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Produto educacional 
 Este produto educacional é constituído por um blogue, que pode ser acessado 
pelo endereço http: www.linguanossasite.wordpress.com, destinado a apresentar 
sugestões de atividades voltadas para o ensino de língua portuguesa baseado em gêneros 
discursivos. O blogue cujo nome é “Língua Nossa” foi assim nomeado por ter como 
objetivo tratar de gêneros discursivos cotidianos. Isso se torna evidente pelas imagens 
que ilustram sua capa ao fazer referência a textos que, embora sirvam a funções 
tipicamente cotidianas, também podem ser objeto de aprendizagem nas aulas de língua 
materna. 
 O “Língua Nossa” tem como público-alvo os docentes na área de língua 
portuguesa.  No entanto, as atividades propostas, quando adaptadas, podem facilmente 
contribuir para o ensino de outras disciplinas, tendo em vista que, em sua maioria, o 
objetivo das atividades é desenvolver a capacidade de inferência e o letramento crítico 
do aluno. 
 É importante salientar que houve uma preocupação em, não só propor 
atividades, mas também tornar acessível um reduzido arcabouço teórico tanto sobre a 
origem da charge, como sobre a teoria do gênero discurso sob a perspectiva de Bakhtin 
e Maingueneau.  O que possibilita que o professor se sinta mais familiarizado com o 
assunto e, assim, possa adaptar as atividades à realidade de suas turmas e de sua 
disciplina. 
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Figura 1: 

 
 Na primeira figura vê-se a página inicial do blogue em que é exposto ao 
professor-visitante o porquê de se utilizar o gênero charge em sala de aula: 

Figura 2: 

 
 
A figura acima ilustra a seção “sobre” que é constituída pelas partes: “o blogue”, 

“gêneros do discurso” e “histórico das charges”. 
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 Em “o blogue” o visitante toma conhecimento da proposta do mesmo; assim 
como sobre o referencial teórico utilizado para construí-lo. Já em “gêneros do discurso”, 
há citações dos principais estudiosos do assunto. A intenção é fornecer uma breve teoria 
sobre o assunto a fim de que o professor ganhe maior autonomia na preparação de sua 
aula. Em “o histórico das charges” apresento a origem e as principais características do 
gênero. 

Figura 3: 

 
 

Figura 4: 
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Figura 5:  

 
 
 A figura 6 ilustra a seção de atividades em que são sugeridas aulas com charges. 
Todas as atividades têm como foco uma charge principal que pode vir ou não 
acompanhada de um segundo texto também utilizado na elaboração da atividade.   
 Em todo o blogue, as atividades são divididas passo a passo, sendo que em cada 
etapa são expostos os objetivos, procedimentos e alguns comentários. As propostas de 
trabalho têm como objetivo tratar do gênero charge sob uma perspectiva que ultrapasse 
o ponto de vista gramatical de cunho morfossintático. A gramática nas atividades serve 
a um propósito linguístico-discursivo, não tendo assim um fim em si mesma. 
 Ao evidenciar o objetivo de cada etapa da atividade, o blogue prepara o 
professor em relação ao que vai encontrar como proposta, deixando ao seu critério por 
que etapa começar de acordo com a situação do grupo de alunos com o qual trabalhará. 
A adequação da atividade à turma é imprescindível para que haja a significação da 
atividade, respeitando-se o contexto de aprendizagem do aluno. 

Cabe aqui ressaltar que para cada uma das vinte atividades elaboradas, há um espaço 
destinado à participação dos docentes por comentários. A participação desses é algo que 
contribuirá para o aperfeiçoamento e para o surgimento de novas atividades. Saber 
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como se deu a aplicação em salas de aula de diferentes lugares, atendendo a variados 
grupos de alunos com suas diferentes experiências de vida, certamente, possibilitará 
uma enriquecedora troca de experiências que auxiliará na concretização do verdadeiro 
objetivo do produto aqui exposto: contribuir para que o aluno se torne um leitor crítico, 
capaz de produzir atitudes crítico-responsivas, inferências e construir seu próprio ponto 
de vista diante de gêneros variados. 

Figura 6: 
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ATIVIDADE 1 
  
TEXTO 1: 
 

 
 Apesar de verificarmos que o gênero charge já é utilizado em livros didáticos, 
percebemos que em muitos casos as atividades com o gênero visam apenas ao ensino de 
aspectos gramaticais da língua. Portanto, sugeriremos atividades que busquem 
evidenciar a leitura crítico-responsiva de temas que circulam em nossa sociedade. 

A maturação ideológica do aluno pode ser desenvolvida quando o fazemos refletir sobre 
temas atuais, levando-o a considerar pontos de vista variados, condições de produção e 
circulação do gênero. O leitor passa a interagir com o texto, estando atento não só ao 
conteúdo linguístico, mas também aos aspectos sociais e ideológicos. 
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Como proposta de atividade, utilizaremos a charge Rede Social, veiculada no 
blog www.ivancabral.com.br do chargista Ivan Cabral, a qual tivemos acesso em 
22/09/2015 e o texto de notícia veiculado no jornal O Globo online. 
 
 
 
 
1º passo: Apresentação do gênero e suas principais características  

Objetivos: 

 propiciar o contato do aluno com o gênero jornalístico; 
 evidenciar a importância do gênero na manutenção ou reestruturação de 

ideologias. 
Procedimentos: 

 estabelecer o contato entre os alunos e o gênero, seja por jornais impressos ou 
internet; 

 promover debates sobre o tema abordado nas charges. Qual o suporte em que 
estão sendo veiculadas? Como tais suportes interferem na recepção das 
mensagens? Quais pontos de vista são predominantes? Que atitudes responsivas 
elas podem provocar? 

