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CHARGES E ENSINO DE ESPANHOL:  

Uma abordagem a partir da perspectiva dos gêneros discursivos 

Andreia Araujo de Carvalho*
 

 

Resumo: O presente artigo problematiza a construção de imagens discursivas de 

“político” e de “eleitor” presentes em charges retiradas dos jornais online Clarín e 

República. Desse modo, analisamos a configuração do discurso instaurado por meio do 

gênero, enfatizando como determinados papéis sociais são apresentados em cada 

charge. Para tanto, utilizamos, como base teórica principal, os estudos de Bakhtin 

(2003, 2006) e de Maingueneau (1997, 2008, 2013). De acordo com o propósito de 

promover uma reflexão sobre a relevância da relação entre linguagem e sociedade no 

âmbito do ensino de espanhol, enfatizamos, no percurso aqui proposto, a construção 

social do gênero. Nessa perspectiva, destacamos como determinados sentidos são 

produzidos por meio da interação entre linguagem verbal e não verbal em cada charge 

selecionada. As análises apontam para a construção de imagens de “político” e de 

“eleitor”, a partir do diálogo com discursos circulantes em diversos espaços sociais. Nas 

considerações finais do estudo, refletimos sobre a utilização do gênero charge no ensino 

de espanhol como forma de contribuir para o reconhecimento dos vários sentidos 

instaurados em comunidade, como também para a constituição de uma formação a partir 

da diferença. 

 

Palavras-chave: Ensino de espanhol. Gêneros discursivos. Charges. 

 

  

                                                           
* Graduada em letras com habilitação em português, espanhol e literaturas pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro no ano de 2015. Endereço eletrônico: deia.aac@hotmail.com 
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VIÑETAS Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL:  

Un abordaje a partir de la perspectiva de los géneros discursivos 

Resumen: El presente artículo problematiza la construcción de imágenes discursivas de 

“político” y de “elector” presentes en viñetas entresacadas de los periódicos online 

Clarín y República. De ese modo, analizamos la configuración del discurso instaurado 

por medio del género, enfatizando cómo se presentan determinados papeles sociales en 

cada viñeta. Para tanto, utilizamos, como base teórica principal, los estudios de Bakhtin 

(2003, 2006) y de Maingueneau (1997, 2008, 2013). De acuerdo con el propósito de 

promover una reflexión sobre la relevancia de la relación entre lenguaje y sociedad en el 

ámbito de la enseñanza de español, enfatizamos, en el camino aquí propuesto, la 

construcción social del género. Bajo esta perspectiva, destacamos cómo se producen 

determinados sentidos por medio de la interacción entre lenguaje verbal y no verbal en 

cada viñeta seleccionada. Los análisis apuntan hacia la construcción de imágenes de 

“político” y de “elector”, a partir del diálogo con discursos circulantes en diversos 

espacios sociales. En las consideraciones finales del estudio, reflexionamos sobre la 

utilización del género viñeta en la enseñanza de español como forma de contribuir para 

el reconocimiento de los muchos sentidos instaurados en comunidad, como también 

para la constitución de una formación a partir de la diferencia.   

 

Palabras clave: Enseñanza de español. Géneros discursivos. Viñetas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo considera a relevância da construção de propostas de atividades 

voltadas para o ensino de espanhol que contribuam para a formação crítica do aluno. 

Sabemos que o livro didático é um importante material de apoio nas aulas de língua 

estrangeira, todavia, o que pretendemos ressaltar, neste estudo, é a pertinência de outros 

caminhos que conduzam à apreensão da língua que, por meio da ênfase no caráter social 

da linguagem, contribuam para um ensino com maior sentido para o estudante. 

Sendo assim, acreditamos que todo texto possui inúmeras possibilidades de ser 

explorado em sala de aula, pois em todos eles as probabilidades de análise são vastas. 

Os textos podem, com a mediação do professor, caracterizar um material de formação 

que, além de propiciar a aprendizagem de aspectos específicos de determinada 

disciplina, possibilitem uma reflexão crítica a respeito do(s) tema(s) que veiculam. 

Logo, o texto necessita ser abordado sob a perspectiva em que o leitor é parte de seu 

processo de interpretação. 

Nessa perspectiva, a compreensão do texto como recurso no processo de 

ensino-aprendizagem de espanhol envolve sua consideração à luz de sua relação com as 

práticas sociais. Ao falarmos sobre sociedade, abrimos caminho para o estudo dos 

gêneros discursivos
1
(BAKHTIN, 2003), cuja apreensão envolve o entendimento da 

língua em uso. Sabemos que o número dos gêneros discursivos é muito grande e que, 

provavelmente, não daríamos conta de estudar todos eles ao longo da vida escolar. Em 

tal caso, podemos optar por selecionar alguns gêneros mais atuais e trazê-los para as 

aulas, analisando-os com os alunos.  

Privilegiamos, nesta pesquisa, o gênero charge por ser atual e por tratar de 

temas relevantes para a nossa sociedade. Dada a sua temporalidade, a charge poderá ter 

seu contexto reconhecido pelo aluno. Ademais, o referido gênero, ao articular 

linguagem verbal e não verbal, une textos e imagens que podem auxiliar no caminho do 

ensino-aprendizagem. Nesse enfoque, por meio do trabalho com a charge em sala de 

aula, poderemos debater sobre o posicionamento assumido pelo autor e, ainda, pensar 

sobre quais competências devem ser ativadas para o reconhecimento e a interpretação 

do gênero, além de refletir sobre quais são os espaços em que circula e, dessa forma, 

quem são seus possíveis leitores.  

                                                           
1
A definição do conceito será apresentada e discutida na seção 2. 



7 
 

 

As charges que trazemos para este estudo abordam o tema “política” e 

apresentam distintas caracterizações de papéis sociais à luz do contexto instaurado em 

cada uma delas. Destacamos a relevância da temática, posto que envolve configurações 

pertencentes ao âmbito no qual estamos inseridos. Com base nessas considerações, 

procedemos à análise das charges selecionadas, buscando identificar a construção de 

imagens discursivas de “político” e de “eleitor” nos enunciados. Para tanto, utilizamos, 

como base principal, os estudos de Bakhtin (2003, 2006) e de Maingueneau (1997, 

2008, 2013).
2
 

Nosso propósito maior é fomentar a reflexão acerca do ensino de espanhol a 

partir de uma perspectiva discursiva, por meio da qual o professor irá apresentar 

estratégias para inserção do gênero em sala, acentuando os aspectos que considerar 

fundamentais. Assim, será possível ponderar sobre as possibilidades de aproximação 

entre o cotidiano do aluno e o conteúdo ministrado através do gênero charge. Nesse 

sentido, a compreensão da enunciação estará de acordo com o ensino pensado a partir 

das práticas sociais. O debate em sala de aula por meio desses aspectos estabelece a 

construção de novos significados que levam a repensar a constituição do sujeito a partir 

do outro.    

