  

Equipe paulista foi prejudicada pela derrota do Inter para 

o Goiás 

Por: Diego Guichard 

02/12/2007 - 18h17min 

 

Dia histórico para o futebol brasileiro. Na tarde deste domingo, o Grêmio empatou em 1 a 1 

com o Corinthians, no Estádio Olímpico, e colocou o Alvinegro na Segunda Divisão. Jonas 

abriu o placar no primeiro minuto em favor do Grêmio. Cloadoaldo empatou aos 30. 

 

O Alvinegro foi prejudicado por causa de um resultado paralelo na competição. No Serra 

Dourada, o Goiás venceu o Inter por 2 a 1, de virada, e terminou na 16ª colocação, com 45 

pontos. 

 

Com o empate em Porto Alegre, o Corinthians ficou em 17º, com 44 pontos. Já o 

Grêmio finaliza a competição na sexta posição, com 58, com uma das vagas na Sul-

Americana. 
Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2007/12/gremio-empata-e-coloca-corinthians-. Acesso em 08/05/2016. 

 
 

Figura 27: Página ‗esportes‘ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

                                                                           

                                                                                         
                                                                                   Fonte: Jornal TN, 03 de junho de 2015 

 
  
   

                                                                         
 
        Fonte: Jornal TN, 03 de junho de 2015 

http://www.clicrbs.com.br/clicesportes/jsp/default.jsp?tab=00003&newsID=a1695798.htm&subTab=00064&uf=1&local=1&l=&template=&section=noticias
http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2007/12/gremio-empata-e-coloca-corinthians-
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a) Qual o assunto que a charge está abordando?  

b) Quais recursos (verbais e não verbais) foram utilizados nessa charge para chamar 

a atenção do leitor? 

c) Você acha que o chargista inovou ao produzir a charge com essa configuração? 

Comente. 

d) O texto de apoio entregue pelo professor aborda o mesmo assunto que está 

sendo explorado na charge?  

e) Levando em conta o texto de apoio disponibilizado pelo professor, comente o 

título da charge. 

Questões presentes no Apêndice H 

 

4.5 Módulo 3: a relação entre os textos 

 

Nesta etapa modular, enfocamos a relação entre os textos (ANTUNES 2013).  

Havia na sala de aula 34 alunos. Na sala de vídeo, projetamos via PowerPoint duas 

imagens: um anúncio publicitário da empresa Hortifruti (Anexo 7) e uma das edições 

da TN (Anexo 6). Em seguida, realizamos uma aula expositiva sobre a propriedade 

da intertextualidade. É importante salientar que boa parte dos alunos já conhecia a 

marca Hortifruti (a partir da Internet), cujos anúncios exploram bastante o tópico que 

estávamos trabalhando. Em seguida, reproduzimos o filme Tempos Modernos, o 

qual serviu de texto de apoio para a atividade que foi desenvolvida junto aos 

discentes. Essa atividade (Apêndice I) foi realizada na própria sala de vídeo. Na 

sequência, podemos visualizar o material que fora apresentado aos participantes 

nesta etapa do trabalho.  

 
Figura 28: Anúncio publicitário 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BE37tWAG5Gi/ Acesso em 02/05/2016. 

https://www.instagram.com/p/BE37tWAG5Gi/
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Figura 29: 1ª página do jornal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal TN, 01 de maio de 2016 

 

 

 

        Figura 30: Capa – filme Tempos Modernos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                       Fonte: Jornal TN, 09 de julho de 2015 

                                                                                                                                     

 

Fonte: https://www.google.com.br/capadofilmetemposmodernos 

                              Acesso em 23/11/2015. 

 

 

https://www.google.com.br/capadofilmetemposmodernos
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a) Qual o assunto que o chargista Brum aborda em seu texto? 

b) Você reconhece o personagem que aparece na charge? Em caso afirmativo, 

aponte quais os elementos que possibilitaram a sua identificação.  

c) O que esse personagem está fazendo? 

d) A charge apresenta algum tipo de linguagem verbal? 

e) Quais os elementos não verbais presentes na charge? 

f) A charge de Brum faz referência (remete) a um outro texto/obra. Qual? 

Questões presentes no Apêndice I 

 

4.6 Módulo 4: multimodalidade e argumentação 

 

Neste último módulo, contamos com 40 participantes em sala de aula. Na 

ocasião, fizemos uso mais uma vez do PowerPoint e projetamos quatro textos para 

que os alunos pudessem visualizá-los. A partir dos dois primeiros textos projetados 

(Anexos 08 e 09), discutimos sobre os diversos modos de representação da 

linguagem (multimodalidade), instante em que pontuamos junto aos alunos que as 

semioses não verbais constituem formas de representação, haja vista que 

transmitem informações e, assim, também significam o mundo. Dando continuidade 

à aula, passamos a discorrer sobre a argumentação. Chamamos a atenção dos 

alunos para o fato de que o ato de argumentar é humano12 (KOCH e ELIAS, 2016) 

tendo em vista que, nas nossas práticas interativas, a todo o momento nos 

empenhamos em influenciar o outro por meio da linguagem. Como exemplo para 

fundamentar esse tópico, utilizamos os outros dois textos que foram projetados no 

Datashow (Anexos 10 e 11). Após as discussões, distribuímos aos participantes uma 

atividade (Apêndice J), a qual não contou com nenhum texto de apoio. Na 

sequência, segue material que apresentamos aos alunos nesta etapa do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Grifo das autoras. 
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Figura 31: Charge (aquecimento global) 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                        
 

 

     
 

Fonte: http://www.efdeportes.com/efd184/pedagogia-da-leitura-multimodal.htm Acesso em 15/05/2016. 

 

 

 

Figura 32: Anúncio publicitário 

 

 

 

 

 
Fonte: http://grupo32012.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html Acesso em 15/05/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efdeportes.com/efd184/pedagogia-da-leitura-multimodal.htm%20Acesso%20em%2015/05/2016
http://grupo32012.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html
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                  Figura 33: O lobo e o cordeiro 

 
 
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/04/05/fabula-o-lobo-e-o-cordeiro-texto-de-monteiro-lobato/ 

Acesso em 15/05/2016. 

 

O lobo e o cordeiro 

Estava o cordeiro a beber num córrego, quando apareceu um lobo esfaimado, de 

horrendo aspecto. 

— Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? — disse o monstro 

arreganhando os dentes.  Espere, que vou castigar tamanha má-criação!… 

O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência: 

— Como posso turvar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para 

mim? 

Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a resposta.  Mas não deu  o rabo a 

torcer. 

— Além disso — inventou ele — sei que você andou falando mal de mim o ano 

passado. 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/04/05/fabula-o-lobo-e-o-cordeiro-texto-de-monteiro-lobato/
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— Como poderia falar mal do senhor o ano passado, se nasci este ano? 

Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu: 

— Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. 

— Como poderia ser meu irmão mais velho, se sou filho único? 

O lobo furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com 

uma razão de lobo faminto: 

— Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô! 

E — nhoc! — sangrou-o no pescoço.– 

Moral: Contra a força não há argumentos. 

 

 

Figura 34: Cartum de Quino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: http://www.prof2000.pt/users/anamartins/flup/lpo/aula7.html Acesso em 15/05/2016. 

 

 

http://www.prof2000.pt/users/anamartins/flup/lpo/aula7.html%20Acesso%20em%2015/05/2016
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Fonte: Jornal TN, 08 de janeiro de 2016 

 

a) O que mais chamou a sua atenção nessa charge? 

b) Em relação às cores utilizadas no texto, qual a que predomina? Que efeito de 

sentido isso traz para o texto? 

c) Alojado em um dos chifres da caveira há um pequeno invertebrado. Que animal é 

esse? 

d) Os argumentos utilizados por Brum em sua charge são todos visuais, tendo em 

vista que ele não utiliza nenhum tipo de signo linguístico (palavra). Aponte um 

argumento utilizado pelo chargista a partir de um elemento não verbal presente no 

texto. 

e) Qual o propósito comunicativo dessa charge? 

Questões presentes no Apêndice J 

 

4.7 Atividade de leitura e compreensão finais 

 

Na aula destinada à atividade de leitura e compreensão finais, compareceram 

31 alunos. Na oportunidade, distribuímos um material (Apêndice K) a cada um dos 

participantes e pedimos para que eles, após a leitura do texto (charge), 

respondessem às questões propostas. Salientamos que, para essa atividade, 

procuramos contemplar os tópicos que foram trabalhados nos módulos da SD. 

Ressaltamos também que, para essa atividade, não fornecemos aos alunos nenhum 

texto de apoio que pudesse servir de ancoragem para a leitura da charge que 
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iríamos trabalhar. Segue, na sequência, material fornecido aos discentes nessa 

etapa final da intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://jornalggn.com.br/sites/default/files/imagens/brum. Acesso em 23/05/2016 

 

a) Há elementos na charge que nos permitem reconhecer o tema que está sendo abordado. 

Aponte-os. 

b) A charge aborda uma questão do mundo real ou uma questão do mundo fictício, 

simbólico? Justifique. 

c) A charge acima faz referência a algum outro texto que você conhece? Qual? 

d) Você consegue identificar os personagens que aparecem no texto acima? Em caso 

afirmativo, aponte quais foram os elementos presentes na charge que permitiram que você 

os identificassem. 

e) Levando em conta as condições de produção da charge acima, indique qual o seu público 

alvo. 

f) Em seu texto, o chargista utiliza argumentos no intuito de convencer o leitor. Aponte um 

argumento visual utilizado pelo autor em seu enunciado e comente sobre o efeito de sentido 

que ele acarreta em relação à leitura da charge como um todo. 

g) O assunto a que a charge faz referência já foi bastante explorado pela mídia, inclusive por 

meio de outros gêneros jornalísticos. Em sua opinião, o texto acima apenas retoma esse 

assunto sem acrescentar nenhuma informação nova ou o faz de forma inovadora? Comente.  

h) Qual o propósito comunicativo dessa charge? 

Questões presentes no Apêndice K 

 

No capítulo seguinte, analisamos as atividades dos alunos desenvolvidas 

durante a intervenção. 

