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Resumo     A leitura é uma das maiores preocupações 

na escola, em todas as disciplinas. Sendo 

assim, desenvolvemos uma proposta 

pedagógica que promova situações de leitura, 

em que os alunos possam utilizar seus 

conhecimentos prévios para a leitura crítica. 

Esta proposta de trabalho esta pautada nas 

teorias de Roxane Rojo, Bakhtin Dolz e 

Schneuwly, onde apresentamos uma 

sequência didática com atividades modulares 

que integrem a leitura do gênero textual 

Charges utilizando se de jornais e internet 

como suporte e da rede social Facebook como 

ferramenta pedagógica. Esta produção didático 

pedagógica tem como objetivo levar o aluno a 

ler charges presentes na esfera jornalística e 

na internet, realizando leitura crítica dos temas 

em repercussão na mídia. Será aplicado em 

uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, 
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do Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado 

– Ensino Fundamental, Médio e Técnico 

Profissionalizante, localizado no município de 

Apucarana. 
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Formato Sequência Didática 

Público-alvo Alunos do 9º Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Heitor Furtado. 

Localização Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado 
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                      APRESENTAÇÃO 

 

 

      PREZADO PROFESSOR (A):  

 

Esta Sequência Didática se constitui enquanto produção didático-

metodológica do projeto de intervenção pedagógica, intitulado “A Prática da Leitura 

de Charges na Esfera Jornalística e na Internet”, e  tem por objetivo despertar a 

atenção e  curiosidade, do aluno pela leitura de charges. 

A Charge é um gênero discursivo da esfera social de comunicação 

Jornalística, e é um texto que circula constantemente na internet. Esse tipo de 

gênero é também conteúdo básico de Língua Portuguesa nas DCO (Diretrizes 

Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a Rede de Ensino- Língua 

Portuguesa). 

Tendo em vista que as charges aparecem frequentemente nas avaliações 

externas, como ENEM, PROVA BRASIL/SAEB/SAEP apresentando índices de 

dificuldade preocupantes, no que diz respeito à dificuldade de leitura e compreensão 

dos enunciados pelos alunos, faz-se necessário trabalhá-las de forma inovadora, 

para que assim os alunos tanto de ensino fundamental quanto do ensino médio 

passem a ter maior contato com esse gênero. 

Sendo assim, a prática de leitura de charges permitirá ao aluno 

compreender temas debatidos socialmente e que circulam cotidianamente nas 

páginas e sites de internet, pois esse veículo de comunicação vem a cada dia 

tomando espaço na sociedade e pode levar o aluno a ampliar seu conhecimento de 

mundo, bem como a melhorar a  leitura critica dos textos a que tem acesso.  

                 Desse modo, ao sofrer a intervenção pelo (a) professor (a) dentro da 

perspectiva interacionista discursiva de leitura, tornar-se-á mais eficaz para o (a) 

aluno (a) desenvolver a prática da leitura crítica e continuar seu processo de 

letramento. 

 

A Autora. 
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                               INTRODUÇÃO 

 

                                      Gênero discursivo: charge 

 

  De acordo com o dicionário Houaiss (2001), a charge é um desenho 

humorístico com ou sem legenda ou balão, veiculado pela imprensa e tendo por 

tema acontecimentos atuais, que comportam críticas e focalizam, por meio de 

caricatura, uma ou mais personagem envolvidas. O termo charge vem do francês, de 

chargear, carregar e até mesmo atacar violentamente o caráter de alguém ou algo 

para torna-lo ridículo. 

Já Romualdo define charge como: 

 

                                      um tipo de texto que atrai o leitor, pois, enquanto  imagem, é de 

rápida leitura, transmitindo múltiplas  informações de forma 

condensada. Além da facilidade de leitura, o texto chárgico 

diferencia-se dos demais gêneros opinativos por fazer sua crítica 

usando constantemente o humor. (Romualdo 2000, p.5) 

 

 

O gênero charge configura-se como texto que retoma os fatos, e os acontecimentos 

em geral políticos e, por meio do humor lança críticas ou observações que levam o 

leitor atento a buscar a relação imediata com o contexto em que se encontra 

inserida.   