É importante ressaltar que escolhemos charges de países diferentes para 

verificar como o tema é abordado em distintos contextos do universo hispânico, visto 

que a “política” é um dos meios pelos quais as sociedades se organizam. Assim, 

selecionamos seis charges sobre o tema, sendo três publicadas no jornal argentino 

online Clarín entre os anos de 2015 e 2016. No ano de 2015, na Argentina, além da 

eleição de um novo presidente, foi realizada a votação para a escolha de deputados e 

senadores. As outras três charges foram publicadas no jornal espanhol online República 

entre os anos de 2016 e 2017. Em 2016, os espanhóis, além de deputados e senadores, 

também elegeram seu presidente. 

O autor das charges argentinas é Bernardo Erlich, professor, humorista gráfico 

e autor de livros infantis, que publica diariamente suas charges no jornal online Clarín. 

Já o autor das charges espanholas, Ferran Martín, é ilustrador, caricaturista e humorista 

gráfico, e também publica as charges diariamente no jornal online República. 

Acreditamos que trazer para a sala de aula um gênero na língua em estudo e 

que disponha de um conteúdo crítico em relação aos acontecimentos sociais pode fazer 

                                                           
2A metodologia está explicitada ao longo do artigo. 
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com que o processo de ensino-aprendizagem seja relevante para o aluno e também para 

o professor. No caso específico do espanhol, a abordagem do gênero, visando à 

formação do aluno, será parte importante para o processo de aquisição da língua, já que 

lidar com aspectos de um novo idioma é embarcar em um novo processo de 

significação. Por isso, o aprendizado pensado nesse viés pode alcançar maior êxito na 

educação escolar. 

Na próxima seção, tratamos do conceito de gêneros discursivos e de sua 

relevância nas aulas de espanhol, bem como discutimos sobre definições e 

características do gênero charge. A seguir, analisamos o corpus coletado. Após todas 

essas etapas, trazemos nossas considerações finais acerca do tema proposto. 

 

2 A PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS: VISLUMBRANDO 

NOVAS POSSIBILIDADES PARA AS AULAS DE ESPANHOL 

 

Nesta seção, problematizamos a construção de novos caminhos para o ensino 

de espanhol, a partir da perspectiva dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003). 

Refletimos, ainda, sobre as possibilidades da abordagem do gênero charge a partir do 

enfoque nos aspectos culturais da comunidade em que se insere, visto que língua e 

sociedade são instâncias em constante diálogo. 

 

2.1 Gêneros discursivos em foco 

Nas escolas brasileiras, circula o pensamento do senso comum de que “não se 

aprende língua estrangeira na escola”, acreditando-se que os professores não são bons 

profissionais ou que o problema é com as aulas que possuem um grande número de 

alunos, coma falta de estrutura ou com o pouco tempo para administrar o conteúdo. Não 

negamos aqui a maioria dos problemas supracitados, tampouco a dificuldade de 

solucioná-los a curto ou médio prazo. No entanto, frente a essas questões, podemos 

pensar o contexto dessas aulas como lugar de mudanças. No que diz respeito 

especificamente ao espanhol, compreendemos o próprio espaço de ensino-aprendizagem 

da língua como lugar de resistência, tendo em vista sua condição periférica no currículo 

escolar. 

É no interior das relações sociais que podemos começar nossas pequenas 

transformações, ou seja, podemos empreender ações que envolvam o desenvolvimento 

de estratégias que possam estimular o aprendizado, tais como debates, conexões entre 
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disciplinas, atividades lúdicas, enfim, tudo o que estiver à disposição para que o espaço 

escolar seja mudado gradativamente. Para isso, é urgente relacionar a prática 

pedagógica com o que acontece para além dela. Cabe unir a experiência do professor à 

dos alunos, fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem tenha sentido para 

todos os envolvidos. 

A nosso ver, um provável caminho para a aprendizagem efetiva da disciplina 

consiste na ênfase no estudo e na pesquisa dos gêneros discursivos, aqui considerados 

na perspectiva de Bakhtin (2003). Segundo o autor, os gêneros se constituem nas 

práticas sociais, de acordo com cada campo da atividade humana. O teórico, ao proceder 

à definição de gênero do discurso, diz (BAKHTIN, 2003, p.261-262): 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. O emprego da língua efetua-se em forma 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 e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. Evidentemente, 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.  

 

De acordo com a definição do autor, verificamos que o uso da língua está 

relacionado com nossas práticas por meio dos gêneros. Então, o ensino de espanhol, a 

partir dos mesmos, será constituído de modo a relacionar o aprendizado com a vida fora 

da escola, fazendo com que o processo de formação, buscando novas perspectivas, seja 

de algum modo alcançado. Se, a partir dos gêneros, conseguimos nos comunicar sem 

mal-entendidos, também por eles podemos pensar nas várias construções sociais que 

nos cercam. Segundo Maingueneau (2013, p.72),  

Os gêneros de discurso não podem ser considerados como formas (ô) que se 

encontram à disposição do locutor a fim de que este molde seu enunciado 

nessas formas. Trata-se, na realidade, de atividades sociais que, por isso 

mesmo, são submetidas a um critério de êxito. Os “atos de linguagem” (a 

promessa, a questão, a desculpa, o conselho etc) são submetidos a condições 

de êxito... 

 

Então, quanto maior o número de gêneros dominarmos, também serão maiores 

as possibilidades de termos êxito no processo comunicativo. Ademais, pensar o gênero 

de discurso nos leva a refletir sobre as bases sócio-históricas de nossa civilização, pois 
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em cada época, para cada momento histórico, temos gêneros diferentes que surgem de 

acordo com as necessidades da coletividade e não, propriamente, do indivíduo.  