Comentários: 

É importante discutir com o aluno que no caso de a charge pertencer ao suporte jornal, 
torna-se bastante comum que o ponto de vista do chargista se assemelhe ao propagado 
por aquele. Sendo assim, devemos desconfiar da neutralidade que se prevê em gêneros 
jornalísticos quando se trata da charge. 

2ºpasso: Leitura da charge Rede Social e notícia de jornal cujo título é Desafios do 
governo Dilma: inclusão digital. Destacando-se aspectos sociais e discursivos. 

Objetivos: 

 explorar características típicas da charge “Rede Social” como veículo de crítica 
e humor; 

 evidenciar o diálogo existente entre charge e notícia; 
 debater sobre aspectos sociais e discursivos da charge. 

 

Procedimentos: 

Aspectos a serem levantados: 
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1. Em que suporte a charge aparece? 
2. Quem a produziu? 
3. Quais os pontos de vista representados no texto? 
4. Em que a imagem contribui para a inferência da charge? 
5. De que forma a charge dialoga com o texto 2? 
6. A charge contribui para a manutenção ou desconstrução de ideologias? 

 

Comentários: Inicialmente, é importante que o aluno seja apresentado à charge e 
posteriormente ao texto da notícia a fim de que sua inferência inicial não seja 
influenciada. 

TEXTO 2: 

Desafios do governo Dilma: 
inclusão digital 
Presidente eleita prometeu levar banda larga a 75% das casas do país. 
Série do G1 analisa os principais desafios do próximo governo federal. 
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FREQUENTADORES DE LAN HOUSE NO MORRO 
DONA MARTA NO RIO DE JANEIRO (FOTO: MYLÈNE NENO/G1) O número de pessoas que acessaram a internet no Brasil aumentou em 12 milhões em 
um ano. Foram 67,9 milhões de brasileiros de 10 anos ou mais que declararam ter usado 
o recurso em 2009, crescimento de 21,5% em relação ao ano anterior. 

Apesar dos avanços, não são poucos os obstáculos no país à inclusão digital, como as 
desigualdades regionais no acesso e o alto preço da banda larga no país – tarefas 
pendentes para a gestão da nova presidente, Dilma Rousseff (PT). 

Dilma prometeu levar banda larga a 75% do país até 2014, por meio de ação 
iniciada no governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Plano Nacional de Banda 
Larga (PNBL). Uma das principais medidas do PNBL é a reativação da estatal 
Telebrás, para aproveitamento de redes ociosas de fibra ótica da União e venda de 
conexão barata a provedores associados. O governo quer que as empresas ofereçam 
conexão de até 512 Kbps por até R$ 35. 

Desafios do governo Dilma 
No entanto, para Rodrigo Baggio, fundador e diretor-executivo do Comitê para a 
Democratização da Informática (CDI), não basta proporcionar apenas acesso, mas 
também capacitação. “É preciso dar treinamento para que a população utilize a web de 
forma qualitativa, para também produzir e gerar conhecimento”, afirma. 

Desafio que inclui, avalia Baggio, o fortalecimento das lan houses como espaços sociais 
de educação e troca de experiências, e não apenas de compra e venda de acesso. A 
estimativa do CDI é que existam 110 mil desses centros no país. 
Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/desafios-do-governo-dilma-inclusao-
digital.html. Acesso em 22/10/2015.  

3ºpasso: Exploração de aspectos linguísticos, não verbais e de organização textual. 

Objetivos: 

 analisar o conteúdo da charge, explorando a polissemia da palavra rede social, 
considerando a imagem em evidência na charge; 

 inferir o objetivo do autor ao produzi-la. 
Procedimentos: 

1. O que a charge comunica? 
2. Qual a intenção do autor ao utilizar a expressão rede social? 
3. Qual a relação do título com a imagem? 
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4. Que estereótipos são reforçados pela charge? 
5. Quais os personagens envolvidos? 
6. Qual o posicionamento do autor diante do tema abordado? 
7. Quais aspectos não verbais possibilitaram tal inferência? 

 

Comentários: 
Nesta etapa, a análise dos aspectos verbais e imagéticos da charge possibilitaram que o 
olhar do aluno-leitor fosse estimulado a ler o que nem sempre se mostra explícito no 
texto, construindo assim seu próprio ponto de vista e se posicionando criticamente 
perante o tema. 

4º passo: Pretende-se que o aluno seja sujeito ativo do processo de aprendizagem. 

Objetivos: 

 desenvolver a criticidade e maturação ideológica do aluno; 
 proporcionar que o aluno experimente a utilização de recursos linguístico-

textuais para evidenciar o seu pensamento crítico. 
Procedimentos: 

 nesta etapa ele debaterá com seus colegas a respeito da temática; 
 será incentivada a produção da charge por parte do aluno, de modo que o seu 

ponto de vista seja reproduzido; 
 após a produção, será organizada a exposição das charges para outras turmas do 

colégio. 
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ATIVIDADE 2 
 
TEXTO 1: 

 
  
1º passo: Associação entre aspectos verbais e não verbais. 
 

Objetivos: 

 proporcionar o desenvolvimento da percepção do aluno quanto à escolha do 
chargista em relação ao léxico e às imagens. 

 estimular a associação entre o texto escrito e não verbal para a produção de 
inferências. 
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Procedimentos: 

 promover a leitura da imagem, dando destaque à forma, tamanho e cor das letras 
que constituem a palavra democracia; 

 estimular a associação entre imagem e o significado da palavra “democracia”; 
 analisar o sentido das palavras sócio e festa no contexto da charge; 
 destacar o efeito produzido pelo uso do advérbio “só” na charge. 

  

Aspectos a serem levantados: 

1. O formato, o tamanho e a cor das letras que constituem a palavra democracia 
contribuem para o significado desta na charge? 