 Esse tipo de texto tem caráter temporal, trata com ironia fatos do dia, fazendo uso 

de metáforas, combinando linguagem verbal a não verbal, enriquecida pela 

caricatura, meio que se utiliza dos traços carregados em exagero nos desenhos 

causando efeitos cômicos, grotescos ou irônicos, levando o leitor a reconhecer 

rapidamente o personagem caricaturado.  Ao destacar um determinado personagem 

ou fato histórico, o produtor/chargista trata de um fato polêmico com descontração, 

deixando sempre uma informação implícita ou algo subentendido levando o leitor a 

refletir sobre o assunto.  Conforme Oliveira (2001, p. 266), “pelo humor, ele se 

inscreve como leitor do mundo e convida seus interlocutores a partilhar suas leituras; 

é, pois um formador de opinião”. 



 
 

8 

A charge tem lugar de destaque em jornais, revistas e na Internet, possibilitando 

ampla leitura interpretativa por se constatar a presença da linguagem, da história e 

da ideologia além de fazer referência a outros fatos, acontecimentos ou até mesmo a 

outros textos.  

Segundo Romualdo (2000, p.21), “por focalizar mais uma realidade específica, as 

charges se prendem mais ao momento, tendo, portanto, uma limitação temporal”. 

Por esse motivo, elas são suscetíveis a “perda de validade”, dificultando ao leitor a 

retomada do acontecimento que a originou. 

 

        O Facebook e a Internet como Recurso Pedagógico 

O Facebook é atualmente um grande canal de comunicação, uma rede social que 

reúne pessoas a seus amigos e àqueles com quem trabalham, estudam e convivem.  

As pessoas participam do Facebook para manter contato com seus amigos, carregar 

um número ilimitado de fotos, compartilhar links e vídeos e conhecer mais a respeito 

dos usuários. Qualquer pessoa pode participar, basta somente um e-mail válido 

(ALVES, 2010). 

Apesar de muitos professores utilizarem as redes sociais como ferramenta 

pedagógica, Ferreira, Corrêa e Torres (2012, p. 10) ressaltam que elas não foram 

criadas com objetivos educacionais, embora estejam sendo usadas como ambiente 

virtual de aprendizagem, pois favorecem a aprendizagem colaborativa por meio da 

troca de saberes, sendo que o aluno demonstra mais segurança ao realizar suas 

leituras, argumentando e “comentando” as publicações em outras páginas, o que o 

leva a posicionar-se como sujeito crítico. Para Silva e Cruz (2013), que realizaram 

pesquisa com uso do Facebook, como ferramenta pedagógica, os alunos 

mostraram-se mais seguros e confiantes no âmbito da argumentação e da escrita, 

posicionando-se como leitores críticos e participativos em relação aos conteúdos 

aplicados. 

No Facebook os “grupos” criados são comunidades virtuais que estabelecem 

relações no ciberespaço com interesses em comum, que buscam alcançar objetivos 

específicos. Para Lévy (1999, p. 29): 

  

                                     O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário, 

apresenta-se como um instrumento dessa inteligência coletiva. […] 

Os pesquisadores e estudantes do mundo inteiro trocam ideias, 
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artigos, imagens, experiências ou observações em conferências 

eletrônicas organizadas de acordo com interesses específicos.  

 

 

Dessa maneira, Patrício e Gonçalves (2010) afirmam que as tecnologias de 

informação e comunicação, em especial os softwares colaborativos disponibilizados 

por meio da internet, fazem parte da rotina dos jovens.  Os alunos já estão 

familiarizados com as redes sociais e mesmo que não queiram misturar educação 

com lazer, já sabem explorar esses recursos. Podemos observar esse 

comportamento cotidianamente no espaço escolar, onde a insistência dos alunos em 

usarem seus aparelhos eletrônicos causa polêmica e gera discussões sobre o 

assunto.  Segundo Boyd et al.(2008, p. 211)  as redes sociais podem ser definidas 

como: 

 

Serviços baseados na web que permitem aos indivíduos: construir 

um perfil público ou semi-público dentro de um sistema limitado; 

articular uma lista de outros usuários com quem eles compartilham 

uma conexão; ver e navegar na sua lista de conexões e aquelas 

feitas por outras pessoas dentro do sistema. A natureza e 

nomenclatura dessas conexões podem variar de site para site.    