Desse modo, é importante apontar que, se desejamos fazer com que o ensino de 

espanhol contribua para que o aluno se constitua como sujeito, será preciso refletir, por 

meio do conceito de gênero, sobre a relação entre linguagem e sociedade. Conforme 

aponta Koch (2006, p.54): 

É importante assinalar, contudo, que a concepção de gênero de Bakhtin não é 

estática, como poderia parecer à primeira vista. Pelo contrário, como 

qualquer outro produto social, os gêneros estão sujeitos a mudanças, 

decorrentes não só das transformações sociais, como oriundas de novos 

procedimentos de organização e acabamento da arquitetura verbal, como 

também de modificações do lugar atribuído ao ouvinte. 

 

Logo, sendo o gênero discursivo um construto social, este não pode ser 

pensado como forma rígida, pois as sociedades se transformam em todo tempo. Um 

gênero bem pode representar uma geração e não fazer sentido para outra, visto que 

atende às mudanças sociais. Desse modo, os gêneros de discurso também passam por 

procedimentos de exclusão como todas as instâncias sociais, pois na própria mudança já 

se seleciona o que deve ser dito e em que lugar. 

Bakhtin (2003) divide os gêneros em primário e secundário, atribuindo-lhes 

diferenças, porém entendendo que integram um ao outro
3
. A divisão da qual o autor 

trata considera o caráter ideológico da natureza do enunciado, pois percebe que a 

investigação de todo gênero é também um “complexo problema da relação de 

reciprocidade entre linguagem e ideologia” (BAKHTIN, 2003, p.264). Ainda em 

Bakhtin (2003, p.265) temos: “Ora, a língua passa a integrar a vida através de 

enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos 

que a vida entra na língua.” Portanto, língua e ideologia, em se tratando de gêneros do 

discurso, não devem se desvincular. 

A questão ideológica perpassa todas as instâncias sociais, arquitetando o papel 

de cada sujeito na comunidade de fala. Todo discurso tem seu lugar e momento 

adequados, operando, inclusive, na construção das subjetividades. Sobre o momento 

apropriado de cada discurso, Foucault (1999, p.9) disserta assim: “Sabe-se bem que não 

se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, 

que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa.” Conforme escreve este 

                                                           
3
Ao longo de seu processo de formação, os gêneros secundários (complexos, como romances 

e pesquisas científicas) vão incorporando os gêneros primários (simples) que se formam em 
condições da comunicação discursiva imediata. (BAKHTIN, 2003, p.263). 
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autor, toda palavra tem ocasião conveniente para ser proferida, ocupando lugar e 

momento legítimos. A respeito disso, Maingueneau (2013, p.73) reflete: 

Nos diferentes gêneros do discurso, já se determina de quem parte e a quem 

se dirige a fala... 

Todo gênero de discurso implica um certo lugar e um certo momento. Não se 

trata de coerções “externas”, mas de algo constitutivo. 

 

Desse modo, trabalhar os gêneros discursivos vai além de tratar apenas de 

regras intrínsecas à língua, visto que implica a consideração do desenvolvimento das 

sociedades. A educação que prioriza a história das sociedades e os vários papéis nela 

inseridos nos parece o caminho mais coerente a seguir, uma vez que nos permite pensar 

além do código. O que estamos buscando aclarar aqui é que, apesar dos exercícios 

estruturais, em diversos contextos, serem parte do conteúdo da disciplina, o trajeto para 

a apropriação da língua é mais abrangente. As Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006, p.144) demarcam uma possível direção sobre ensino de gramática e língua 

estrangeira: 

O conhecimento gramatical necessário em língua estrangeira deve levar o 

estudante a ser capaz de produzir enunciados – simples ou complexos – que 

tenham uma função discursiva determinada. Essa capacidade, obviamente, 

vai muito além da simples conjugação verbal, da exatidão no emprego das 

pessoas verbais ou das regras de concordância, por exemplo. Assim, o foco 

da gramática deve voltar-separa o papel que ela desempenha nas relações 

interpessoais e discursivas. 

 

Assim, acreditamos que a gramática é um aspecto importante de todo processo, 

entretanto, ela precisa estar comprometida também com os muitos significados que 

darão sentido à língua. Ensinar, pensando nas relações interpessoais e discursivas, é 

aperfeiçoar a direção em busca de uma educação que visa a novos olhares, novos 

encontros. 

Ressaltemos que, no contexto escolar, todos os envolvidos são parte 

importante. Nesse espaço, o professor tem papel decisivo na articulação de conteúdo e 

formação, pois sendo mediador nas etapas do processo de educação, torna-se 

responsável por permitir que o aluno se expresse, ou seja, que a voz do estudante seja 

ouvida. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p.146) situam a ação 

do professor:  

Ao entendermos que a função maior de uma língua estrangeira no contexto 

escolar é contribuir para a formação do cidadão, é preciso determinar, 

também, o papel que os professores efetivamente nele exercem. Muito acima 

de uma visão reducionista e limitadora,os professores são agentes – junto 

com os estudantes – da construção dos saberes que levam um indivíduo a 

“estar no mundo” de forma ativa, reflexiva e crítica. 
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Compreendemos que o estudo dos gêneros discursivos na escola pode auxiliar 

nessa concepção. Nessa perspectiva, necessitamos ter em mente que, como aponta Koch 

(2006, p.58): “toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão 

didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem”. Sendo assim, a abordagem do 

gênero no interior da escola visa à reflexão sobre o uso da linguagem, pois envolve o 

estudo da estrutura do gênero e da língua com fins específicos voltados para o ensino. 

Sabemos que, ao entrar na escola, o gênero vai assumir características próprias para o 

ensino. Koch (2006, p.58), tratando dos gêneros na escola, descreve as principais 

finalidades que o compõem naquele ambiente:  

Levar o aluno a dominar o gênero, primeiramente para melhor conhecê-lo ou 

apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, produzi-lo na escola ou fora 

dela... 

Colocar os alunos, ao mesmo tempo, em situações de comunicação o mais 

próximo possível das verdadeiras, que tenham para eles um sentido, para que 

possam dominá-las como realmente são. 