 

http://jornalggn.com.br/sites/default/files/imagens/brum
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5 ANÁLISES DAS ATIVIDADES DE LEITURA E COMPREENSÃO DOS ALUNOS 

  

 

Após desenvolvermos a Sequência Didática, passamos a analisar os 

resultados das atividades dos participantes desta pesquisa. A análise contemplará, 

além dos módulos, as atividades iniciais e finais de leitura e compreensão, cujo foco 

foram as leituras das charges selecionadas (corpus). Por fim, salientamos que todas 

as atividades desenvolvidas nos módulos da intervenção foram realizadas de forma 

individual e que, como já expusemos anteriormente, trabalhamos com uma 

amostragem de quinze (15) participantes, haja vista que foi essa quantidade de 

alunos, dentre um universo de 45 discentes, que participou de (todas) as etapas da 

pesquisa. Nas seções a seguir, apresentamos as respostas desses participantes 

para as atividades que lhes foram entregues. 

 

5.1 Atividade de leitura e compreensão iniciais 

 

Nesta etapa inicial do trabalho, os alunos receberam uma atividade (Apêndice 

F), ocasião em que leram uma charge e tiveram a oportunidade de responder às 

questões propostas. Na sequência, apresentamos algumas dessas questões e 

também as respostas dadas pelos alunos de forma individual. Vejamos: 

 Qual a finalidade (propósito comunicativo) deste texto? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Criticar o sistema prisional do RN.                        

A2: Criticar o sistema prisional do RN. 

A3: A finalidade de fazer entender melhor o texto anterior do jornal, é também  
comunicar notícias através de charge. 

A4: Não respondeu. 

A5: O propósito comunicativo é de que a segurança deve melhorar, pois diversos 
presos fugiram.  

A6: A fuga do presídio. 

A7: Crítica ao sistema penitenciário do estado RN. 

A8: Isso é uma crítica para a segurança do RN que quase todo dia foge alguém. 

A9: Crítica ao sistema penitenciário do estado RN. 

A10: As grandes fugas no sistema prisional do presídio de Alcaçuz. 

A11: A finalidade desta charge mostra as fugas de Alcaçuz. 

A12: Para mostrar que sempre há fuga. 

A13: A fuga do presídio de Alcaçuz. 

A14: A fuga do presídio. 

A15: Critica o sistema prisional do RN. 
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Conforme as respostas obtidas, percebemos que apenas seis (06) 

participantes demonstraram compreender a natureza da charge analisada, pois 

relacionaram a sua mensagem à crítica ao sistema prisional do RN. Esse resultado 

revela que boa parte da turma ainda não compreende a verdadeira finalidade do 

gênero em estudo, haja vista que a maioria das respostas associou a charge em 

estudo tão somente à fuga de presos, conferindo ao seu discurso um caráter 

estritamente informativo, ao invés de concebê-lo como um discurso crítico, formador 

de opinião. Esse fato reforça a necessidade de se trabalhar um gênero 

argumentativo de imprensa com essa turma do EF, o qual poderá contribuir para a 

compreensão crítica do aluno no que se refere à leitura. 

 Essa charge dialoga com outros textos? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Sim.  

A2: Sim.    

A3: Sim, pois ela dialoga com a notícia do jornal. 

A4: Sim, com o que foi falado na primeira página do jornal. 

A5: Sim.  

A6: Sim. Tribuna do Norte. 

A7: Sim, porque os presos comandam o presídio, sai e entra a hora que quiser. 

A8: Sim, a entrada e saída de presos. 

A9: Sim, as fugas na Tribuna do Norte, charge Brum, RN TV. 

A10: Sim. 

A11: Sim. 

A12: Sim, dialoga (com) a primeira página do jornal. 

A13: Sim. 

A14: Sim, porque nos outros textos também retrata a ação dos bandidos. 

A15: Sim. 
 

Apesar de todas as respostas para essa questão apresentarem um ‗sim‘, 

podemos perceber que foram poucos os participantes que deram uma resposta mais 

elaborada para a questão em tela. Somente os participantes A3, A4 e A12 

relacionaram a charge com o texto (manchete jornalística) presente na 1ª página do 

jornal (texto de apoio fornecido aos participantes: Figura 13). Uma resposta que nos 

chamou a atenção foi a do participante A9, o qual mencionou, além do jornal Tribuna 

do Norte, o telejornal RN TV, dando a entender que a temática presente na charge 

analisada também foi explorada por outros veículos de comunicação. Também 

observamos algumas questões confusas, como as dos participantes A7, A8 e A14, 

os quais não atenderam ao comando da questão. Enfim, no geral, podemos afirmar 
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que grande parte dos participantes desta pesquisa ainda não consegue relacionar a 

charge a um fato noticioso prévio. 

 A quem se destina esta charge? (público alvo) 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: A população do RN.                        

A2: Se destina (à) população do RN. 

A3: Essa charge se destina aos leitores. 

A4: (A)o governo e a política. 

A5: Ao governo para melhorar a segurança.  

A6: A segurança do presídio. 

A7: A população e o governo. 

A8: A secretaria de segurança, o governo e o presidente do Brasil. 

A9: A população e o governo. 

A10: Ao sistema prisional do RN. 

A11: A população e o governo. 

A12: (A)o governo e o secretário de segurança. 

A13: (A)o público. 

A14: Aos seguranças do presídio. 

A15: Não respondeu. 

 

Conforme podemos observar a partir das respostas acima, os alunos (salvo o 

participante A3) não conseguiram dar conta da charge no que se refere à sua 

recepção (audiência). Na verdade, os participantes, em quase a sua totalidade, 

idealizaram como público alvo para a charge que fora analisada a própria população 

e também os políticos. Dessa forma, parece que a charge é concebida pelos 

participantes como um gênero de utilidade pública, cujo discurso objetiva alertar a  

sociedade e, principalmente, as autoridades constituídas para um problema 

existente na sociedade e que deva ser solucionado. É importante observar que, 

durante a etapa da apresentação da situação, a qual demandaram sete (07) aulas, 

expomos aos participantes desta pesquisa as características do gênero em estudo, 

ocasião em que abordamos, reiteradas vezes, os fatores relacionados às condições 

de produção, de circulação e de recepção da charge. Sendo assim, estranhamos 

que somente um aluno (participante A3) tenha dado uma resposta mais condizente 

com o que a questão indagava.  

Em síntese, esta etapa da intervenção foi muito importante, haja vista que 

também se constituiu em uma forma de diagnóstico, pois apontou algumas 

dificuldades que os participantes ainda tinham em relação à charge (leitura), o que 

nos fez trabalhá-las durante a etapa modular que viria a seguir.  
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5.2 Módulo 1: análise do universo de referência, da unidade semântica e do 
propósito comunicativo 
 

Nesta seção, como já foi explicitado anteriormente, focamos três elementos: o 

universo de referência, a unidade semântica e o propósito comunicativo. Após a 

explanação envolvendo essas três propriedades, entregamos uma atividade aos 

alunos (Apêndice G), ocasião em que pedimos para que eles respondessem às 

questões propostas. Na sequência, apresentamos algumas dessas questões, como 

também as respostas fornecidas pelos alunos. Vejamos: 

 Quanto à personagem (figura feminina) que aparece na charge, você 

consegue identificá-la? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Sim, do Jornal Nacional.                       

A2: Sim, ela é do Jornal Nacional. 

A3: Sim, é uma pessoa feminina e ainda mais negra, pois pessoas desse tipo sofrem 
muitos racismos. 

A4: Sim. 

A5: Sim, é a Maju do Jornal Nacional.  

A6: Sim, do Jornal Nacional. 

A7: Sim, Maju do Jornal Nacional. 

A8: Sim, é Maria Júlia do Jornal Nacional. 

A9: Maju, ela é jornalista. 

A10: Sim, a Maria Júlia do jornal Nacional. 

A11: Sim, ela é uma repórter, que está falando da linha do tempo. 

A12: Sim, ela está no previsam(?) do racismo. 

A13: Não. 

A14: Sim, ela é do Jornal Nacional. 

A15: Sim, a mulher do tempo do Jornal Nacional. 

 

De acordo com esses dados, podemos afirmar que a grande maioria dos 

participantes identificou a personagem presente na charge. Ademais, o próprio 

enunciado já apresentava como título o termo ‗Maju‘, o qual funcionava como ‗pistas‘ 

para a devida identificação da figura feminina que ali se apresentava. A nosso ver, a 

identificação da personagem que aparece na charge é condição imprescindível para 

que o leitor possa compreender a proposta discursiva do enunciado em questão, 

tópico que será abordado na pergunta seguinte. 

 Qual terá sido o objetivo desta charge? (seu propósito comunicativo) 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Falar sobre o racismo.                       
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A2: Conscientizar as pessoas que são racistas e que fazem bullyng. 

A3: O objetivo é falar do racismo. 

A4: Objetiva ajudar a falar a realidade para a população. 

A5: O objetivo é racista, que os humanos estão causando no mundo.  

A6: Que o racismo tem que ser abordado, pois o caráter humano caiu de nível. 

A7: Fala sobre o racismo das pessoas. 

A8: Mostra que ainda há preconceitos no Brasil. 

A9: Mostra que ainda tem preconceito no Brasil. 

A10: O objetivo foi mostrar a notícia para todas as pessoas e a charge. 

A11: Alerta as pessoas do racismo. 

A12: Retratar o pensamento sobre o racismo, a ignorância, etc.  

A13: Comunicando, porque o mundo está sendo racista. 

A14: Comunicar o que está acontecendo no mundo. 

A15: O objetivo é a mulher que está falando da linha do tempo. 

 

Os alunos, conforme podemos visualizar nos dados por eles fornecidos, ainda 

continuam a pensar a charge como um gênero simplesmente informativo, e não 

opinativo. É isso que deduzimos a partir do léxico empregado pelos participantes, 

como: falar, conscientizar, ajudar, comunicar, retratar, dentre outros. Ademais, 

nenhum aluno fez menção ao termo ‗crítica‘ em suas respostas, dando a entender 

que ainda não compreendem a verdadeira natureza discursiva deste gênero. No 

entanto, os participantes, em sua grande maioria, conseguiram inferir a temática 

central do enunciado (racismo), embora nenhuma resposta tenha relacionado essa 

temática diretamente à personagem Maju.  