 

                                                                                           

De acordo com Oliveira (2011), a Ad Planner Top 1000 Sites3 que registra os sites 

mais acessados do mundo, por meio do mecanismo de busca do Google, divulgou 

em julho de 2011, que o Facebook apareceu como 1º colocado, com 590 milhões de 

visitantes. Por ser uma rede social que estabelece ligação entre os membros do 

grupo conectando pessoas e proporcionando comunicação, o Facebook pode ser 

explorado como ferramenta pedagógica importante,  principalmente na promoção da 

colaboração no processo educativo, e ainda, permite a construção crítica e reflexiva 

de informação e conhecimento (FERNANDES, 2011).  Em 2014, Artur Eickmann, 

diretor de mídia, e Márcio Cavalheiro, diretor comercial, ambos da AMA 

Comunicação para a Internet, afirmaram em palestra sobre “A Evolução das redes 

sociais e seus novos comunicadores”, em Recife, que atualmente, o Facebook 
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detém 73% da parcela do mercado e a tendência é que esse quantitativo cresça. 

Mais de 1/3 dos usuários da página são da América latina. 

  

O Facebook foi instituído em 2004, com o objetivo de criar um site de 

relacionamentos em que os alunos da universidade de Havard poderiam 

compartilhar fotos, comentários de festas, fazer novas amizades e ter um ambiente 

virtual para interagir com amigos. Para participar o usuário tinha que ter endereço 

eletrônico (E-mail) da universidade. ( BOYD et al., 2008, p.218).                                                                                    

 

Nesse sentido, Capobianco (2010) ressalta que as ferramentas tecnológicas 

oferecem recursos para potencializar os processos na área de educação, abrindo 

novas possibilidades para complementar o ensino formal. Silva e Cogo, (2007) 

enfatizam que esses novos instrumentos vem ampliando a interatividade e a 

flexibilidade de tempo no processo educacional, por isso é possível fazer uso das 

redes sociais para contribuir no processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

               O uso da internet como suporte na sala de aula  

 

O uso da Internet na escola é exigência da cibercultura, isto é, do novo ambiente 

comunicacional-cultural que surge com a interconexão mundial de computadores em 

forte expansão no início do século XXI. Novo espaço de sociabilidade, de 

organização, de informação, de conhecimento e de educação. SILVA, (2003).  Por 

meio do uso desse acesso, de maneira direcionada, planejada e contextualizada      

professor e aluno podem inaugurar uma nova forma de construir saberes.  

 

                                        [...], a Internet é uma rede em constante evolução. Ela é 

fundamentalmente inacabada. Suas regras básicas, os protocolos 

principais, são abertos  e desenvolvidos colaborativamente. Seus 

dois elementos estruturantes, (...) foram a reconfiguração constante 

e a recombinação das tecnologias e dos conteúdos. Na Internet é 

possível criar não apenas novos conteúdos e formatos, mas, 

principalmente, é permitido criar novas soluções tecnológicas, 
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desde que se comunique com os protocolos principais da rede. 

(Silveira, 2008, p.35) 

 

 

 Como vivemos na era da mobilidade, podemos observar que as pessoas estão dia a 

dia se conectando mais a internet. O avanço tecnológico desenvolve aparelhos 

eletrônicos cada vez mais sofisticados, permitido a navegação mais rápida e precisa. 

A tecnologia permite diferentes formas de relacionamentos e comunicação no 

mundo. Percebemos esse comportamento nos jovens e adolescentes, dentro do 

espaço escolar, que vivem no universo digital. ROJO, (2010) apresenta: 

 

                                      Vivemos a era das linguagens líquidas, a era do networking, ou 

relacionamento. Nesta era, competências variadas são exigidas para 

realizar o que Santella (2007:78) chama de “criações conjugadas”. 