 

Logo, ensinar a partir dos gêneros envolve a articulação entre língua, sentidos, 

ideologias. Assim, abordar o ensino de língua espanhola, considerando suas várias 

culturas, variedades e sentidos, pode fazer com que o aprendizado tenha mais 

significado para o aluno. E trará mais sentido, pois nos reconheceremos a partir do outro 

e, provavelmente, não só as semelhanças nos aproximarão, mas também as diferenças. 

Acreditamos, dessa forma, que toda metodologia precisa estar pautada na 

responsabilidade com um sistema de educação voltado para o desenvolvimento de 

sujeitos reflexivos que pensarão a nossa sociedade com novos olhares. 

 

2.2 A Charge como um gênero 

A charge é um gênero que possui, como uma de suas principais características, 

a crítica social através do humor, pautando suas imagens e textos em acontecimentos do 

presente, fazendo com que o leitor identifique, através de seus elementos, o episódio 

original. Caso o tema não seja de conhecimento do interlocutor, possivelmente, a 

compreensão do conteúdo do gênero não será possível.  

Temos, em Rocha (2011, p.8), uma definição sobre o gênero charge: 

No contexto sócio-cultural, a charge é um gênero discursivo que lida com o 

repertório imediato, operando com a seleção e combinação de elementos para 

criar uma cena. Por ser temporal, depende da visão de mundo do leitor para 

ser reconhecida, além de tratar necessariamente de assuntos atuais. 

 

No minidicionário Houaiss (2001, p.159), encontramos a seguinte definição 

para o termo charge: “cartum que contém crítica social, política etc”. Ainda sobre as 
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possibilidades de delimitação do termo, Nascimento (2011, p.8) afirma que: “as charges 

são pequenos textos humorísticos e críticos que, diante dos vários assuntos abordados, 

destaca principalmente a política”. Já para o correspondente em espanhol, denominado 

viñeta, os autores do dicionário Señas (2010, p.1300) apresentam a seguinte definição: 

“dibujo que muestra una situación con humor y que va acompañado de un texto breve.” 

Desse modo, podemos perceber que, nas definições apresentadas, as expressões 

“temporal”, “crítica social”, “humor”, “política”, vêm marcando algumas 

particularidades do gênero em estudo. Verificamos, ainda, que se trata de um gênero 

que prima pela acessibilidade social, posto que o encontraremos em revistas, jornais, 

internet e mesmo em nossos materiais didáticos. Entretanto, sua interpretação requer 

certo domínio sobre a forma como é estruturado.  

De fato, reconhecemos alguns gêneros pelo cotidiano, em situações mais 

espontâneas, sem necessidade de que sejamos ensinados sobre eles. Todavia, os gêneros 

que surgem em circunstâncias mais complexas demandam análise mais minuciosa 

(MANGUENEAU, 2013). No caso da charge, a conexão entre o gênero e o leitor 

necessitará de um processo mais ordenado, já que sua estrutura propõe meios 

elaborados, tais como recuperar o fato “original”, inferir que os personagens das charges 

são representações de pessoas reais, que linguagens verbal e não verbal se unem para 

estabelecer o discurso, entre outros. 

Para Bakhtin (2003) o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional são partes que não se desvinculam na composição do gênero, sendo 

assim, para o estudo do gênero charge, precisaremos considerar cada um dos elementos 

supracitados. 

No que diz respeito ao conteúdo temático, é importante atentar que, nas 

charges, os significados vão se construindo a partir de sequências narrativas 

comprometidas com a crítica, principalmente a política, “já que o gênero surge com um 

tom de denúncia ao governo” (LANDMANN, 2012, p.521). O gênero nasce das 

necessidades sociais, logo, seu conteúdo está em diálogo permanente com o contexto 

em que se insere. Assim, quando o gênero em estudo é produzido, a linguagem 

empregada por meio de imagens e/ou textos se relaciona sempre com os aspectos 

sociais. 

Sobre o estilo, Bakhtin (2003, p.265) discorre: 

Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 

enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. Todo enunciado- oral e escrito, 

primário e secundário e também em qualquer campo da comunicação 
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discursiva- é individual e por isso pode refletir a individualidade do falante 

(ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual. Entretanto, nem todos 

os gêneros são igualmente propícios a tal reflexo da individualidade do 

falante na linguagem do enunciado, ou seja, ao estilo individual.  

 

De acordo com o autor, a depender do gênero, o estilo individual surgirá como 

marca de quem o produziu. Na charge, o autor age considerando o momento histórico e, 

ao dar margem ao estilo individual, direciona sua crítica por meio do uso de recursos 

como a ironia e a metáfora.  

Quanto à construção composicional, ela é breve, com imagens que vêm ou não 

acompanhadas de linguagem verbal. A interação entre linguagem verbal e não verbal 

nos possibilita analisar como os aspectos linguísticos e não-linguísticos contribuem para 

a interpretação do gênero como um todo. É importante ressaltar que o não dito na 

linguagem das charges também é parte de suas características. Todos os elementos que 

compõem o gênero são fundamentais na sua análise e interpretação.  

Desse modo, a relação entre esses componentes será importante para a 

construção de sentidos no gênero. Assim, a categorização de Bakhtin (2003) sugere que 

os aspectos constituintes do gênero estão relacionados às condições de produção de uma 

língua. O autor destaca esta relação quando afirma que: “os enunciados e seus tipos, isto 

é, os gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem.” (BAKHTIN, 2003, p.268).  

Como evidenciamos anteriormente, imagens e/ou textos presentes nas charges 

trazem uma reflexão sobre as formas como nossa sociedade está constituída. Suas 

características de produção estão voltadas para uma linguagem densa, todavia, exposta 

em um breve período de tempo e espaço. Dessa forma, nesse gênero, a interação estará 

comprometida com o leitor, com suas perspectivas ao se apropriar da leitura. Em outras 

palavras, na charge, o discurso do enunciador
4
 é direcionado a um coenunciador que se 

vê inserido na totalidade do gênero, visto que seu conteúdo temático faz referências ao 

cotidiano do leitor. 