No enunciado analisado, além do título (elemento verbal), tínhamos também a 

imagem feminina (elemento não verbal), os quais funcionavam como ‗pistas‘ para 

que o leitor pudesse dar conta da proposta discursiva da charge. Sobre esse 

aspecto, Antunes (2013, p. 70) argumenta que, nos eventos comunicativos, há 

elementos verbais e não verbais que servem de ‗pistas‘ para o reconhecimento do 

propósito comunicativo do texto. Dessa forma, esperávamos que, a partir dessas 

sinalizações apontadas pelo texto, os participantes compreendessem o propósito 

comunicativo da charge, fato esse que não ocorreu, conforme podemos averiguar 

nas respostas analisadas.  

 A referida charge aborda uma questão do mundo real das pessoas ou uma 

questão do mundo fictício, simbólico? Justifique. 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Do mundo real, porque ela fala do racismo que é uma coisa que acontece no 
mundo real.                      

A2: Do mundo real, o preconceito e racismo com os cidadãos humanos. 
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A3: O mundo real. 

A4: Real, porque ela está comentando do racismo, da ignorância e de outras coisas. 

A5: Real.  

A6: Do mundo real. Fala sobre os pensamentos racistas da(s) pessoas. 

A7: Do mundo real, pois no mundo fictício seria de modo meio engraçado. 

A8: Do mundo real, porque a charge ela (tá) falando de preconceito com os 
humanos. 

A9: É uma realidade, pois retrata tudo que o mundo está passando nesses 
momentos. 

A10: É do mundo real, porque está mostrando a realidade. 

A11: Do mundo real. 

A12: Real, porque tudo que ela está abordando acontece no mundo. 

A13: Do mundo real, pois fala do que está acontecendo. 

A14: Questão do mundo real, porque ela está falando do racismo. 

A15: Ela é encorada (ancorada) no mundo real, porque a mulher está falando da 
linha do tempo. 

 

Os dados mostram que os participantes, em sua totalidade, conseguiram 

associar a temática da charge ao universo de um mundo real. No entanto, nenhuma 

das respostas associou essa temática (racismo) à personagem retratada no texto de 

Brum. Ademais, os participantes ainda não conseguem formular respostas mais 

elaboradas, pontuais, para o discurso que está sendo retratado no texto, preferindo 

respostas evasivas, genéricas, do tipo ―mostra a realidade‖ (A10), ―está abordando o 

que acontece no mundo‖ (A12), ―fala do que está acontecendo‖ (A13), dentre outras. 

Uma resposta que destoou de todas as outras foi a do participante A15, cujo 

depoimento sequer identificou a temática abordada, apontando o programa sobre o 

tempo (meteorologia) como sendo o assunto explorado no enunciado. Contudo, sua 

resposta foi coerente com o depoimento por ele dado no quesito anterior (identificar 

o propósito comunicativo), reforçando assim a ideia de que esse participante não 

compreendeu, de forma alguma, a proposta discursiva vigente na charge analisada.  

 Há pistas (elementos) na charge que nos permite reconhecer o tema que está 

sendo abordado. Quais são essas pistas? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes:  

A1: Sim, o que ela está falando.                      

A2: Sim, ―pancadas de comentários que beiram a pobreza de espírito‖. 

A3: Sim, o racismo no mundo. 

A4: Sim, racismo, ignorância, irracionalidade, surrealismo e pobreza. 

A5: Sim, frente fria de racismo nas redes sociais.  

A6: A mulher negra. 

A7: Sim, a Maju é uma delas. 

A8: Que a mulher que (tá) falando (n)a charge foi ofendida pela (nas) redes sociais. 
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A9: O clima e as palavras do tempo que ela fala. 

A10: O que ela está falando. 

A11: O tema da charge fala da mulher negra. 

A12: Mostra o tempo tipo ela fala: ―um avanço de frente fria‖. 

A13: Previsão de um tempo de retrocesso do pensamento humano, irracionalidade, 
etc. 

A14: Pistas elementos. 

A15: O tema é o tempo, e a image(m) que ela está olhando que é uma image(m) da 
linha do tempo. 

          

Analisando as respostas obtidas para esta questão, podemos perceber que 

somente dois participantes (A6 e A7) descreveram elementos pontuais que 

pudessem auxiliá-los na identificação do tema abordado, pelo menos é isso que 

podemos extrair de suas respostas. Já os participantes A3, A4 e A5, ao invés de 

apontarem os elementos que os levaram a identificar esse tema, descrevem a 

própria temática: o racismo. Há depoimentos bastante confusos, os quais não 

permitem identificarmos qual a real intenção do aluno ao produzi-los, como é o caso 

das falas dos participantes A9, A12, A14 e A15.  

Enfim, pelo que podemos deduzir a partir dessas respostas, como também 

dos demais depoimentos colhidos das outras questões que foram desenvolvidas no 

Apêndice G, os participantes tiveram um desempenho bastante insatisfatório, 

principalmente em relação a dois tópicos que foram trabalhados (propósito 

comunicativo e unidade temática). Reconhecemos que o tempo para o 

desenvolvimento dessa oficina foi exíguo; contudo, esperávamos um desempenho 

melhor dos nossos participantes, haja vista que desde a etapa da apresentação da 

situação já vínhamos pontuando acerca desses elementos. Na seção seguinte, 

analisamos as respostas dos participantes para a atividade desenvolvida no 

segundo módulo da intervenção. 

 

5.3 Módulo 2: análise da relevância informativa 

 

Neste item discutimos a relevância informativa (grau de novidade que o texto 

apresenta em relação ao seu conteúdo e/ou a sua forma). Após uma exposição oral 

junto aos alunos sobre essa propriedade, entregamos uma atividade aos 

participantes (Apêndice H), ocasião em que pedimos para que eles respondessem 

às questões propostas. Lembramos que, para a leitura da charge nessa oficina, os 
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participantes se valeram de um texto de apoio (Figura 27). Na sequência, 

apresentamos algumas dessas questões, como também as respostas fornecidas 

pelos alunos. Vejamos: 

 Qual o assunto que a charge está abordando? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes:  

A1: A corrupção na Fifa.                      

A2: A corrupção na Fifa. 

A3: Corrupção. 

A4: Novas eleições na Fifa. 

A5: Corrupção na Fifa.  

A6: Novos comandos do Fifa 15 para PS4. 

A7: A Fifa está sobre novos comandos. 

A8: Sobre os novos comandos da Fifa. 

A9: O assunto do comando da Fifa. 

A10: Está falando da Fifa e da corrupção. 

A11: Novos comandos do Fifa 15 para PS4. 

A12: O assunto que está abordando é a corrupção na Fifa. 

A13: Corrupção na Fifa. 

A14: Irresponsabilidade da Fifa. 

A15: Corrupção. 

 

Conforme podemos verificar nos depoimentos acima, sete participantes 

relataram que a temática da charge dizia respeito à prática de corrupção. Desse 

universo de sete alunos, cinco deles (A1, A2, A5, A12 e A13) afirmaram que a 

corrupção se deu no âmbito da FIFA. A nosso ver, essa seria a resposta adequada, 

pois a charge de Brum abordava justamente esse fato que foi bastante explorado 

pela mídia. Vale salientar ainda que, para essa atividade, os participantes receberam 

um texto de apoio (notícia divulgada pela própria Tribuna do Norte – Figura 27) o 

qual relatava esse ocorrido (corrupção na FIFA). Nesse sentido, esperávamos por 

parte dos alunos uma quantidade maior de respostas que viesse a atender ao 

comando da questão que estava sendo proposta, haja vista que esse texto de apoio 

tinha por finalidade acionar o conhecimento prévio deles. Destacamos, ainda, as 

respostas de dois participantes, A6 e A11, os quais reproduziram o próprio título da 

charge. Esses seus depoimentos revelam que eles ainda apresentam dificuldade em 

compreender a distinção entre assunto (tema) e título.  

 Quais recursos (verbais e não verbais) foram utilizados nessa charge para 

chamar a atenção do leitor? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes:  
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A1: O controle de um videogame e palavras ligadas ao acontecimento.                      

A2: Novos comandos do Fifa 15 para PS4, novas configurações. 

A3: Humor e notícia. 

A4: Verbais e os problemas na Fifa. 

A5: O não verbal (são) o Playstation. O verbal (é) os comandos do controle.  

A6: Humor e notícia. 

A7: O controle que simboliza que a diretoria está sob mudança e é preciso 
reaprender os comandos. 

A8: Humor e notícia. 

A9: Verbais: os modos de compreen(ç)ão das teclas. Não verbais: O desenho do 
PS4. 

A10: Não verbais: um controle de vídeo game. Verbais: palavras ligadas. 

A11: Humor e notícia. 

A12: Humor e notícia. 

A13: Os recursos não verbais são o PS4 e os verbais são as palavras. Exemplo: 
―suborno‖, ―corrupção‖ que (vão) nos botões do PS4. 

A14: A fotografia do controle de vídeo game com as instruções sobre a Fifa 15. 

A15: Compra de voto, lavagem de dinheiro, superfaturamento, suborno, corrupção, 
propina, renúncia do cargo, declaração babona do Pelé. 
 