Falamos em mover o letramento para os multiletramentos. Em deixar 

de lado o olhar inocente e enxergar o aluno em sala de aula como 

nativo digital que é um construtor colaborador das criações 

conjugadas na era das linguagens líquidas. 

 

 

Atualmente, são muitos os sites de rede social, que atraem as pessoas devido a 

facilidade de comunicação, e pelo acesso instantâneo as informações, 

proporcionado pela conectividade móvel, e pela velocidade de navegação na web. 

Sendo o aluno um nativo digital, conforme cita Rojo, sabemos da importância da 

escola abrir espaço para o letramento digital. 

 

O volume de informações que circula na sociedade, constantemente superado, 

impõe a cada dia “novos parâmetros para a formação de cidadãos” (ROJO, 2009). 

Nesse contexto de mudanças aceleradas, as “novas tecnologias diversificam e 

complexificam continuamente as práticas de linguagens, os perfis dos sujeitos 

letrados e as ideologias sobre o papel da leitura e da escrita” (BUZATO, 2009: 12) 

 

Conforme Almeida (2008), com a evolução da tecnologia veio a evolução da internet, 

hoje muito mais veloz.  Segundo (Primo, 2007), o modelo original da Internet ou Web 

1.0 distribuía informações atualizadas e propiciava a troca instantânea de 
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mensagens, transformou-se na Web 2.0 que é um modelo de geração de produtos 

hipermidiáticos concebidos em co-autoria em redes periféricas distribuídas. Para 

ALMEIDA (2008, p 06), 

 

                                      Do poder de criação e colaboração da internet propiciada pela Web 1.0 e da ampliação da 

conexão em banda larga surgiu a web 2.0, que expande em escala mundial o potencial de 

interação não só com as informações, mas também com pessoas de todas as partes do 

mundo, que têm a oportunidade de compartilhar informações e                                                            
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                      SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE LEITURA DE CHARGES  

 

Apresentando o gênero textual a ser trabalhado: 

 

 

 

1- Conhecendo e relembrando os gêneros discursivos: 

 

1- O que você entende por gêneros discursivos? 

2- Para que eles servem? 

3- Que gêneros discursivos você se recorda de ter estudado até esse momento? 

4- Você conhece algum outro gênero discursivo que ainda não estudou? 

5- Você sabe dizer de qual esfera de circulação eles fazem parte? 

6- Quais os gêneros textuais que você costuma utilizar  seu dia a dia? 

 

 

Observação:  

Professor: Leve para a sala de aula um pen drive, contendo alguns exemplos de 

gêneros para serem  apresentados  aos alunos. Salve em um  pen-drive,  modelos 

de gêneros textuais para discutir com os alunos, sobre  as características destes 

textos. Utilize a tv pen drive  ou data-show. A cada texto apresentado questionar os 

alunos a fazerem comentários a respeito do texto. 

1º momento: 

Professor! 

Antes de iniciar esta sequência didática com charges, é importante que você faça 

com seus alunos uma retomada breve sobre os gêneros discursivos vistos por eles 

até o momento, para que possam refletir e compreender a diversidade de gêneros 

que eles costumar ver em seu cotidianos e que   circulam em nossa sociedade. Para 

isso, você pode formar pequenos grupos e solicitar a eles que respondam algumas 

questões sobre este assunto. 
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2º momento: Produção inicial 

Professor! 

Verificar o conhecimento dos alunos sobre o gênero Charge. 

 

 

 

 

 

Exercícios de leitura de charges:  

 

 

1- Observe as charges e responda as questões: 

 

TEXTO 1 : 

                                     

                 

 

http://humildadeesolidariedade.blogspot.com.br/2012/06/charges-politicas.html 

Acesso em: 05/10/2014  

 

           TEXTO 2: 

 

 

http://humildadeesolidariedade.blogspot.com.br/2012/06/charges-politicas.html


 
 

15 

 

          

          http://historiasylvio.blogspot.com.br/2014/09/eleicoes-2014.html 

          Acesso em: 05/10/2014 

 

a) Qual o tema abordado nos textos acima?  

b) Qual a relação entre os dois textos? 

c) Onde encontramos esses textos em nosso cotidiano? 

d)  Você costuma fazer leitura desses tipos de textos? Eles despertam seu 

interesse? Justifique. 

e) Os assuntos dos textos são atuais? Eles afetam sua vida? 

f) O que representam os personagens?  

g) Qual o  contexto histórico /social que  autor da  charge  retrata? 

h) De que forma você acha que o assunto abordado nas charges  contribui  para 

sua formação enquanto cidadão? 