Então, a charge possibilita que façamos nossas próprias leituras a partir do seu 

conteúdo em conexão com as circunstâncias que aborda. De certa forma, seu discurso 

nos permite um olhar para além do que os meios de comunicação como telejornais, 

jornais, revistas nos transmitem. De acordo com Landmann (2012, p.521), 

                                                           
4
 Neste artigo, compreendemos enunciador como “suporte do ato de enunciação”, o 

coenunciador como “outra instância da enunciação” e coenunciadores como “os dois parceiros 
do discurso” (MAINGUENEAU, 2013) 
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O discurso da charge direciona o leitor que de alguma forma já está inserido 

no contexto de sua enunciação, ele faz parte deste discurso e acaba 

parafraseando este discurso, mas com novos elementos que acabam 

enriquecendo este discurso, trazendo novas significações que possibilitam 

reflexão e a comunicação, disseminando a troca de informações e atrelando 

falas que até então poderiam estar dissonantes.  

 

Assim, o discurso da charge vem ampliar nossos horizontes em busca de outras 

possíveis formas de significação. Cabe ao leitor, ao buscar compreender o gênero, situá-

lo como parte de um contexto dinâmico, vivo, com conflitos, carregado de sentidos no 

âmbito da comunidade em que está inserido. O entendimento do leitor como 

coenunciador envolve sua consideração como participante da construção de sentidos. 

Nesse ponto, a análise do gênero em tela possibilita uma reflexão acerca da percepção 

do leitor sobre seu próprio tempo. 

Podemos pensar a língua, ademais de um sistema abstrato, como espaço de 

conflitos marcado pela ideologia, em constante diálogo com as várias vozes que nela 

circulam. Desse modo, será possível estudá-la com vistas à comunicação real, 

permitindo que os enunciados sejam analisados a partir da interação entre os falantes. 

Sobre o dito, Bakhtin (2006, p.97) pondera: “A língua, no seu uso prático, é inseparável 

de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida.” Assim, o estudo do gênero charge nos 

direciona a refletir sobre a língua a partir de uma perspectiva sócio-histórica, buscando 

um indivíduo situado no tempo e com muitas palavras para interagir no discurso.  

Nesse aspecto, na abordagem desse gênero, será preciso observar o modo como 

outros discursos fazem parte de sua constituição, tendo em vista que a charge apreende 

um acontecimento do âmbito social e o veicula de modo a construir um outro discurso. 

A forma como a charge apreende o discurso “original” e o recria nos direciona a novos 

contextos, possibilitando o surgimento de outras falas. Sobre o entrecruzamento dos 

vários discursos, temos em Bakhtin (2006, p.151): 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o 

que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso 

interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 

privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. 

Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o “fundo perceptivo”, é 

mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção 

com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. É no quadro 

do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação de outrem, sua 

compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante. 

 

Ainda a respeito da relação que o texto da charge estabelece com o discurso 

“original”, Ramos (2016, p.21) nos diz que “a charge é um texto de humor que aborda 

algum fato ou tema ligado ao noticiário. De certa forma, ela recria o fato de forma 
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ficcional, estabelecendo com a notícia uma relação intertextual”. Logo, se nossas falas 

estão sempre atravessadas por outras vozes (BAKHTIN, 2003), percebemos que a 

relação intertextual estabelecida entre a notícia e a charge caracteriza um dos vários 

entrelaçamentos que ocorrem entre nossos discursos em todo o tempo.  

Assim, verificamos que o surgimento de cada gênero está relacionado com as 

necessidades de cada época, de cada sociedade, e vai se transformando de acordo com 

as mudanças sofridas pelo meio. No caso da charge, podemos dizer que aparece para 

trazer denúncia, resistência através do humor, e também exagero, visando a um diálogo 

com o leitor.  

Em seguida, prosseguiremos com a análise do corpus, abordando cada charge 

em uma perspectiva que nos permite observar o diálogo entre a sociedade e o gênero e, 

a partir disso, refletir sobre as várias possibilidades de leituras em cada uma delas. 

Assim, com base no tema “política”, analisamos as imagens discursivas de político e de 

eleitor, a partir da configuração discursiva que se apresenta em cada charge selecionada, 

relacionando linguagens verbal e não verbal.  

 

3. UMA ANÁLISE A PARTIR DE CHARGES: IDENTIFICANDO IMAGENS 

DE POLÍTICO E DE ELEITOR  

 

Como vimos na seção anterior, a charge se comunica com o leitor através de 

um processo bastante denso cuja interpretação remete a dados e fatos que são exteriores 

ao gênero e que aparecem dentro de um período de tempo, ou seja, a eventos que são 

ressignificados no momento em que surge a comunicação entre o gênero e o leitor. Isso 

se constrói no interior do gênero a partir de diferentes linguagens. Humor e ironia são 

combinados, através de estratégias discursivas, com a finalidade de provocar no 

coenunciador efeitos de sentido que o levem a refletir que, apesar do riso, o discurso é 

de crítica ao meio social. 

Nessa perspectiva, a análise é traçada a partir de relações dialógicas, tendo em 

vista a constante troca com outros discursos. Como as imagens discursivas de político e 

de eleitor podem emergir nos enunciados de diversas formas, vamos embasar nossos 

comentários, buscando uma reflexão sobre a construção dessas imagens, através da 

análise de diferentes marcas linguísticas que surgem em cada charge. 

Em um gênero que prima pelas linguagens verbal e não verbal, esta também é 

parte significativa na construção do discurso. Então, é importante ressaltar que “não 
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devemos limitar o universo discursivo aos objetos linguísticos, mas relacionar todo tipo 

de linguagem, buscando o melhor caminho para interpretar o gênero” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.137-138). Assim que, em qualquer gênero, as linguagens 

presentes, mesmo que não analisadas em sua completude, necessitam ser olhadas ou 

reduziremos os significados latentes no gênero.  

A seguir, passaremos à análise das charges de Bernardo Erlich, publicadas no 

jornal online Clarín. 

Charge 1: Juguemos a la campaña 

 

Disponível em: http://bernardoerlich.com/?p=11769. Acesso em 06/04/2017. 

A primeira charge
5
 selecionada nos apresenta o diálogo entre duas crianças que 

decidem brincar de campanha eleitoral. Nesse contexto, notamos que uma criança fará o 

papel do político, todavia, o papel da outra criança não fica claro. No segundo balão, o 

personagem inicia a campanha, utilizando os adjetivos como “sucio” e “feo”, o que nos 

remete à ideia de que um político não é alguém confiável. Em seguida, a imagem e as 

letras em formato maior indicam que o segundo personagem começa a chorar, 

provocando no amigo a sensação de que fez algo errado. Logo após, no quarto balão, o 

primeiro personagem pede que o companheiro não chore. O que provoca o humor, no 

último balão, é percebermos que o choro, na verdade, era uma “estratégia eleitoral”. 