Observando as respostas dos alunos para essa questão, percebemos que 

cinco participantes (A1, A5, A9, A10 e A13) conseguiram identificar aspectos 

relacionados aos modos de representação da linguagem (elementos verbais e não 

verbais). Apesar de essas respostas representarem uma minoria (um terço dos 

participantes), acreditamos que essa amostra foi positiva, tendo em vista que já há 

alunos, dentre o universo pesquisado, que conseguem refletir sobre o aspecto não 

verbal do texto. Ademais, espera-se que, com o amadurecimento de suas vivências 

leitoras, eles também passem cada vez mais a enxergar o aspecto visual dos textos 

como uma forma de representação. Vale ressaltar também que, durante a aplicação 

desta atividade, os alunos demonstraram certa surpresa em relação à charge que 

estava sendo trabalhada, isso devido ao seu design (formato de um controle de 

vídeo game). Nesse sentido, vários participantes chegaram a afirmar que aquele 

texto que haviam recebido não era uma charge. Na oportunidade, tornamos a 

lembrá-los de que os textos, a depender do gênero a que pertencem, poderiam se 

apresentar de uma forma inovadora, imprevisível. Talvez esse estranhamento 

causado pela charge de Brum tenha levado o participante A14 a afirmar que o texto 

trabalhado era, na verdade, um manual de instruções para o jogo FIFA 15, pelo 

menos é isso que deduzimos a partir da sua resposta. 
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 Você acha que o chargista inovou ao produzir a charge com essa 

configuração? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes:  

A1: Sim, porque ele fez de um jeito divertido e que dá para entender.                      

A2: Sim, pegou as configurações do PS4 original e inverteu os controles para o que 
estava ocorrendo. 

A3: Sim, porque é uma novidade. 

A4: Os problemas da FIFA pode afetar o futebol. 

A5: Sim, ele usou... (trecho incompreensível).  

A6: Sim, porque é uma novidade. 

A7: Sim, porque mudou o ponto de vista. 

A8: Sim, porque é uma novidade. 

A9: Sim, pois foi muito criativo e moderno, fazer novas inovações. 

A10: Sim, porque ele fez de um jeito divertido e está mostrando o que realmente 
está acontecendo nos dias de hoje. 

A11: Sim, uma forma mais engraçada de abordar a notícia. 

A12: Sim, porque é uma novidade. 

A13: Não respondeu. 

A14: Sim. 

A15: Sim, pois ele está (?) imagem do PS4, ele está criticando o roubo que está 
acontecendo na Fifa. 

 

De acordo com os dados acima, percebemos que somente uma pequena 

parte dos participantes (A1, A2, A10 e A15) conseguiu dar uma resposta mais 

coerente ao que estava sendo indagado na presente questão. Esse fato revela que 

um trabalho envolvendo a propriedade da informatividade demanda um tempo bem 

maior de estudo. Sobre esse aspecto, salientamos que não temos a intenção de 

ensinar metalinguagem aos aprendizes, como já afirmamos anteriormente. No 

entanto, é de fundamental importância que os alunos compreendam as estratégias 

discursivas que cada texto apresenta principalmente no que concerne ao seu grau 

de novidade, de imprevisibilidade, tanto em relação à sua forma como ao seu 

conteúdo, isso para que possam fazer uma leitura crítica do enunciado. Gostaríamos 

de destacar também a resposta do participante A11, o qual em seu depoimento 

consegue relacionar a charge em estudo com a notícia que lhes foi entregue (texto 

de apoio). Apesar dessa relação da charge com a notícia ter sido citada por apenas 

um dos participantes, a nosso ver esse depoimento do aluno A11 é de certa forma 

significativo, haja vista que já demonstra que dentre os alunos participantes, já há 

quem consiga relacionar a charge com um fato noticioso prévio. Na seção seguinte, 
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as análises dos depoimentos dos alunos terão como foco justamente essa relação 

dialógica que a charge mantém com outros gêneros textuais. 

 

5.4 Módulo 3: análise da relação entre os textos 

 

Neste módulo, cujo foco recaiu sobre a intertextualidade (as relações entre os 

textos), os participantes também tiveram a oportunidade de colocar em prática seus 

saberes acerca desta temática. Na sequência, analisamos os depoimentos dos 

participantes referentes a algumas das questões presentes na atividade (Apêndice I) 

que lhes foi entregue. Vejamos: 

 Qual o assunto que o chargista Brum aborda em seu texto? 

 Seguem as respostas dadas pelos participantes:  

A1: O desemprego.                      

A2: O assunto é sobre o desemprego que está acontecendo no Brasil. 

A3: O assunto é sobre o chargista Brum e sobre o desemprego. 

A4: Desemprego e a crise. 

A5: O desemprego no Brasil e a crise.  

A6: Sobre o desemprego e a crise. 

A7: Sobre a crise do desemprego. 

A8: O desemprego. 

A9: O desemprego nos tempos modernos. 

A10: O desemprego. 

A11: O desemprego no nosso país. 

A12: O desemprego que está acontecendo na foto. 

A13: O desemprego. 

A14: Incompreensível. 

A15: O desemprego. 

 

Conforme os dados disponibilizados pelos informantes, observamos que 

todos eles (exceto o aluno A14) conseguiram inferir a temática presente na charge 

analisada. Esse resultado satisfatório revela o quanto o conhecimento prévio é 

importante para que o aluno possa dar conta dos sentidos que perpassam um texto. 

Como a temática do desemprego está muito em evidência nesses tempos de crise 

econômica, certamente os participantes não tiveram dificuldades em apontar o 

assunto presente na charge analisada. Além disso, acreditamos que o texto de apoio 

(filme Tempos Modernos) que fornecemos a eles também os auxiliou nesse sentido 

(identificação da temática abordada). A quantidade de acertos referentes à questão 

trabalhada também reforça a ideia de Vieira (2007, p. 26-27), a qual defende que, 
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para a leitura dos textos multissemióticos, devemos oferecer, aos leitores, imagens 

que correspondam à sua realidade social, para que possam assim ser lidas e 

compreendidas. 

 A charge de Brum se relaciona, explicitamente, com um outro texto (obra). 

Qual? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Ao filme Tempos Modernos.                      

A2: Sim, com o filme de Charles Chaplin. 

A3: Sim e talvez não. 

A4: Sim, com o filme que Charles Chaplin é o ator principal. 

A5: Sim, com um filme de Charles Chaplin. O título da charge é o mesmo que do 
filme.  

A6: O filme Charles Chaplin Tempos Modernos. 

A7: Charles Chaplin tempos modernos. 

A8: Não respondeu. 

A9: O filme de Charles Chaplin. 

A10: Sim. Ao filme Tempos Modernos. 

A11: Charles Chaplin, Tempos Modernos. 

A12: O filme dele. 

A13: Sim, a imagem do filme de Charles Chaplin. 

A14: Sim, o que acontece atualmente. 

A15: Sim, de Tempos Modernos. 

 

Observando as respostas dos alunos, percebemos que 12 deles conseguiram 

associar a imagem que aparece na charge analisada ao filme cujo protagonista é 

Charles Chaplin. Esse número de acertos não nos surpreendeu, haja vista que os 

participantes, antes de responderem à atividade em questão, assistiram a um filme 

com esse personagem, o qual serviu de texto de apoio para a atividade que viria em 

seguida. O nosso objetivo, ao exibirmos esse filme, era fazer com que o 

conhecimento prévio dos alunos fosse acionado, auxiliando-os na identificação do 

texto citado (intertexto), o que de fato ocorreu, conforme pudemos observar nos 

dados analisados. Vale salientar que o texto de Brum se valeu de ‗pistas‘ verbais e 

não verbais para que o leitor pudesse identificar o tema vigente (desemprego) e 

inferir o intertexto (filme Tempos Modernos). Como ‗pistas‘ verbais temos o próprio 

título da charge, o qual remete diretamente ao referido filme de Chaplin. Já as 

‗pistas‘ não verbais dizem respeito à caricatura do personagem em tela, como 

também os objetos que aparecem na cena textual, como a linha de produção, as 

engrenagens e a ferramenta de trabalho (chave inglesa). Por fim, destacamos que, 

dentre os doze alunos que conseguiram associar a charge à película exibida em 
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sala, seis deles chegaram a mencionar em suas respostas o próprio título do filme 

(Tempos Modernos), conforme podemos averiguar nas respostas dos participantes 

(A1, A6, A7, A10, A11 e A15). 

 Quais os elementos não verbais presentes na charge? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: As imagens.                      

A2: A chave, as calças, as máquinas. 

A3: As falas e os gestos. 

A4: Sim, porque a imagem representa que ele trabalha na fábrica. 

A5: A imagem do trabalhador trabalhando na fábrica.  

A6: O homem, as calças, as ferramentas, as engrenagens. 

A7: As engrenagens, as ferramentas, calças com a marca pé na bunda e o homem. 

A8: As imagens, as ferramentas. 

A9: As figuras. 

A10: As imagens presentes na charge. 

A11: Tempos Modernos. 

A12: Calças com a marca na bunda e as ferramentas. 

A13: Charles Chaplin, as calças e as ferramentas. 

A14: Charles Chaplin, ferramentas e as calças. 

A15: As imagens e as ferramentas. 

 

Dentre as respostas acima, somente o depoimento do participante A11 não 

fez menção a algum aspecto não verbal presente no texto analisado. Embora muitas 

respostas estejam truncadas, mal elaboradas, os demais informantes conseguiram 

apontar algum elemento visual presente no enunciado de Brum. Ao elaborarmos 

esse quesito, tínhamos como objetivo chamar a atenção dos alunos para os 

aspectos não verbais presentes na charge, fazendo com que eles percebessem que 

esses elementos, notadamente visuais, auxiliam no processo de leitura do texto e 

também concorrem para a construção do sentido da charge.  

Enfim, a partir das análises que realizamos neste terceiro módulo, 

percebemos um avanço dos participantes, embora ainda incipiente, no que diz 

respeito à leitura do gênero em estudo. Na seção seguinte, nossa reflexão focou 

dois aspectos centrais na composição da charge: a argumentação e a 

multimodalidade.  
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5.5 Módulo 4: análise da multimodalidade e da argumentação na charge 

           

Neste último módulo, fizemos uma reflexão sobre os elementos não verbais 

presentes no gênero em estudo, ocasião em que informamos aos participantes de 

que a argumentação, na charge, se vale dos recursos visuais para a formação de 

opinião. Após a nossa fala acerca destes tópicos, entregamos aos discentes uma 

atividade (Apêndice J). Na sequência, apresentamos os depoimentos dos 

informantes. Vejamos:   

 O que mais chamou a sua atenção nessa charge? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: A chuva no sertão.                      