 

 

 

 

http://historiasylvio.blogspot.com.br/2014/09/eleicoes-2014.html
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2- Qual o assunto tratado na charge abaixo: 

 

                
                                                         https://www.google.com.br/ 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Trabalhando com oralidade: 

 

1-  Para apresentar o gênero charge aos alunos, o professor poderá perguntar a 

eles: 

 

a-  O que vocês sabem sobre charges? 

b- Em que suportes  as charges são veiculadas? 

c- A charge é um texto constituído por linguagem verbo-visual, mas principalmente 

https://www.google.com.br/
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por imagens. Por que é importante aprender a ler imagens? 

d- As charges se assemelham às histórias em quadrinhos? Em que sentido? 

e- Que tipo de linguagem predomina nas charges? Linguagem coloquial (informal), 

Linguagem formal, ou as duas de acordo com a intenção do autor? 

 

 

 

 

2. O professor deverá reproduzir para os alunos a cópia da charge abaixo. E a 

seguir, analisá-la oralmente com os alunos.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:  

http://maryvillano.blogspot.com/2009/04/violencia-na-escola.html) 

 

Para ajudá-la a analisar a charge com os alunos, veja as questões abaixo. 

 

a- Qual é o tema da charge lida? 

b- De acordo com a charge, a violência é um fato. Qual é o contexto histórico-social 

em que se insere esse fato? 

c- Observe as imagens utilizadas na charge. Por que a professora não tem coragem 

de dizer a nota para o aluno? Explique como você chegou a essa conclusão. 

http://maryvillano.blogspot.com/2009/04/violencia-na-escola.html
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d- O que produz o efeito humorístico na charge lida? 

e- Conclua: qual é a realidade social representada pela charge?  

 

3º momento: Atividade de pesquisa. 

Professor! 

Após verificar o conhecimento dos alunos sobre o gênero Charge, organize-

os em duplas ou como você preferir. Peça-lhes que recortem charges de 

jornais e revistas e respondam as perguntas do roteiro, por escrito. Depois 

disso, eles irão apresentar oralmente para a classe a  análise realizada.   

Roteiro de análise: 

- Quem são os interlocutores desse tipo de  texto? 

- Qual o objetivo da charge? 

- Qual e o suporte  do texto 

- Quem produz esse tipo de texto? 

- Que  linguagem foi utilizada, humorística, irônica? 

- Qual é a mensagem implícita presente na charge? 

 

 

3- Observe a charge abaixo e responda : 
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https://goo.gl/XwV9yb 

 

a- Quais  os elementos não verbais presentes nesse texto e quais são seus  

significados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 b- Qual a mensagem transmitida nesta charge?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________    

 

c- A utilização da linguagem verbal no texto contribuiu para a compreensão do 

texto? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

https://goo.gl/XwV9yb
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 d- Qual a relação existente entre a mensagem em linguagem verbal e não-verbal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e - Por que você acha que os astronautas disseram que a placa de área preservada 

era usada só para enfeitar a terra?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

f - Qual é o humor da charge?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4– A crítica desta charge refere-se a  que? 

 

a) (   ) educação do povo brasileiro.  

b) (   ) ao não cumprimento das  leis de trânsito.  

c) (   ) a  falta de consciência dos astronautas por  poluírem o espaço?  

d) (   ) a preservação do meio ambiente. 