2. Que elementos do texto imagético nos dão pistas sobre a classe social dos 
frequentadores do clube Brasil? 

3. A que parcela da sociedade brasileira está liberada a entrada nesse clube? 

4. Em contrapartida, quem seriam os excluídos do clube? 

5. As palavras festa, clube e sócios não fazem parte do campo semântico da 
política. De que forma tais palavras estão sendo associadas à palavra 
democracia? 

2º passo: Buscar o posicionamento crítico 
 Objetivos: 

 desenvolver a criticidade e participação ativa do aluno como cidadão. 
  
Procedimentos: 

 debater o conceito da palavra democracia; 
 buscar exemplos de como o regime democrático é vivenciado em nosso país; 
 enumerar situações do dia a dia que se contrapõem ao conceito de democracia; 
 proporcionar atividades de transformação e produção de sentidos: conscientizar 

sobre a importância do direito de voto, como um dos aspectos da democracia; 
visitar sites de diferentes partidos políticos, analisando as respectivas propostas 
políticas, discutindo-as e verificando como essas estão sendo colocadas em 
práticas. 
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Aspectos a serem levantados: 

1. Que reação a charge pode provocar nos leitores? 

2. Você concorda com a ideia defendida pelo chargista? 

3. Como você participa do regime democrático do seu país? 

4. A democracia é, de fato, colocada em prática em sua sociedade? Por quê? 

 
 
ATIVIDADE 3 
 
TEXTO 1:  

 Erva-cidreira (Melissa officinalis) é uma planta perene herbácea da família da menta e 
da hortelã e do boldo (Lamiaceae), nativa da Europa meridional. O seu sabor e aroma 
característicos, frutado, de limão, principalmente nas folhas, deriva do seu óleo 
essencial do grupo dos terpenos (principalmente monoterpenos: carvacrol, p-
cimeno, citral – geraniol e nerol – cânfora, etc). É também designada de melissa. 
As folhas são maiores e mais claras que as da hortelã, ovadas a romboidais ou oblongas 
e com a margem crenada. Floresce no final do verão. As flores são de pequenas 
dimensões, de cor esbranquiçada ou róseas e atraem especialmente as abelhas, como se 
indica já no nome do seu género botânico (Melissa provém do grego e significa 
“abelha”). Nas regiões temperadas, os caules secam durante o Inverno, voltando a 
reverdecer na primavera. Os frutos são aquénios oblongos, de cor parda e lisos. 
É uma planta muito utilizada na medicina tradicional, como erva aromática e 
em aromaterapia. É utilizada como antiespasmódica, antinevrálgica e como calmante. 
Acredita-se que ajude a conciliar o sono. 
A Melissa officinalis é largamente confundida com a popularmente chamada erva 
cidreira de folha (Lippia alba), que possui flores lilases e amareladas em logos galhos 
quebradiços, mas que não possui as mesmas propriedades medicinais que a Melissa 
officinalis. 
Fonte: https: //pt.wikipedia.org/wiki/Erva-cidreira. Acesso em 14/03/2016. 
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TEXTO 2: 

 
1º passo: Leitura dos textos 1 e 2, observando as principais características do gênero 
enciclopédia. Leitura de imagens do texto2. 
Objetivos: 

 apresentar as características que moldam o gênero enciclopédia; 
 levar o aluno a reconhecer a presença desse gênero na charge; 
 analisar semelhanças e diferenças quanto à linguagem utilizada nos textos. 

Procedimentos: 
 ao ler o texto 1, destacar o modelo (nome científico e vulgar) presente em textos 

de enciclopédias; 
 discutir sobre a possível credibilidade dada ao primeiro texto devido ao uso 

predominante da linguagem formal; 
 iniciar a leitura do texto 2 pelas imagens, permitindo que ao ler o texto escrito o 

aluno possa ratificar suas primeiras impressões ou até mesmo desconstruí-las. 
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Aspectos a serem levantados: 

1. Qual o pano de fundo da charge? 
2. Qual a representatividade deste local? 
3. Que aspecto da charge demonstra que os personagens representam políticos? 
4. Em sua opinião, a charge reproduz o ponto de vista da maior parte das pessoas 

em relação à política brasileira? 
5. A palavra “caravelas” faz referência a quem? 
6. Como se explica a relação entre essa palavra e a origem da “árvore”? 

2º passo: Analisar a intertextualidade intergênero presente nos textos acima, a 
interferência da escolha lexical na propagação de juízo de valor. 
Objetivos: 

 possibilitar que o aluno seja capaz de perceber a mescla de gêneros distintos: a 
enciclopédia e a charge; 

 explorar aspectos imagéticos que estejam relacionados à escolha das palavras 
“Fraudulência”, “corruptus” e ”Maracutaias”. 

Procedimentos: 
 levantar ideias a respeito do título e as expectativas geradas por esse; 
 discutir sobre como as características do gênero enciclopédia são utilizadas para 

compor o caráter de humor da charge; 
 promover a reflexão sobre como as palavras “Fraudulência”, “corruptus” e 

”Maracutaias”,que fazem parte do mesmo campo semântico, e tornam-se cada 
vez mais comuns em discussões sobre o cenário político brasileiro. 
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ATIVIDADE 4 
 
TEXTO: 

 
 1º passo: Leitura da charge em seus aspectos discursivo e imagético 

Objetivos: 

 possibilitar que o aluno reconheça o tema a ser discutido na charge por 
inferenciação; 

 abordar os aspectos polifônicos presentes; 
 promover discussão sobre a reprodução de ideias já cristalizadas. 

  

Procedimentos: 

 discutir com o aluno sobre a forma com que a palavra precipício se apresenta 
no dicionário em seu sentido denotativo e conotativo: 
 

Precipício 
substantivo masculino 
1. grande depressão ou cavidade natural profunda, de paredes íngremes ou 
verticais, cujo fundo é freq. inexplorado; abismo, despenhadeiro. 
“cair no p.” 
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2.fig. perigo grave ou iminente. 
“sentia-se à beira de um p.”  