A2: O louva deus (louva-a-deus) em cima dos ossos da cabeça do boi. 

A3: A cabeça do boi representa a seca. 

A4: A esperança que a seca mude. 

A5: A cabeça do boi.  

A6: A esperança. 

A7: A esperança. 

A8: A caveira do boi. 

A9: A chuva na seca do Nordeste e o grilo em cima do chifre. 

A10: O que me chamou mais atenção foi a esperança. 

A11: A caveira. 

A12: O que chamou mais atenção é que a cigarra está agradecendo. 

A13: A seca me chamou mais atenção. 

A14: O crânio de gado na chuva. 

A15: A chuva na seca do Nordeste e os animais morrendo. 

 

A nossa intenção, ao formular a questão acima, era analisar os depoimentos 

dos alunos frente aos elementos imagéticos presentes no texto de Brum. Para isso, 

selecionamos uma charge notadamente visual (salvo a assinatura do próprio 

chargista, como podemos comprovar no Apêndice J). A nosso ver, os resultados 

obtidos a partir das respostas dos informantes foram bastante satisfatórios, pois 

todos eles mencionaram algum dado visual presente na charge analisada e, 

inclusive, alguns chegaram a construir (elaborar) sentidos a partir dos elementos 

imagéticos que foram apontados. Podemos comprovar esse dado a partir de 

algumas respostas presentes na listagem acima. A título de exemplo, tomemos o 

depoimento do participante A1 (―A chuva no sertão‖). Esse aluno certamente 

apontou que a chuva era no ‗sertão‘ a partir da imagem da ‗caveira‘ presente na 

charge, provavelmente associando a referida região à temática da seca e da fome 
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(metaforizada em forma de uma caveira). Outros participantes (A3, A4, A9, A13 e 

A15) também mencionaram o termo ‗seca‘ e, provavelmente, essa temática foi 

inferida a partir de um único signo visual: a cabeça do boi em forma de caveira. Esse 

fato revela que os alunos enxergam, no elemento visual, também uma forma de 

representar o mundo, assim como acontece com a linguagem verbal, reforçando a 

ideia de que a imagem, enquanto signo, também é uma forma de construção social.  

 Os argumentos utilizados por Brum em sua charge são todos visuais, tendo 

em vista que ele não utiliza nenhum tipo de signo linguístico (palavra). Aponte 

um argumento utilizado pelo chargista a partir de um elemento não verbal 

presente no texto. 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: A chuva, o inverno, a caveira, o sertão e a esperança.                      

A2: Um elemento não verbal seria o animal invertebrado. 

A3: A imagem da cabeça do animal representa a seca. 

A4: O boi porque ele representa a seca no sertão. 

A5: A cabeça do touro que simboliza a seca e a esperança, porque ela é a última 
que morre.  

A6: A cabeça do touro, a esperança. 

A7: A imagem da cabeça de um animal que aparece na charge. 

A8: A cabeça do boi porque representa a seca e o grilo representa esperança. 

A9: Os destro(s)os da cabeça de um boi morto e o grilo que está chegando chuva. 

A10: Globalização do mundo. 

A11: Está argumento(ando) que nós devemos ter esperança de que a seca mude. 

A12: Representa uma seca no sertão. 

A13: Ele está utilizando a cabeça de um boi como a seca. 

A14: Uma caveira e uma esperança. 

A15: O crânio do boi. 

 

As respostas para essa questão indicam que somente o participante (A5) 

conseguiu apontar algum elemento imagético presente na charge e, a partir dele, 

desenvolver o pretenso argumento que o autor do enunciado propunha ao utilizá-lo. 

Também destacamos o depoimento do aluno (A11), o qual, mesmo não citando 

nenhum elemento não verbal presente na charge, mencionou o termo ‗esperança‘, 

talvez fazendo uma relação com o inseto que aparece no texto e que representa o 

real desejo do sertanejo: a chegada do inverno. No geral, como podemos observar, 

as respostas dos alunos não atenderam ao comando da questão que havíamos 

formulado. Por fim, gostaríamos de ressaltar que a referida questão acabou ficando 

por demais extensa e, aliada ao uso de metalinguagem (argumento, signo 

linguístico), pode ter contribuído para esse rendimento insatisfatório. A questão a 
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seguir discorre sobre a intencionalidade discursiva do enunciado trabalhado e 

encerra a atividade desenvolvida neste último módulo da intervenção. 

 Qual o propósito comunicativo dessa charge? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Falar sobre o inverno no sertão.                      

A2: A chuva no sertão. 

A3: Chamar a atenção de que, se acreditarmos será conquistada a chuva no nosso 
nordeste. 

A4: Que todos devem ter esperança que a seca vai acabar. Porque a esperança é a 
última que morre. 

A5: É sobre a seca que acontece na vida real.  

A6: A seca que acontece no sertão. 

A7: A seca no sertão. 

A8: Está comunicando que o Nordeste está precisando de água (chuva). 

A9: Mostra que no sertão está chovendo. 

A10: A de que a seca no Nordeste está predominando. 

A11: Ela está mostrando a seca e a cigarra agradecendo pela chuva. 

A12: Representa uma seca no sertão. 

A13: O boi que está morto por conta da seca. 

A14: A seca. 

A15: A seca no sertão. 

 

Conforme podemos observar nas respostas supracitadas, quatro participantes 

(A1, A2, A9 e A11) apontaram que o propósito da charge analisada era ‗mostrar‘ que 

no sertão estava chovendo. Por sua vez, outros oito alunos (A5, A6, A7, A10, 12, 

A13, A14 e A15) pontuaram que o texto de Brum tinha por objetivo retratar a 

situação da seca. Na verdade, o enunciado em análise propunha celebrar a chegada 

da temporada de chuvas no sertão nordestino. Nesse aspecto, vale ressaltar que, 

mesmo que nenhum participante tenha elaborado uma resposta nesse sentido 

(apontar que o propósito da charge era comemorar a chegada da quadra chuvosa 

na região semiárida) consideramos que seus depoimentos foram, de certa forma, 

satisfatórios, haja vista que eles recorreram aos recursos não verbais presentes no 

texto para construírem sentidos e, assim, elaborarem suas respostas. Dessa forma, 

podemos lembrar, novamente, Vieira (2007, p. 16) para quem ―o que o homem vê e 

sente é entendido facilmente, pois a linguagem da imagem transmite o significado 

com maior eficiência e rapidez do que o puramente linguístico‖.   

Ao fim deste último módulo, observamos que os aprendizes ainda apresentam 

dificuldades no que concerne a uma leitura mais efetiva para o gênero charge. No 

entanto, os dados coletados apontam que grande parte deles já consegue inferir a 
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temática do texto multimodal jornalístico em estudo a partir dos elementos visuais 

dispostos em sua mensagem, mesmo que para isso não contem com um texto de 

apoio, como ocorreu na atividade deste módulo. No item seguinte, analisamos as 

respostas dos alunos para a atividade final da nossa intervenção. 

 

5.6 Atividade de leitura e compreensão finais 

 

Com esta última atividade, propusemos trabalhar alguns dos tópicos que 

foram desenvolvidos nas aulas anteriores. De forma geral, as questões procuraram 

abordar os fatores relacionados às especificidades de produção, circulação e 

recepção do gênero trabalhado. Salientamos ainda que, para essa atividade, os 

alunos não contaram com nenhum texto de apoio. Na sequência, temos algumas 

das questões que foram propostas nessa última atividade (Apêndice K), bem como 

os depoimentos dos participantes. Vejamos: 

 Há elementos na charge que nos permite reconhecer o tema que está sendo 

abordado. Aponte-os. 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Os lobos que estão atrás dos ―cargos‖ de Dilma.                      

A2: Tem Dilma e o PMDB. Dilma está passando por um constrangimento. 

A3: Sim, os lobos com o nome ―PMDB‖ na pata. E a personagem que parece com a 
―Presidenta‖. 

A4: PMDB, a Dilma, e a palavra cargo. 

A5: Os lobos querem pegar o cargo de Dilma.  

A6: Sim, a (s)esta com os nomes cargo, a Dilma vestida de Chapeuzinho e os lobos 
com PMDB em suas mãos. 

A7: Os lobos e cesta cheia de papeis. 

A8: Sim, os papeis com os nomes cargo, a faixa da presidência, os nomes PMDB. 

A9: Sim, os lobos do PMDB querem os cargos que a Dilma está levando. 

A10: Sim, Dilma levando cargos e os outros partidos (?) ela em forma de lobo. 

A11: Os lobos do PMDB querendo devorar a Chapeuzinho Vermelho que é Dilma. 

A12: O nome PMDB, a Dilma, a (s)esta com cargos. 

A13: A corrupção na política. 

A14: História de Chapeuzinho Vermelho e os lobos. 

A15: Sim, que Dilma está contratando. 

 

Analisando as respostas dos alunos para a questão supracitada, observamos 

que praticamente a metade dos participantes (A3, A4, A6, A7, A8, A10 e A12) 

conseguiu apontar alguns dos elementos que concorrem para a unidade temática do 

texto analisado, como os lobos identificados pela sigla PMDB, a cesta e outros. A 
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nosso ver, trata-se de um resultado satisfatório, haja vista que para essa atividade 

os participantes não contaram com nenhum texto de apoio que pudesse auxiliá-los 

para a identificação da temática do texto analisado. Ademais, o professor, em 

nenhum momento, interferiu na leitura do enunciado em questão. Gostaríamos de 

destacar também as respostas dos participantes A1, A2, A9 e A11, os quais, mesmo 

não respondendo pontualmente ao comando da questão, conseguiriam deduzir a 

intenção de Brum ao confeccionar seu enunciado, pelo menos é essa a leitura que 

fazemos dos seus depoimentos. 

 A charge aborda uma questão do mundo real ou uma questão do mundo 

fictício, simbólico? Justifique. 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Do mundo real porque o PMDB está querendo tomar o cargo de Dilma.                      

A2: Está abordando o mundo real, porque o PMDB está querendo pegar o cargo de 
Dilma. 