 

5- Podemos dizer que o assunto abordado na charge é atual e polêmico? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6-  Por que esta escrito “ arqueologia” na roupa dos astronautas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7-  Onde esta centrada a ironia nesta charge? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8- (Enem-Mec /2012) Observe a charge abaixo e responda: 

  

 

Disponível em: www.ivancabral.com.br 

 Acesso em: 27 fev. 2012. 

 (Foto: Reprodução/Enem)  

 

  O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais 

e  recursos de linguísticos. No  contexto  da ilustração,  a frase proferida recorre á: 

 

a- polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para 

transmitir a ideia que pretende veicular. 

http://www.ivancabral.com.br/
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b- ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”. 

c- homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre 

e o espaço da população rica. 

d-  personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. 

e- antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de 

descanso da família. 

 http://educacao.globo.com/provas/enem-2012/questoes/103.htm 

Acesso em 05/11/2014 

9- Leia a charge a seguir e em seguida assinale as alternativas corretas: 

 

                 

 

                                http://genildoronchi.blogspot.com.br/ 

 

a- (    ) o  autor esta criticando o amigo por não saber passar  roupas. 

b- (    ) o humor presente nesse texto esta relacionado com o fato do rapaz ter 

passado somente a metade da camisa para economizar energia. 

c- (    ) a  charge se refere a um tema atual e polêmico. 

http://educacao.globo.com/provas/enem-2012/questoes/103.htm
http://genildoronchi.blogspot.com.br/
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d- (    )  o autor da charge esta  ironizando o fato de chegamos ao absurdo, para 

economizar energia,  devido a crise econômica e crise nas companhias de energia 

elétrica. 

e- (    )  o autor usou a linguagem coloquial para realçar o humor na charge. 

f- (   ) a ilustração  na charge é auto explicativa e  não necessitaria da linguagem 

verbal. 

  

10- Leia atentamente a notícia abaixo e compare-a com a charge do cartunista 

Genildo. 

 

 Ameaça de extinção  

Morre um dos últimos rinocerontes-brancos do norte 

Gabriel Garcia - INFO Online - 23/10/2014  

 

 Morre um dos últimos rinocerontes-brancos do norte 

 

 

 

Um dos últimos rinocerontes-brancos do norte (Ceratotherium simum cottoni) morreu 

no Quênia no sábado (18), segundo uma entidade que cuida da preservação dessa 

espécie. 
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Restam na Terra seis rinocerontes-brancos do norte, deixando o animal próximo da 

extinção. 

Batizado de Suni, o rinoceronte de 34 anos foi encontrado morto na reserva Ol 

Pejeta, a 250 quilômetros de Nairobi. 

A entidade afirmou que Suni não foi caçado, mas a causa de sua morte ainda não 

está clara. Ele era um dos dois últimos machos reprodutores da espécie. 

Nascido em um zoológico da República Tcheca, Suni foi trazido para o Quênia junto 

com outros quatro rinocerontes-brancos do norte. 

A intenção da entidade que luta pela preservação da espécie era criar uma reserva 

que fornecesse condições para que os animais pudessem se reproduzir. 

Mas, apenas no ano passado, 59 rinocerontes foram mortos por caçadores no 

Quênia. O chifre do animal é vendido por até 65 mil dólares em mercados de rua na 

Ásia.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/morre-um-dos-sete-ultimos-

rinocerontes-brancos-norte-807598.shtml 

 

Acesso em 29/10/2014 

 

TEXTO 2: 

 

                  

           http://genildoronchi.blogspot.com.br/2015/04/a-revolta-dos-rinocerontes.html 

 

 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/morre-um-dos-sete-ultimos-rinocerontes-brancos-norte-807598.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/morre-um-dos-sete-ultimos-rinocerontes-brancos-norte-807598.shtml
http://genildoronchi.blogspot.com.br/2015/04/a-revolta-dos-rinocerontes.html
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Após a leitura da notícia e da charge, assinale verdadeiro ou falso nas questões 

apresentadas: 

 

(   ) A matéria jornalística, se refere a prática da caça aos rinocerontes pelo alto valor 

comercial do chifre. 

(   ) A caça aos rinocerontes é uma prática comum em todos os países. 