1. Que sentido (denotativo ou conotativo) foi utilizado na charge? 
2. De que modo as expressões dos personagens da charge reforçam o ponto 

de vista do chargista? 
3. Como a linguagem verbal contribui para o entendimento da charge? 
4. Que aspecto do texto nos leva a acreditar que o tema esteja relacionado a 

uma entidade pública e não à privada? 
5. De que forma o sentido da palavra precipício utilizado pelo chargista 

corrobora a visão do senso comum sobre saúde pública? 
6. Que relação é estabelecida entre precipício e saúde pública? 

 
2º passo: Buscar o desenvolvimento crítico do aluno a respeito do tema saúde pública 
  
  Objetivos: 

 levar o aluno à análise crítica a respeito do tema saúde, construindo seu próprio 
ponto de vista, ultrapassando o senso comum. 

Procedimentos: 

 promover debate sobre a precariedade do sistema de saúde brasileiro; 
 motivar os alunos a encontrarem soluções viáveis que sanariam tal situação. 
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ATIVIDADE 5 
 

TEXTO 1: 

 
Bondes em São Paulo – Folha da Manhã – 8/8/1947 
  

TEXTO 2: 

O problema do transporte público na cidade de São Paulo vem de anos e anos. 
Em 1872, implantou-se a primeira linha de bondes – a burro. Em 1900, entraram os 
bondes elétricos da Light, mas foram-se os bondes a burro, que trafegaram cada vez 
menos até 1905. Antes disso, o transporte alternativo era de troleis ou carroças – que 
mal transportavam duas pessoas além do seu condutor. Claro, com a chegada dos 
automóveis, foram aparecendo os “carros de praça”, ou táxis. Em 1911, a cidade 
possuía cerca de 200 automóveis, que rodavam ainda com carroças, troleis e bondes ao 
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lado em ruas que, em sua maioria, não eram pavimentadas, com exceção das do centro 
velho e uma e ou outra. 
Porém, já havia bairros mais afastados. A cidade ainda não tinha a ela anexado o então 
município de Santo Amaro, cuja fronteira dava-se na região da Cidade Jardim e do km 2 
da estrada de Itapecerica, hoje avenida Francisco Morato, e, do lado de cá do Pinheiros, 
o córrego da Traição. Em volta dessas divisas, terras virgens de cada lado. Em 1913, os 
limites da área mais populosa seguiam mais ou menos pela alameda Iguape (rua Oscar 
Freire), avenida Municipal (Doutor Arnaldo), a rua Cardoso de Almeira, a Barra Funda, 
o Canindé, o Pari, o Belenzinho, o Hipódromo (na época, junto à rua Taquari), a estação 
da Mooca (na época, da SPR, hoje CPTM), o Cambuci e o que viria a ser a região do 
Parque Ibirapuera. 

Fora desse anel, bairros como o Ipiranga, Santana, Penha, Pinheiros e Lapa 
estavam mais afastados. Já existiam antes do transporte público, mas num grande 
isolamento que diminuiria à medida que estes fossem implantados. O Ipiranga, a Penha 
e a Lapa desenvolveram-se com a chegada de ferrovias: São Paulo Railway e Central do 
Brasil, ainda no século XIX. Pinheiros era ligada ao centro com a estrada de Sorocaba 
(hoje, eixo rua da Consolação-av. Rebouças-rua de Pinheiros), a Estrada da Boiada (que 
vinha da estação da Lapa) e barcos que saíam do Tietê entrando pelo Pinheiros, raros. 
Enfim, “quebrava-se o galho”. 

Porém, a população ia aumentando e o transporte deveria acompanhar isto. 
Bondes foram estendidos até Santana ainda no tempo dos burricos. Isto não aconteceu 
com Pinheiros, que os viu chegar somente em 1908 com o aterramento da rua Teodoro 
Sampaio. Penha, Lapa e Ipiranga também receberam seus bondes, mesmo com os trens. 
Claro, não citei todos os bairros afastados, mas não eram tantos assim que existiam 
além dos que citei. 

A Light, no entanto, à medida que São Paulo crescia – e todos sabemos que isso 
se deu extremamente rápido, de 200 mil habitantes para 2 milhões em 1960 e para 12 
milhões hoje -, passou a interessar-se mais pelo fornecimento de energia elétrica para a 
cidade do que em tocar bondes, que logo viu que seriam suplantados em número pelos 
ônibus: era impossível acompanhar o estabelecimento das linhas sobre rodas com a 
implantação de trilhos. Em 1927, a Light propôs a sua grande cartada: o metrô, que, 
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basicamente, eram bondes elétricos subterrâneos. Ele não foi implantado. 
Resultado: a Light se desinteressou de vez pelos bondes, que deveria devolver em 1939, 
fim da concessão. Para piorar as coisas, entre 1936 e 1944, quando Fabio Prado e 
Prestes Maia tornaram-se prefeitos, os dois queriam acabar com os bondes o mais 
rápido possível, pois já consideram-nos prejudiciais ao enorme tráfego da época de 
veículos sobre rodas. E já havia muitos ônibus, que, na maioria das vezes, trafegavam 
sobre estradas e ruas não calçadas. O calçamento “em massa”, mesmo, começou no 
final dos anos 1930. 

Fonte: http://blogdogiesbrecht.blogspot.com.br/2012/09/bondes-em-sao-paulo-folha-da-
manha.html. Acesso em 21/03/16. 
  

 

TEXTO 3:  

 
  

Fonte: http://nh-style.blogspot.com.br/2014/05/rir-para-nao-chorar.html. Acesso em 
21/03/2016. 
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1ºpasso – Analisar os aspectos verbais e não verbais do texto 1, percebendo a 
dependência do contexto histórico para a compreensão do gênero. 