A3: Real, pois aborda o assunto da política e do roubo em nosso país. 

A4: Mundo real, porque a Dilma é a Chapeuzinho Vermelho e os lobos são o PMDB. 

A5: Mundo real. A charge aborda uma questão do que a (presidência) está fazendo 
no Brasil.  

A6: Mundo real. O PMDB querendo derrubar o governo de Dilma e do PT. 

A7: Real, porque está acontecendo muitas brigas na política, que é o PMDB contra o 
PT. 

A8: Real, porque se trata de um assunto bastante visto no Brasil. 

A9: Sim, porque a charge está abordando a corrupção na política no Brasil. 

A10: Do mundo real porque está falando de Dilma. 

A11: Sim e não, porque na charge mostra que a Dilma (tá) (c)endo expulsa do 
cargo... e também (tá) representando a história da Chapeuzinho Vermelho. 

A12: Aborda uma questão do mundo real porque o PMDB conseguiu tirar Dilma do 
poder. 

A13: Mundo real, pois é o que está acontecendo. 

A14: Esta história não é real é um conto de fadas, mas enfim e uma história legal. 

A15: Mundo real, sobre os cargos. 

 

De acordo com os depoimentos acima, notamos que os alunos conseguiram 

relacionar a temática presente na charge a um mundo não fictício (exceto a resposta 

do participante A14), inclusive reforçaram suas falas através de argumentos, 

sobretudo os participantes A1, A2, A3, A6, A7 e A12. Outro dado que gostaríamos 

de destacar em relação às falas dos alunos é que alguns deles (A1, A2, A6, A11 e 

A12) chegaram a apontar que o objetivo da charge era mostrar que o PMDB tinha 

como pretensão destituir a presidente do seu cargo. No entanto, vale salientar que a 

charge analisada remonta ao ano de 2012 (primeiro mandato de Dilma) e que a 
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saída dela do cargo só ocorreu no ano de 2016. Isso demonstra que esses alunos 

(A1, A2, A6, A11 e A12) formularam um novo propósito para o texto a partir de uma 

nova cena enunciativa (contexto histórico), atualizando assim o discurso que 

perpassa a charge em questão, haja vista que Brum, ao publicá-la, não intencionava 

revozear um discurso cuja temática era o impeachment da então presidente. Essa 

possibilidade que o leitor tem de atualizar o texto encontra apoio em Koch e Elias 

(2010, p. 21) quando afirmam que a leitura e a produção de sentido são atividades 

orientadas por nossa bagagem sociocognitiva, como o conhecimento das coisas do 

mundo.  

 A charge acima faz referência a algum outro texto que você conhece? Qual? 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: História de Chapeuzinho Vermelho.                      

A2: Sim. A Chapeuzinho Vermelho. 

A3: Sim, porque ela está como a Chapeuzinho Vermelho. 

A4: Sim. A Chapeuzinho Vermelho. 

A5: Sim. Chapeuzinho Vermelho.  

A6: Sim, Chapeuzinho Vermelho. 

A7: Chapeuzinho Vermelho. 

A8: Sim, os cargos. 

A9: Ele tem referência do Chapeuzinho Vermelho. 

A10: Sim, Chapeuzinho Vermelho. 

A11: Sim, Chapeuzinho Vermelho. 

A12: Sim, Chapeuzinho Vermelho. 

A13: Sim, Chapeuzinho Vermelho. 

A14: A história da Chapeuzinho Vermelho. 

A15: Não. 

 

Os depoimentos dos alunos, excetuando as falas dos participantes A8 e A15, 

revelam que eles conseguiram identificar o texto a que o enunciado de Brum faz 

remissão. Vale destacar que já esperávamos um resultado satisfatório para esse 

quesito, haja vista que as sinalizações apresentadas pelo texto, como os lobos, a 

cesta, a floresta e a personagem feminina vestida com a capa vermelha, fazem 

referência explicitamente a um texto bastante conhecido do imaginário coletivo: a 

narrativa envolvendo Chapeuzinho Vermelho. Sobre esse aspecto, é importante 

destacar que o leitor da charge, como bem lembra Romualdo (2004), precisa lançar 

mão de sua experiência em relação à linguagem, haja vista que esse gênero se 

relaciona, por vezes, com textos que estão fora do jornal, como foi o caso da charge 

ora analisada. No que concerne às respostas dos alunos A8 e A15, acreditamos que 
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os seus depoimentos destoaram das respostas dos demais informantes pelo 

(simples) fato de que eles não conseguiram compreender a natureza da pergunta. 

 Levando em conta as condições de produção da charge (Apêndice K), indique 

qual o seu público alvo. 

Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Os adultos.                      

A2: Os leitores. 

A3: Os leitores. 

A4: O público alvo é Dilma e os deputados. 

A5: Dilma, PMDB.  

A6: A sociedade e o governo. 

A7: A menina. 

A8: A política. 

A9: O governo. 

A10: O governo. 

A11: Os adultos. 

A12: Os eleitores. 

A13: Dilma e os lobos. 

A14: Sim, falar sobre os cargos. 

A15: O governo. 

 

As respostas dos alunos, conforme o quadro acima, revelam que eles ainda 

não conseguem refletir acerca da audiência de um texto. Somente dois participantes 

(A2 e A3) pontuaram que a charge analisada tinha como destinatário os leitores e, 

mesmo assim, não especificaram quais seriam esses leitores. Esse fato demonstra 

que o trabalho com o texto em sala de aula requer um tempo bem maior de estudo 

junto aos aprendizes, em que o professor possa sistematizar melhor os elementos 

responsáveis pelas condições de produção, circulação e recepção de um gênero. 

Em todo caso, não esperávamos que os participantes tivessem tanta dificuldade em 

apontar o público alvo (audiência) dessa charge, pois durante toda a nossa 

intervenção chamamos a atenção dos participantes para o fato de que todo 

enunciado pressupõe certo tipo de leitor e, apoiando-nos em Antunes (2013, p. 67), 

chamamos a atenção deles para o fato de que ―ninguém fala ou escreve para 

ninguém‖. 

 Em seu texto, o chargista utiliza argumentos no intuito de convencer o leitor. 

Aponte um argumento visual utilizado pelo autor em seu enunciado e 

comente sobre o efeito de sentido que ele acarreta em relação à leitura da 

charge como um todo. 
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Seguem as respostas dadas pelos participantes: 

A1: Os lobos do PMDB e estão ca(s)ando a presidenta.                      

A2: Os papeis que estão na cesta. 

A3: O nome do PMDB, pois dá uma visão mais clara para o que está acontecendo 
em nosso país. 

A4: Dilma vestida de Chapeuzinho Vermelho caçando cargos. 

A5: Lobos, Chapeuzinho Vermelho, árvores.  

A6: A Chapeuzinho com a cesta cheia de cargos e os lobos atrás dos cargos. 

A7: Os papeis que estão na cesta e os lobos do PMDB que estão querendo atacar a 
Chapeuzinho que é a Dilma. 

A8: O nome do PMDB. 

A9: A cesta da Chapeuzinho Vermelho. 

A10: A cesta com os bilhetes. 

A11: O partido PMDB está contra Dilma. 

A12: Os lobos que são o PMDB estão caçando a presidente. 

A13: Os lobos do PMDB e Dilma. 

A14: Os lobos atrás da mulher de capa vermelha. 

A15: Não respondeu. 

 

Ao elaborarmos esta questão, tínhamos a intenção de averiguar até que 

ponto os participantes haviam assimilado o conteúdo que havíamos trabalhado no 

último módulo da SD. Vale recordar que, naquela oportunidade, mediamos uma 

discussão sobre os elementos visuais presentes na charge e sua utilização, pelo 

chargista, como recurso argumentativo. Assim, ao analisarmos as falas 

supracitadas, podemos observar que alguns alunos (A1, A3, A6, A7, A11 e A12) já 

conseguem atribuir sentido aos elementos semióticos dispostos no enunciado em 

questão. Esses participantes também conseguem inferir a intencionalidade da 

charge, pois remetem o seu discurso a um problema político. No entanto, outros 

informantes (A2, A5, A8, A9, A10 e A13) não se posicionaram, haja vista que em 

suas respostas apenas apontaram um dado presente na charge. Vale destacar que, 

para essa atividade, não disponibilizamos aos informantes nenhum texto de apoio, o 

que provavelmente teria lhes auxiliado na identificação da temática e, assim, 

ampliado a quantidade de respostas favoráveis à questão formulada. Em todo caso, 

os dados revelam que, pouco a pouco, alguns dos alunos da turma pesquisada têm 

conseguido ler o texto chárgico com mais atenção, percebendo cada vez mais a 

importância dos elementos multimodais para a compreensão global do gênero em 

estudo.  

Portanto, as respostas dos informantes para essa atividade final apontam que 

houve avanços, embora ainda incipientes, no que se refere à leitura efetiva da 
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charge. Alguns participantes já conseguem identificar a temática presente nos 

enunciados que lhes foram entregues, o que não aconteceu de forma tão satisfatória 

na atividade aplicada na fase diagnóstica. No entanto, os alunos ainda revelam certa 

dificuldade em compreender propósito comunicativo do gênero textual charge, como 

pudemos perceber durante as atividades que foram aplicadas no decorrer da 

intervenção. Também não conseguem ainda se posicionarem criticamente, salvo 

raras exceções, frente ao discurso que perpassa o gênero multimodal em estudo. 

Nesse sentido, é que podemos afirmar que o nosso objetivo só foi alcançado em 

parte, tendo em vista que não constatamos, ao final da intervenção, uma leitura 

efetiva da charge por todos os informantes da pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           

Ao ingressarmos no Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional 

(Profletras), recebemos a incumbência de desenvolver uma pesquisa a partir de uma 

intervenção pedagógica junto ao nosso alunado do Ensino Fundamental. Essa 

pesquisa deveria ter como foco de investigação um problema de nossa realidade 

escolar, em que desenvolveríamos uma proposta para enfrentá-lo. Dessa forma, 

antes mesmo de pensarmos em tomar como foco de investigação a ‗produção‘ de 

um dado gênero, elegemos a ‗leitura‘ como o nosso objeto de pesquisa, haja vista 

que um dos principais problemas enfrentados pelos nossos alunos do EF diz 

respeito à sua baixa proficiência leitora, a ponto de prejudicar-lhes quando do 

ingresso deles em séries mais avançadas.  