Nesta cena, o discurso do menino pressupõe que o papel do político é usar as táticas 

necessárias para alcançar seu objetivo. 

No trecho, “!sos sucio, feo, y vas a hacer todo mal!”, percebemos que atualiza-

se, no gênero, um pensamento que perpassa pelo imaginário coletivo, em que se sugere 

que todo político apresenta uma imagem considerada “negativa”. A esse respeito, 

acrescenta-se que, tal figura política circula em diversos âmbitos da sociedade e está 

presente, inclusive, na criação infantil. Podemos perceber, assim, a presença do diálogo 

entre diferentes vozes no gênero. A esse respeito, Bakhtin (2006, p.40) comenta: “as 

                                                           
5
Apesar de possuir quadros, consideramos o texto como charge, tendo em vista as condições 

de produção, circulação e recepção do gênero.  

http://bernardoerlich.com/?p=11769
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palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 

todas as relações sociais em todos os domínios”. Sendo assim, a “multidão” a que se 

refere Bakhtin (2006) nos direciona a essa multiplicidade de vozes participantes do 

discurso.   

Charge 2: La política y el colegio 

 

Disponível em: http://bernardoerlich.com/?p=11401. Acesso em 06/04/2017. 

Na charge anterior, temos um personagem discursando sobre o que considera 

uma campanha eleitoral. No primeiro momento, a figura do político utiliza a marca de 

terceira pessoa do plural, implícita no pronome e na desinência do verbo -“se quejan”-, 

para indicar uma fala pertencente a um grupo de pessoas. Para Maingueneau (2013, 

p.162), o “eles” coletivo “é usado somente no masculino plural e designa uma 

coletividade, uma pluralidade, considerada globalmente e constituída de indivíduos 

indeterminados”. No trecho, “se quejan de que em campaña prometemos y después no 

cumplimos”, o verbo que introduz a fala dá margem a uma interpretação direcionada a 

atribuir ao eleitor a imagem de “queixoso” no discurso relatado (MAINGUENEAU, 

2013, p.192). Sobre o discurso indireto, Maingueneau (2013, p.192) aponta: “à 

semelhança do discurso direto, a escolha do verbo introdutor é bastante significativa, 

pois condiciona a interpretação, dando um certo direcionamento ao discurso citado”. 

Ainda no primeiro balão, percebemos a presença de outras duas marcas da 

mesma pessoa- “prometemos” e “cumplimos” -, referindo-se à categoria política e não 

apenas a um “eu”, como a imagem pode sugerir, já que só temos um personagem 

falando. Em seguida, no segundo e no terceiro balão, temos o início da comparação 

entre a campanha e o colégio, em que as marcas de primeira e de terceira pessoa do 

plural continuam presentes, acentuando o sentido de coletividade. No quinto balão, 

surge uma marca de individualidade, expressa na desinência do verbo “espero”, em que 

o “yo” aproxima o leitor a um desejo particular do personagem. Este, logo após, reitera 

a marca de pluralidade, através do verbo, no sexto balão.  

http://bernardoerlich.com/?p=11401
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No terceiro balão, o personagem descreve o processo eleitoral como algo 

agradável, como um jogo, ao remeter a campanha ao recreio. Depois, no quarto balão, 

descreve o cenário político como algo difícil de lidar, ao aproximar o ato de governar à 

aula. 

Nos dois últimos balões, nos trechos “Y espero que con esto quede claro... que 

no tratamos a nuestros votantes como chicos”, notamos a ironia presente na fala do 

político, pois percebemos que a imagem do eleitor é, de fato, comparada à de uma 

criança. Sobre a ironia, temos em Maingueneau (1997, p.100) o seguinte trecho: “o 

autor de uma enunciação irônica produz um enunciado que possui, a um só tempo, dois 

valores contraditórios”. Assim, negar que está se tratando o votante como criança, 

considerando o contexto da charge, é “subverter” (MAINGUENEAU, 1997, p.98) a 

própria linguagem.  

No que se refere às imagens, nos três primeiros momentos, a expressão facial é 

praticamente a mesma. No período que se segue, a fisionomia é de raiva quando precisa 

voltar a governar. Posteriormente, a face fica séria, para sinalizar ao leitor que chegou a 

uma conclusão sensata. No último momento, o personagem sorri, demonstrando a ironia 

presente em sua conclusão.  

Charge 3: El ciclo de la política 

 

Disponível em: http://bernardoerlich.com/?p=13378. Acesso em 06/04/2017 

A terceira charge selecionada é construída a partir da perspectiva de um 

relacionamento simbólico com o eleitor. O discurso é pautado nas fases que no 

imaginário coletivo são relacionadas ao matrimônio. Há apenas um personagem, 

entretanto, este nos parece capaz de desempenhar as várias tarefas esperadas, todavia, 

ele só se “casa” com o poder, como percebemos no terceiro balão. As marcas de 

primeira pessoa do plural, presentes em todas as falas, remetem-nos, novamente, à 

noção de coletividade, salientando um “eu” que se expande, dando ao discurso a 

premissa de um “sujeito coletivo” (MAINGUENEAU, 2013, p.152).  

http://bernardoerlich.com/?p=13378
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O personagem usa os verbos “cortejar” para se referir a tática empregada para 

“atrair” o cidadão, em seguida, “comprometer”, para demarcar uma promessa ao 

votante.  Logo após, utiliza o verbo “casar”, vinculando seu pacto com o poder e, por 

fim, “divorciar”, sinalizando que, se houve “divórcio” do contribuinte, não há mais 

compromissos a serem cumpridos. Nota-se que o político “se casou” com o poder, mas 

“se divorciou” do contribuinte, corroborando que, nas campanhas eleitorais, os únicos 

compromissos cumpridos são os relacionados ao poder. Assim, a imagem discursiva do 

eleitor é de alguém traído. 