Objetivos: 

 tornar evidente a característica de atemporalidade da charge; 
 fazer a leitura superficial do texto imagético, a princípio, sem a contextualização 

histórica; 
 levar o aluno a sugerir que relação há entre o verbal e o não verbal na charge. 

 
Procedimentos:  

 levar o aluno a perceber o quanto o contexto histórico e social são importantes 
para compreensão do gênero; 

 possibilitar que o aluno consiga perceber as pistas deixadas pelo texto imagético. 
 

Aspectos a serem levantados: 

1. O que está sendo criticado na charge de 1947? 
2. Essa crítica poderia ser direcionada ao contexto atual? Por quê? 
3. É possível reconhecer o ponto de vista do chargista? Qual seria? 
4. Que aspectos da charge se assemelham com a situação do transporte público no 

Brasil? 
5. Apesar de você desconhecer o que estava acontecendo na época em que a charge 

foi publicada, conseguiria sugerir como o título se relaciona com a imagem? 
 
2º passo – Associação entre o texto 2 e texto 1 
 
Objetivos: 

 levar o aluno a relacionar o conteúdo presente nos dois textos; 
 propor uma releitura do texto 1, após a leitura do texto 2. 

 
Procedimentos: 

Aspectos a serem levantados: 

1. Sua interpretação sobre o título do texto 1 foi modificada após a leitura do texto 
2? 
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2. De que forma a fala do personagem “- Ah que saudades que eu tenho …” pode 

ser associada ao contexto histórico evidenciado pelo texto 2? 
 
 
 
  
3º passo – Analisar os aspectos semânticos e imagéticos da segunda charge; assim 
como propiciar a análise quanto a intertextualidade e polifonia presentes nos textos aqui 
apresentados. 

Objetivos: 

 desenvolver a percepção do aluno quanto à intertextualidade presente nos textos; 
 discutir com o aluno sobre como a figura da hipérbole pode ser utilizada como 

elemento de humor; 
 analisar a oposição entre especificidade da charge 1 e a generalização presente 

na charge 3. 
 

Procedimentos: 

Aspectos a serem levantados: 

1. O uso das aspas retrata o ponto de vista do chargista? 
2. Qual o contexto original da frase “Dois corpos não ocupam o mesmo espaço”? 
3. O ponto de vista do chargista tem como intenção ratificar ou retificar a teoria 

propagada por Isaac Newton? 
4. A imagem corrobora o ponto de vista do autor da charge ou de Newton? 
5. De que forma pode ser explicado o uso da hipérbole presente na charge? 
6. O texto 3 poderia se referir a quaisquer cidades, em quaisquer anos? Por quê? 
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ATIVIDADE 6 
 
TEXTO: 

 
Passo único: Inferenciação a partir da associação entre as linguagens verbal e não 
verbal. 

Objetivos: 

 promover a leitura da imagem, observando as primeiras impressões dos alunos; 
 estimular a capacidade do aluno na produção de inferências; 
 analisar o discurso e suas possíveis interpretações; 

Procedimentos: 

 discutir com os alunos sobre a interferência das novas tecnologias no ambiente 
escolar; 

 propor debates sobre como a Escola poderia utilizar as tecnologias atuais para 
atualização das suas práticas em sala de aula; 
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 analisar as sugestões dos alunos e levá-las ao conhecimento da direção e corpo 

docente. 
 
Aspectos a serem levantados: 
 

1. Por que a cor da escola na charge aparece em tom de cinza? 
2. Na imagem, a escola parece estar sendo “engolida” pelos prédios da lan house e 

do fliperama. O que pode ser inferido por tal imagem? 
3. “Passa-se o ponto”. O que quer dizer a expressão? 
4. A indeterminação do sujeito na frase acima nos dá uma pista sobre o ponto de 

vista do autor. Qual seria? 
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ATIVIDADE 7 
 

 
Passo único: Associação entre linguagens verbal, não verbal e contexto histórico. 

A charge é polêmica e considerada por alguns como de péssimo gosto. No 
entanto, é importante percebermos que nosso aluno deve estar preparado para construir 
suas próprias opiniões a respeito da diversidade de textos com os quais se deparará. 
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Objetivos: 

 desenvolver a capacidade de leitura crítica do aluno; 
 auxiliar a maturação ideológica do aluno diante de pontos de vista divergentes; 
 motivar a análise do discurso como um todo. 

  

Procedimentos: 

 discutir com os alunos sobre a divergência entre o ponto de vista do chargista e o 
do jornal “Folha de São Paulo” sobre o período de ditadura no Brasil; 

 apresentar a figura do jornalista Vladimir Herzog e suas atividades; 
 questionar o aluno sobre o que na imagem parece destoar de um cenário de 

férias? Por que o colorido da imagem de Vladimir Herzog destoa do tom 
acinzentado do restante da imagem? O que a palavra “segundo” permite que seja 
inferido? 
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ATIVIDADE 8 
 

TEXTO 1: 

Televisão Titãs 
Compositor: Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Tony Belloto 
  
A televisão me deixou burro, muito burro demais 
Agora todas coisas que eu penso me parecem iguais 
O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida 
E agora toda noite quando deito é boa noite, querida. 

Ô cride, fala pra mãe 
Que eu nunca li num livro que um espirro 
fosse um vírus sem cura 
Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura! 
Ô cride, fala pra mãe! 

A mãe diz pra eu fazer alguma coisa mas eu não faço nada 
A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada 
É que a televisão me deixou burro, muito burro demais 
E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais 

Ô cride, fala pra mãe 
Que tudo que a antena captar meu coração captura 
Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura! 
Ô cride, fala pra mãe! 