Assim, para o desenvolvimento do nosso estudo, o qual teria por foco a 

leitura, pensamos em trabalhar um gênero da esfera jornalística, haja vista que os 

enunciados deste campo discursivo apresentam uma grande relevância social e sua 

circulação é bastante abrangente. Após a escolha do gênero a ser trabalhado (a 

charge), o qual foi uma sugestão dos próprios alunos participantes desta pesquisa, 

nos ancoramos em uma proposta de Antunes (2013) para o trabalho com o texto na 

sala de aula no que concerne aos seus aspectos globais (leitura). Assim, 

selecionamos cinco (05) tópicos, como o universo de referência, a unidade 

semântica, o propósito comunicativo, a relevância informativa e as relações com os 

outros textos, os quais foram trabalhados nas oficinas. Durante a intervenção, 

também focamos dois aspectos importantes na constituição do gênero selecionado: 

a multimodalidade e a argumentação.   

Vale destacar que, para a implementação da ação didática que foi realizada,  

utilizamos o modelo de sequência didática proposto por Schneuwly e Dolz (2013). 

No entanto, salientamos que tivemos que fazer uma adaptação no modelo proposto 

pelos autores genebrinos, os quais idealizaram uma proposta de trabalho visando à 

produção de um gênero, e não somente a sua leitura, como foi o nosso caso. Assim, 

o nosso trabalho teve como objetivo analisar a capacidade leitora dos participantes 

deste estudo e a efetiva compreensão do gênero textual charge. Sobre esse 

aspecto, gostaríamos de pontuar que, conforme revelaram os resultados da 

pesquisa, o objetivo deste trabalho não foi alcançado em sua plenitude, haja vista 

que os informantes demonstraram que ainda não conseguem realizar uma leitura 
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efetiva para a charge, principalmente no que diz respeito aos aspectos multimodais 

e argumentativos.  

Chamamos a atenção também para o fato de que, no percurso do trabalho, 

fizemos uma reflexão sobre a importância da charge como recurso didático. Nesse 

aspecto, constatamos que a abordagem do texto chárgico como objeto de estudo 

em sala de aula ainda ocorre de forma inadequada, como pudemos observar em um 

compêndio de Língua Portuguesa, em que a leitura do gênero serviu de mero 

pretexto para o estudo da metalinguagem gramatical. Trata-se de um exemplo de 

atividade que não contribui para o desenvolvimento da competência leitora do aluno, 

pois não contempla elementos importantes e que dizem respeito às suas condições 

de produção, circulação e recepção, como o suporte em que é veiculado, o público 

alvo, as relações dialógicas com outros textos, os recursos visuais, dentre outros. 

Quanto às nossas questões de pesquisa, retomamos em seguida cada uma delas e, 

com base nos resultados finais deste estudo, passamos a respondê-las. 

Em relação à primeira questão de pesquisa (Os gêneros constituídos pela 

multimodalidade apresentam dificuldades para a compreensão leitora dos alunos?), 

as análises dos dados apontaram que os alunos ainda apresentam dificuldades em 

relação à leitura e à compreensão do texto constituído com mais de um modo de 

representação, principalmente em relação aos enunciados notadamente visuais. 

Vale destacar que uma parcela dos informantes conseguiu identificar a temática 

vigente nos textos multimodais que lhes foram apresentados, como revelam os 

resultados. No entanto, levando em conta os textos que foram utilizados durante a 

nossa ação interventiva, como charges, anúncios, cartum, dentre outros, 

percebemos que a maioria dos alunos demonstrou certa dificuldade em perceber 

qual o propósito comunicativo presente em cada um desses enunciados. Da mesma 

forma, também não conseguiram se posicionar criticamente, salvo pouquíssimas 

exceções, frente aos discursos que perpassavam esses textos.  

No que concerne à segunda questão de pesquisa (Os gêneros multimodais 

possibilitam o posicionamento crítico dos alunos?), percebemos que a leitura do 

texto multimodal pode favorecer o desenvolvimento da capacidade de leitura crítica 

do aluno, principalmente quando a temática presente no texto é condizente com a 

sua realidade social. Esse fato ficou comprovado durante as oficinas, haja vista que 

os alunos só conseguiram atribuir sentido às semioses presente no texto quando 
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estas foram representativas para o seu universo de mundo, como foi o caso das 

imagens e das cores presentes na charge do Apêndice J. 

Em resposta à terceira questão de pesquisa (O gênero textual charge 

possibilita ao educando a ampliação de sua capacidade de leitura crítica?), podemos 

afirmar que o texto chárgico pode contribuir sim para que o aluno amplie a sua 

capacidade de leitura crítica. Isso fica comprovado a partir das análises dos dados 

coletados, em que uma parcela dos informantes procurou atribuir sentido aos 

elementos multimodais dispostos nos textos que tiveram contato, inclusive chegaram 

a se posicionar frente ao discurso que estava sendo proferido, como foi o caso da 

última charge analisada (Apêndice K). Contudo, os participantes, em sua grande 

maioria, ainda não conseguem formular um posicionamento crítico frente a esse 

enunciado multimodal, como restou comprovado nas análises. Esse fato reforça a 

ideia de que a escola precisa repensar o ensino da leitura em relação aos gêneros 

mais visualmente informativos. 

Quanto à nossa última questão de pesquisa (A multimodalidade na charge 

teria efeito argumentativo?), a análise demonstrou que uma parcela dos informantes 

já consegue perceber que o elemento notadamente visual (cores, imagens, 

caricatura) também constitui uma forma de representação. Resta-lhes, no entanto, 

perceberem melhor que esses recursos imagéticos são utilizados pelo produtor da 

charge como um recurso argumentativo, haja vista que comumente são utilizados 

para suscitar uma reflexão. 

Por fim, gostaríamos de concluir ressaltando que um trabalho envolvendo o 

gênero charge constitui um desafio para o professor de língua materna, haja vista 

que sua leitura é exigente e pressupõe um conhecimento enciclopédico considerável 

por parte do leitor (FLÔRES, 2002, p. 11). Nesse sentido, temos consciência de que 

há muito a ser desenvolvido para que o nosso aluno torne-se um leitor multiletrado 

e, assim, possa realizar uma leitura efetiva do gênero multimodal em questão.   
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Apêndice A  
 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN. 
 
Aluno(a): ____________________________________________________________ 

 
 

QUESTIONÁRIO 

 

         O questionário abaixo faz parte de um estudo que estou desenvolvendo no 

Curso de Mestrado. Ele é muito importante para o planejamento de uma oficina que 

irei aplicar no ano vindouro com esta mesma turma, em que vocês já estarão 

cursando o 8º ano. Por isso conto com a ajuda de cada um para que manuseiem os 

jornais que foram disponibilizados, como também respondam as questões abaixo. 

Desde já agradeço às suas respostas. 

 

 

 

1. Dos gêneros que integram o jornal, qual deles você gostaria que fosse trabalhado 
em forma de uma oficina? 
 
 

 
2. Por que você escolheu esse gênero de texto? 
 
 

 
3. O gênero de texto que você escolheu costuma aparecer nos jornais? 
 

 
4. O gênero de texto que você escolheu tem uma finalidade ou propósito dentro do 
jornal. Qual? 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
5. O gênero de texto escolhido por você costuma aparecer em outro local, além do 
jornal?  
 
 

 

6. No jornal que lhes foi entregue, qual o assunto que lhe chamou mais atenção? 
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7. Nesta edição de jornal que está com você, há algum assunto que está sendo 
abordado por gêneros textuais diferentes? 
 
 

 
8. Tente identificar, a partir da edição do jornal que foi entregue, os gêneros de texto 
que nele se encontram. 
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Apêndice B  

 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 

 

Aluno (a): _____________________________________________________________ 

 

 

                                                        QUESTIONÁRIO 

 

          O questionário abaixo faz parte de um estudo que estou desenvolvendo no Curso de 

Mestrado. Ele é muito importante para o planejamento de uma oficina que irei aplicar no ano 

vindouro com esta mesma turma, em que vocês já estarão cursando o 8º ano. Desde já 

agradeço às suas respostas. 

 

1.                                                                                 2. 

 

 

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                                                                                4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                          Fonte: http://www.ivancabral.com/search/label/charge. Acesso em 14/06/2015. 

 

 

 

http://www.ivancabral.com/search/label/charge
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Com base nas imagens, responda: 

A) Elas podem ser consideradas textos? Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B) Elas costumam aparecer onde?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C) Qual o nome que se dá a essas imagens? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

D) Cada uma das imagens explora um determinado assunto. Aponte-os. 

 

Imagem 01: ______________________________________________ 

Imagem 02: ______________________________________________ 

Imagem 03: ______________________________________________ 

Imagem 04: ______________________________________________ 

 

E) De uma maneira geral, aponte qual o propósito comunicativo presente nas imagens: 

(  ) contar uma história 

(  ) vender um produto 

(  ) criticar um fato ocorrido 

(  ) relatar um acontecimento pessoal 

(  ) Dar instruções de como realizar uma determinada tarefa 
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Apêndice C 

 

                      Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 

                       Aluno(a) ___________________________________ Data ___/___/___ 

                                        Apresentação da proposta de trabalho (discussão oral)                         

 

1.                                                                                                  2.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

3.                                                                                                  4. 

 

 

 

 

 

5.                                                                                                6. 