(   ) A charge chama a atenção pelo humor , mostrando a vingança dos rinocerontes. 

(  ) Esta matéria foi publicada para informar o leitor sobre a preocupação dos 

ambientalistas com a caça aos rinocerontes. 

(    ) O objetivo do chargista era somente divertir o leitor com o texto não-verbal. 

(    ) Na charge o artista critica a caça ilegal. 

(    ) Os chargistas criam seus textos partindo de uma notícia polêmica. 

 

4º momento: As Charges na Internet e no facebook. 

Professor! 

Aula no laboratório de informática. 

Verifique com seus alunos se todos já possuem conta google, pois neste 

momento vamos usar a  internet e a rede social de facebook para veicular as  

charges produzidas pelos alunos. 

Convide a turma para ir ao laboratório, caso haja algum aluno que não possua 

endereço eletrônico, auxilie-o na criação de um. Veja também se todos 

possuem conta no FACEBOOK, pois vamos utiliza-la como plataforma de 

estudo. 

 

 

1º Passo; 

Criando conta no Google: 

 

Acesse o link: 

https://support.google.com/accounts/answer/27441 

 

https://support.google.com/accounts/answer/27441
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2º Passo; 

Criando página de Facebook 

 

 

 

 

 



 
 

27 

                                                                                                                                                                                                

Produzindo charge:  

 

Atividade 1: Recentemente um  leão chamado Cecil, foi morto por um caçador 

americano no  Zimbábue, esta notícia tomou repercussão internacional pela 

barbárie. 

Pesquise em jornais ou na internet sobre este assunto e faça uma charge criticando 

este fato. 

 

Atividade 2 : Pesquisem sobre um assunto que esta sendo repercutido na mídia e 

gerando discussões, produza uma charge sobre este assunto. Não esqueça  de 

observar os recursos utilizados para a produção de uma charge, como: ironia, 

humor, criticidade e o recursos visual do texto: desenho, onomatopeias, e balões de 

diálogo. 

Poste sua pesquisa e sua charge no facebook e comente a postagem de um 

participante do grupo. 

 

6º momento: Compartilhando e comentando no 

facebook. 

Professor! 

5º momento: Produção de Charge 

Professor! 

Você trabalhou com seus alunos os características do gênero charge, eles já  

analisaram vários textos, observaram as características do texto e já tem mais 

facilidade para compreender o assunto abordado nelas. 

Então, agora e hora de levá-los a desenharem charges. Para isso solicite a 

eles, que em duplas, escolham um texto informativo que esteja causando 

polêmica na mídia e produzam uma charge sobre o assunto escolhido. Este 

trabalho pode ser realizado interdisciplinarmente com professores de outras 

disciplinas.  Convide-os para participarem desta atividade com a turma. 
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Aula no laboratório de informática. 

Criar uma página de facebook para a turma.  Esta página deverá ser criada 

com o endereço eletrônico do professor, nela você pode  compartilhar charges 

a respeito de  um determinado tema e solicitar ao alunos que façam 

comentários sobre a linguagem verbal e não verbal apresentada, a temática 

abordada, a crítica implícita ou explicita presente e os recursos estilísticos    

(figuras de linguagem utilizadas pelo  autor). Competirá a você professor 

compartilhar o conteúdo enviado pelo aluno, bem como realizar as 

intervenções necessárias caso perceba que o aluno não compreendeu o 

assunto da charge veiculada. Fique atento aos comentários, Se achar 

necessário trabalhe com eles as regras de netiqueta acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=q5NXJsmWaFo 

 

      

  Confeccionando  charge : 

 

a- Solicitar  aos alunos que tragam textos atuais e polêmicos para a sala de 

aula. 

b- Em duplas eles escolherão um tema e farão leituras em diferentes jornais 

sobre o  tema escolhido.  

c- Leiam com atenção as matérias , e reflitam sobre o assunto. 

d- Depois disto, eles farão  um esboço do desenho da charge, analisando a 

linguagem verbal e não verbal a ser utilizada , bem como a crítica  que será 

veiculada no texto. 

e- Produzir a charge, fazendo o desenho, os balões e a fala das personagens 

caso seja necessário. 

f- Observar-se  é necessário utilizar onomatopeias na charge. 

g- Os alunos poderão optar por colorir a charge ou deixá-la em preto e branco.  