Analisando as imagens, pressupõe-se um segundo personagem a partir da mão 

que surge levando o cigarro à boca do político. A figura política tem quatro mãos, nas 

quais carrega, respectivamente: flores para cortejar o cidadão; um anel símbolo de uma 

promessa; “la libreta”, onde podemos inferir que fará anotações acerca de transações 

políticas e um lenço branco, acentuando seu desejo de um “divórcio” em paz, sem 

cobranças. A última imagem descrita também nos remete a um possível “adeus” ao 

eleitor, já que a figura indica que o lenço está sendo movimentado. No último balão, as 

linguagens verbal e não verbal se unem, dando o tom de ironia. Em suma, o político 

personifica a imagem de um traidor, um enganador. 

 As três charges do jornal online Clarín apresentam as campanhas eleitorais 

como processos não comprometidos com a seriedade. 

A seguir, analisaremos as charges de Ferran Martín, publicadas no jornal 

online República. 

Charge 4: Construcciones 

 

Disponível em: https://www.republica.com/2017/03/08/la-vineta-construcciones/. Acesso em 

06/04/2017. 

https://www.republica.com/2017/03/08/la-vineta-construcciones/
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Nessa charge, percebemos que no título “construcciones” já dispomos de uma 

palavra carregada de sentidos no âmbito social porque se trata de um termo que, quando 

inserido em determinados discursos, vem impregnado de ideologias. É importante 

ressaltar que, em língua espanhola, uma das definições para “construcciones” 

apresentada no dicionário Señas (2010, p.335) é: “juguete formado por um conjunto de 

piezas de diferentes formas y tamaños, hechas generalmente de madera o plástico, y que 

sirve para hacer pequeños edificios”. 

De acordo com a definição apresentada, percebemos que se trata de um jogo 

cujo objetivo é a disposição de algumas peças, resultando em uma estrutura final. No 

espaço da charge, temos crianças que decidem jogar “construcciones” e, a partir disso, 

cada qual opta pelo papel que irá desempenhar. Nessa perspectiva, notamos que há, no 

cenário da charge, uma construção de sentidos que ultrapassa as negociações infantis, 

visto que, na escolha do papel de cada criança no jogo, como em “político corrupto”, 

evidenciamos que o imaginário social desde a infância já está repleto das significações 

da nossa vida em comunidade. A esse respeito, Maingueneau (2008, p.31) disserta: “as 

palavras, os enunciados de outrem estão tão intimamente ligados ao texto que elas não 

podem ser apreendidas por uma abordagem linguística strictu sensu”. Ademais, os 

lugares que cada um ocupará, em sequência, são “constructor”, “tesorero del partido”, 

“policía” e “votante iluso”. 

Quanto às imagens discursivas, a figura do político funde-se com a 

característica de ser corrupto, ao passo que o eleitor é sempre iludido, o que, em um 

jogo de construções, sugere-nos que o papel de cada personagem na cena eleitoral está 

bem demarcado.  

A linguagem não verbal, aqui, mostra-nos que, entre seis crianças que 

participam do jogo, apenas uma tem a expressão facial que mostra descontentamento, 

ou seja, o “votante iluso” é o único que parece não se divertir, visto que seu papel o 

direciona a um caminho de ilusões.  
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Charge 5: Compromisos 

 

Disponível em: https://www.republica.com/2017/02/21/la-vineta-compromisos/. Acesso em 

06/04/2017. 

Aqui, a construção de sentidos se dá com base em duas perguntas em que se 

sugere que os “pactos”, assim com as “promesas electorales”, não precisam ser 

cumpridos. Nesta charge, pressupomos que houve uma cobrança inicial e, a partir disso, 

surgem os questionamentos do político. Assim, verificamos que a exigência, 

provavelmente, não parte de um eleitor, visto que a preocupação é com o cumprimento 

de um “pacto” e não com uma promessa feita em campanha.  

No fragmento “ah, pero los pactos ¿también hay que cumplirlos?”, percebemos 

que a dúvida apresentada pelo personagem aponta para uma configuração de 

significados em que a negação está implícita, já que a pergunta mostra que para ele o 

cumprimento de compromissos não seria necessário. 

É importante ressaltar o apagamento da figura do eleitor nesta charge, pois 

averiguamos, tanto pelo conteúdo linguístico quanto pelas imagens - por meio das quais 

se nota entre os dois personagens uma relação de proximidade marcada pelas roupas -, 

que há ausência de representatividade para o eleitor. O espaço da charge dialoga com 

ideias postas no âmbito social de que é aceitável que pactos e promessas políticas não 

sejam cumpridos. Acerca da relação entre o discurso e a sociedade, Maingueneau (2008, 

p.177) afirma: “o discurso sempre se confunde com sua emergência histórica, com o 

espaço discursivo no interior do qual se constitui, com as instituições através das quais 

se desenvolveu”. 

 

 

 

 

https://www.republica.com/2017/02/21/la-vineta-compromisos/
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Charge 6: Democracias 

 

Disponível em: https://www.republica.com/2016/10/19/la-vineta-democracias/. Acesso em 

06/04/2017. 

A última charge selecionada nos apresenta uma cena carregada de sentidos em 

que as imagens discursivas em análise vêm impregnadas de significações. A figura 

política começa seu discurso, buscando uma aproximação com o eleitor, no trecho que 

se segue “La democracia participativa es propia de otros tiempos...compañeros¡ Hay 

que volver a la democracia representativa!”. Quando utiliza a palavra “compañeros”, 

procura se aproximar do eleitorado ao mesmo tempo em que tenta introduzir em seus 

pensamentos as ideias do que seria uma nova e melhor forma de governar. De acordo 

com o propósito político, a população necessita ser representada e não participar dos 

meandros que integram um sistema de governo.  

Quanto à imagem do político, temos um pequeno fantoche sendo manuseado 

por um homem que, possivelmente, não aparece para a plateia presente.  A figura desse 

homem surge sorrindo e usa roupas parecidas com as do político, no entanto, apresenta-

se como alguém maior que o político, pois as imagens nos sugerem que o condutor do 

teatro de fantoches é essa figura maior. Assim, podemos pensar na constituição da 

imagem discursiva do político como um ser esvaziado de subjetividade, visto que é 

alguém manipulável. Podemos observar, aqui, que a figura do manipulador busca 

representar determinados grupos sociais e seus interesses, pois, apesar de possuir o 

domínio da figura política, parece-nos que ambos se aproximam pelo uso de trajes 

parecidos, ou seja, possivelmente cada qual está utilizando suas estratégias por um 

interesse comum. 