 

 

 

 

 

                                                         * Fonte: Jornal TN (acervo do autor desta pesquisa) 
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Apêndice D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Páginas eletrônicas dos respectivos jornais. Acesso em 28/03/2016. 
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Apêndice E 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/ilustracoes-homenageiam-menino-sirio-morto-em-praia-em-redes-

sociais.html. Acesso em 28/03/2016. 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/ilustracoes-homenageiam-menino-sirio-morto-em-praia-em-redes-sociais.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/ilustracoes-homenageiam-menino-sirio-morto-em-praia-em-redes-sociais.html
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Apêndice F 

 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 
 
Aluno (a): _____________________________________________________________ 

 

                              ATIVIDADE COM O GÊNERO CHARGE 
                               (atividade de leitura e compreensão iniciais) 

 
 
1- Observe atentamente a charge abaixo e, com base no que você já sabe sobre 

este gênero, responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Jornal TN, 23 de abril de 2015 

 

a) Qual a finalidade (propósito comunicativo) deste texto? 

 

 

 

b) Há humor nessa charge? Justifique. 
 
 

 

 

 
c) Essa charge dialoga com outros textos? (observe a imagem projetada pelo 

professor/1ª página do jornal) 
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d) A quem se destina esta charge? (público alvo)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e) O que chama mais a atenção: o texto verbal ou o não verbal?  

 

 

 

f) Em relação ao suporte, qual o meio físico que o texto ocupa? 

___________________________________________________________________  

 

g) O texto apresenta alguma indicação de sua autoria, lugar e época da publicação? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Apêndice G 

 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 
 
Aluno (a): 
_____________________________________________________________ 
 
                               ATIVIDADE COM O GÊNERO CHARGE  
 

1- Observe atentamente a charge abaixo e, com base no que você estudou neste 

primeiro módulo, responda: 

 

 

 

                             
 
 
 
 
                               Fonte: Jornal TN, 05 de julho de 2015 
 

 

a) Quanto à personagem (figura feminina) que aparece na charge, você consegue 

identificá-la? 

__________________________________________________________________ 

 

b) Quais recursos (verbais e não verbais) foram utilizados nessa charge para 

chamar a atenção do leitor? 

 

 

 

c) Há algum traço de humor nessa charge que a torne engraçada? Comente. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) Qual terá sido o objetivo desta charge? (seu propósito comunicativo) 

__________________________________________________________________ 
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e) A referida charge aborda uma questão do mundo real das pessoas ou uma 

questão do mundo fictício, simbólico? Justifique. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

f) Há pistas (elementos) na charge que nos permite reconhecer o tema que está 

sendo abordado. Quais são essas pistas?  
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Apêndice H 

 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 
 
Aluno (a): _____________________________________________________________ 

 

                               ATIVIDADE COM O GÊNERO CHARGE  
 

1- Observe atentamente a charge e, com base no que você estudou neste segundo 

módulo, responda: 

 

 

 

 

                             
 
 
 
 
                                        
 

                                         Fonte: Jornal TN, 03 de junho de 2015 

 

 

 

a) Qual o assunto que a charge está abordando?  

 

 

b) Quais recursos (verbais e não verbais) foram utilizados nessa charge para 

chamar a atenção do leitor? 

 

 

 

c) Você acha que o chargista inovou ao produzir a charge com essa configuração? 

Comente. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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d) O texto de apoio entregue pelo professor aborda o mesmo assunto que está 

sendo explorado na charge?  

___________________________________________________________________ 

 

e) Levando em conta o texto de apoio disponibilizado pelo professor, comente o 

título da charge. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Apêndice I 

 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 
 
Aluno (a): _____________________________________________________________ 

 

                               ATIVIDADE COM O GÊNERO CHARGE  

 

1- Observe atentamente a charge e, com base no que você estudou neste terceiro 

módulo, responda: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Fonte: Jornal TN, 09 de julho de 2015 

 

 

a) Qual o assunto que o chargista Brum aborda em seu texto? 

 

 
b) Você reconhece o personagem que aparece na charge? Em caso afirmativo, 

aponte quais os elementos que possibilitaram a sua identificação.  

 

  

 

c) O que esse personagem está fazendo? 
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d) A charge apresenta algum tipo de linguagem verbal?  

___________________________________________________________________ 

e) Quais os elementos não verbais presentes na charge? 

 

f) A charge de Brum faz referência (remete) a um outro texto/obra. Qual?  
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Apêndice J 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 
 
Aluno (a): _____________________________________________________________ 

 

                               ATIVIDADE COM O GÊNERO CHARGE  

 

1- Observe atentamente a charge e, com base no que você estudou neste quarto 

módulo, responda: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fonte: Jornal TN, 08 de janeiro de 2016 

 

a) O que mais chamou a sua atenção nessa charge? 

 

 

b) Em relação às cores usadas no texto, qual a que predomina? Que efeito de 

sentido isso traz para o texto? 

 

 

c) Alojado em um dos chifres da caveira há um pequeno invertebrado. Que animal 

seria esse?  
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d) Os argumentos utilizados por Brum em sua charge são todos visuais, tendo em 

vista que ele não utiliza nenhum tipo de signo linguístico (palavra). Aponte um 

argumento utilizado pelo chargista a partir de um elemento não verbal presente no 

texto.  

 

___________________________________________________________________ 

e) Qual o propósito comunicativo dessa charge? 
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Apêndice K 

Escola Municipal Dep. Erivan França – Pirangi do Norte/Parnamirim – RN 
 
Aluno (a): _____________________________________________________________ 

 

                                 ATIVIDADE COM O GÊNERO CHARGE 
                                (atividade de leitura e compreensão finais) 
 

 

1- Observe atentamente o texto abaixo e, com base em tudo que você estudou até 

aqui, responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                             Fonte: http://jornalggn.com.br/sites/default/files/imagens/brum. Acesso em 23/05/2016. 

 

a) Há elementos na charge que nos permite reconhecer o tema que está sendo 

abordado. Aponte-os. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) A charge aborda uma questão do mundo real ou uma questão do mundo fictício, 

simbólico? Justifique. 

 

 

 

 

http://jornalggn.com.br/sites/default/files/imagens/brum
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c) A charge acima faz referência a algum outro texto que você conhece? Qual? 

 
d) Você consegue identificar os personagens que aparecem no texto acima? Em 

caso afirmativo, aponte quais foram os elementos presentes na charge que 

permitiram que você os identificasse. 

___________________________________________________________________ 
 

e) Levando em conta as condições de produção da charge acima, indique qual o seu 

público alvo. 

___________________________________________________________________ 

f) Em seu texto, o chargista utiliza argumentos no intuito de convencer o leitor. 

Aponte um argumento visual utilizado pelo autor em seu enunciado e comente sobre 

o efeito de sentido que ele acarreta em relação à leitura da charge como um todo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
g) O assunto a que a charge faz referência já foi bastante explorado pela mídia, 

inclusive por meio de outros gêneros jornalísticos. Em sua opinião, o texto acima 

apenas retoma esse assunto sem acrescentar nenhuma informação nova ou o faz 

de forma inovadora? Comente.  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
h) Qual o propósito comunicativo dessa charge?  
 
_________________________________________________________________ 
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Anexo 1 

 

Fonte: http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-

ciencias.htm. Acesso em 02.04.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

Anexo 2 

 

                                Fonte: Revista Superinteressante, edição 346, maio de 2015 
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Anexo 3 

Grêmio empata e coloca Corinthians na 

Segunda Divisão  

Equipe paulista foi prejudicada pela derrota do Inter para 

o Goiás 

Por: Diego Guichard 

02/12/2007 - 18h17min 

 

Dia histórico para o futebol brasileiro. Na tarde deste domingo, o Grêmio empatou em 1 a 1 

com o Corinthians, no Estádio Olímpico, e colocou o Alvinegro na Segunda Divisão. Jonas 

abriu o placar no primeiro minuto em favor do Grêmio. Cloadoaldo empatou aos 30. 

 

O Alvinegro foi prejudicado por causa de um resultado paralelo na competição. No Serra 

Dourada, o Goiás venceu o Inter por 2 a 1, de virada, e terminou na 16ª colocação, com 45 

pontos. 

Com o empate em Porto Alegre, o Corinthians ficou em 17º, com 44 pontos. Já o 

Grêmio finaliza a competição na sexta posição, com 58, com uma das vagas na Sul-

Americana. 

Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2007/12/gremio-empata-e-coloca-corinthians- na-segunda-divisao-

1695801.html#. Acesso em 08/05/2016. 
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Anexo 4 

 
             

Fonte: https://quindimcomcocacola.wordpress.com/2007/12/06/512/. Acesso em 08/05/2016. 

 

https://quindimcomcocacola.wordpress.com/2007/12/06/512/
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                 Fonte: Jornal TN, 03 de junho de 2015 
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Anexo 6                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fonte: Jornal TN, 01 de maio de 2016 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                     Fonte: https://www.instagram.com/p/BE37tWAG5Gi/ Acesso em 02/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BE37tWAG5Gi/
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: https://www.instagram.com/p/BE37tWAG5Gi/ Acesso em 02/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BE37tWAG5Gi/
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Anexo 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://grupo32012.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html Acesso em 15/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grupo32012.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html
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Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/04/05/fabula-o-lobo-e-o-cordeiro-texto-de-monteiro-lobato/ 

Acesso em 15/05/2016. 

                                                 

O lobo e o cordeiro 

Estava o cordeiro a beber num córrego, quando apareceu um lobo esfaimado, de 
horrendo aspecto. 

— Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? — disse o monstro 
arreganhando os dentes.  Espere, que vou castigar tamanha má-criação!… 

O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência: 

— Como posso turvar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para 
mim? 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/04/05/fabula-o-lobo-e-o-cordeiro-texto-de-monteiro-lobato/
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Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a resposta.  Mas não deu  o rabo a 
torcer. 

— Além disso — inventou ele — sei que você andou falando mal de mim o ano 
passado. 

— Como poderia falar mal do senhor o ano passado, se nasci este ano? 

Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu: 

— Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. 

— Como poderia ser meu irmão mais velho, se sou filho único? 

O lobo furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com 
uma razão de lobo faminto: 

— Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô! 

E — nhoc! — sangrou-o no pescoço.– 

Moral: Contra a força não há argumentos. 
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Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.prof2000.pt/users/anamartins/flup/lpo/aula7.html Acesso em 15/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prof2000.pt/users/anamartins/flup/lpo/aula7.html
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Anexo 12 

 
 

 