A mãe diz pra eu fazer alguma coisa mas eu não faço nada 
A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada 
É que a televisão me deixou burro, muito burro demais 
E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais 

Ô cride, fala pra mãe 
Que tudo que a antena captar meu coração captura 
Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura! 
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TEXTO 2: 
 

 
 Comentários iniciais: 

O diálogo intergênero entre a música Televisão e a charge de Ivan Cabral abrem 
discussão sobre a influência da televisão no pensar e agir das pessoas. O aluno deve ser 
levado a refletir sobre o quanto a televisão, a internet e outros meios de comunicação 
têm influência sobre a sua forma de pensar e seu comportamento. 

Discussões sobre ideologia podem ser fomentadas com a utilização de exemplos do dia 
a dia do aluno.  

1º passo: Refletir sobre o tema discutido na música através de análise das pistas 
linguísticas. 
Objetivos: 

 levar o aluno a refletir sobre a temática da música; 
 motivar inferências. 

Procedimentos: 

 levantar questões sobre o tema discutido no gênero: O que está sendo criticado 
pela música? Atualmente essa criticada poderia ser destinada a outro meio de 
comunicação? 

 analisar o vocábulo “burro” e suas diferentes acepções, aproveitando para 
discutir questões semânticas como linguagem figurada e linguagem 
denotativa. 
 

2º passo: Leitura do texto imagético. 
Objetivos: 

 proporcionar o desenvolvimento da percepção do aluno quanto à escolha do 
chargista em relação ao modo como os personagens envolvidos são retratados. 
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Procedimentos: 

 levar o aluno a inferir sobre alguns os seguintes aspectos da imagem:  a posição 
de quatro apoios em que se encontra a figura do homem; o fato do controle se 
encontrar distante do mesmo, representando a “falta de controle” do 
telespectador, o domínio da televisão, representado pelo “arreio”. 

 discutir sobre o quanto os meios de comunicação podem manipular opiniões 
com a intenção de favorecimento de determinado grupo social. 
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ATIVIDADE 9 
TEXTO 1: 

 
1º passo: Leitura da imagem 
 
Objetivos: 

 desenvolver a capacidade de inferência, sem considerar, inicialmente, o texto 
verbal. 

Procedimentos: 
Aspectos a serem levantados:  

1. Considerando o fato de ser um museu a respeito da política brasileira, que cargo 
ocupam os homens retratados nos quadros  do museu?   

2. A que se deve, em sua opinião, o fato de não se ter nenhuma figura feminina?  
3. O ambiente retratado é compatível com o espaço de um museu? 

2º passo: Interpretação do texto verbal associado ao não verbal 
Objetivos: 

 levar o aluno a perceber a criticidade do gênero. 
 
 



33  
Procedimentos: 

 discutir sobre o significado da palavra Copyright e sua origem; assim como 
sobre o significado da sigla PMDB; 

 analisar de forma breve a trajetória do partido político em questão; 
 levar o aluno a perceber o sentido da crítica proposta pelo chargista na 

associação entre a palavra Copyright e o partido político. 
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ATIVIDADE 10 
 
TEXTO: 

 
1º passo: Leitura do texto imagético. 
 
Objetivos: 

Levar o aluno a: 
 

 aprimorar sua capacidade quanto à leitura de imagens; 
 identificar o tema principal enfocado pela charge; 
 refletir  sobre o ponto de vista do chargista. 

 
Procedimentos: 
 

 buscar a reflexão dos alunos sobre o comportamento dos policiais em ambos os 
quadros; 

 discutir sobre os possíveis personagens implícitos na situação comunicativa: o 
morador do “barraco” e o dono da conta bancária. 
 

2º passo: Análise linguística 
 
Objetivos: 

 levar o aluno a perceber o quanto o recurso linguístico é importante para 
evidenciar o posicionamento crítico do autor; 

 apresentar ao aluno o conceito semântico de polissemia, considerando as 
diferentes acepções do verbo “quebrar” e como este se adequa às diferentes 
situações comunicativas evidenciadas nos dois quadros da charge; 

 discutir sobre o uso do sujeito desinencial como recurso linguístico utilizado a 
fim de que o autor da charge se faça presente na situação comunicativa em 
“Quero ver quebrar sigilo bancário”. 
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ATIVIDADE 11 
 
TEXTO 1: 

 
TEXTO 2: 

 
1º passo: Reconhecimento de pistas linguísticas e visuais para entendimento dos textos 
apresentados; assim como para a identificação dos recursos responsáveis pelo efeito de 
humor da charge. 
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Objetivos: 

Levar o aluno a : 

 ler a imagem, levando em consideração que parcela da sociedade brasileira está 
sendo retratada na charge; 

 refletir sobre o uso de palavras estrangeiras e o efeito ideológico destas em nossa 
sociedade; 

 compreender como o uso do estrangeirismo foi responsável pelo efeito de humor 
da charge. 
 

Procedimentos: 

 levantar questões como: A quem os personagens da charge representam? O 
significado original da palavra seria utilizado pelos que estão representados? O 
novo sentido proposto está relacionado às condições socioeconômicas dos 
personagens? 

 apresentar ao aluno o conceito da palavra estrangeirismo e como, em alguns 
casos, o seu uso pode vir carregado de ideologias; 

 apresentar a acepção original da palavra estrangeira overbooking;  
 levar o aluno a perceber a criticidade e, ao mesmo tempo, o efeito de humor 

provocado pela atribuição de um novo significado dado palavra estrangeira 
overbooking; 

 discutir sobre a supervalorização de palavras estrangeiras em nossa sociedade; 
 incentivar que os alunos identifiquem outras palavras de origem estrangeira 

utilizadas por nós, avaliando se existiriam sinônimos que, semanticamente, 
fossem capazes de conservar a mesma acepção dessas. 
 