Na interação discursiva que se segue, percebemos no trecho “No estamos de 

acuerdo... ¿Quién nos representaría?”, que a resposta ao discurso político pressupõe um 

eleitor que diverge das proposições políticas. 

https://www.republica.com/2016/10/19/la-vineta-democracias/
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No que se refere à imagem do eleitor, vemos quase toda a população em 

silêncio frente à enunciação do político e que apenas um deles traça o diálogo. Contudo, 

o votante usa a marca de primeira pessoa do plural implícita na desinência do verbo 

“estamos” para sinalizar que sua resposta é abrangente a todos os presentes. A figura do 

eleitor se aproxima da configuração de uma sociedade que pede mudanças.  

No último fragmento, quando o político responde ao eleitorado com um “yo”, 

podemos observar a ironia presente no contexto da charge, pois ele diz que representará 

a população, entretanto, a imagem nos mostra a figura política como um fantoche. Não 

aparece, nesta charge, a resposta da população frente ao “yo”, mas para Maingueneau 

(2008, p.113) “o público não é convencido pelos argumentos expressos, mas pela 

própria enunciação desses argumentos por tal discurso, isto é, pelo universo de sentido 

ao qual remete este último”. O encerramento do discurso nos leva a refletir sobre o tipo 

de governo que será instaurado na perspectiva desta interação verbal. 

As três charges do jornal online República apresentam, respectivamente, o 

cenário político como um jogo de construções com papéis sociais pré-definidos, como 

um contexto de promessas e pactos não cumpridos e, por fim, como um teatro de 

fantoches. 

Portanto, observamos nos jornais online Clarín e República, que as charges 

selecionadas aproximam, através do humor, as imagens discursivas de político e de 

eleitor de figuras presentes no universo social do qual somos participantes. Desse modo, 

observamos que, embora situadas em diferentes contextos sociais, as charges analisadas 

apresentam caracterizações de papéis sociais que, de certo modo, assemelham-se e que 

podem ser relacionadas, inclusive, ao cenário de nossa sociedade.  

Assim, a análise desses enunciados trouxe à tona imagens de político que 

convergem ao representar uma categoria que atua a favor de interesses pessoais/de 

determinados grupos, em detrimento das necessidades dos governados. O percurso aqui 

construído possibilitou, ainda, a identificação de imagens de eleitor que se aproximam 

ao apresentar características correspondentes a uma coletividade que não é, de fato, 

representada.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A língua se realiza em comunidade, então, seu estudo a partir de uma 

perspectiva sociocultural pode contribuir para a construção de uma formação pensada a 



25 
 

 

partir do outro, da diferença. Desse modo, verificamos que a interação verbal 

vislumbrada através dos aspectos sociais assegura a todos os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem um desenvolvimento com base na heterogeneidade. Bakhtin 

(2006, p.115) afirma que: “através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em 

última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros”. Assim, a língua se materializa em forma de enunciados que 

pressupõem indivíduos inscritos socialmente.  

Nessa perspectiva, a abordagem do gênero charge se justifica, pois temos nele 

um repertório em diálogo com a língua, com a história de determinada sociedade e 

temos, ainda, um espaço que se atualiza conforme os acontecimentos do cotidiano. 

Diante disso, optamos pelo tema “política” por se tratar de um assunto que está presente 

ao longo da história das sociedades e que, através do gênero, permite-nos apreender 

novos sentidos sobre a forma como está constituído o modo de vida em um grupo 

social. Com base nas análises sobre as imagens de político e de eleitor, podemos 

compreender com novos olhares nosso próprio papel em comunidade, na perspectiva de 

uma formação crítica. 

Após o caminho percorrido até aqui, buscamos uma reflexão sobre 

possibilidades de desenvolver em sala de aula propostas que permitam que o estudante 

se aproprie das características do gênero e que, desse modo, consiga interpretá-lo, 

relacionando-o com os acontecimentos do cotidiano, além de verificar o uso efetivo da 

língua em estudo. 

As possibilidades de se realizar o trabalho com charges são múltiplas, todavia, 

é preciso que superemos a utilização do texto apenas para o ensino de estruturas 

isoladas. Assim, evidenciamos, ao longo da pesquisa, a necessidade da construção de 

um processo de ensino-aprendizagem com mais significação para o aluno. Nesse 

sentido, podemos sugerir, a partir das charges analisadas, uma metodologia que inclua 

leituras e debates sobre os temas que veiculam, pois, sendo um gênero que dialoga com 

o meio social de forma crítica, possivelmente trará novos olhares sobre as relações 

sociais que nos constituem. 

Nessa perspectiva, poderíamos abordar, de modo específico, como 

determinadas marcas linguísticas participam da construção de sentidos dos enunciados. 

Assim, o foco em categorias como “pronomes” e “verbos”, pensadas como integrantes 

de “marcas de pessoa” e de “marcas de discurso indireto”, por exemplo, pode levar o 

aluno a pensar sobre o funcionamento do discurso, refletindo sobre o modo como se 
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constitui em diálogo com o social. É possível refletir, ainda, sobre que sentidos podem 

ser apreendidos a partir da conexão entre linguagens verbal e não verbal, a partir da 

ênfase em como a “ironia”, por exemplo, contribui para a construção do humor na 

charge. A compreensão do gênero, sob esse viés, requer a ativação de diversas 

competências (MAINGUENEAU, 2013, p.46), visto que é a partir do nosso 

conhecimento linguístico, genérico e enciclopédico que fazemos inferências que 

possibilitam a interpretação da charge. 

Desse modo, observamos que a introdução da charge em sala de aula pode ser 

produtiva, uma vez que se trata de um gênero que aborda as questões atuais e as situa de 

modo a aproximar o coenunciador da perspectiva de um enunciador posicionado 

ideologicamente. O entrecruzamento entre diversas vozes (BAKHTIN, 2006, p.127-

128) é um traço marcante na charge, o que expõe sua constituição a partir da interação 

verbal. Com base nessas considerações, o aluno pode começar a visualizar o 

funcionamento do discurso construído no gênero e, nas (re) leituras dos textos, inferir as 

atualizações de outros discursos que ocorrem nos enunciados. Portanto, com base no 

gênero charge, podemos pensar em outros caminhos para o ensino de espanhol. Logo, 

transformar a educação a partir dele e de outros gêneros é um trajeto possível. 
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