 

2-Após o término das produções as charges serão apresentadas a turma e 

cada dupla fará os comentários sobre sua produção, colocadas em mural no 

pátio da escola, para que as outras turmas possam apreciar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5NXJsmWaFo
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 3- Fotografar a charge e compartilha-la no facebook juntamente com o       

texto  informativo que a originou ou trecho dele. 

 

Acesse o link para ver como enviar fotos e charges ao facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=YddKNRAdKzc 

 

 

4- Imagem e humor:  

Após ter realizado algumas atividades e ter conhecido alguns conceitos sobre 

charges, utilize papel sulfite para produzir sua charge. Retrate algo que ocorreu na 

sua cidade, escola, sala de aula ou na sua comunidade 

 

 

7º momento: Produção de Charge 

Professor! 

Depois de realizar com seus alunos a produção das charges, cada grupo irá  fazer 

uma análise, dos trabalho de outros colegas, seguindo as questões apresentadas 

abaixo. Ao término desta atividade, fixem  as charges no edital da escola para que 

as demais turmas possam vê-las. 

 

      a- Descreva a cena que seu colega desenhou: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

b-Qual é  a crítica que ele fez em sua charge? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=YddKNRAdKzc
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    c- Onde aparece o  humor no charge feita por seu colega? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

          

                                                                

   d- Qual é o tema abordado na charge? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                                
 
Trabalhando com oralidade: 
 
Roda de discussão: 

Observe as charges abaixo, e em seguida responda as questões sobre elas: 

 

             

 

                http://www.humorpolitico.com.br/corrupcao/a-proporcao/ 

 

http://www.humorpolitico.com.br/corrupcao/a-proporcao/
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                   http://www.humorpolitico.com.br/brasilia/tres-poderes/     
 
                                                                                                                                                                                                                           
                   

                  

 

 

Acesse o link abaixo, leia  a matéria jornalística e responda as questões a seguir: 

 

http://www.humorpolitico.com.br/brasilia/tres-poderes/
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http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/operacao-lava-jato/2015-07-28/operacao-lava-

jato-marcelo-odebrecht-e-mais-12-viram-reus.html 

 

a) Qual é o tema da charge? 

b)  Através da caricatura feita pelo chargista Genildo, é possível identificar quem 

é a pessoa retratada? 

c) O desenho esta relacionando com clareza o assunto vinculado na mídia? 

d) É possível percebe a ironia e humor? Comente. 

e) Você acha que este texto e auto explicativo? 

f) Seria possível incluir um texto verbal a esta imagem? 

 

 

8º momento: Charges Animadas 

Professor! 

Neste momento vamos trabalhar  com nossos alunos as charges animadas. 

Para maior conhecimento sobre Charge Animada, leia o texto : 

As narrativas multimidiáticas das charges animadas.  

(Denise Cunha de Vasconcelos  e Henrique Magalhães). 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/cm/article/view/11721/6745 

 

 

Produção escrita: De acordo com os links sugerido abaixo, escolha uma charge 

animada e a descreva, observando a linguagem verbal e não verbal, linguagem culta 

ou coloquial , a  ironia, o humor e a crítica implícita . 

 

http://charges.uol.com.br/ 

http://www.animatunes.com.br/animacoes/ 

http://tvuol.uol.com.br/videos/charges.com.br_efu0mq20a6k4/ 

 

 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/operacao-lava-jato/2015-07-28/operacao-lava-jato-marcelo-odebrecht-e-mais-12-viram-reus.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/operacao-lava-jato/2015-07-28/operacao-lava-jato-marcelo-odebrecht-e-mais-12-viram-reus.html
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/cm/article/view/11721/6745
http://charges.uol.com.br/
http://www.animatunes.com.br/animacoes/
http://tvuol.uol.com.br/videos/charges.com.br_efu0mq20a6k4/
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