2º passo: Promoção de debates sobre a seguinte manchete relacionada ao tema: 
 
Texto 3: 

Professora da PUC debocha de ‘passageiros pobres’ em aeroporto 
Professora da PUC posta no Facebook crítica contra pobre em avião. Após 
repercussão negativa, Rosa Maria Meyer pediu desculpas e bloqueou sua conta na 
rede social 
Fonte:http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/professora-da-puc-debocha-de-
passageiros-pobres-em-aeroporto.html. Acesso em 19/05/2016.  
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ATIVIDADE 12 
 

TEXTO: 

 
 Passo único: Apresentação do quadro “O Grito” de Edvard Munch e discussão sobre o 
efeito que a obra produz. 

Objetivos: 

Levar o aluno a 

 associar a expressão retratada no quadro e a notícia dada pela televisão; 
 identificar o ponto de vista do autor pela relação existente entre o texto verbal e 

o não verbal; 
 discutir o sentido da expressão “fichas sujas” e fato que a originou. 

Procedimentos: 

 levantar questões como: o que significa a sigla STF? Que outra expressão deu 
origem ao uso do termo “fichas sujas”? Que fato popularizou o uso de tais 
expressões? 
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Comentários: 
“Ficha Limpa” é uma Lei – projeto, no passado Decreto Lei do Povo ou Lei 
Complementar nº. 135 de 2010 é uma legislação brasileira que foi emendada à Lei das 
Condições de Inelegibilidade ou Lei Complementar nº. 64 de 1990 originada de um 
projeto de lei de iniciativa popular idealizado pelo juiz Márlon Reis entre outros juristas 
que reuniu cerca de 1,6 milhão de assinaturas com o objetivo de aumentar a 
idoneidade dos candidatos. 
A lei torna inelegível por oito anos um candidato que tiver o mandato cassado, 
renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado (com 
mais de um juiz), mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ficha_limpa 
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ATIVIDADE 13 
 
TEXTO:  

 
  
1º passo:  Pela leitura dos textos verbal e não verbal, os estereótipos são reforçados pela 
charge e servirão como base para a construção da crítica. 
 

Objetivos: 

Levar o aluno a 

 perceber os estereótipos reforçados; 
 identificar o ponto de vista sobre educação evidenciado na charge; 
 identificar o objeto da crítica. 

 

Procedimentos: 

Questionar o aluno sobre: 
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 como os alunos das redes pública e particular são vistos pela sociedade? 
 como preconceitos contra o negro são reforçados pela charge? Quais elementos 

linguísticos e imagéticos contribuem para isso? 
 a imagem da lâmpada, referente ao pensamento do aluno da rede privada, está 

relacionada a fatores positivos ou negativos? (peça para que o aluno explique 
com suas palavras, buscando referências em outros gêneros) 

 a imagem da lamparina, referente ao pensamento do aluno da rede pública, nos 
remete a algo antiquado, ultrapassado ou algo novo e moderno? 

 caso os personagens fossem trocados, a charge conservaria o efeito inicial? Por 
quê? 

  

2º passo: Apresentar ao aluno as leis que regem a educação no Brasil a fim de informá-
lo sobre seus direitos e deveres enquanto estudante, seja da rede pública ou privada. 
 
Objetivos: 
 

 possibilitar que o aluno conheça seus direitos e deveres enquanto estudante. 
Procedimentos: 

 fazer a leitura com os alunos das Leis de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional; 

 analisar o que tem sido colocado em prática e o que ainda precisa ser colocado. 
 

Comentários:  
O professor deve avaliar o efeito que a atividade proposta poderá causar na autoestima 
dos alunos, quando trabalhadas na rede pública de ensino. Todas as atividades devem 
ser trabalhadas de modo que o objetivo principal seja sempre motivar e empoderar o 
aluno em relação ao contexto vivenciado por ele. 
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ATIVIDADE 14 
 

TEXTO:  

 
 Passo único: Elementos linguísticos e não linguísticos devem ser explorados a fim de 
que o aluno compreenda o caráter de “humor” presente na charge. 

Objetivos: 

Possibilitar que o aluno 

 perceba como elementos verbais e não verbais contribuem para que o texto se 
torne engraçado; 

 identifique a importância do advérbio “só” para reforçar a mensagem a ser 
transmitida. 

  
Procedimentos: 

Questionamentos a serem feitos: 

1. Qual o tema tratado pela charge? 
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2. Que personagem conhecido está sendo representado na charge? Que 

características do personagem facilitaram o reconhecimento dele? Sua expressão 
revela algo favorável ou desfavorável ao seu governo? 

3. De que forma as perguntas dos demais personagens envolvidos se relacionam 
com o que está sendo criticado? 

4. Caso separássemos por conhecimentos específicos, cada pergunta feita se 
relacionaria com uma disciplina a ser ensinada na escola. Quais seriam? 

5. O uso do advérbio “só” reforça que aspecto da charge? 
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ATIVIDADE 15 
TEXTO: 

 
1º passo: Posicionar o aluno historicamente, apresentando-lhe o significada da imagem 
da suástica e todo o período histórico representado pela imagem. 
 
Objetivo: 
 

 contextualizar o aluno historicamente. 
Procedimentos: 

 apresentar aos alunos  trechos do filme “A lista de Schindler” e trechos do livro  
“O Diário de Anne Frank”; 

 apresentar notícias sobre as condições de funcionamento de hospitais públicos 
brasileiros. 
 

2º passo: Estabelecer relações de comparação entre SUS e o significado da imagem da 
suástica. 
 
Objetivos: 

 levar o aluno a perceber que elementos estão sendo alvo de comparação; 
 possibilitar que o aluno seja capaz de construir opinião acerca da comparação 

realizada pelo chargista. 
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Procedimentos: 

Questões a serem levantadas: 

1. Quais semelhanças podem ser observadas entres as duas situações tratadas pelo 
texto? 

2. A quem se destina a crítica feita pela charge? 
3. Em sua opinião o chargista exagerou na crítica? Por quê? 

 
 

ATIVIDADE 16 
TEXTO: 

 
1º passo: Leitura de imagens e análise de aspectos polifônicos presentes no gênero. 
 
Objetivos: 

Levar o aluno a refletir sobre 

 quem os personagens da charge representam e que aspectos imagéticos nos 
fornecem pistas sobre isso; 

 qual o alvo da crítica do chargista. 
 

Apresentar ao aluno 

 o conceito de polifonia; 
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 trechos da Constituição Brasileira. 

 
Procedimentos: 

 Na fala “todo brasileiro tem direito à moradia” o personagem assume uma “voz” 
que não é a sua. O aluno deve ser estimulado a identificar tal autoria; 

 Questionar o aluno sobre a intenção do chargista quanto à forma de retratar os 
personagens e ao ambiente em que se encontram. Por que a leitura de um trecho 
da Constituição brasileira e as condições dos personagens tornam-se objeto de 
irreverência da charge? 

 
 

2º passo – Possibilitar a leitura de trechos da Constituição Brasileira. 
 
Objetivos: 

 informar os alunos sobre os direitos e deveres de todo brasileiro; 
 levar os alunos a avaliar se o que está no “papel” corresponde à realidade 

vivenciada por eles em seu dia a dia. 
 

Procedimentos: 

 ler os trechos da Constituição com o aluno; 
 pedir que eles exemplifiquem o cumprimento ou não de cada trecho com algo 

que tenham vivido na prática; 
 refletir sobre o quanto nossos direitos e deveres são respeitados; 
 levar o aluno a sugerir como podemos colaborar para que a Constituição seja 

respeitada. 
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ATIVIDADE 17 
 
TEXTO: 

 
Passo único: Levar o aluno a perceber a importância dos recursos linguísticos na 
significação do texto. 
 
Objetivos: 
 

 apresentar a figura da ironia como recurso de humor no texto chargístico; 
 apresentar ao aluno o conceito de slogan e suas principais características; 
 possibilitar que o aluno desenvolva sua capacidade de associação entre o texto 

verbal e não verbal. 
 

Procedimentos: 
 
Levantar os seguintes questionamentos: 

1. A crítica da charge é direcionada a quem? O que comprova tal direcionamento? 
2. Qual o tema da charge? 
3. Quem são os personagens principais do texto? 
4. O uso do pronome possessivo na primeira pessoa do plural nos remete a uma 

situação que está sendo controlada pelas autoridades? 
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ATIVIDADE 18 
TEXTO 1: 

 
1ºpasso: Fazer inferências pautadas no texto verbal 
Objetivos: 

 levar o aluno a ler as entrelinhas do texto escrito; 
 possibilitar que o aluno perceba a importância dos recursos linguísticos na 

inferência textual. 
Procedimentos: 

 levar o aluno a perceber que o uso da palavra “sem” já torna evidente o 
pressuposto de que no país há miséria; 

 fazer com que o aluno reflita sobre a que lugar se remete o advérbio “aí”; e sobre 
qual teria sido a intenção do chargista ao preferir o uso do advérbio em 
detrimento ao uso de um substantivo próprio; 

 a Disneylândia sonhada pela personagem do menino tem uma representatividade 
social, qual seria? 
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2º passo: Leitura do texto imagético. 
Objetivo: 

 levar o aluno a realizar inferências a partir do texto não verbal. 
Procedimentos: 
Apresentar as seguintes questões ao aluno: 

1. Quais são os indícios de que os personagens são provenientes de classe social 
desfavorecida? 

2. Em sua opinião, a expressão facial da personagem reflete qual expectativa sobre 
o propagado? 

3. O que torna evidente a autoria do plano “Brasil sem miséria”? 
 
 ATIVIDADE 19 
 
TEXTO 1: 
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TEXTO 2: 

 
  

Objetivos: 

 levar o aluno a estabelecer associações para que se perceba o objeto da crítica 
presente nas charges. 

 
 
 
 
Procedimentos: 

 promover debate com os alunos sobre o tema redução da maioridade penal e 
suas possíveis consequências; 

 levar o aluno a refletir sobre qual seria o posicionamento dos autores acerca do 
tema e quais os indícios desse posicionamento presentes nos textos; 

 o fato da figura da Super Nanny ser mencionada no texto 1 nos remeteria a que 
personagens implícitos ao quadro chárgico? Por que tal figura significaria um 
“reforço” para o policial? 

 levar o aluno a sugerir que medidas poderiam ser tomadas para redução da 
criminalidade no país em substituição à redução da maioridade penal? 
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ATIVIDADE 20 
 

TEXTO: 

 
1ºpasso: Promoção de inferências pela associação entre texto imagético e escrito. 
 
Objetivos: 
 

 possibilitar que o aluno relacione o título à real temática abordada; 
 levar o aluno a inferir não só a partir da imagem, mas também pelo uso de 

recursos linguísticos “carregados” de criticidade. 
 

Procedimentos: 

Questões a serem levantadas: 

1. Qual a temática do texto? 
2. Qual a crítica feita pelo autor? 
3. A imagem sem o texto verbal cumpriria o objetivo na transmissão da 

mensagem? 
4. A realidade tratada pelo chargista atinge a que parcela da sociedade? Tal 

realidade evidencia a forma como a educação é tratada no país? 
5. Que sentimentos podem ser percebidos pela expressão dos personagens 

envolvidos na situação comunicativa? 
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6. Em que trecho específico da fala da professora, a imagem torna-se fundamental 

para a compreensão da charge? 
 

2º passo: Consultar leis referentes à educação que definam o número máximo de alunos 
por sala de aula e levá-los a observar se na prática tais leis são respeitadas. Nesta 
atividade é interessante que a vivência do aluno seja utilizada para exemplificação. 
  

 


